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Послије Првог Соборa наших соколских чета

Сабор соколских чета жупе Мостар, одржан 14 и 15 децембрао, г. у Мостару, про-

шао је у најбољем реду и расположењу. Његов успјех превазашао је сва очекивања

правих и истинских пријатеља нашег покрета, јер је показао да је наша жупа погодила

прави пут и да је сјеме сијано кроз десет година уродило здравим и богатим плодом.

Главна сврха сабора била је у томе'да претставници нашег села дођу до изражаја, да

на соколски начин, искрено и мушки, проговоре о својим невољама и недаћама, и то

је у пуној мјери постигнуто. На тој приредби нашој, на којој је ликована мисао о препо-

роду нашег југословенског села, видјело се још једном колико националне и задружне

свијести има наш сељак, колико он воли ову своју земљу, и, најзад, са колико достојан-

ства и озбиљности он размишља о рјешавању својих и опште народних питања. Ми

бксмо са овога мјеста рекли да је на овом нашем сабору народна мудрост показала своју

праву вриједност, и погледи претставника нашег села, погледи оштроумни и видовити,

исказани на до сада необичан начин, могли би да послуже нашим политичарима као по-

лазна тачка при расправљању многих политичких и опште државних питања.

За људе изван територија наше жупе, овај сабор био је, по њиховом признању,

право откровење. На првом мјесту, он је поново указао на огромну духовну снагу нашег

тежака, на његову бистрину и оштроумност, на његову неизмјерну даровитост натоп-

љену честитошћу, па осјећањем за заједничким животом и смислом за несебичним при-

лажењем питањима од општег значаја и интереса. Одмах иза тога уочена је очигледна чи-

њеница да је рад наше жупе кроз десет година, рад мучан и напоран, рад везан са

самопрегором и пожртвовањем, пожњео велике успјехе, и да организовање села, његово

просвјећивање и подизање треба да постане идеал свих истинских народних вођа и труд-

беника.

Поред Изасланика Њ. В. Краља, изасланика министара и банова, сабору су

присуствовали претставници сената, власти, разних просвјетних, сталешких и духовних

установа, народни посланици и културни радници. Сви су се они запањили пред једним

чудом: видјели су како наш сељак зна да разборито и сабрано говори; како он, кроз

просту и непатворену народну мудрост, зна да каже најсложеније ствари. Чули су на-

родне говорнике пуне рјечитости и духовитости. Можда невоље нашег села и начин како

би се њима доскочило, нису одавно тако лијепо и сликовито казани. Свјежина језика

нашег планинштака и брђанина уносила је у читаво ово зборовање дах неке праискон-

ске снаге и обнове. Учени и образовани људи снебивали су се пред чистом, крепком и

јасном народном ријечи.

Многе говоре управа жупе је раније прегледала и скратита, јер вријеме није

допуштало, с обзиром на велики број говорника, да појединци говоре 15 и 20 минута.
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Али је сваки говорник имао слободу да, чувајући достојанство сабора, каже ријеч на

свој начин и да се изрази како зна и умије.

Поодавно је покојни Јован Цвијић, научник свјетског гласа и човјек који је од-

лично познавао наш народ, казао своје мишљење о „динарском типу“ проричући велику

будућност крајевима у којима дјела наша жупа. Одиста на овој радној свечаности на-

шим гостима и изасланицима осталих братских жупа застајао је дах пред озбиљним и

достојанственим излагањем нашега тежака који је објеручке пригрлио наш покрет дајући

му одлике витештва, чојства и јунаштва и наслањајући га на наше богато предање и

душу народну. Тешко је рећи ко се више истицао у овоме колу истинских народних бо-

раца и витезова. Тежаци из Горње Херцеговине говорили су о својим јадима у речени-

цама исклесаним и епским, као да су пјевали о Краљевнћу Марку, сељаци из околине

Дубровника упадали су у очи порад своје духовитости и бљештавости израза, а они из

Имотске Крајине одударали су са своје расне једрине и националног кремењаштва.

Приликом састављања саборског програма управа наше жупе зебла је при је-

дној помисли: да ли ће сви гости па и наши сарадници из друштава и чета имати стрп-

љења да пресједе неколико сати на једном мјесту и да саслушају све реферате и говоре?

На самом сабору показало се да та зебња није била на мјесту. Сви присутни били су

као приковани за своја сједишта од 8 сати ујутру до З'20
поподне и навече од Bдо 11.

Идеологија нашег покрета изражена у рефератима и говорима наших сељака, идеологија

заснована на искреним и једино могућим начелима правог народног живота задахнутог

народним обичајима и народним предањем, била је обујмила и оне у првим редовима као

и оне посљедње на галеријама и захватила све племените душе. Тронути гласовима народ-

ног срца, које се у исто вријеме и исповиједало и позивало на препородитељски уста-

нак и враћање оном неисцрпном извору свих наших снага и подвига у прошлости, многи

су људи плакали од узбуђења . . .

Ова наша сјајна манифестација показала је силну дисциплинованост припадника

наше организације и нашег покрета. Чете су се одазвале поклику управе своје жупе.

Народној ношњи поклоњена је особита пажња. Никад Мостар није видио толико виђе-

них и угледних домаћина и младића обучених у красно наше народно одијело. Нисмо

знали шта имамо. Нисмо вјеровали да дух наших отаца толико живи са нама. Два дана

нашег зборовања значила су за нас оживљавање наше народне душе. Сјенке наших пра-

дједова као да су тих дана ходиле Мостаром. Дух старих Илираца, „словинског“ Ду-

бровника и Уједињене Омладине Српске баш као да је био оживио у нашем граду.

Скоро сав Мостар био је у свечаном изгледу и окићен југословенским заставама.

Интерес грађанства за ову свечаност био је велик. И на самом сабору као и на вечер-

њој академији најугледнији грађани били су окупљени. Они који нису имали мјеста у

сали „Хрвоја“ пратили су приредбу пред самом жупском канцеларијом, гдје се преко

звучника преносила чигава свечаност.

Тешко се, и немогуће, осврнути на овом мјесту на сваку појединост нашег са-

бора. Уосталом, из говора који се овдје објављују може се створити приближна слика

овог правог народног зборовања. Може се претставити оквир у ком се кретала расправа

о појединим питањима која тиште наше село и нашег сељака. Ми, међутим, желимо да

овдје истакнемо да су неке наше чете показале успјеха и на пољима која досада нису

обрађиваиа нарочито. То се најбоље видјело на вечерњој академији коју су искључиво
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извели и остварили наши сељаци. Приказујући призоре из Горског вијенца и Почетка

буне на дахије, чланови чета Ластва, Бијело Поље и Тасовчићи објелоданили су се као

способни за тумачење сложенијих и замашнијих комада из наше народне прошлости. Ту
област ваља његовати и развијати и поклањати јој већу пажњу него досада. Јер ова

наша соколска манифестација, јединствена досада у соколству, показала је да има хљеба

и поред оног свакидашњег и да и сељачкој души, исто као и тијелу, треба хране. Кад

се говори о „вишим“ потребама, онда обично само грађанин долази у обзир. А то је

неправилно и неправедно. Тих „виших“ потреба има и наш сељак и још у каквој мјери,
Те потребе душе нашег села само треба упознати, па ће се увидјети колико су оне

племените, По оној старој, не живн човјек само од хљеба и воде, него и од збриња-

вања своје душе.

Музика чете Орашац, па пјевачки хор чета Затон, Орашац, Мокошица и Доња

Жупа, заједно са тамбурашким збором из Тасовчића и Вишића, доказали су да се у на-

шој жупи озбиљно његује пјесма и музика и били су предмет опште пажње и признања

на нашој академији.

Sabor: Gosti slušaju govornike

Ово узгредно истицање учесника наших чета далеко је од обичног истицања

по дужности. Али је право и Богу угодно да се зна шта ко ради и колико доприноси
за заједничку ствар. Међутим, то истицање само собом натура нам нове мисли и на-

тјерује нас да се позабавимо озбиљно како ћемо у будуће да унаприједимо и проширимо

тај рад водећи рачуна о расним и моралним одликама појединих наших крајева и ми-

слећи на њихово добро и препород-

*

Сви гости и посјетиоци ове свечаности рада и препорода нашег села били су

одушевљени оним што су чули и видјели. Њихове изјаве у погледу организације сабора
па самога моралног успјеха његова пребацила су сва наша надања. Да имамо могућности
све те значајније изјаве ми бисмо овдје забиљежили, али је то неостварљиво због огра-
ниченог обима нашег листа. На заједничком ручку одржаном послије сабора у Официр-
ском дому, на ком је узело учешћа око 300 званица, пало је неколико значајних говора
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како од стране домаћих сокола тако и од стране наших гостију. Пошто је домаћин,

старјешина наше жупе брат Чедо Милић, наздравио Краљу Петру 11, Ваштитнику цјело-

локупног нашег соколства и нашој Узданици, ређали су се говорници из других крајева

наше Отаџбине. Брат Др. Гавранчић такође је истакао велики успјех нашег сабора, али

је, као вјечити сумњало, додао да ће будућност показати најбоље „колико је наш пут

здрав и темељит". Брат Др. Воја Бесаревић, стари соко и претсједник главног од-

бора Просвјете, оживио је везе из прошлости Просвјете са мостарским соколством, као

и своје личне са нашим старјешином Чедом Милићем. У свом топлом говору претста-

вник бугарских Јунака брат Петар Петров, који је за вријеме читавог саборисања био пред-

мет опште пажње и симпатија, рекао је да никад није видио на окупу тако велики избор

сељака-сокола који тако мудро и лијепо расправљају о соколству и будућности села. Он

даље спомиње из прошлости везе Бугара са нашим старјешином Ч. Милићем, кад је

овај, 1910 г, био на слету бугарских јунака у Софији. По његовом признању, рад мо-

старске жупе на селу треба да послужи као примјер како данас треба радити.

Брат Буић поздравио је бугарске јунаке па се осврнуо на говор саборски се-

љака-сокола Грубачића који је истакао три соколске сељачке врлине: вјеру у Бога, истра-

јан рад и мале потребе. Те врлине у стању су да наше југословенско село приближе

бугарском које јс слично нашем, живи од комада хљеба и паприке. Брат Срећко Џа-

моња, иепред соколске жупе Загреб, указао је на истовјетност рада жупа Загреб и

Мостар, а др. Воја Кујунџић испричао је како је већ поодавно у Београду заговарао да

се наш рад на селу примјени и у престоницу, али признаје да није наишао на разумије-

вање. Брат Данило Вуковић, сељак, поздравио је нашег старјешичу Чеду Милића и

зажелио њему и његовим сарадницима да им Бог дадне снаге да у дјело приведу оно

што је данас изнесено у декларацији. Замјеник старјешине Бруно Марчић наздравио

је нашој јуначкој војсци, која црпи своју главну снагу са села као и наш покрет, а Твртко

Канает поздравио је браћу из Шумадије. Листу говорника закључио је сељак изасла-

ник из Шумадије који је рекао да је мостарска жупа постала прави Пијемонт нашег

сеоског соколства и да се на њу треба угледати.

Наш први сабор показао је нашу снагу, али нас је довео пред нове задатке.

Ти задаци нису мали. Они траже подвостручених и потростручених сила. Они зову на

рад, апостолски рад, нашу градску иителигенцију и све истинске народне људе којима је

на срцу препород нашег села.

У том правцу наша је будућност и наш коначни успјех

Ј. Радуловић



ПРОГРАМ

СВЕЧАНОСТИ

ДЕСЕТГОДИШЊИЦЕ СОКОЛСКОГ РАДА У СЕЛУ

14 И 15 ДЕЦЕМБРА 1935 ГОД. У МОСТАРУ

14 decembra 1935

ТЈ 15 sati

Župska guslarska utakmica, najboljih guslara sa terito-

rija mostarske župe u prostorijama Srpskog Doma.

TI 17.30 sati

Svečano otvorenje saborske izložbe u prostorijaraa Srp-

skog Doma.

U 18.30 sati

Pripremna saborska konferencija četnih i društvenih iza-

slanika u Opštinskoj Vijećnici.

15 децембра 1935

8 сати ујутро

САБОР СОКОЛСКИХ ЧЕТА

у присуству npelto 900 изасланика у сали

Хрв. пјев. друштва „Хрвоја“ овим редом:

1) Соколска молпшва

2) Гуслар

3) Поздрав аларешкне Љупе браша Чеде Мплића

4) Бпрање саборскоа часнпшшва

5) Рнјеч ирешседннка сабора

6) Наш иокрет у народном иредању и књткевно-

сти говори браш Јов. Радуловнћ
7 ) Наш улазак у село говорп браш Бруно

Марчић

8) Досадашњп машернјалнп успјех соколсшва у

селу реферпше браш Душан Бајнћ

9) Наш моралнн усаех у селу пзлаЉе браш
Твргпко Канаеш

10) О иошребама села n новом програму рада у

вези досадашњег говоре претсшавкшш со-

колскпх чеша

Н) Избор одбора за сасшав резолуцпје
12) Говорп делегаша разних усшанова

13) Посвеша часа успоменп Вишешког Краља Алек-

сандра I Уједннишеља као највећем промп-

иашељу сокодске сеоске ндеологије

14) Закључак Сабора.

У 14 часова

Свечана поворка кроз град

У 14.30 сати

Заједннчкп народни ручак

У 16 сати

Прпказпвање иоучннх фнлмова у Општинској Вијећ-

ннци, еветуално и у Гнмназији, за чланове чета.

PROGRAM

Svečane Saborske Akademije
sokolskih četa župe Mostar na 15 decembra 1935

u Mostaru

Početak tačno u 8 sati uveče

I DIO:

1) Vidošić: Sokolska molitva pjevački hor Srp. pje-

vačkog društva Gusle

2) Sokolski marš tamburaški zbor četa Tasovčići

i Višiči (Čapljina)
3) Pozdravni govor člana čete Popoviči (Dubrovnik)

4) Vilhar; Iz bratskog zagrljaja sokolski pjevački
hor četa Zaton, Orašac, Mokošica I Donja Župa

(Dubrovnik)

5) PJesma guslara guslar pobjednik na 1 župskoj

guslarskoj utakmici

6) Zajc: Nikola Šubič Zrinjski, odlomak iz opere

muzika četa Orašac i Zaton (Dubrovnik)

7) P. Preradović: Dva brata članovi čete Kamen-

most (Iraotski)

8) Viienac narodnih pjesama tamburaški zbor četa

Tasovčići i Višići (Čapljina)

9) Ljudevit Gaj: Oj Ilirijo! član čete Klobuk

(Ljubuški)

10) N. Palćok: Vijenac Dalmatinsko-Dubrovačkih pje-

sama sokolski pjev. hor četa Zaton, Orašac

Mokošica I Donja Župa (Dubrovnik)

ODMOR

II DIO;

11) Aleksa Šantić: Ostajte ovdje član čete Studenci

(Imotski)

12) Narodne pjesme tamburaški zbor sa pjevanjem
čete Mulji (Avtovac)

13) Špoljar: a) Majka Maru (đubrovačka)

b) Dunje ranke (srijemska) sokolski pje-

vački hor četa Zaton, Orašac, Mokošica,
i Donja Župa (Dubrovnik)

14) Filip Višnjić: Početak bune protiv dahija članovi

čete Lastva (Trebinje)

15) P. P. Njegoš: 3 prizora iz Gorskog Vijenca:

a) Dolazak vojvode Draška iz Mletaka;

b) Badnje veče;

c) Dzeferdar Vuka Mandušića članovi četa Bi-

jelo Polje (Mostar) i Tasovčića (Čapljina)
16) Hej Sloveni (Sokolska himna) pjevački hor Srp,

pjev. društva Gusle.
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I жупска гусларска утакмица

Свјесна својих задатака у служби народу, наша

жупа је, још од првог дана свог уласка у село, на-

стојала да свим могућим сретствима пробуди, ор-

ганизује и ојача нашу народну снагу и да читавом

нашем народном животу даде оно чисто расно оби-

љежје којим се наш народ кроз вијекове одликовао

и поносио. Наша жупа је била одувијек чврсто увје-

рена да се снага народна не налази у његовом броју

и његовим физичким моћима, него у његовим мо-

ралним одликама и духовној отпорности. Стога се

трудила да својим радом пробуди ту неисцрпну

моралну и духовну снагу која је лежала запретана,

као искра у пепелу, завејана невољама данашњице

и погубним утицајам новог времена.

Оживљавањем и љубоморним чувањем добрих

старих народних обичаја, култом народне пјесме и

гусала јаворових, истицањем свијетлих примјера

чојства и јунаштва из наше давне и новије про-

шлости, проповиједањем основних и расних врлина

нашег народа: вјере у Бога, истрајног рада и ма-

лих потреба, успостављањем светиња Дома и До-

маћина. •—'наша жупа је, полако али истрајно,

ишла постављеном циљу.

Најважнији и најпречи рад у томе правцу

било је његовање народне пјесме у нашем селу и

истицање огромног значаја и улоге јаворових гу-

сала у нашој народној историји.

Љубав према народној пјесми и побожно по-

штивање гусала било је у крајевима наше жупе

одувијек живо и традиција слијепог народног пје-

вача дубоко усађена у срцима наших горштака.

Међутим у посљедњим деценијама, нарочито по-

слије великог рата, гусле су се и у нашим селима

рјеђе чуле па је постојала опасност да оне време-

ном не умукну.

Да се то спријечи и да се гуслама опет по-

врати свето мјесто у срцу народном, наша жупа је

почела издавати збирке пјесама наших сељака-

сокола у десетерцу, приређивати утакмице гуслара

у својии соколским четама и друштвима, те расту-

рати у народ огроме количине књига са изабраним

народним пјесмама и приповијеткама.

Тај рад је донио одличне резултате. Интерес

за гусле и народну пјесму је поново оживио. Данас

више у нашо! жупи нема ниједне соколске ни на-

родне свечаности ни приредбе, ни у селу ни у

граду, а да се не чују гусле и не запоје пјесма о

Страхињићу Бану, старом Југ-Богдану или Краљу

Мученику.
Па и I Сабор соколских чета наше жупе, који

је имао да прикаже и резултате нашег десетгодиш-

„Гђе се гусле у кући не чују
Ту је мршва и кућа и људи“

ЊЕГОШ

њ£:г рада у селу, почео је и завршио гуслама. Ни-

једна саборска приредба није била без гусала.

Саборске свечаности отворене су приредбом

I. жупске гусларске утакмице која је одржана уочи

главног саборског дана, 14 децембра, у простори-

јама Српског пјевачког друштва Гусле у Мостару.

Интерес за ову приредбу, сигурно прву своје вр-

сте у нашем народу и Соколству, био је толики да

су простране просторије Гусала те сви ходници и

улица пред Домом Гусала биле управо закрчене

свијетом. Могло је бити 3—400 присутних па је

права штета што ова интересантна приредба није

одржана у некој великој концертној дворани.

Утакмицу је водио нарочити оцјењивачки од-

бор под претсједањем просвјетара жупе брата Др..

Милана Докића. У оцјењивачком одбору, поред

претсједника, били су још и слиједећи: брат СавО'

Оровић, пјеш. мајор из Невесиња, брат Вељко Ку-

прешанин, изасланик Студентских радних чета Др.

Лазе Поповића из Загреба, Инж. брат Перо.ЈИва-

новић, брат Стево Поповић, професор, брат Твртко

Канает и брат Душан Бајић, чиновник.

Утакмици су цијело вријеме присуствовали

изасланик бугарског Савеза Јунака брат Петар Пе-

тров, секретар Савеза Јунака из Софије те изасла-

ници С. С. К. Ј. из Београда брат Др. Алфред Пихлер,

начелник Савеза и брат Ђура Брзаковић, претсјед-

ник Савезног одбора за соколске чете. Присутни

грађани и соколи су бурно поздравили одтичне

претставнике Савеза Сокола и Јунака, а нарочито

брата Петрова из Софије који је са изванредно

живим интересом пратио цио ток утакмице при-

мјетно и рздосно узбуфен.

Пошто је жупски просвјетар брат Милан До-

кић са неколико ријечи поздравио све присутне,

истакао значај и улогу народне пјесме и гусала у

нашој народној прошлости те обавијестио утакми-

чаре и све присутне о начину оцјењивања утак-

мица је отпочела.

На овој утакмици учествовали су као утакми-

чарн само они чланови наших соколских чета који

су на својим четним или друштвеним утакмицама.

раније били проглашени као четни или друштвени

гуслари-побједници. На утакмици су пјевали овпм

редом:

Брат Вељко Врећа из чете Хум, друштва Тре-

биње;

брат Осман Лизде из чете Домановићи, дру-

штва Чапљина;

брат Којо Дабић из чете Бијело Поље, дру-

штва Мостар;
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брат Максим Глоговац из чете Чичево, дру-

•штва Коњиц;

брат Перко Мркајић, из чете Брадина, дру-

шсва Коњиц;

брат Симо Радић из чете Славањ, друштва

ЈБубиње;
брат Јован Тодоровић из чете Добрељи, дру-

штва Гацко;

брат Михајло Јакшић из чете Степен, дру-

штва Гацко;

брат Коста Тепавчевић из чете Казанци, дру-

штва Гацко;

брат Тодор Глоговац из чете Грачаница, дру-

штва Автовац;

брат Мирко Бјелица из чете Крушевљани,

друштва Невесиње;
брат Душан Ковачевић из чете Риља, дру-

штва Невесиње.

Сви су они уз гусле пјевали разне народне

тјесме, највећим дијелом јуначке, пјевајући „стару

славу и старе јунаке“, и евоцирајући у душама

присутних најважније моменте из наше крваве и

славне прошлости. Сви присутни су у побожној ти-

шини слушали све гусларе поздрављајући њихов

шаступ одушевљеним поклицима.

Након довршене утакмице оцјењивачки одбор

је одржао сједницу на којој је оцијенио поједине гу-

сларе и изабрао тројицу најбољих. Приликом оцје-

њивања одбор је узимао у обзир држање, начин

туслања и пјевања, подударање гусала и пјесме,

глас, јасноћу изговора, те општи утисак појединих

утакмичара.

8а првог жупског гуслара изабрзн је и

проглашен брат Вељко В р е ћ а, члан сок.

чете Хум (Требиње); за другог жупског гуслара

изабран је брат Осман Лизде, члан сок. Чете До-
маковићи (Чапљина), док је за трећег жупског гу-

слара изабран брат Перко Мркајић, члан сок.

чете Брадина (Коњиц).

Резултат ове утакмице прогласио је жупски

просвјетар брат Др. М. Докић на свечаној сабор-
ској академији која је одржана 15 децембра. Том

приликом предао је изабраној тројици најбољих

гуслара наше жупе нарочито израђене дипломе, а

свима гусларима-утакмичарима, као поклон жупе,

луксузна издања Вукових збирка народних пјесама

са нарочитом посветом жупе.

Огроман број посјетилаца ове успјеле акаде-

мије поздравио је урнебесним аплаузом ове наше

гусларе који су у својим изванредно лијепим и

сликовитим народним ношњама, са гуслама у руци,

поредани у кругу, стајали на позорници. Послије
тога изабрани гуслар брат Перко Мркајић отпје-
вао је уз гусле пјесму посвећену посјети Витешког

Краља Ујединитеља братском бугарском народу у

Софији.
На завршетку ступио је на позорницу, бурно

поздрављен, наш прислављени народни гуслар брат

Петар Перуновњћ, који је нарочито ради ове

утакмице дошао из Београда на наш Сабор. Брат

Перуновић је са узбуђењем проговорио неколико

ријечи о важности гусала у нашој народној про-

шлости, те је затим отпјевао уз гусле пеколико

изабраних народних јуначких пјесама.

Тиме је завршена ова значајна и јединствена

свечаност посвећена гуслама, народној пјесми и

народном предању.

Др. Милан Докић

Saborska izložba

Uoči glavnog saborskog dana, 14 decerabra, već

su počeli stizati mnogobrojni pretstavnici sokolskih

jedinica sa teritorija naše i ostalih župa sa velikim

brojem gostiju iz svih krajeva naše države. Okupljene

goste, još istog dana, čekala je dužnost da se upo-

znaju st razvitkom sokolskog rađa na selu, sa sokol-

skom izložbom.

Gosti koji su prošli kroz izložbu dobili su naj-
nužnije obavještenje o desetgodišnjem radu na selu, a

to je bio preduslov za razumijevanje i osjećanje svega

onoga, što se je odigralo na glavnom saborskom

danu, 15 decembra. Po svojoj uređenosti i izloženim

predmetima, slikama i statističkim tablama, izložba je

potpuno odgovorila svome cilju. Zato se je i dogodilo
da je, samo za dva danajzložbu posjetilo preko dvije

hiljade gledalaca.

Dakle, izložba je imala svrhu upoznavanja sa

razvitkom sokolskog rađa na selu i pružanje podataka

o postignutim uspjesima u tome radu.

Dr. Milan Dokić

Saborska riječ starješine župe

Draga braćo i sestre!

Veliku planinu ako hoćemo da vidimo, onda se

moramo od nje udaljiti, jer se iz blizine nikada veli-

čina njena ne može pravilno odmjeriti. Ali ni to nije

dovoljno, jer ko hoće da zna što je veliko, mora pret-
hođno znati što je maleno. Takvu jednu vehku planinu
označava i naš prvi sabor sokolskih četa, na koju se

evo penjasmo punih tri hiljade i šest stotina dana,

Malu planinu označava naša prva sokolska četa, koju
osnovasmo u Bijelom Polju kraj Mostara prije deset

godina dana. Da bi bar donekle osjetili veličinu žive

seosko-sokolske planine, čiji vrhunac označava dana-

šnji naš veličanstveni sabor, potrebno je upoznati

onaj dugi hod i uzbrditi sokolski pohod u sela naša.

Naš početak uspinjanja na malu planinu bio je čudan

i težak. On je u sebi sadržavao sve Ijuđske mane,

slabosti, sumnje i neodlučna kolebanja, a tako isto on

je pokazao i rijetke vrline nesalomive vjere u pobjedu

dobra nad zlom.

Dvanaest tamnih i dugih noći utrošeno je na

upisivanje članova. Dvanaest noći, dvanaest članova!

Trinaesti nije se mogao naći, jer broj trinaest sma-
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trao se pun udesa i nesreće. Tek trinaeste noći četa

je osnovana

Cio ovaj put od prve čete, te male planine, do

ovog sunčanog vrha i saborske velike planine, ispisan

je vrelim znojem sa lica naših rabotnika. On bješe

pun napornih posrtanja i uzdizanja i praćen mnogo-

brojnim neprijateljima, koji ne samo što ne vjerovahu

u uspjeh ovog pokreta, već ga napadahu. Zbog toga

smo i došli na ovaj sabor da se po običaju naših

djedova razgovorimo i dogovorimo, da pregleđamo

dosadanji rad i puteve nove za budućnost da ome-

gjimo. Hoćemo da čujemo mušku riječ seoskih sokola

i da zaorerao duboku brazđu na njivi narodnoj. Naša

je Otadžbina i suviše đuboko natopijena krvlju i zno-

jem seoskih sokola, pa bi daljnje plitko oranje bilo

izdaja narođa i mladog Kralja.

Došli smo na ovaj prvi sabor sokolskih četa, da

proslavimo dan slave i snage. dan pobjede i vjere, i

dan nade velike. Današnji dan slave i velike snage seo-

skog sokolstva, znamenovan je u mnogobrojnim četnim

zastavama i punobrojnim izaslanicima naših sokolskih

sela. Dan pobjede i vjere u snagu našeg pokreta već

je za nas prošlost. Još je samo potrebno to, da se i

oni koji пе vjerovahu u snagu sela uvjere, po snazi

ovog veličanstvenog zborovanja, da se dosadanja vjera

ovim časom pretvori u najveća sokolska djela. Dan

naše nade počinjao je uvijek sa našim ragjanjem. Nada

nas u pobjedu dobra prati od kolijevke do groba.
Naša prva nada u pobjeđu seoskog solstva ne otpoče

život sa danom prve čete i godine 1925. Naš hod u

selo otpočeo je 1910 godine. Punih 15 godina dana

lomile su se i iskrsavale snage i nade naše sa većim

ili manjim bljeskom dok se prve izvidnice utvrdiše u

prvoj četi, toj našoj malenoj planini. Zbog toga su

naše nade velike. Naša nas vjera i uspjeh nikad nije

izdala. Zbog toga danas vjerujemo jače i silnije no

ikad, da će ovaj naš rad, pokret i saborski poklik

biti ravan hercegovačkom ustanku iz godine 1875-

Onaj se zvaše krvavi, a ovaj kulturno-preporodni. Onaj

do dana Oslobogjenja proguta u ognju ratnog plama

milione života naših sokolova. Ovaj novi ustanak za

dobro sela i naroda neće biti lakši. Neće tražiti krvt,

ali hoće more znoja naših radnih pregalaca. Jer slo-

bodu je lakše steći, već sačuvati.

Istorija je zapisala, da je poslije Karagjorgjeva

ustanka najveći dogagjaj hercegovački ustanak. Njega

digoše seljaci goli i bosi, gladni i žedni, bez praha i

olova. Seljaci ga digoše i čuda učiniše. Ovo potvr-

diše i naši sokoli iz slavne Šumadije, koji nam sti-

goše pod votstvom brata Marijana DLrenčina. Eto

vidite i onaj dragocjeni dar Šumadije Hercegovini u

vidu šumadijskog opanka, najbolji je znak istine i

velike seljakove pobjede.
Zašto smo sa sokolslvom pošli u selo, može

neko upitati? Naši učitelji i pretci uvijek su nam go-

vorili: „Samo ona organizacija narodu služi koja in-

teligenciju sa selom združi“. Osim toga, naši starii

guslari uvijek nam klikovahu: „Javor gora zatrubiće

satna, teško опош ko bježi od panja, jer naviše

sve je tanja grana*'. Zbog toga nam je slika cjelo-

kupnog sokolskog rada bila jasna, kao slika hrastai

sa tvrdim korjenom. Znali smo da je hrastu snaga u

korjenu, a narodu u selu. Znali smo ako je u hrasta.

korjen čvrst i zdrav, on će svim burama odoljeti. Znali

smo da se đogagja, da munja izlomi grane, a stablo

da sjekira posiječe, ali bujna snaga iz korjena hrast

ponovo ragja. Zato osjetismo svim srcem i dušom

veliku istinu one: „Ко čuva korjen, taj čuva hrast“.

Osjetismo: ko selo čuva i jača, on čuva cjelinu i

sebe jača. Tako shvaćeno seosko sokolstvo jedino

će kadro biti da ostvari veliku zamisao naših soko-

lova: „Narodnom jedinstvu sokolstvom kroz selo“.

Samo seosko sokolstvo sa rasnim opšte-slavenskim

vrlinama, kađro će biti okupiti svu braću sokolske

krvi u jedno kolo od Vitoša, Šare i Snježnika, do

Triglava, Avale i Lovćena.

Nema većeg djela, nego sjediniti gradove i siro-

mašna sela. Nema veće politike ni veće sreće za Ota-

džbinu od sokolskog rada za napredak sela. Što je

hljebu so, to je sokolstvo narodu. Narod bez sokol-

stva i rasnih vrlina mora izumrijeti. Zato je seosko-

sokolstvo narodu ono što je svijetlo i tophna živom

plamenu.

Danas smo čuli još jednu veliku riječ od našeg

brata Pelra Petrova, izaslanika Saveza bugarskih Ju-

naka iz Sofije (živio!). On reče, da je ovaj seoski so-

kolski rad župe Mostar pravo apostolstvo. Zaista tako

i jest. Naši radnici i saradnici čvrsto vjeruju, da pra-

vog sokolstva nema bez apostolstva. Ta duboka vjera

naših radnika u snagu apostolstva, daje nam potpuno

pravo da rečemo: Kako god nema sokolstva bez apo-

stolstva, tako isto bez apostoistva nema ni jugosla-

venskog narođnog jedinstva.

Dakle, draga braćo, apostolstvo je služenje ili

sagaranje. Apostolstvo je saginjanje velikog gragjanina

malom, bogatog siromašnom, Apostolstvo je saginjanje

jakog nejakom, učenog neukom, služenjem i pregara-

njem sebe samoga za dobro zanemarenog sela.

Tri su osnovna razloga za naš ulazak u selo.

Prvi je da se inteligencija povrati narodu, drugi da se

duhovno ojača i moralno preporodi, a treći da služe-

njem uspostavi vezu sa selom u kojoj gragjani dobi-

vaju moraino, a seljaci materijalno.

Kad govorim o povraćaju sokolstva i narodne

inteligencije u selo i o Ijubavi prema selu, onđa ne

možemo preći preko toga bez osjećanja teške boli.

Niko u ovoj zemlji nije tako strasno Ijubio naše selo„

kao naš Blaženopočivši Kralj Mučenik (Slava Mu!).

Koliko je On selo volio, cijenio i slavio najbolje se

vidi iz ovih Njegovih nekoliko riječi: „Kroz sve mučne

periode naše istorije selo je bilo i os‘a!o budan ču-

var nacionalnih tekovina i izvor snage u svim lijepim
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izražajima narodnog genija". Zbog toga je seosko so-

kolslvo osjetilo najstrašmji bol i viteški jauknulo za

izgubljenim Kraljem i Domaćinom Otadžbine. On je

znao najbolje nevolje sela, jer je punih šest godina

zimnjih i Ijetnih dana, zamijenio kraljevske dvore sa

šatorskim krilima vojničkim

Zato treba znati da selo neće spasiti od stra-

danja i bijede ni srpstvo ni hrvatsDo ni jugoslaven-

stvo već apostolstvo. Јег lakše je svakom nositi za-

stave visoke do neba, nego činiti najmanja apostolska

djela. Znaju umnici da je lakše biti najveći zborac,

već najmanji tvorac. Zato se oni i p!aše apostolstva

i bježe od seoskog sokolstva Seoski soko zna da

apostolstvo ragja Ijubav, Ijubav pravdu, a pravda slo-

bodir On zna da, kako god nema cvijeta bez korjena

tako isto nema ni slobode bez apostolstva. Jer samo

apostolstvo rađa Ijubav i pravdu, koja drži zemlju i

građove.

Selu nema, niti će biti bez apostolstva ikad li-

jeka, pa
ni do krajnjeg vijeka. Zato mi sokolski rad-

nici, idući ovijem putem znamo sigurno da drugog

puta nema za p eporod sela i naroda. Zbog toga vje-

rujemo da nas sami Bog i duh Velikog Kraija ovim

putem šalje za zidanje Jugoslavije.

Čudna je istorija čovjtka. a još čudnija istorija

našeg sela. Selo je naše nepoznato kao nekad što

bješe nepoznat mrki ugalj u dubokoj utrobi zemalj-

skoj. Nekad, a to će biti prije nek h stotinu i više go-

đina đana mrki ugalj bješe prezren, niko ga se rado

ne doticaše. Tek kad se sazna njegova ogromna vri-

jednost, taj prezreni mrki ugalj izvrši najveću rovolu-

ciju u Ijudskoj civilizaciji. Tako nešto kao đa se do-

gagja i sa našim selom. Selo je namjerno ili nenamjerno

zaboravljeno. Sokolstvo mu već vrijednost utvrgjuje.

Ono će kroz sokolstvo uskoro zauzeti svoje dostojno

mjesto u narodnoj i sokolskoj zajednici zauzeće ono

mjes'o koje mu kao osnovici i srži narodne snage

pripada.

Zbog toga smo mi sokolski radnici najradosniji,

nsjsrećniji i najzadovoljniji što vršimo najuzvišeniju

nacionalnu dužnost, koju do danas niko nije pokušao

na sebe preuzeti. Na sabor nismo došli da mnogo

zborimo, već da snagu i puteve naše svakom poka-

žemo. Došli smo da pozovemo svu narodnu inteli-

genciju da stupi u naše redove ili u pokret za pre-

porod sela. Iz daljnjih referata i izlaganja seoskih

sokola, čućete svi šta smo do sada za dobro sela

učmili, kako u materijalnom tako i u moralnom po-

gledu. Čućete šta naši seoski sokoli žele i šta oče-

kuju od sokolstva i narodne inteligencije. Čućete i

po gdjekoju gorku istinu, koja će možda biti oštra i

gruba, ali je zato svaka riječ njihova najsavršeniji li-

jek za ozdravljenje sokolskog i narodnog života, jer

kao što je snaga narodna u selu, tako je isto i na-

rodna mudrost u njemu. Zato čujte i budile zdravo!

(Buran aplauz!).

Čе d о M П i ć

Мисао сеоског препородо у народном предању и књнжевности

Мостара и Херцеговине

Било je код нас једно вријеме то је наш

18 вијек кад се живот наших широких народ-

них слојева процјењивао прилично једнострано,

кад се на наше народне обичаје, чак и оне од

несумњиве вриједности, гледало помало с висине,

и кад се сматрало да начин живљења западних

европских народа треба дословно пресађивати на

наше тле. Носиоци тога схватања ипак су осје-
ћали да је онај донедавни себар, заробљени кмет

и уклети рајетин главни и основни ступ наше на-

родне снаге. Стога Матија Антун Рељковић ука-

зује на ту чињеницу и, не без топлине, одаје хва-

лу сељаку:

„Ти си један спа’ија малени,

И баш онај тежак пофаљени,

Од којега и муке и труда

Уживају друга стања свуда,

И од кога и цесар и nana

И сви други, што год свит заклапа,

Помажу се и храну имају

И зато те достојне штимају".

А Доситеј Обрадовић, иако с периферије нашега

народа, са заносом говори:

„0 ва вјеки моје миле гусле јаворове,

Ево ја сад моје пасем овце и волове!

Зато ја вас нећу више о клин обештати,

Нити he вас паучина одсад покривати;

На полицу ни на греду нећу вас метати,

Нити ћу вас испред очију икада сметати".

Требало је ипак сачекати пуни јек нашег на-

родног препорода да би се широкој и здравој на-

родној мисли отворила врата и да би се расном

народном духу омогућио најшири узлет. Није зна-

чај Вука Караџића само у томе што је открио

благо закопано у бескрајним рудницима села, него

што је дао потстрека да се наша национална кул-

тура постави на чврсте и солидне темеље. А борба

Илираца за народну ријеч, прије сто година, ко-

лико је год била борба за опстанак и самостал-

ност, исто је толико значила отворену тежњу да
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се народни живоГ освјежи духом прадједова и на-

дахне светошћу историје.

И раније као и данас, морални и духовни

приноси наших покрајина, које су у ближем до-

диру са широким масама иарародним, много су

јзчи него они тако званих културних и политичких

средишта. Средишта воде, али покрајине и села

стално уносе своја блага у њих и обнављају их.

Народно предање и најчишћи народни обичаји у

градовима се разводњавају, преображавају, и губе.

Наше покрајине, са својим простим сељаштвом

и благородним пуком, створиле су и народну и

умјетничку књижевност и биле су и остале риз-

ница стољетне духовне мудрости нашега народа,

као и извор свих истинских наших прегнућа. Па-

ланке и касабе били су само вентили кроз које

су они проговарали, а велики градови и културна

средишта радионице у којима се израђивала форма.

Није стога никаква случајност што је Херцего-

вина одиграла унашој културној и народној прошло-

сти тако значајну улогу. Можда је она н данас

народски најочуванија наша покрајина. У њој се

и данас најљепше говори. У њој су и данас гусле

поред иконе. Она је свједочанство да велико бо-

гатство омета чистоту и полет месли. У њој си-

ромашни пук умује као да му је Бог дао да живи

од музике ријечи и склада мисаоности. Ваља проћи

овим селом, чути на дому домаћина и осјетити

колико живот може бити вриједност и онда кад

је храњен црним, тврдим хљебом крвљу поштра-

паним. Треба застати пред том нашом снагом.

Немања је највећи јунак. Али има он неба плава,

широких видика, румених и царских, каква је

и прошлост његова. Има крша и мало подворнице,

мало сијерка и мало јечма. Бјелица пшеница је

из пјесме. Оно што прижељкује о ономе и пјева.

Али има и предања пуног најчишће духовно-

сти и љепоте. Херцеговина је једна од колијевка

наших најљепших народних пјесама. Народно пре-

дање ту се још увијек оплемењује, богати и по-

божно чува, Узрок тој појави на сваки начин

лежи у томе што овај крај има у коријену здраву

и очувану свијест о вриједности тога предања.

Бујна машта, позната психичка особина Херце-

говца, удружена с природном бистрином и про-

ницљивошћу, те смислом за уобличавањем најсло-

женијих народних умотворина, у овом сивом кршу

слила се у необичан склад. Нема области у на-

шој народној пјесми и приповијетки у којој те

особине, тако моћне и драгоцјене, нису дошле до

свог пуног изражаја. Све значајније збирке почам од

Вука до оних наших дана, заслађене су твореви-

нама овога краја, који је вазда у души носио је-

дан читав свијет чаролије и надања. Сви наши

јунаци прошли су кроз ове крајеве. У сеоским

потлеушицама и сламиим кровињарима они су

живјели у душама наших горштака, дубраваца и

хумљана као јунаци из класичне прошлости сви-

јета. Њихове врлине опјеване су рапсодски, њихо-

вим добрим дјелима одаке су хвале, а њихова зла

и пороци жигосани су као народне покоре, казна

Божија и обесвећење народног поштења, чојства
и јунаштва. Ту је народ видовит у свом гледањХ

и просуђивању. За сваку прилику и за сваку област

људског дјелања он има израђено гледиште. Колико

он пјева и размишља о славној прошлости, исто

толико га муче опште невоље и узроци њени. Он

вапије за правдом и правичношћу. Народну невољу

сматра као најгоре зло. Властодршци и великаши

вазда су тада били камен смутње и раздора. Нај-
бољи је то доказ да су они, опијени силом и

влашћу, одударали од правог народног располо-

жења. У херцеговачкој варијанти пјесме „Смрт

Цара Душана" изложена је народна мисао о не-

обузданим жељама и похлепом за влашћу и по-

ложајима. У својој исповијести уочи смрти, Цар

Душан, који је познавао душу народну, овако говори:

„Сјетује ме, моја браћо драга,

На коме ћу оставити царство?

Да оставим на Урошу моме

Не умије земљом управљати;

У наске је земља силовига,

Уроша ће погубити мсга,

Око царства заметнути кавгу,

Ко ће моје одржати царство?

Да га дадем протопоп-Недељку,

Попови ће њега опаднути,

Да Неђељко цароват’ не море,

Ноповати пак и царовати.

Погубиће протопоп Недељка

Пак и мога нејака Уроша,

Око царства заметнути кавгу“.

Народ тражи истину и поштење, јер без тога нема

среће ни напретка и јер

„Правда неће порушити душе

А кривда ће и т’јело и душу“.

Стога он је казнио Краља Вукашина, коме је

Мустаф-ага осјекао главу, па га опљачкао и ба-

цио у Марицу. А млађаног Уроша он је посветио

као нејаког и незаштићеног. Занимљнво је да је

Краљевић Марко као највећи народни јунак, у

коме су утјеловњене све народне врлине и мане,

у овом крају живио посебним животом. Најприје,

он није ни умро никако. У приповијетки „Марко

и Херцеговац" из збирке Вука Врчевића, Марко

се у повјерењу покакује сељаку, па каже „да се

је сакрио у једну горску вилину пећину откако је

пушка у свијет изишла" и чека згоду да узјаше

на Шарина и пође на душмана. Народ му је дао

посебне ознаке и атрибуте. Његова мајка Јевро-

сима сестра је војводе Момчила из херцеговачког
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града Пирлитора; а Вук каже: „Ја сам у Тршнћу

слушао, да је Вукашин дошао однекуд из Мостара

града из села Опанака". Читав циклус пјесама и

приповиједака могао би се склопити о Марку који

носи обиљежје јеке наших брда и планина и душе

херцеговачког сељака. И то је све изливено у

духу и тону народног гледања на живот и на-

родне светиње. И то опет све оштроумно, особено

и без колебања. Говорећи о познатом пјеснику

Херцеговпу Тјешану Подруговићу, Вук каже: „Ње-

гова је свакз пјесма била добра, јер је он пјесме

разумијевао и осјећао и мислио шта говори".

Уосталом тако је било пс другим гусларима

из ових крајева, тако и с оним чија се имена не знају.

Кад је у народној књижевности ријеч о оби-

чајима, онда ту нема уљепшавања. Прије би се

могло рећи да светост обичаја, њихова изузетна

љепота, с неком античком продуховљеношћу и

поштењем, нису нашли потпуног и исцрпног ту-

мача у књизи. Можда је и то усклађено у народ-

ним стиховима или пословицама, али није сакупљено.

Дом је светиште, основ живота и народа.

Домаћин је у дому заканодавац и судија. Има по-

редак и ред за свакога. Рад није само дужност,

него служба Богу и захвалност на његову дару.

Mostar

Одмор уз огњиште, узајамна љубав кућних чла-

нова, одавање поштовања старијима, све: то има

нечег литургијског у себи. Треба ли сада

истицати остале наше прекрасне породичне и за-

дружне обичаје, па предања која се: преносе с

кољена иа кољено и која утичу на формирање

душе нашега народа? Сва питања из животне му-

дрости, питања о постанку и нестанку човјека,

сељак посматра хладно и практичио, као годишња

доба, као оживљавање и умирање природе. Нема

на селу злопоглеђа, јер нема болесних . живаца ни

градске неурастеиије. За све појаве у животу и

природи сељак има један добростив смијешак;

душа предања, чиста и нетакнута, поштедила га

је и сачувала од духовне трулежи. И уколико је

село удаљеније од града, утолико је остало здра-

вије и расније.

Све до недавно и Мостар је био у јеци жи-

вота натопљеног топлином народног предања и

љепотом народне пјесме. То јс златно доба ње-

гово. Његови најугледнији грађани имали су нај-

живљег интереса за сваки истипски народни миг

и били увијек у средишту најкрупнијих и најсуд-

боноснијих народних збивања и дешавања. Поред

гусала, које и данас одјекују на Великој тепи,

„под липом“ и „иза куле“, у задимљени каванама

пуним слушалаца који живе о тврдој кори хљеба,

баш као да смо поново у епским временима, и

шаргија је имала своје мјесто. Породични живот

тада је био сав у знаку јуначког уздизања и сев-

далинске распјеваности. Мирис и дах тога времена

дочарао нам је Алекса Шантић у „Предпрезничком

вечеру“ спојивши лирику среће и благостања кућ-

нога с мишљу наше народне прошлости:

„Затим би отац, ведар ко сјај дана,

Узео гусле у жилаве руке

И гласно поч’о, уз гањиве звуке,

Лијепу пјесму Страхињића Бана“.

Додир и сарадња између села и града тада су

били веома блиски. Ниједан покрет ни устанак

села није прошао без знатног учешћа града. И

морална и материјална потпора града селу никад

није изостајала. Грађани и чаршинлије били су и

свијешћу и удесом и заносом везани за судбину

оних који су гинули за слободу своје сиромашне

али бескрајно драге домаје. Напросто, они су били

крвно закбвани за груду која их је родила, за

мајку која их је отхранила и одгојила. И онај

који će је гордио са своје грађанске традиције

могао је искрено и простодушно, с демократском

самосвијешћу, да каже:

„Моји су очеви из колиба груби’

Гдје се гусле чују, припов’јесги бајке,

Гдје ’ho дјеца уче просте добре мајке

Кам рођени како брани се и љуби“.
Тако су наши људи из тога доба саосјећали са
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сељаком-тежаком и били свјесни својих задатака

и свога посланства у чувању народности и цје-

лине. А тако се је десило, у психолошкој вези с

тим, да је прије 40 година народни покрет у Мо-

стару створио и онај књижевни и да се је народна

мисао, прожета духом наших предака, оваплотила

у једној књижевности чији су мотиви раније били

тежња и идеал, а данас готово жива стварност.

Главни претставници тога покрета Алекса Шан-

тић и Светозар Ћоровић родили су се из на-

родног предања, из народне пјесме и приповијетке,

и готово кроз читав свој вијек остали само лод

утицајем њиховим. Из тога чистог и непатвореног

повјесма они су испредали једну књижевност са-

мородног ткива и родољубиве пређе, књижевност

без лажи и пренемагања, без наличја и измншљања.

раздобљу. Један читав друштеени преображај на-

говијештен је у њој. Гтичност и поштење и истин-

скв демократско осјећање то су јој основна оби-

љежја По њој треба признати свакоме своје. А

највише оном ко улаже највећма у темеље. Душа

народна, са свим својим горчинама и праскозор-

јима, са свим јадима и узнесењима, живи у селу,

у колиби сељаковој, у раду његову, начину ње-

гова живота, његовој ријечи и простој мудрости,

у фрули пастира и вјечном и непосредном додиру

с природом. Али је тешко бити признат у свијету

грбавих и лажних. Из прошлости сељак је научио

да чека и да дочека. Једно вјеровање у њему

живи ипак да ће свако бити награђен по заслузи.

Ко сије и пожњеће. Стога, кроз визију нашега

пјесника, сељак каже мирно и стишано:

Sabor: Starešina župe Mostar, preisiavnici S. S. K.J, i bugarshog ,Junaka“ u povorci

Они који су до недавно третирани као мали, убоги

и нишчи, као друштвена парија, сад се приказују

као главни носиоци оног животног подвига пред

којим треба с поштом застати. Пјесник Алекса

Шантић том новом гледању на ствари даје полета:

„Тебе што вијек свој обливаш знојем

И као Титан замахујеш красном,

Тебе што живиш у свом труду часном,

Ја славим, ево, и хвалу ти појем.
Убоги друже дубрава и врела,

Ти што те драче убодима грде,

Пружи ми руку да жуљеве тврде

Ижљубим на њој ко знак часних дјела“.

Скоро једна читава идеологија, дошаптавана

билом сеоске и народне крви, изграђена је у том

„Па кад ме скоро анђеоске струне

Зовну с овог св’јета,

Ја ћу поћи мирно у вртове пуне

Зориног цв’јета.

И тамо у врту радости и поја

Гдје су сунца врела,

Мене ће мој Отац, мој Цар, и Власт моја

Питати за дјела.

А ја слушајући зорине славуље

Само ћутим, стојим,

И Господу своме покажем све жуље.

На рукама мојим".

С нарочитим осјећајем и утанчаношћу у књижев-

ности овог града обрађена је љубав према родном
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дому и огњишту. Понегдје она је подигнута до

култа. Ватром домаћег огњишта, светошћу поро-

дичног кругз, као и топлином рођеног прага, оза-

рене су скоро све творевине мостарских писаца.

Постоји у овом крају као нигдје урођена и очи-

гледна болећивост према дому отаца. За стару

оронулу колијевку, чађаву и црвоточну, срце ва-

пије као на длану. Читава једиа поезија, остварена

и у навикама људи, царује у тим старим зиди-

нама обраслим бршљаном и маховином. У припо-

вијетки „Ибрахимбегов ћошак“ Светозар Ћоровић

нам је лијепо приказао како се Ибрахимбег не

може никако да помири да му општина сруши

бабовину, једну стару грбаву кућу с напуклим зи-

довима и ћошком ограђеним демирли-пенџерима.

И у тренутку кад власт силом руши кућу, Ибра-

химбег, обесвнјешћен од жалости, пада и, прити-

■снут гредама и камењем, издише.

Према томе, мисао подизања нашега села и

сеоског препорода у овим крајевима јавила се

природно и логично као продужење поодавног за-

почетог рада на утврђивању и јачању правих на-

родних снага. Она је произашла из сазнања да

је сваки културни и народни потхват јалов и без-

успјешан без блиског и тјелесног наслањања на

матицу нашег свеколиког народног и друштвеног

живота, на наше село које је вазда било и остало

праисконско врело свих наших тежња, снова и

остварења. Она значи повратак матери земљи, ро-

дитељки и мученици нашој, крвљу залијеваној и

знојем натапаној, враћање моћном извору стоље-

тне мудрости наше, пламеном језику отаца наших

и колијевци нашег предања. напретка и снаге. Та

мисао сеоског препорода, оличена данас у нашем

старјсшини Чеди Милићу и оживљена у срцима

најбољих синова наше жупе, означује наставак

оног племенитог и благородног посла на изграђи-

вању љепше и свјетлије будућности. Она је ује-

дно и глас наше мајке земље која нас зове да је

прихватимо и подупремо и да јој дамо широког

замаха и соколског узлета.

Јован Радуловић

Naš ulazak u selo

Več prije rata, još od 19 0 godine, bilo je u

■ovim krajevima pokušaja da se sa sokolstvom ugje

u selo. Taj pokušaj došao je iz nacionalističkih po-

buda, po onoj težnji i amanetu predratne nacionalne

omladine koja je na svojim zastavama ispisala istinu:

da samo ona organizacija može da služi narodu, koja

uspije da združi inteligenciju grada sa selom. Vrijeme

od 1910 do 1925 godine pretstavlja razdoblje dugog

posrtanja, iznalaženja puteva, svladavanja raznih pre-

preka i zapreka, sada s većim te opet s manjim uspje-

hom, dnk nije Sokolskoj župi Mostar pošlo za rukom,

da se 1925 god. napokon učvrsti u selu. Tome uspje-

hu treba tražiti uzroka u istim onim motivima, po

kojima su braća Cesi svojim gimnastičkim organiza-

cijama dali ime s o k o. Nije to, naime, bilo samo po

ptici sokolu, toliko opjevanoj u našoi narodnoj pje-

smi, kao simbolu ljubavi,dobrote i uzajamnog poma-

ganja, kao što smo mi shvatili, nego isključivo po

samoj etici koja izbija iz naše narodne pjesme, dru-

gom riječi po etici našeg rasnog sela. Davanjem or-

ganizaciji sokolsko ime htjelo se tim organizacijama

dati ujedno i sve one odlike naših širokih narodnih

slojeva koji su duboko čuvali patrijarhalni moral, koji

nije ni za čas popustio za čitave vijekove teškog ro-

bovanja. Ti široki narodni slojevi, dakle naše selo,

koje se bilo privoljelo nebeskom a ne zemaljskom

carstvu, to selo koje je ovjekovječilo junake najveće

najveće duhovne snage, selo koje je opjevalo tip naj-

idealnije majke, majke Ijubavi, majke vaspitačice, selo

које је podiglo kult domaćina do najvećeg stepena i

dalo najveće priznanje poslušnom sinu i dobroj kćeri

takvo selo sa takvim odlikama trebalo je da bude

putokazom i velikim učiteljem sokolima za njihov rad

u selu. Prožeti jeđino ovim saznanjem i osjećajitna,

sokoli mostarske župe mogli su uspjeti u tom radu,

i ušavši u selo, morali su prilagoditi svoj rad tradi-

cijama sela i dati sokolskom radu one smjernice koje

je tražio vjekovni patrijarhalni moral našeg rasnog

sela Na takav način jedino se mogao grad približiti

selu, a'i ne da mu diktuje, nego da, crpeći iz sela

pozitivne i zdrave sokove, osvježi sebe i dobi]e nove

snage za skupne nove podvige. Zbog toga je ulazak

u selo težak i skoro nesavladiv za onoga koji ne

uvidi da prilaženje selu mora biti isključivo narasno-

moralnoj osnovi, bez trunka sebičnosti i političke ra-

čunice. Ko nije svjestan da još u selu ima Jevrosima

majki, kosovskih djevojaka, mladih Gojkovica, Stra-

hinjića bana, sinova soja Marka Kraljevića, tome

je već unaprijed zakrčen put u selo.

Prema tome ideologija seoskog sokolstva za-

snovana je na narodnom patrijarhalnom životu i na

narodnim umotvorinama, u kojima se, kao što je po-

znato, nalazl srž i snaga našeg narodnog genija. Iz

ovoga proiziazi da je naš pokret zadahnut pravom

nacionalnom romantikom bez koje, na kraju krajeva,
nema nikakva pokreta. Kad u našoj ideologiji ne bi

bilo ove romantike, ona bi za kratko vrijeme bila

osugjena na propast i sparušila bi se kao svaka ideja

koja je bez duhovne snage.
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Živeći megjutim u krajevima oskudnim i pasiv-

nim, a pod prilikama koje našem seljaku nisu davale

mogućnosti ni za onaj najbjeđniji život, na koji ima

pravo svako živo stvorenje, mi smo bili prisiljeni da

sa onog idejnog i idealističkog terena pregjemo i na

praktični posao i da našem sokolu-seljaku koliko to-

liko pomognemo u njegovom životu. Uostalom, mi

stojimo na stanovištu da se naše selo i sa rasnog i

sa nacionalnog gledišta ne može potpuno pokrenuti i

osposobiti do kraja za jedan ovakav pokret kao što

je naš, ako se prethodno i u materijalnom pogledu

ne osposobi za jedan ovako krupan pothvat. Možda

ovo tvrgjenje ne važi podjednako za sve naše krajeve,

kao što, uostalom, ne važi podjednako ni za sve

krajeve naše župe, koji žive pod različitim okolnostima

i koji su u kulturnom pogledu na različitim stupnje-

vima. Mi na pr. imamo u neposrednoj okolini Mo-

stara sela u kojima seljak i danas živi onako kao što

je živio za vrijeme Ali-paše Rizvanbegovića, kad je

spavao na podu bez podnice, kupao se onda kad se

rodio i kad ie umro, a košulju presvlačio onda kad

se ona na njemu raspala. Imamo dalje na pr. sela u

kojima seljak bijedno živi ne zato što mu priroda

nije dala dovoljno oranice i kosanice i ostalog blaga,

nego zato, i samo zato, što ne umije racionalno isko-

ristiti i ono što mu dogje u ruke. Eto tako smo mi

morali pribjeći i praktičnim radovima u našem selu,

zabaviti se mišlju kako bismo seljaku otvorili oči da

što bolje iskoristi i svoje prođukte, da se koliko je

moguće više higijenski prosvijetli i da pogje putem

naprelka.

Zanimljivo bi bilo uporediti izvještaje koji su

podneseni na našim društvenim saborima prije mje-

sec dva dana, Dok su jedni kukali i vapili da im se

dade kakva bila mogućnost zaposlenja da zaradi malo

kukuruza, dotle su drugi tražili podizanje škola, či-

taonica i sokolskih domova. Dok su, dakle, prvi bili

zaokupljeni brigom za crnom okorjelom korom hljeba,

da bi u ova teška vremena mogli bilo kako prehra-

niti sebe i svoje, dotle su ovi drugi težili za nečim

višim.

Zbog ovoga je rad naše župe i bio toliko ra-

znolik i složen, da smo bili prisiljeni da se bavimo

poslovima koji su zadirali u sve grane narodnog ži-

vota i da se, pored onog duhovnog, pozabavimo f

onim gorućim privrednim i ekonomskim pitanjima, bez

čijeg uregjenja nije bio mogućan uspješan rad na-

selu, Tako se moglo desiti da su зе u našoj župf

mogle vidjeti, pored čitavih gomila poučnih knjiga i

časopisa, koje mi šaljemo našim četama, i pune vreče

raznog korisnog sjemena, modernih plugova, i uopšte

modernog i savremenijeg alata, plemenite sadnice, ko-

šnice za pčele i ostaloga.

Tako se zbilo, nešto našom voljom, a ponešto
silom prilika, da smo se pnhvatili rađa na obadva

polja; vodeći računa o duhovnom uzdizanju našega
sokola seljaka, mi smo nastojali koliko smo god više

mogli, da mu pružimo ruku pomoćnicu i na terena

zbrinjavanja u pogledu onih najprečih njegovih život-

nih potreba.

Mi se, uostalom, ne kajemo što smo naše skro-

mne sile uputili u obadva pravca i što smo obratili

pažnju i па ono što je naše selo najvećma tištilo

Budeći u njemu one stare patrijarhalne vrline i vite-

ške osobine, koje su ponegdje bile u pepelu zapre-

tane, mi smo uporedo s tim nastojali da ga i priv-
redno oživimo i da mu otvorimo izgled za šlo sa-

mostalniji život obuhvatajući tako čitavog čovjeka
i sa duhovne i sa materijalne strane.

Koliko smo u tome uspjeli? Na to pitanje
daće Vam odgovor posebni referati, ali odgovor stva-

ran i bez uljepšavanja. Mi pak iz Uprave osjećamo

danas, deset godina poslije ulaska u selo, da smo,

ako ništa drugo, bili nosioci jedne plemenite i nese-

bične misli, koja nas je danas i okupila u ovako ve-

likom broju i zbog koje se možemo s punim pravom

ponositi.

Jer, nikada đo danas nije se našlo na okupm

ovoliko sokola seljaka koji svaki za se pretstavlja je-

dnu organizovanu volju i jednu jedinstvenu svijest,

sokolsku svijest. Zđravo!

Bruno Marčić

Materijalni uspjeh sokolskog rada u selu od 1925-35 god.

Gospodine izaslaniče Njeg. Vel Kralja, braćo

i sestre,

Iz dosadanjih referata čuli ste svrhu našeg ulaska

u selo, a ja ću iznijeti u brojkama šta se u četama

postiglo za prošlih deset godina. Iz moga referata će

se vidjeti, da je rezultat našega rada bio znatan i za-

mašan. ’:
'

Upravni rad

U 1925 gođ. osnovali smb prvu sokolsku četu

u selu Bijelo Polje društva Mostar; u 1927 već smo

imali 12 četa; u 1928 god. 25; u 1929 god. 34; u 1930

god. 55; u 1931 god. 86; u 1932 god. 94; u 19331g.

120; u 1934 god. 147; a danas mi imamo 165 četa.

Prva četa osnovana je sa- 26 članova, a koncem

1934 godine naših 147 četa imale su 8 806 članova-ca,

1.011 naraštaja i 2.365, djece.
Za ovo deset godina naše su čete održale 17.828

sjednica. J

Sazidale su novih 8 četnih-sokolskih domova.
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Da bi čete bile aktivnije u svom radu, sokolski

Tadnici iz župe i matičnih društava kao i učitelji žup-

■ski saradnici i bolji i sposobniji tečajci redovno su

obilazili čete i upućivali ih na bolji i napredniji rad
;

tako da su kroz ovo deset godina obigjene 3.876 puta,

Finansijsko stanje u četama

Naših 147 četa koncem 1934 godine imale su

•dinara 333.391.98 gotovog novca. Od toga ima

dinara 323.912.99 u fondovima za gradnju narednih

-domova sokolskih četa.

Štednja u četama ima 1198, uštegjeno u sitnom

štednjom Din. 59.246.55.

Fizičko —vaspitni rad

Upisanih vježbača u četama ima 6.726. Održano

je 23.241 čas vježbe. Ukupni polazak bio je 308.177,

a prosječni pohzak na času vježbanja bio 1694.

Na utakmicama istupilo je takmičara 2.842.

Od Njegovog Veličanstva Blaženopočivšeg Kralja

Aleksandra I Ujedinitelja dobili smo nagradni dar osam

srebrenih lovor-vjenaca za čete društava: Avtovac,

Čapljina, Dubrovnik, Gacko, Konjic, Mostar, Nevesi-

nje i Trebinje. Ove vijence svake godine dobije četa

pobjednica u tehničkom radu koja se istakne na dru-

.štvenim utakmicama.

Čete su u selima održale 62 javne vježbe.

Naše čete sudjelovale su 1927 god. na proslavi

25-godišnjice Srp. kulturnog i prosvjetnog društva

~Prosvjeta“ u Sarajevu i tom prilikom članovi su po-

sjetili grobove Vidovdanskih heroja.

Godine 1930 naše čete istupaju u Beogradu na

Svesokolskom sletu sa posebnom župskom tačkom

sa 834 vježbača.

1933 godine na Pokrajinskom sletu u Ljubljani

takodjer čete istupaju sa posebnom župskom tačkom.

Najvidnijeg učešća uzele su naše čete 1934 go-

dine na II pokrajinskom sletu u Sarajevu sa 1630 čla-

nova.

Iste 1934 godine istupile su i na 111 Pokrajinskom
sletu u Zagrebu sa 960 članova.

1934 godine čete su istupile na Saveznim lako-

atletskim utakmicama u Zagrebu sa 40 takmičara.

Na sahrani Blaženopočivšeg Viteškog Kralja Alek-

sandra I Ujedinitelja u Beogradu sve su naše čete bile

zastupane sa svojim zastavama-Š

Župa je za ovo deset godina održala 6 jedno-

mjesečnih tečajeva i jedan desetdnevni viši tečaj za

vogje sokolskih četa. Na ovim tečajevima osposob-

Ijena su 432 radnika u četama ne samo u tehničkom

pogleđu već i u drugim pravcima sokolskog rada

koji su neophodno potrebni za vodjenje sokolskog
rada na selu,

Prosvetni rad

Sve naše čete imaju uregjene knjižnice sa više

ili manje knjiga. U knjižnicama ima 18.842 knjige raz-

nog sadržaja. Za ovo deset godina članovi su četa

pročitali 70.807 knjiga, tako đa su neke knjige više

puta čitane.

Čete dobivaju 787 što sokolskih što drugih po-

učnih hstova i časopisa.

Predavanja u četama održano je 7.005, a prc-

čitano je poučnih članaka 19.894.

Najjače sredstvo za prosvjećivanje širokih seos-

kih redova jesu narodna seoska sijela na koja dolaze

članovi i nečlanovi, staro i mlado bez obzira na spol,

a na kojima se ostane po 4 do 6 sati u razgovoru

0 svim sokolskim i narodnim stvarima. Ovih sijela

održano je 3.038.

Čete su održale 273 Dana Zahvalnosti Bogu sa

akcijom milosrgja na kojima su se skupljali dobro-

voljni prilozi bilo u novcu ili u raznim životnim na-

mirnicama. Tim prilozima pomagane su siromašne po-

rodice ili pojedinci u selu.

Guslarskih utakmica ođržano je 61 a istupilo je

196 guslara utakmičara.

U četama prikazivali smo 78 poučnih filmova na

kojima je bilo 13.362 gledaoca.

Kroz ovo deset godina 85 četa razvilo je i osvje-

štalo svoje četne sokolske zastave.

Zdravstveni rad

Za proteklo deset godina članovi su četa napra-

vili 8.235 pljuvaonica, 3 036 otirača za obuću, ozidano

je nužnika 4698, okrečeno kuća 44.241 a iskopano i

napravljeno je modernih ili primitivnih gjubrišta 2.553.

Trezvenost

Trezvenjaka koji su potpisali zavjete da neće

piti alkoholnih pića ima organizovanih 2.490.

Poljoprivredni rad

Ćlanovi četa posijali su raznog sjemenja, kao:

djeteline, grahorice, sudanske trave, kravlje repe, ozi-

mog graška, soje, futoškog glavatog kupusa, slove-

načkog krompira, tikve, blitve, itd. 129.907.10 kilogr.

Mnoga sjemenja koja naprijed navedoh seljaku

nijesu bila poznata prije ulaska sokolstva u selo, i

uprava je župe teškim trudom uspjela da se ona siju

u našim selima. U najviše slučajeva i silom ih je da-

vala članovima četa. (Sva ova količina sjemenja data

je od župe ili matičnih društava).

U selima zasagjeno je raznih voćaka 82.548 ko-

mada. Ove je voćke uprava župe dobivala od poje-

dinih Državnih i Banovinskih rasadnika iz cijele dr-

žave i dijelila ih članovima četa.

Članovi četa zasadili su 26. 85 komada raznog

korisnog šumskog drveća kao: dudova, bagrema, ke-

stena, borića i čempresa.

Poljoprivrednih izložaba održano je 39 u sjediš-

tima matičnih đruštava. Na izložbama je 2.396 izla-

gača iz 253 čete izložilo 7.333 poljoprivredna pred-

meta i 783 predmeta ručnih radova.

U 25 četa organizovani su Hambari (Koševi) u

kojima imade uloženo 11.970.30 kilograma raznog žita

1 1.365 kilograma sijena.
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Od ulaska sokolstva u selo članovi su i svoju

zemlju počeli obradjivati sa modernim alatima, te su

za ovo deset godina nabavili: 857 gvozdenih plugova,

47 trijera. 125 drljača, 78 vjetrenjača i 5 krunjača.

Eto, ja sam u ovome kratkom statističkom refe-

ratu iznio u glavnome rezultate rada na ekonomskom

podizanju sela za ovo deset godina. Za taj rad je tre-

balo dosta truda i muke od strane sokolskih radnika

sa teritorija naše župe.

Dušan D. Bajić

Наш морални успјех

Врат Бајић у свом реферату изнио вам је

напоре соколских радника и резултате који су из

тих напора произашли. Сав тај рад се кретао у

главном у том правцу, да се олакша и унапри-

једи мукотрпни и тешки живот наших тежака, да

им се, колико толико, олакша њихово биједно ма-

теријално стање. Међутим, нијесу соколски рад-

ници дјеловали само у том правцу. Не би се је-

дино тим радом могла разумјети снага соколства

у нашим крајевима. Има нешто друго. Оно што

ннје тако видљиво, а ипак толико силно, оно, што

је не само у соколству него и у животу уопште

одлучно и што је довело до тога да је соколство

продрло у најзабитнија села.

Има неки дух који је повезао сва наша села,

с мора, поља и планина, дух који је учинио да

је село прихватило соколство и срцем и душом.

Има нешто што открива тајну нашега успјеха у

селу.

А у чему је та тајна?

Она лежи у томе што су све наше снаге

упрегнуте у правцу ковања бољих људи.

Идемо за тим да скујемо боље људе, онакве ка-

кви су нам били наши стари честити и поштени

домаћини и омладинци који су својим врлинама

ударпли темеље наше Отаџбине и разнијели нам

глас по читавом свијету.

Резултати тога рада не могу се приказати као

на пр. резултати тјелесног васпитања на слето-

вима. А ипак избијају на јаву у виду оне свијести

нашега сељака који живи и ради теже него и у

једном дијелу наше Отаџбине, онога што: „По ка-

мену оре пасе ал’ туђину не да на се“. То је

свијест нашега сељака да је соколство потребно

селу као и насушни хљеб. Потребно, кажем, јер

му доноси поред онога материјалног још и бо-

гатство душе, према оној народној: „Бој ие бије

свијетло оружје већ бој бије срце у јунака". Не

помаже богатство џепа ни ума без свијетла ка-

рактера, Ми кујемо такве карактере.

Дуго се размишљало, како да се, ма и при-

ближно, утврде резултати тих наших настојања.

Управа жупе се коначно одлучила да у на-

шим четама, којих је на крају године 1934 било

147, и међу течајцима који прођоше кроз нашу

школу, поведе анкету гласање. Постављана су

разна питања. Управе чега позване су да часно-

и поштено испуне одговоре на та питања. Те од-

говоре поднијеле су управе своме чланству на

потпис.

Одовори стигоше. Ево резултата:

Први Саборски лист

На питања у том листу стигло је 123 одго-

вора са 3009 потписа.

Питања и одговори су слиједећи:

Чита ли се више од оснутка чете? Одговори:

више 118, исто као прије 2, не 3 чете.

Састају ли се чланпви више него прије? Од-

говори; више 119, исто као и прије 2, мање 2

чете.

Поштује ли боље младеж старије? Боље 116,

исто као прије 5, не 2 чете.

Понаша ли се младеж боље? Боље 114, исто

као прије 4, не 5 чета.

Псује ли се више? Мање 111, као и прије ll
r

више једна чета.

У другом саборском листу јављено је да се

одрекло псовке 1852 члана.

Говори ли се и пјева ли се ружно мање? Мање

119, као и прије 4, више 0 чета.

Имали на селу више или мање свађе? Мање-

-111, исто као и прије 7, више 5 чета.

Је ли свијет побожнији? Јест 98, као и прије

16, не 6, празних 3 чете.

Јесу ли домови чистији? Јесу 116, као и прије

7, не 0 чета.

Чува ли се шума боље? Да 96, не 29 нема.

шуме 5 чета.

Чува ли се народна ношња боље? Да 76, не-

-39, изгубила се 8 чета.

Сузбија ли се луксуз више? Да 96, не 27 чета.

Цијени ли се боље народно јединство? Да 120
r

не 3 чете.

Негативни резултати стигли су из чета у

близинн града.

Из одговора јасно произлази да је соколскии

радницима успјело да организују сељаке, навикну

их да се састају недељом и свецем и да расправ-

љају о својим сеоским и четним пословима.
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Никад се није толико читало по нашим се-

лима као данас.

Успјело нам је да сузбијемо свафе, да од-

виккемо добар дио чланова од хрђавих навика.

Постигли смо да наши чланови осјете вриједност

огромног блага које се крије у нашим народним

ношњама, да цијене народну ношњу и да сузби-

јају луксус.

Народно јединство се цијенило и досада, а

сада се, како чете јављају, цијени изнад свега.

Други дио Саборског листа и други

Саборски лист

односе се на домаћина и привређивање. У другом

саборском листу изнесени су одговори у бројевима.

Одговор су послале 123 чете.

Обрађује ли се земља боље?— Одговор: да 110,

исто као и прије 13 чета. Сију ли се нова сје-

мена? Да 109, не 14 чета. Гаји ли се поврће?

Да 113, не 10 чета. Гаји ли се перад више? —•

Да 66, као и прије 57 чета. Колико је бољих до-

маћина? 2161. Колико их се одрекло пића?

2260. Колико их се почело бавити пчеларством?

937. Колико их се почело бавити воћарством?

2840. Колико их је научило калемити воћке?

1536. Колико их гаји бољу стоку? 249. Колико

их прави бољи сир? 172. Колико их је наба-

вило калупе за сир? 86. Колико их је почело

сушити смокве? 315. Колико их је научило

читати и писати? 449.

Бројеви нису узети онако како су их чете

јављале него су их провјерили они који обилазе

села и познају прилике. Многе су чете јавиле та-

чно, неке су јавиле веће бројеве, Негдје су бро-

јеви смањени за близу сто по сто.

Одговори јасно доказују, да нам је успјело

добрим дјелом оно, што је основ свега нашег

стремљења, а то је ковање бољих људи, бољих

домаћина и омладинаца.

Трећи Саборски лист

односи се на течајце. Течај је свршило 432 члана.

Неки су у војсци, неки одселили, а има их и по-

којних.

Саборски лист добило је 400 течајаца а сти-

гла су 164 одговора.

На питање одговорило је:

Јесам ли се обогатио знањем у течају? Јесам: 144,

нешто и слично: 9, нисам: 4. Осјећаш ли радост

и задовољство ради постигнутог знања? Осје-
ћам: 156, не 1. Јеси ли постао кориснији?

дому јесам 153, не 4; чети јесам 155, не

2; селу јесам 140, не 17. Јеси ли се одвикао

које мане? јесам 144, не 13. Од чега си имао

највише користи? Од течаја 76; Од писама и

савјета 28; Од другог рада у чети 11.

42 течајца одговорила су да су од свега

имали користи.

Успјело нам је, као што се види, у нашим

течајевима оспособити добар дио омладинаца ко-

рисних дому, чети и селу. Неки од њих раде сав

посао у чети. Огромна већина њих одвикла се

хрђавих мана.

Четврти Саборски лист

односи се на наш рад на гајењу наше народне

пјесме. Саборски лист послало је 111 чета.

Одржане су 134 гусларске утакмице у 58 чета. У

71 селу има од оснутка чета више гуслара. Све

су чете одговориле да је број гуслара повећан

утицајем чета. Гусле се израђују у 58 села. Нове

народне пјесме састављају 53 члана, поред тога

што пјевају уз гусле. Све су чете одговориле да

се свијет окупља и забавља када гуслар пјева.

Сељак наш упознаје благо које се крије у

нашим народним пјесмама. Јављају се све нови

и нови гуслари који састављају нове пјесме. Ко-

лико се у томе успјело видјели су и осјетили они

који су били јучер на гусларским утакмицама.

Пети Саборски лист

односи си се на позоришне дружине и

тамбурашке зборове.

Тамбурашки збор има 12 чета са 119 чланова и

76 тамбура. Зборови су иступили 270 пута. У 9

чета од 12 свирало се и прије оснутка чете. 2

чете имају глазбу са 50 глазбала. Позоришну сек-

цију има 28 чета, иступили су 184 пута. Чланова

секција има 229. У 16 чета нијесу се прије осну-

тка чете давали позоришни комади. Давани су пр-

венствено историјски комади а затим подједпако

јуначки и забавни комади.

Рад на овом пољу тек је у почетку. Колико

се у том правцу постигло показаће вечерашња

академија коју изводе искључиво чланови чета.

Ето, браћо драга изнесох вам резултате наше

анкете. Цифре су карактеристичне. Несразмјерно

мали број чета које одговорише негативно на по-

стављена питања. То исто вриједи за течајце.

Бројеви ипак показују да није ни у нашим четама

све најбоље, има још појединаца који не могоше

да се одвикну рђавих навика, којима је тешко ко-

вати свој карактер. Ту треба још много рада.

Можда ће се некоме учинити да су бројеви

мали. Па шта је то учинити бољим и кориснијим

око 2160 домаћина и омладинаца! Ми не мислимо

тако, Ми тврдимо да је теже и важније једног

човјека поправити и на пут животни извести него

подићи највећу палату,* јер на прво мјесто долазе

*) Него ли и камену цркву или џамију са-

градити. Оп. Ур.
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духовне вредности, a на друго материјалне прво

је вјечно друго пролазно.

Ко мисли другачије нека покуша поправити

једнога човјека, па ће тек тада увидјети колико

треба стрпљива и тешка рада да дође до успјеха.

Придобије ли једнога остаће он дуго времена би-

јела врана. Не буде ли ra стално обрађивао, не-

стаће и њега у мору осталих. Најтеже је пробити

лед. Када је то учињено, посао брзо напредује.
Нас чека још много рада и муке. Ми се надамо

да ћемо вјером у побједу и истрајним радом успјети
и ондје гдје досада нисмо, и даћемо и тамо моћи

сковати боље људе, гдје досад нисмо, а ти ће

бити наши најбољи помагачи и проповједници. Они

ће бити најбоља гаранција за наш успјех.

Твртко Канает

Niko Čabrilo,
četa Bijenja - Nevesinje

Dosadanje koristi sokolstva u selima

Draga braćo i sestre,

Vama je svima poznata ona priča o prutu

i snopu. Prut sam za sebe, slab je i nejak.
Pruće u snopu jako je i niko nije u stanju da

ga prelomi. I mi seljaci dugo smo bili kao

prut, svaki za se, dok ne dogjoše sokoli i slo-

žiše nas u snop, jak i nesalomiv. Istina, j prije
sokola postojale su u selu razne družine, ali

nijedna nije mogla da uhvati dubljeg korjena

u selu.

A, zašto, braćo?

Zato, jer nijedna nije mogla da obuhvati

sav i duhovni i tjelesni život seljaka. Neka su

bila čisto nacionalna, druga čisto vjerska, treća

privredna, četvrta zdravstvena, a neka opet

prosvjetna. Dogjoše sokoli i obuhvatiše sve

skupa, kao bogoradana družina. Dogjoše so-

koli propovijedajući nam vjeru u Boga, Ijubav
i slogu. Oni nam propovijedaju Ijubav prema

Kralju i Otaddžbini. Spremiše nam knjige lijepo

probrane i pune koristi za nas seljake. Dobi-

vamo novine i otvorismo čitaonice. I ne samo

to. Dolaze nam iz grada braća sokoli i upozo-

ravaiu nas na nedostatke, kojih u našem te-

škom seljačkom životu ima dosta. Uputiše nas

kako ćemo bolje obragjivati zemlju, kako ćemo

sakupljati gjubre i sokove koji su potrebni zemji

da nam bolje rodi. Spremiše nam probrana sje-

mena, voćke i šumske sadnice. Počesmo sijati

repu, djetelinu, grahoricu i zimnji grašak. Sve

dogje na rod, pa i voćke, i počesmo priregji-
vati sokolske poljoprivredne izložbe. Od stočnog
bilja ne možemo ni ocjeniti koristi koju je do-

bilo naše selo. Uputiše nas u održavanju či-

stoće u domu, staji i dvorištu. U naša sela

dogjoše zdravstveni filmovi. Podigoše se mnogi
domovi, jame za gjubrišta, nužnici, pogdjekoja

čatrnja i žive vode. U selo ugje i pljuvaonica,

otirac za noge i počesmo krečiti kuće. Oživje-
smo stari običaj: priregjivanje Dana blagodar-
nosti Bogu, u jesen, za sve polodove i rodove.

Ali nije sve u tome. Okupiše nam omla-

dinu, odvojiše je od zla društva, mehane i od-

vikoše mnogo njih od psovke. U tečajeve u

župu spremismo neuke i duhovne slijepce, a

vratiše nam se mnogi takvi da ih ne pozna-

smo, a danas pišu i poučne članke u župskom
listu „Knjizi".

Mi seljaci samo možemo ocijeniti koliko je
sokolstvo upoznalo potrebe seljaka i koliko se

srodilo s dušom seljaka. Otkako nam dogjoše
sokoli, odtada saznasmo za blago koje se krije

u našim lijepim narodnim običajima. Znademo

sad cijeniti naše narodne pjesme i pripovijetke
i našu narodnu nošnju. Naročito isličem PISMA

i SAVJETE koje nam šalje župa, jer su oni

puni lijepih pouka i savjeta, te nam daju vazda

nove snage. Zato bi bio veliki grijeh ovo do-

bro ne priznati župskoj upravi i njenim sarad-

nicima. Jer, ne smije se ni dušmaninu zabora-

viti dobro, a kamoli najvišem prijatelju.

Napominjem da nas župa nije zaboravila

ni teške 1928 godine, kad izda sva zelen. Tada

nam čobani u sumrak gubljahu vid, Ijudima

modrahu i oticahu noge. Mnoge majke neima-

gjahu hrane za odojče. Oni nam dovedoše Ije-

kara koji ustanovi da je to bolest skorbut.

Objaviše zlo. Crveni Krst dotjera zelje, voće i

limunove. Jednom riječju, rad sokola naše župe

je takav, kakav smo mi željeli. Zadro je du-

boko u našu dašu. Mi ga primismo srcem i

dušom.

Zato, braćo, odajmo poštovanje sokolima

za sva dobra učinjena i zavjetujmo se, da ćemo

ustrajati do preporoda seljaka i našeg sela,

kako duhovno tako i tjelesno.
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Јован Драгани^,

чета Риље - Невесиње

Село је основ

И старе кљиге и људи кажу нам, да је

први занат и занимање наших предака било

тежачко или земљорадничко. Једни веле да

су нам заједнички преци били сточари, а то

ће рећи опет тежаци. Ко зна како је тешко

чувати стадо гладних волова, многих оваца

и немирних коза, козлића или двизади, приз-

наће да је и то тежак рад. Одатле и долази

наш назив тежак, па чували стоку у планини

на бури, или у пољу на сунчаној жези.

Не само да код чобана тијело трпи у

сталном ходу, трчању, хакању или ћакању,

већ му и душа пати од страха, да се не

омакне говече, не залута јагње или вук не

уђе у стадо. Њему, чобанину, за вријеме су-

шног љета душа пишти и до Бога вапије

гледајући и слушајући блејање гладних оваца

и рику жедних волова. Тад се чобанину

груди надимају и срце стеже од бола, али

без пребола. Према томе сељак није био ле-

жак ни онда кад су му стари чували стадо,

већ сељак-тежак. Зато није важно за давање

цијене селу и сељаку у томе јесу ли му пра-

оци били најприје сточари или земљорад-

ници. Јер ми мислимо да је првом волу и

онда требало прибавити косом или руком

зимницу и ето доказа о нашем савезу са

земљом од искона.

Али то све није важно, да ли је ово или

оно први сељаков занат, јер то све личи ја-

ловом гатању. Важно је да све из земље ниче

и од земље проистиче, па и сами човјек.

Земља је једини мајдан из кога људи ваде

своје потребе без којих се живјети не може.

Сељак је први занатлија. Земљорадња је прво

његово занимање. Сељак произвађа оно без

чега човјек живјети не може. Свако друго

занимање за гладна човјека скуп је луксуз.

Али, док ми овако вјерујемо и мислимо,

јучерашњи занати, који су намијењени ри-

јеткој господи, одскакаше пред нашим. Ва-

рошки човјек уведе ауто и избаци коње.

Измисли аероплане и радио - апарате, а нас

остави без путева и питких вода. Нас те-

жаке са праотачким занатом остави са рали-

цом Краљевића Марка да земљу дрљамо и

брљамо. Обесвети се и запусти оно без

чега се живјети не може, а посвети и узе

оно без чега се срећније живљаше.

Међутим на нас погледа Бог кроз соколе

из мостарске жупе. Они нам први рекоше

да је село што и коријен храсту. Тад сазна-

смо да срећа цијелога народа зависи од села

као храсту од његова коријена. Сазнасмо да

се најприје коријен мора његовати, хранити

и чувати, ако хоћемо храст од буре сачу-

вати. Сазнасмо да је тешко нама без вас,

као храсту без листа, али још теже вама

без нас, као храсту без коријена. Зато

вјерујемо да је сељаштво главно питање и

прече од свију других питања. Зато нас по-

мозите! Будите муњевите воље, јер без та-

ких људи нема селу спаса. Дођите нам у

село и докажите своју љубав и прегалаштво.

Ми не позивамо само соколе града Мостара,
већ сву школовану браћу. Јер, лако је
школе учити и бити доктор, инжињер, судац,

свештеник, министар или сенатор, али је вођ
бити свом народу нешто теже, светије и на-

роду најпотребниЈе,
Помозите сеоске соколе, па ће и вас

Бог помоћи!

Ристо Пудар,
чета Пијесци - Мостар

Личност, домаћин, вођа носиоци успјеха

Управа жупе позивајући нас на овај наш

Соколски Сабор јавила нам је, да је на ово

наше зборовање позвала још и господу ми-

нистре, банове, духовне, војне и грађанске

власти, као и многе друге школоване људе.
Па кад смо се овако лијепо сакупили, ви

школарци и ми сељаци, нека се чује и наша

ријеч, наше сеоско мишљење о томе, какав

би требао бити рад школованих људи у на-

шем селу. Нека се чује какве нама сељацима

требају школоване личности. (Да чујемо)
Наше село је неуко, заостало у много



чему, али, браћо, не својом кривицом. Није

крива овца што је вук појео, него чобан који

је није чувао. Ми смо жељни просвјете, жељни

смо истине и науке. Ми смо жељни искрене

и несебичне братске ријечи. Испод наше

грубе сеоске одјеће, у кошчатим нашим пр-

сима бије јуначко и племенито срце. Крије

се живи огањ затрпан пепелом и само чека

онога, који ће разгрнути пепео да испод

њега букне ватра и огрије озебле, да осви-

јетли и разбије мрак у коме се рађамо, жи-

вимо и умиремо. (Тако је)

У наша села долазе школовани људи,

неки и живе у нашим селима. Ми сељаци

знамо им вриједност. Знамо их дијелити као

што дијелимо кукољ од пшенице. Једни до-

лазе к нама, јер им је то дужност, јер су

плаћени за то. Живе у селу и сматрају то

казном, једва чекају да макну из села у град.

Посао свој сврше на брзу руку, како било,

и мисле да су извршили своју дужност. Ми-

сле да су радили онолико колико су плаћени.

Има у нашим селима свештеника, учитеља,

доктора и народних посланика и других чи-

новника,који својим животом и радом не

могу да нам послуже као примјер како треба

радити. Прије би нам могли послужити као

примјер како не треба радити. Ми сељаци смо

као и сви људи спремни да се прије угле-

дамо у зло него у добро, јер зло води тје-

лесним уживањима, а добро одрицању и му-

котрпном раду (Имаш право!)

Има и сеоских синова, који оду на шко-

ле, школују се са очевим крвавим знојем па

кад доврше школе бјеже и од оца и сељач-

ког гуња. Зашто их школа одрођава од села

и очева дома, то би требали школари

знати.

Откако зађоше соколи из града у наша

села упознасмо друге људе. Примисмо их испо-

четка с неповјерењем, али их убрзо упозна-

смо и одвојисмо од кукоља. Дођоше нам

људи који не траже од нас ништа. Дођоше

људи да нам служе несебично и предано,

људи који обијају наше кршеве голе и уче

нас свему што је добро и лијепо. Уче нас

ономе што нас учи наша вјера, што нас учи

наша народна пјесма, и што су нам наши

стари проповиједали. Показаше нам пут ко-

јим треба да пођемо. Упријеше прстом на

зло, упутише нас добру. Проповиједају нам

оно, што је народ већ давно рекао: „Што

колијевка заљуља, то мотика закопа". Отво-

рише нам очи и упријеше прстом на дом и

домаћина. Научише нас да тражимо зло нај-

прије у себи. Ако наша дјеца нису у реду,

треба да тражимо узрок у себи самима.

Треба да испитамо себе: јесмо ли ми дома-

ћини на свом мјесту, јесмо ли ми својим до-

брим дјелима послужили као примјер својој
дјеци. С главе се риба квари вели наша

народна пословица. Нама домаћинима при-

пада највећа част, али и највећа одворност.

Што већа част, већа је одговорност. Ми смо

одговорни за неуспјех у нашем раду. Па као

што у дому пада одговорност на домаћина,
тако исто и у нашим селима, у нашим че-

тама, друштву, жупи и Савезу, па и цијелој

нашој држави, пада одговорност на вође.

да буду наше вође и наше

управе? Морају да буду живи људи, који ће

несебично горити, да би нас огри|'али и

да би нам свијстлили као што свијетни луч

у тами. Не требају нама златне и сребрене

пећи у којима не гори жини огањ. Не тре-

бају нама лијепо израђене лампе у којима
нема петролеума. Не требају нама лампе које
ће красити наше домове. Ми смо задовољни

с простом и једноставном лампом и пећи,

ако у њима гори живи огањ који ће нас

огријати и разбити таму у којој се налазимо.

Требамо људе који ће нам својим чистим

животом служити као примјер. Требамо људе

који ће нас одушевити, који ће с нама за-

једнички прегнути на посао, који ће скупа

с нама тријебити трње из жита. Требамо

онаке који ће, као што су ове године ра-

дили студенти под воћством брата Лазе с

нама, и кршеве разбијати, да нас напоје жи-

вом водом. Такве школоване људе ми тре-

бамо. Такви су били и сии наши великани.

Наши великани који сав свој живот посве-

тише служби народу, они прави искрени ро-

дољуби, који свој рад често и крвљу запе-

чатише. Тако је учинио наш Блаженопочивши

Витешки Краљ Александар I Ујединитељ.

Нису то били вазда они који су највише

школовани. Слијепи Вишњић био је сељак

без школе, а данас га слави цијела Отаџбина.

Само овакве морално и духовне јаке,

живе личности, које ће предано и несебично

служити народу, најбољи су јамци, да ће

наш рад имати успјеха. Буду ли нам вође

такве, ето среће, ето успјеха. (Живио)
Ја ово рекох; ако има ко уши нека чује.

Онај који нас схвати, који нас разумије, нека

прегне на посао, нека крене нама у село:

ми га једва чекамо, примамо га раширених

РУ КУ-
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Jovan Grubačić,

ceta Rast-Odžak - Nevesinje

Tri vrline naših djedova

Voćstvo bratske župe pozvalo me je da

rečem nekoliko riječi o tri pradjedovske vrline,

koje se i sada njeguju i čuvaju u našim sta-

rim porodicama. Vrline se s čovjekom ragjaju

a s teškom mukom goje i jačaju. Ljudi po ro-

.gjenju nešto znaju, a mnogo više osjećaju. Oni

umom znanje dokučuju a dušom sreću naslu-

ćuju. Mi znamo, po narodnoj pjesmi i priči

otaca, da je osjećaj jači od znanja. Cak nam

izgleda da znanje übija osjećaj, pa i vjeru. Ali

svi Ijudi moraju u nešto vjerovati. Bez vjere

čovjek ne može živjeti. Vjera ima raznih, kao

i Ijudi. Zato narod veli: „Ко u što vjeruje ono

mu i pomaže“. Ali naš narod ima jednu vjeru,
"veliku i silnu, koju nema drugi. On ima u sebi

urogjene tri vrline, koje ga krijepe, hrane i od

svakog zla brane. Te tri vrline našeg naroda

jesu: vjera u Boga, istrajni rad i malene po-

trebe. Ove tri narodne i opšte slovenske vrline

jesu najsnažnije oružje za najteže dane i ča-

sove Ijudskoga života. One su najjače sile za

sve pobjede svjetskih nevolja. Cetvrte vrline

miti je ima, niti je iko može naći.

Vjera u Boga je oganj koji čovjeka kreće

vječnom hodu i usavršavanju. Živa vjera u

Boga naših djedova ne da ni jednom pravom

sokolu stati do zadnjeg daha ni nad jednim
neizvršenim zadatkom. Ona ga sili da nikad ne

miruje, kao što ni sunce ne miruje. Vjera u

Boga živi u dubini duše svakog seoskog so-

kola. Bog je hrana namučenoj seljakovoj duši,
a žitni hljeb njegovom trudnom tijelu. Cijela

zemljoradnja vezana je sa Bogom više od svih

drugih poslova, zanimanja i zanata. Zato mi

težaci za svoj posao i Ijetinu uvijek kažemo

da je u Božijim rukama. Jer ako je u našoj
vlasti gjubrenje, oranje i sijanje, nije u našoj
vlasti oblak, grad i suša, a tako isto ni moljac
ni skakavac. Da smo mi seljaci ovisni najviše
od Boga vidi se i po tome što se mi smatramo

petim ortakom na njivi Božijoj. Prvi је zeml|a,

drugi vazduh, treći kiša, četvrti sunce, a mi

tek peti. Bez ovih ortaka ne bismo mi mogli
ni brazdu tvrdu prevrnuti. Zato smo ovisni kao

i svi naši ortaci od Boga vječnog neimara.

Zato mi seoski sokoli kažemo: „Bez Вда ni

hljeba, bez Вода ni preko ргада, bez Вода
nećemo ni narodne slobode". Bolje je robovali

sa Bogom, već bez Boga slobodovati, jer znamo

da je slobodan samo onaj koji se Boga boji.
Ko se Boga ne boji, on se i Ijudi ne stidi. Bez-

božniku ništa sveto nije. (Tako je, živio!)

Rad i štednja jesu vrline Božijeg porije-
kla. Kad bi Bog rušio što zigje, ne bi svijeta
ni nas bilo. Zato radnja bez štednie ne može

se ni zamisliti, kao ni plamen bez svjetlosti.
Narod veli: „Istrajni rad bez štednje hroma je

družina". Slast i spas rada najbolje se u šted-

nji osjeća i ogleda. Da nam djedovi nisu uz

rad i štegjeli, ne bi mi ni kuće imali, već bi

kao vuci po gori i danas hodili. Ima nekih uče-

njaka koji nisu navikli svojom rukom kajiš
sebi stezati. Zato su štednju optužili kao uzrok

krize. Zbog toga 6e oni doživiti da im vrijeme

kajiš pritegne. Drvo, ta Božiia živa knjiga uči

nas štednji. Kad bukvu zimi posiječemo pa je
do proljeća ne isječemo, ona pupke a i list

gdjekoji izbaci. (Slava Bogu!)
Zašto ?

Zato da saznaju rasipnici ono što besvje-

sno drvo zna. Ono u jesen čim se nebo na-

mrgodi, sakuplja uštede u čvorove svoje, da

bi olistalo čim se zeml|a ugrije. Narodna

štednja nije oipiluk ili škrtost. Nju narod naziva

male potrebe. Zato je i kazao: „Nije siro-

mah ko malo ima, već je siromah ko puno
želi“. On je kao puna puška, a rasipnik i uži-

valo kao šuplja mješina. Današnji Ijudi, veći-

nom moderni kao i žene, slične su rešetu u

kom voda ne stoji. Taki svijet ne može po-

moći ni sebi, ma imali najveće bogatstvo, jer

su im želie od čitavog svijeta veće.

Rad је život. Rad je sa štednjom najveća
mudrost, Radom se pobjegjuje siromaštvo.

Istrajni rad pretvara poraze u pobjede. Zato je
i Bog kazao: ~Ko ne radi neka i ne jede“.
Rad je izvor sreće, narodne Ijbavi i mira. Ko

radi taj pjeva. Ko pjeva zlo ne misli.

Na našim vojničkim zastvama piše; ~Sa

vjerom u Boga za Kralja i OtadžbinuT Zato

su naši pukovi bili hrabri i pobjedonosni. Na

našem novcu piše: „Bog čuva Jugoslaviju'K
Zato će je i čuvati pored sve naše ludosti. Po-

kojni Radić je rekao: „Vjera u Boga i seljačka

sloga“, a mi sve to ujedinjujemo i velimo; „Rad,

štednja i vjera u Boga, to je svima sokolima

poruka od živoga Boga“.

Zašto ?
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Bogdan Pudar,
četa Trijebanj - Stolac

Težnja za zajedničkim radom

Božijom pomoći sa ovoga mjesta na vas

prisutne upućujem nekoliko riječi s molbom da

ih saslušate.

Mi sokoli u sadanje doba nalazimo se

pred otvorenim poljem prevelikog rada za na-

rodnu zajednicu i opšte blagostanje. Za ovaj

neizmjerni rad potrebuje velika Ijubav za za-

iedničkim životom, jaka vol|a za radom u za-

]ednici, plemenito srce, zdrav razum i pomoć
od Boga. Vrijedni sokoiski radnici opazili su

sa svoiim budnim okom da nedostaje za taj

posao Ijudi sa tim napred spomenutim vrli-

nama Ijudskim, zato su se i bacili sa svom

snagom u selo i počeli spremati Ijude za taj

posao. Ti sokolski radnici punom parom su ra-

dili 10 godina, nisu žalih truda ni znoja da bi

samo postigli željeni cilj, to jest da bi nas so-

kole na selu spremili i uputili u velikome radu

i nas osposobili da smo u stanju danas ovdje
stati na govornicu i reći po nekolike riječi, i

za svaki posao složno rukama prihvatiti.
Iz prušlih vremena, kroz čitavu narodnu

istoriju, vidjeli smo i čuli šta se svega deša-

valo, i što je sve bilo uzrok narodnoj propasti.
U prošlim vremenima uvijek su nedaće sve

poticale iz narodne nesloge,. zbog toga što nije
bila pravedna jaka narodna organizacija i što

nije čuvana bratska Ijubav megju narodima.

Ali ipak svi ti narodni borci iz prošlosti nama

su za naše stanje koji mj danas uživamo,

mnogo i mnogo
učinili. A sada se pita šta

ćemo mi da učinimo korisnoga za naše po-

tomke, da bi ih zadužili kao što su nas zadu-

žili naši pretci. Po mome mišljenju, nama je-
najpotrefcniji zadružni život u koji bi trebala

skupiti sve narodne snage u jednu jedinstvenn

zajednicu, u kojoj bi bilo utočište za svakoga

čovjeka. Samo tim mi bismo zadužili naše na-

raštaje i postali bismo u buduče jaki i znali'

bismo cijeniti tada svaki pedalj svoje rodne-

grude. Ja ne kažem da se ovo mora prihvatiti,

nego izlažem svoje mišljenje kao i drugi.
Hvala Bogu koji je dao nama mogućnosti te

smo se u stanju bili na ovaj naš skup sastati-

da se o svim narodnim potrebama porazgova-

ramo i razaberemo što bi bilo bolje za narod

i narodnu zajedničku cjelinu da radimo, i šta

bi narod najbolje zadovoljilo, i kako bi se u

narodnu dušu uselila Ijubav za jedinstvenom

zajednicom i zajedničkim životom i radom.

Kao što naprijed rekoh, za sve ovo potre-

buje nam velika l]ubav za narodnu zajednicu,

jaka volja za radom, plemenito srce, zdrav ra-

zum i pomoć od Boga. Zato Vas molim sviju

ovoga
časa da uputimo svoje misli Bogu s-

molbom da ovoga puta potkrijepi naše umove

i da blagoslovi naše djelo. Sa ovim ne mogu,

braćo, da duljim jer nedostaje vremena za to.

Samo, braćo, pri kraju svoga. govora želim da

kliknemo Viteškom Kralju Mučeniku: Slava mu!

Tako isto, braćo, pozivam Vas da kliknemo

Njegovu Veličanstvu Kralju Petru Drugom:

Zivio!

U ovaj čas ja vas braćo pozdravljam sa

sokolskim

Zdrav o !

Maksim Mandić,

četa Dulići - Gacko

Vjera (konfesija) i Soko

Evo dogjoh i ja na ovaj naš prvi sokol-

ski Sabor da po želji našeg sreza rečem ne-

koliko riječi o seoskom sokolstvu i vjerama,
Jer ovdje treba da se utvrde naši putevi za

budući rad. Svi koji prije mene govorahu iz-

gieda mi da se boje da reknu jednu istinu, pa

bi mogao neko reći, da je sve dobro što nam

iz grada dolazi. Nije, braćo, sve dobro ni

megju gradskim sokolima, a kamoli megju
onim kojima ništa nije sveto, pa ni sokolstvo.

Doduše, teško je govoriti istinu. Ona je grča
od čemera, ali danas je moramo ovdje reći.

Selo i naš seoski život sličan je izvoru..

Ako je izvor Ijekovit on liječi i bolesnike. Sto

se više Ijekovita voda od izvora udaljuje, ona

sve više Ijekovitosti gubi. Varoši su i kasabe

naše kao tok rijeke. One su izašle iz sela kao

tok rijeke iz izvora. To se ne može pobijati,

kao ni sunce dlanom začepljati. Ali svuda i

svagda bilo je slijepih kod očiju i gluvih kod



■ušiju. Takih je bilo i za vrijeme proroka, pa

je i onaj najviši, poslije svojih besjeda i priča,

morao govoriti: „Ко ima uši neka čuje, ko ima

■oči neka vidi“. Tako bi i ja smio reći, jer kad

Ijudi nisu mogli čuti riječ najvećeg, kako će

moći čuti mene običnog seljaka.

Zato me čujte! Megju mnogim zlim stva-

rima od mode do izvrnutih običaja, pogaženih
starih zavjeta i gjedovskih savjeta, najveće zlo

što nam ga gradovi šalju jest bezboštvo. Nama

nije čudo što mnogi gragjani ne vjeruju u Boga.

Jer su ih okova'e visoke kuće, besunčane ulice,

mrtve knjige, lažna kina i hladne makine. Gra-

gjanin živeći odvojen od Božije prirode osjeća

se premudar, silan i naduven vjerujući da mu

je i Bog suvišan. ЛИ, nas čudi druga stvar, a

to je što učena gospoda govore javno, da je

vjera za seljaka i glupaka. Vele da seljak nema

vjere bio bi gori od vuka. Ove naše najveće

neprijatelje molimo da nas ostave u miru. Kad

nam ne mogu pomoći neka nam ne odnemažu.

Jer baš Ijudi kad izgube vjeru u Boga, sve

što više znanja imaju veći su vuci i narodni

Cudo je to da oni znaju
v

da Boga

nema, a kad ih jedanput upitasmo: Sta je sta-

rije, kokoš ili jaje? Brzopleto odgovoriše da je

starije jaje. Kad ih upitasmo odakle jaje, po-

češe u sebi govoriti; koka —jaje jaje-—knka
i t, d nikad kraja razmišljanju.

Zato mi sokoli po guslama, pjesmi i na-

rodnoj priči vjerujemo ј, učimo mlagje da sve

što postoji ovisi od vječnih zakona Božijih,
Kad nevješt čovjek n. pr. izvuče iz mašine

najmanji šaraf ona više ne može da radi. Ili

ako slab zidar napravi nevješto ćupriju, slabo

miješanim cimentom, onda se sruši. Ovo se sve

dogagja. ako ne znaju Ijudi zakone mašina i

cimentnog miješanja. Znamo mi seoski sokoli

da ima zakona raznih. Tako tma zakona poro-

dičnih, opštinskih, žandarskih. Ima zakona obi-

čajnih, vjerskih, jednom riječi, zemaliskih i ne-

beskih. Tako isto znamo da po zemaljskim
zakonima kažnjavaju se Ijudi za übistva, kragje,

uvrede, prestupe i krijumčarenja. Nek vam fi-

nans nagje cigar duvana-eškije, bićete kažnjeni.
To ne kažnjava finans već zakon.

E sad, draga bmćo, kad Ijudi trpe kazne

za gaženje zemaliskih zakona koji su prolazni,
kako oni neće doživjeti još strašniju kaznu zbog

gaženja vječnih zakona. Davno je narodrekao:

„Zlo ragjenje gotovo sugjenje“. Ne može neko

pšenicu žnjeti, a kukolj sijati. Ne može niko

zemaljskog kralja ili cara vrijegjati i kazne sno-

siti, a zbog uvrede Nebeskog Cara kazne lišen

biti. Zbog toga mi tražimo od sviju naših čla-

nova da tvrdo vjeruju u zajednižkog Boga.
Jer nas je on preko djedova naučio da su svi

Ijudi braća, a da je On naš Otac Nebeski. Re-

čeno je: „Brat je mio koje vjere bio“, a kako

će se ko Bogu moliti ili okrećati: istoku, za-

padu ili jugu, to je privatna svetinja svakog

sokola, koju ne smije niko i nikad dirnuti.

Nikola Mišić,
četa Donja Župa - Dubrovnik

Naš Veliki Kralj

(Povici; Živjeli čuvari našega mora).

Draga braćo i poštovana gospodo, nemam šta

mnogo da Vam kažem, jer su prije mene braća sokoil

iz sviju krajeva naših sela rekli mnogo muđrih i po-

učnih istina. Rečeno je: svi Ijudi pola znaju, a Bog sve.

Zato ću i ja reći ono, što mi duša ovaj čas osjeća.
U Sv. pismu stoji napisano; kada je Bog stvo-

rio svijet i ovu našu zemlju, da je postavio Adama da

vlada zemaljskim rajem a uz to i svakoj stvari dao je
ime na ovoj zemlji.

Naš Blaženopočivši Viteški Kralj Aleksnndar I

Ujediniteij (Povici: Slava mu!) kada je osnovao svoju

državu, stavio joj je ime Jugoslavija, jer smo Južni
Sloveni.

On se je borio maečm u ruci za ovu državu, po-
ložio je najbolji dio svoje mladosti u temelje njezine.
Od 1912—1918. mačem u ruci gazio je po močvar-

mim poljima, u ognju i krvi i sa oskudnim potrebama

prešao je Albaniju, ne gubeči nade, da će kroz ma-

lenu Srbiju, kroz malenu Kraljevinu ostvariti san Kara-

djordjev i osnovati Veliku Jugoslaviju.

I sada, braćo, imamo ujedinjenu Kraljevinu Jugo-

slaviju, ali još se nijesmo duhovno ujedinili. Dobri se

lakše ujedinjuju, a loši teže. Osobito mi, koji smo ži-

vjeli pod nesretnom Austro-Ugarskom monarhijom koja

nas je odgajala tako, da mrzimo svoje, a Ijubimo tu-

dje (opšte odobravanje aplauz).

Mi težaci od Jadrana do Šare i Vitoša i Snjež-

nika i toplog Soluna znamo, da postoji samo jedno

pitanje, jer su naše muke iste, a to je pitanje poštene

uprave.

Mi imamo jeđnu želju, da u licu svoga znoja za-

služujemo svoje potrebe.

Braćo sokoli, nemojte uzvraćati nikome zla, niti

mrziti bližnje svoje, jer koga mržnja kreće on Gospo-

dina Boga ugledati neće. Mojsije je rekao: Ljubi Boga
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vrhu svega, a bližnjega svoga kao samoga sebe. Mi

sokoli imamo iz neđavne prošlosti jedan lijep primjer

našega bratstva i sokolske Ijubavi. Kada je došao En-

gleski književnik Vels u Dobrovnik i pohodio Sara-

jevo, tamo je vidio na sletu velike grupe sokola iz

sela i grada gdje zajedno pomiješani obilaze u bogo-

molje i mole se zajednički Bogu. On je povođom toga

pisao u novinama, da je narod jugoslovenski najbolji.

Ja kažem, biče u svijetu najbolje po duši i srcu

svome, ako se usčuvamo onih koji nas truju i razje-

dinjuju. Mi smo dužni i po božijim i po narodnim

starim običajima i zakonima, da se okupimo oko mla-

dog Kralja Petra 11. (povici: Živio!) da čuvamo ono,

što je Njegov junački otac u samrtnom ropcu rekao,
a nije rekao čuvajte mi vjernu Ijubu, i nejaku dječicu,.

nego viteški i herojski: Čuvajte Jugoslaviju!

Сабор: Делегатп Шумаднје у поворци

Михајило Милакови^,
чета Добромани - Требиње

Соколство и политика

Ми соколи знамо, да се политика дијели
и разликује од соколства као уље од воде.

Соколство по учењу наших гуслара јест
жива школа у којој се учи мудрост живота,

Без животне мудрости не може нико бити

Соко.

Данашња је политика јадна и жалосна,

потпуно противна соколској мисли и жељама

сокола. Она се противи грђе чојству и ју-

наштну већ незнабожац Богу. Данашња по-

литика значила би по нашем сеоском миш-

љењу: „Реци сјутра, да је лаж јучерашња
истина“ или политика је данашњих парти-

зана: „Уживај, живи, а за себе ради, а народ

држи у нади“. (Пљесак)
Али права народна политика, како нас

гусле и народна пјесма учи, јест јарам и

служење народу, као што во домаћину служи

у јарму. Стари рекоше: „Политику и народ

водити, исто је што и трудно бреме дома-

ћиново носити“. Народна полнтика заснива

своју снагу на дому, породици и домаћину

и на селу сложну и веселу. Какав дом таква

политика. Каква политика таква држава. Ка-

ква шума такав зец, народ је рекао. Зато

сеоски соколи вјерују да је рад соколски у

дому и селу најузвишенији рад за народ,

Краља и Отаџбину. Соколски опште васпитни

рад претеча је доброј политици. Истина, он

је тежак и то необично тежак. Тешко је апо-

стол бити. Тешко је многим соколима из-

градова у планине ходити и знојем се вре-

лим облијевати. Али ово је једини пут, дру-

гог нема. Соколски је пут пут служења^
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пут горења, који једино народ води срећи,

напретку и општем препороду. (Тако је)

Данашње партизанство велико је зло.

Оно ]е слично рђи Koja бритку ћорду наједа.

Оно је слично чаши или карти. Партизан-

ство је страст, која ниче из мржње, а никад

из љубави. Зато je оно бучно и хучно, а

соколство тихо и мирно. Партизанство лакше

покреће људе већ соколство. Оно је слично

слами и ватри; плане и престане. Јуче бјеше

огањ, данас пепео. Соколство је слично ти-

хој води и мекој капи, која брегове руши и

камен буши. (Живило соколство)
Соколство наше јуначко и старо народ

уједињава. Партизанство браћу разједињава.

Соколство одгаја творце, а партизанство за-

једљиве зборце. Зато смо противни да вође

наше и главни соколски радници улазе у

политику, док нам снага не порасте. Да је

ово све истина утврђује нас то што се зборци

и партизани налазе у многим прекобројним

пуковима, а творци и соколи у недобројним

четама. Првих има превише, као и сваког

зла, а других ни толико да би могли постати

свјетлост земљи као со хљебу. Али с тим

нисмо рекли да се одричемо политике. Што

нам се год намеће, примаћемо мање зло и

поправљати тиме опште јаде што ћемо уви-

јек тражити и бирати за политику људе од

расне три нрлине. Стари су нам знали чи-

тати људе по лицу и оку, као ми данас

књигу. Они се нису тако много варали у

људима као ми данас у књигама. Они су чак

знали нешто и више, јер су и коња по зви-

језди или вијарцу познавали да ли је сретан

или чиФтели. (Пљесак и поклици, тако је)
И ми данас захваљујући Богу, сокол-

ству и мудрости дједова сазнасмо да ни нај-
веће знање човјека не чини човјеком. Чак

сазнасмо проматрајући данашњи свијет и ви-

јек, кад би све знање од Истока до Запада

збили у једну главу испод које не бије пле-

менито срце, да би било најопаснији вучији

зуб за људски род. Зато наша соколска дуж-

ност јест света и узвишена, јер желимо и

настојимо свим силама душе, срца и ума, да

одгајамо соколе кова Штросмајерова, Матије
Губца и Владике Рада. Кад такве соколе од-

гојимо онда ће политика за народне полити-

чаре бити слична служби дивног свећеника

у Божијем Храму. (Тако је, живио)

Огњен Ждракановић,

чета Пребиловци - Чапљина

Неправда према селу

Соколи нас научише да не кукамо, по-

ручујући нам писаном и живом ријечи да

кукавица кука, а славуј пјева. Зато ја, иако

ћу се тужити на неправду која се чини селу

и сељаку, нећу кукати, већ истину рећи.
Стога сам и дошао на сабор. Нећу говорити

о невољи својој или свога села, већ о општој.
Она мори херцеговачког и далматинског се-

љака, на срамоту културног вијека.

Нећу говорити ни о јеФтиној стоци, вину,

луку и сваком тежачком производу, већ о

нечем мањем, али неправеднијем. Нећу гово-

рити ни о скупоћи свега онога, што морамо

да у граду купујемо. Говорићу о најобични-
јој ствари, а најнеобичнијој и највећој не-

правди.

И због тога, морам рећи: ако ову не-

правду, невољу и национални злочин не може

соколство да ријеши, нек се оно разиђе ку-

ћама, боље ће бити. Те мале ствари, а нај-
веће неправде, које сељак трпи јесу питање

здраве питке воде. Питање безводице за пле-

менита и напредна човјека, не би смјело ни

постојати. Јер, безводица наших села општа

је брука и срамота.

Узме ли се у обзир да на воду, ваздух

и сунце има право сваки живи створ осим

роба у тамници, онда је јасно да смо ми

који смо слободни живимо у тамници, али

тамници грђој од тамничара.

Ко је путовао кроз ове крајеве љетос,

за вријеме велике суше, могао је видјети

муке невиђене. Стотине и хиљаде наших

чобана морало је гонити своју стоку сваки

дан од два до пет сати хода, ради воде. И

оно воде што је било, то је личило више

муљу и леглу зараза већ људском пићу. На

више мјеста гдје је чатрња саграђена уз це-

сту, послије прве кише и опраних цеста,

била је вода бијела као млијеко. Њу некад

није хтјела ни стока пити, а пили су је људи,

дјеца, жене, па и ови соколи. Држим, што

вам ту воду не би сад показао, не би овој

тврдњи нико вјеровао. Не би вјеровали ни
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због тога, јер сте можда чули да има и коња

који би прије цркли већ прљаве се воде на-

пили. Ето, видите коњи не хтјеше пити

воду таку какву је пијаху браћа ваша и со-

коли.

Осим тога, нама се стално говори о чи-

стоћи, о прању рубља, стаја и собних по-

дова, а они који то говоре, не знају да ми ни

воде за пиће немамо. Колика је несрећа због

помањкања воде, за здравље наше чељади и

наше стоке, то не би могли знати ни лије-

чници, док не би воде наше опробали. Због

тога је и тифус у нашим селима и изрођа-

вање стоке обична ствар.

Кад се успореди наша оскудица у обичној

води са обиљем вина и пива код осредњих

људи у граду, онда се јасно види страховита

неправда, духовна грубост и окамењеност

срца оних .који могу, а неће да нам помогну.
Ми сељаци тврдо смо увјерени, кад би само

мјесец дана варошани били осуђени на наш

мукотрпни живот, да би земљу и државу

проклињали и крвљу попрскали. Ми трпимо,

и ето видите, дошлп смо на овај сабор да

вас све замолимо, да нам помогнете. Нећемо

да вам напоњимо тифус, који је у овој го-

дини харао по Невесињу, Подвележју и ко-

њичком срезу. Јер, ко има два прста образа,
застидио би се и пред Богом и пред наро-

дом са наше биједе и невоље. Размислите о

овоме. Осјетите неправду и сјетите се оне:

„Правда држи земљу и градове!" Ово није

пријетња, већ очајно молење! Ако се не бо-

јите нас, бојте се себе и овог тешког гријеха.

Обрад Поповић,

чета Грачаница - Автовац

Бог, Краљ, Домаћин

Ми сеоски соколи хоћемо да се у сваком

раду држимо опробаних савјета наших дје-

дова, према оној: „Држ’ се новог друма, али

старог пријатеља“. Ми хоћемо да соколством

оживимо и развијемо народне добре обичаје.
То смо већ давно и отпочели, јер сузбијамо

кукање и дижемо вјеру у побједу добра над

злом, држећи се оне вјечне: „Зли разговори

кваре добре обичаје“, Тако радећи и пут

нови себи градећи, научисмо да сваки човјек

у себи има невидовну снагу која га покреће

напријед. Ту снагу наши стари називаху чој-
ством и јунаштвом. Чојство је сила и свјет-

лост душе, јунаштво, снага и окретност тијела.
Та невидовна снага наших дједова била

је неопходно потребна, а нама данас куд

икамо потребнија у дому па и селу. Тако

исто сазнали смо да има један узрок који и

нас напријед креће, и не да нам мировати.

Према оној; „Кад соколу прво перје никне,

он не може внше мировати". Слушајући на-

родне гусле у којима је сабрана сва мудрост

предака од петстотина љета, већа од свију
књига цијелог свијета, сазнали смо за многе

мудрости, na и ону; да су Б о г, Краљ и

Домаћин три највеће силе које држе земљу
и вежу је са небом.

Домаћин је глава дома, а дом је нај-

савршенија школа. Домаћин је први учитељ,

први свештеник и први судија, који уз меко

срце мајчино најбоље одгаја витеза и јунака.

Стари су рекли: „Што дом задоји то живот

одгоји. Што бешика заљуја, то мотика

закопа“. Дом је сељаков најсавршенија ра-

дионица у којој се обављају сви занати од

ткаље и пекара до зидара и тесара. Домаћин

је највећа част и најтежа одговорност. Ре-

чено је: „Теже је домаћин бити већ гвожће

гристи“. Он је први ранилац и позни касни-

лац. Њему у старом сеоском дому ола|е се

највећа част, те му се даје прва каФа и

ракија и онда, када у дом уђе и крунисана

глава. Једном се је догодио случај да Бла-

женопочивши Краљ Петар Велики Ослобо-

дилац дође у дом неког шумадиског сељака

и кад га понудише првом кафом, он понуду

одби и рече: Домаћин је овдје први и нај-

старији јер је глава куће, а ја сам Домаћин

Отаџбине". (Слава Витешком Ослободиоцу)
Зато је наш дом највећа вриједност и

школа, јер одгаја човјека а школа га учи.

У њему се рађа ратар или банкар, судија

ипи рудар, трговац или ђенерал. Ту је први

залогај, прва ријеч, прва молитва, а и прва

казна сваком претходила од чобана, па до

највећег државника. Ми соколи вјерујемо и

свуда говоримо, да је дом за Државу исто

што и камен храму Божијем, с том разли-

ком, што је дом из живе чељади, а камен

зиданац мртав за сваку грађевину. Дом је за

народ и Државу оно што клица у зрну ма-

леном. (Тако је)
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Краљ је за народ и Отаџбину оно што

је домаћин у свијетлом дому сељачком.

Стари су нас учили говорећи: „Тешко дому

без домаћина, а народу без свог Краља".

Они су казали и тако нас научили, да је

свака власт од Бога, па и злу власт Бог

даје због зала и преступа народних. Она до-

лази злом народу према оној народној: „Зло

рађење готово суђење“, или „Ко што сије

оно жње“. Домаћин у дому, Краљ у Отаџ-

бини, а Бог на небу јесу три нераздјељиве

силе божанског поријекла. Зато се на ове

три снаге и вредности зиђе чврста заједница.

Домаћинова служба је у дому. Он теше бу-

дуће грађане и зидар је породице. Краљ, са

расним домаћинима, зидар је Отаџбине, али

Бог je вјечни неимар свима скупа. Јер као

што зависи Краљ од Божије милости, тако

домаћин од Краља, а кућна чељад од до-

маћина. (Живио)
Зато ми сеоски соколи примисмо на себе

најсвјетлију дужност да дижемо стари углед

дому и домаћину. Јер, човјек није посрнуо

у банци и жена на корзу већ у дому рође-
ном газећи Закон Бога и сеоског старог дома.

(Дуготрајно одобравање и клицање).

Симана Ћосовића,
чета Бијело-Поље - Мостар

Сеоска жена и соколство

Ево и ја као сеоска соколица морам да

говорим. Рећи ћу само неколико ријечи о

сеоској жени и соколству. Народ је давно

рекао, да на жени кућа стоји. Пошто данас

ову пословицу многи криво тумаче, ми се-

оске соколице треба да је разјаснимо Истина

је да на жени кућа стоји, али кад ради, а

не кад лежи и не ради. Јер по несрећи, ако

се буде и даље криво тумачила нароцна му-

дрост, може се догодити да и наши сеоски

домаћини почну жени каву пећи и бијеле

скуте носити.

Пословица стара рече: „Ако човјек ко-

лима у кућу уноси, а жена кроз иглене уши

износи, никад тој кући нема среће нити на-

претка“. Због тога нико већу цијену жени

не даје него сеоски домаћин. Њему је жена

највјернији радник и помоћник. Зато је на-

зива десним крилом својим.
А зашто сеоски домаћин више поштује

домаћицу већ варошанин? Зато што жена у

сеоском дому зна да ради 12 заната, од игле,

веза до стана и чувања хајвана. Наше су

сеоске домаћице у старим домовима сличне

историјским мајкама. Оне су попут мајке Је-

вросиме кадре дјеци говорити: „Боље ти је

изгубити главу, него своју огријешити душу“.
Оне су радене тако исто као некад млада

Гојковица, жена најмлађег Мрњавчевића. На-

родна и за њу вели:

„Него шта ће Гојковица млада,

Већ однесе мајсторима ручак“.
Тако исто стара пјесма говори о кћери

дужда од Млетака, која пође за Максима

Црнојевића па жаљаше овако за својом ко-

шуљом:

„Коју ’ho сам плела три године,

А са моје до три другарице,

Док су моје очи искапале“.

Дакле, ни у нашем селу ништа није

ново што су нам домаћице вредније и ради-

није од жена варошких. Ми се жуља и ра-

диности не стидимо. Јер нас стари учаху,

да је Бог највећи радник. А ето, и народна

пјесма потврђује да су и краљевске кћери

ручак мајсторима носиле и кошуље златом

везле. Због тога ми сеоске соколице са сум-

њом гледамо на данашњу школу и просвјету.

Оне одвојене од рада сој наш кнаре. Оне

руше свијетло име домаћице и дом стари.

Ми сеоске соколице желимо и хоћемо оно

што говори и пише стари соко Поповић

Лазо. Ми желимо писменост рукату, а не

писмену и само просвјетну. Желимо рад му-

дрији, напреднији и свијетлији. Ми хоћемо

просвјету која ће жену научити да радом из

онога што сад има, створи љепши живот и

већу корист. Ми нећемо жена које гоне ма-

глу по Вележи и које млате празну

већ које рађају храбре соколе и дичне до-

маћице. Ми хоћемо жену коју одгаја дом и

породицу и разних 12 сеоских заната, савр-

шеније и боље од свих школа и свјетских

знања. Јер школа одгаја шеталицу, а сеоски

стари дом раценицу.

Према овом и старој народној пјесми,

модерна жена не може помоћи ни себи ни

дому нити свом домаћину, а камоли нама и

сеоском дому. Зато ми тражимо да нам мајке

или жене буду кова мајке Јуровића, а кћери
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ко косовке цевојке, jep само оваке могу од-

гојити будуће јунаке.
Зато сеоске соколице траже да се чува

дом и стари добри обичаји наши. А што се

тиче наших женских соколских вјежба на

селу, ми захтјевамо да оне буду прилаго-

ђене нашим народним играма, затим оним

обичајима, мушким и женским, народним пје-

смама, као и животу и раду нашег села.

Мирко Међугорац,
чета Клобук - Љубушки

Ко су велики људи?

Размишљајући o животу и раду људи

дођосмо и ми соколи до једног сазнања. Са-

знасмо да нису велики људи дугајлије од

два метра, а мали од чеперка, већ да се људи

мјере по дјелу и раду. Чак сазнасмо и то

да нису велики људи ни по знању ни по

имању, јер је било а и сад има великих зна-

лаца и богатуна, па су због великог знања

и жедни имања доспјели у тамнице са оби-

чним зликовцима.

Тако размишљајући и свијет проматра-

јући сазнасмо да су велики људи који за

народ страдају и до смрти раде. Нити је

било, нити ће бити икад великих људи који

нису за народ радили и до смрти страдали.

Така је, рекао бих, судба великих људи или

план Божији, да се они и не могу стимати

за живота већ кад умру.

Велики људи чудне су небеске муње и

неиспитане морске дубине. Они се осјете
тек онда кад сађу у гробницу као и сунцу

што се цијена сазнава кад зађе за облаке.

Велики људи обично не баве се на око ве-

ликим и крупним пословима. Још мање они

се баве облачењем одијела и изабирањем ма-

сних и лијепих јела. Они су као Карађорђе,

тежак, који се храњаше мрким хљебом и па-

пулом т. ј. истученим посним грахом. Они

су слични слијепом и за живота заборавље-
ном Вишњићу који у опанцима хођаше и на

коњске струне силницима будућу судбу про-

рицаше. Они су као Матија Губац, који земљу

ораше а усијану круну на главу примаше

од браће по крви, а небраће по великом

имању и високом знању.

А данас велики су људи они који могу

у овом хучном времену пљачке и међусобне

свађе поћи са штапом и торбом у планине

наше. Велики су људи и данас који у овој

хуци машинског напретка говоре о презре-

ној и малој пљуваоници, отирачу за ноге,

ђубриштима, репи и племенитој воћки. Ве-

лики су људи они и сад који по отачкој вр-

лини малих потреба уз богате трпезе

сух хљеб једу да сиромаха помогну и наједу.
Њих не виде данас многи и премноги.

Њих виде мали, али изабрани. Они ће се

видјети кад дођу тежа доба и хучне олује.
Биће олуја и без њих проћи неће. Али њих

нек се боје само они за које слијепи гу-

слар рече:

„Великаши проклете им душе,

у обијести зокон погазише".

Они ће се угледати, наћи и видјети,
само се бојимо да ће многом бити касно.

Истина, никад није касно што је часно, на-

род је рекао. Зато је требао нама Југослове-

нима да дође Герман,* син њемачког народа

и да, након стотину година, рече нам јавно

да је слијепи сељак Вишњић већи од Хомера,
тог чудесног старог грчког пјесника. Зато

је најтрновитији пут изабрала управа мо-

старске жупе са својим сарадницима, јер зна

да ie село највећи и најдубљи рудник у коме

се рађају по нужди и невољи најбољи соколи.

Село је дубоки рудник у коме ће соколи

рудари уз трудни и мучни рад наћи много

заборављених и неоткривених Губаца, Ви-

шњића и Карађорђевића. Ако их не нађу

онако велике да их може славити и учени

Нијемац, а оно ће наћи мање који ће бити

у свом селу или срезу мали Вишњићи, Гу-
бци или Карађорђи.

*) Геземан оп. Ур.

Ima samo jedna služba koja uzdiže čovjeka iznad životinje; služiti

neprekidno do smrti manjim, a to znači ujedinjavati ih savelikim
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Milan Popović,

ce(a Gračanica - Avtovac

Zli primjeri iz grada

Ljudi kao i sokolstvo treba da narodu

•služe ako hoće da se Bogu duga oduže. Tako

je negdje rečeno ili pisano.
Trava raste i služi volu

4
Vo napreduje pa-

■sući travu, i služi čovjeku. Covjek narodu, a

narod Vječnom Neimaru.

Na sokolskim tečajevima učahu nas braća

sokoli, da sve na svijetu raste, napreduje i

plod daje. Jabuka, smokva i kruška ne daje

plod zbog vuka i hajduka, već zbog plemeni-

tog čovjeka.
Neki nas školari htjedoše svrnuti s puta,

'kao da to nije tako, već kao da se priroda

igra slijepih slučajeva, übrajajući i čovjeka u

red slučajno rogjenih životinja. Ovako govorahu
oni koji ne primaju poziv za služenje. Jer oni

žele da im sve služi, pa i cijela priroda, zbog

tjelesnih uživanja.
Ali mi tečajci i seoski sokoli velimo i tvrdo

■vjerujerao da sve što vidimo oko sebe raste i

napreduje i čovjeku daje plod lli pouku da on

kao n&jsavršeniji Božiji stvor sagaranjem služi

narodu kao fenjer noćnome mraku. Mi seljaci
to saznajemo i iz prirodnih ili, bolje reči, Bo-

žijih knjiga. U te Božije knjige übrajamo svako

drvo, voćku, travku, čudnog rarava i sva druga

prirodna stvorenja koja je teško sva nabrojati.
Iz tih Božijih knjiga sve su druge Ijudi napi-

sali, štampali i mudrosti se naučili.

Megjutim, oni koji nas odvajaju od tih

vječnih knjiga i njihova Vječnog Neimara žele

•da i nas seoske sokole svedu na obične jasle

volujske samo zato što žele da im i bližnji po'
rodu i krvi služe kao vo gospodaru.
U „Narodnoj Odbrani“čitamo stalno da su vje-
čni zakoni neumitni i neumoljivi. Kad to priznaje
i nauka, nije čudo što i narod ove zakone

davno sebi u srce ureza.

Ova nas istina o nepodmitnoj pravdi tješi.
Jer kad pogledamo zlo oko sebe što nam do-

lazi od mnogih učenih i neučenih iz grada i

modernog svijcta, da nije ove vjere postali bi

vuci ili se našli u ludnici. Koliku odgovornost
na sebi nosi učeni i bogatiji gragjani zbog po-

sebnog života protivna seoskom, jasno je za

sve one koji oči imaju i ušima slušaju. Moda

gradska, luksuz, piće i cigari, žena sa golira

gnjatima i ostali izvrnuti narodno-rasni običaji
više čine zločina selu i seljaku od svih vanj-
skih narodnih neprijatelja. Naše majke, djevojke
i omladina u velikom broju, osobito ona blizu

gradova, trčeći za primjerima luksuznih gra-

dova, počeše se oblačiti u fabrička platna i tka-

nine po skupoj cijeni prodajući svoju vunu u

bescijenje.
Eto vidite da gradovi i u njima mnoga

inteligencija, mjesto da se selu duga odužuje,
kao list hrastu, oni mu vraćaju svjesno ili ne-

svjesno najveće nesreće. Zato molimo sve naše

vogje, prijatelje i narodnu inteligenciju, da za-

trube na sve trube i da skrenu pogled svima

na opasnost koja se narodu primiče od mnoge

zablugjene inteligencije njene odvojenosti od sela.

Dušan Kokošar,

četa Hum - Trebinje

Seosko sokolstvo i zadrugarstvo

Ljudi priregjuju razne izložbe da se vide

plodovi Božiji i djela ruka Ijudskih. Ali mi smo

se sastali na jednu veću i Ijepšu izložbu da

vidimo žive sokole, njihova djel'a i da čujemo
njihove riječi. Na ovoj izložbi živih sokola, nji-
hovih misli i riječi, koje ih kreću u radu na

selu, šta mogu ja da rečem! Mnogi su prije
mene rekli mnogo dobrih, mudrih i korisnih ri-

ječi, koje su proizašle iz zajedničkih napora i

.sokolskog djela. Meni je ostalo da rečem samo

ono što još niko nije dotakao. Ja ću reći ne-

koliko riječi o zadrugarstvu i sokolskom radu.

Najtvrgju koru hljeba uzela je mostarska

župa i sokolski radnici na selu, da je grizu i

sporo jedu. Najuzbrditiji put izabrali su sebi

ovi naši sokoli Ali, kao što god tvrda kora,

po riječima dra Laze, jača desni, tako isto uz-

brditi put vodi na najviše vrhove gdje je sunca

i vidika najviše. Selo je naše zapušteno. Ono

je zaboravljeno od svakog osim Boga i naših



sokola. Toliko је čemera. nevolje i zapušteno-

sti u selu da se to opisati ne može. Ova za-

puštenost ne bi postojala kad bi današnji život

seljaka mjerili po
životu iz turskih vremena.

Ali svak gleda na one prve. Oko ne vidi prve

po čojstvu već po vlastj, bogatstvu i znanju.
Oni Ijudi koji su na vlasti, u bogatstvu ili su

školski prosvjećeni vuku naše oči i želje se-

ijaka za soborn. Seljak kad vidi bogatstvo gra-

gjana i uživanja gospodska, a sebe bez hljeba
i pitke vode, onda ne miruje već se u njemu

krv i duša buni. On koji hljeb proizvagja, a

hljeba nema, čudi se i pomišlja na prokletstvo.

Zato i rekoh da su naši sokoli tvrdu koru

hljeba prihvatili, jer hoće da od svog života

naprave most izmegju sela i grada. Istina, mi

baš u ovom priznanju vidimo i svoju krivicu.

Jer se dogodi i mnogo puta da i mi sokoli ne

radimo ono što nam župa savjetuje. Ne vjeru-

jemo joj. Sumnjamo i danas u mnogo stvari i

to je naš grijeh. Ali nije ovo osuda za nas,

jer nas je do sada svak živ prevario osim Boga
i sokola.

Vi znate, da smo mi imali mnogo zemljo-

radničkih zadruga. Nama se govorilo kad se

zadruga osnuje da će proteći med i mlijeko.
Mnogo nam je i tu pjevano i obećavano. Sve

su te zadruge propale, jer nije bilo zadrugara.
To znači; nije bilo Ijudi sokolskih vrlina. Priz-

najemo krivicu, ali ne razrešavamo krivice i

vogje zadrugara. Jer mi smo i tu bili vogjeni,.
a narod je davno kazao: „Kakav vojvoda ta-

kva vojska“. Još čudniju riječ i mudrost rekao

je veliki ratnik Napoleon; on je rekao: „Dajte
ovcama za vogju lava, sve će ovce postati la-

vovi. Ali ako se prevarite, pa dadete lavovima.

ovcu za vogju, svi će lavovi postati ovce“.

Zbog toga mi naše seosko sokolstvo sma-

tramo opštom školom života. Jer nes vogje

uče, da je sav rad sokolski oko privrednog

prosvjetnog zdravstvenog i tjelesnog staranja
u četama zato da odgojimo pravog sokola, a

to znači zadrugara. Zadrugar biti i brigu vo-

diti o narodnom džepu najteži je rad. Jer na-

rod reče: „Ко o medu radi, prste liže“. Zbog
toga se u četama dinar neplaćen za članarinu.

smatra kragjom. Da je to tačno vidjećete da-

nas na župskoj izložbi, u crnoj i žalosnoj knjizi.
U crnu knjigu zapisan je svaki član čete koji
osta dužan dinar članarine na kraju prošle go-

dine. U žalosnoj knjizi naći ćete imena uprava
četnih koje ne prirediše jesenji dan blagodarno-
sti Bogu. Pa šta su i hambari četni već klice-

budućih zadruga? „Mladi zadrugar“ koji župa

šalje besplatno naraštajcima, najbolji je dokaz

da se župa hrve sa tvrdom korom hljeba, jer

ne očekuje plod od napora kao plod smokve

u trećoj godini, već kao plod blagoslovene ma-

sline u dvadesetoj godini. I zato vjerujemo u.

pobjedu sokolstva zbog ideje zadrugarstva.

Перо Сарић,
чета Борци - Коњиц

Тражимо да се и ми питамо!

Сеоско соколство, које води мостарска

жупа, ставило је себи у дужност да препо-

роди село. Крупна ствар која тражи огромне

напоре најбољих синова и највећих преги-

балаца духа огњевита,

Овај рад наших сокола у селу сличан

је великој сјетви, која ће, ако и касно, дони-

јети огромну и општенародну жетву. Прави
соколи не смију се ових напора бојати.

Истина, како и видимо, овај рад на селу раз-

ликује се од досадањег соколовања по гра-

довима. Сличан је тврдој кори мрког, према

бијелом хљебу. Али, соколство је тек сад, у

селу, добило праву цијену. Дошло је на ог-

њиште ђедова, одакле је најприје и изишло.

Њега је родила невоља, и да не би мука и

страдања наших ђедова, оно би, по ријечима

пјесника, као искра без удара у кам очајало.

Да би и ми сеоски соколи овај тешки

посао браћи у граду олакшали, тражимо веће

дужности и подјелу упразљања. Тражимо да

нам се дају дужности и право питања у свим

вотствима од друштва до савеза, од тромје-

сечне сједнице до савезне скупштине. Желимо

да. се 4yje наш глас, те да се уз ваше окриље

и несебично вотство бринемо за једно о цје-

локупном соколском сеоском животу и раду.

Тражимо да се уз управу друштава, жупе и

савеза, поставе помоћни одбори. У тим од-

борима уз сеоске соколе сједиће браћа из-

друштава, жупа и савеза који познају не

само нужде и потребе сељака, већ његов жи-

вот и све обичаје. Ови помоћни одбори

би били шири од досадањих просвјетних и

техничких одбора по жупама и савезу уто-

лико уколико су веће, шире и замршеније.
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потребе нашега села. Оснивање посебних од-

■бора техничких и просвјетних, захтјевала је

потреба. Још више захтјева потреба осни-

вање посебних одбора за село. Јер као што

се разликује задаћа корјена, стабла и лишћа

у храсгу гранатоме, тако се исто разликује

•задаћа села и сељака у животу народноме.

•Зато треба сеоском соколству обратити на-

рочигу пажњу и дати му у вотству значај

према нужди, запостављености и снази коју
село осјећа, трпи и стварно има у цјелокуп-

ном народном животу. То захтјева соколско

братство и част велике и витешке соколске

организације, која не одгаја роба већ правог

сокола.

Pero Skurić,

četa Čilipi - Dubrovnik

Sokolstvo i plemensko pitanje

Hoću danas na ovom skupu da govorim

■o jednoj stvari, o jednom pitanju o kome se

■danas u našoj državi najviše govori. Mnogi

učeni Ijudi razbijaju glave da to pitanje riješe.

Smatraju ga zamršenim. To pitanje je naše

unutarnje, pitanje jedinstva i sloge Srba i Hr-

vata. Nama seljacima Srbima i Hrvatima ne

čini se to pitanje tako zamršeno. Sta više, čini

nam se da je sasvim jednostavno, ako ga po-

smatramo sa jedino ispravnog narodnog i se-

Ijačkog stanovišta.

Mi seljaci polazimo od svojih sela, gdje u

-zaiednici žive i Srbi i Hrvati sve tri vjere. Mi

u selu ne gledamo je li nas komšija Srbin ili

Hrvat, je li ove ili one vjere. Mi gledamo nešto

drugo. Mi gledamo je li naš komšija na svom

mjestu ili nije. Mi seljaci poznamo samo poštene
ili nepoštene Ijude, pravedne ili nepravedne, šte-

tne ili korisne. Prema tome, mi odregjujemo ho-

ćemo li se družiti s njima ili ne. Svi mi imamo

jedne te iste brige i nevolje koje nas tište. Svi

mi s mukom i znojem lica svog obragjujemo

svoje zemke. Naši žuljevi na rukama su isti.

Nema, braćo, ni srpskih ni hrvatskih žuljeva.
Nema srpskog pluga ni hrvatskog hljeba, koga
ne oblijeva vreli znoj. Isti rad, iste brige, ista

žalost, a i isto veselje nas je združilo i sjedi-
nilo. Za nas seljake sokole jasno je, da su va-

njski znaci srpstva i hrvatstva sporedni. Glavno

je ono bez čega nema ni srpstva ni hrvatstva

ni jugoslavenstva, a to je pravda i poštenje.
Narod je davno rekao; „Pravda drži zemlju i

gradove, a nepravda ruši obadvoje“.
Mi seljaci sokoli, koji živimo po duhu na-

ših predaka i vjeri naših otaca, koja nas uči

bez razlike kojoj vjeri pripadamo, da su svi

Ijudi braća a Bog da nam je otac, živimo i ra-

dimo po tim zakonima braski, složno i u Iju-
bavi. Ko drugčije radi, protivan je Božijim i

narodnim zakonima.

Ako ima megju nama nekih nesporazuma,

ne potiču oni od nas seljaka, nego su došli

sa strane. Nakalemili su ih u selu oni koji ne-

maju u srcu svome pravde i Ijubavi. Oni su

sijači mržnje, oni siju trnje i bacaju otrov u

srce naše. Rgjavo im je sjeme i ne može do-

nijeti dobar plod. Ko mržnjom sije mržnjom
će mu se i vratiti. Čeka ga narodni sud. Na-

rod je takve već davno osudio govoreći: „Ко

vjetar sije buru žnje“. Nikad ni jedno djelo

koje se osnovalo na mržnji i nepravdi nije

uspjelo ni donijelo dobre plodove. Bez Ijubavi

nema pravde, a bez pravde nema ni slobode

ni jedinstva.

Dužnost je svih nas sokola da ne slušamo

lažne proroke koji nam propovijedaju mržnju.

Slušajmo prave i istinske rodoljube koji nam

propovijedaju Ijubav i bratsku slogu. Oni

nas vode onim putem kojim smo mi seljaci

vazda išli.

Naša je dužnost da poručimo našim vo-

gjama i onim koji danas rješavaju to pitanje,
da se ugledaju u narod i da se sporazumiju

kao što smo se mi seljaci sporazumjeli. Poru-

čujemo im da se drže naših vječnih narodnih

zakona Ijubavi, pravde i poštenja, jer će se na

taj način najbrže i najlakše sporazumjeti na

korist naroda i Otadžbine. Ne budu li tako ra-

dili, nikad sreće, nikad Božijeg bladoslova.

Stoga smo mi bez prigovora i pogovora

za slogu i jedinstvo narodno, trpeljivost i me-

gjusobnu Ijubav.

Племенска питања неће ријешити најсвјетлија

идеја, већ само и једино апостолска дјела.
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АИја Zlomušica,
četa Podveležje - Mostar

Nevolje podveleškog kraja

Došao sam i ja na ovaj prvi sabor sokolskih

četa kao starješina sokolske čete iz Podveležja. Pod-

veleški kraj nalazi se više Mostara, ispod same Veleži

planine. U njemu stanuju mahom stočari muslimanske

vjere. Dužina Podveležja iznosi 4 sata pješačkoga

hoda, a sastoji se iz 7 sela ili jafta. ja tvrđim da je

ovo najzapušteniji kraj u Primorskoj banovini. Kraj
u kome je naseljeno preko 500 domova, a bez puta,

vode i škole. Školu smo tražili i za vrijeme Austrije,

pa je nismo dobili. Škoiu i sada tražimo, pa, evo, ne

možemo da je dobijemo. U našoj biizini druga sela

koja su bliže Mostaru, na prvu molbu dobivaju školu,
a mi ni na stotu. Tako smo ostali sa našom djecom

„slijepi kod očiju“. Iz čitavog našeg kraja nema ni

jednog našeg momka ni u kakvoj službi. Iz drugih se

sela može naći po dvoje i troje da primaju na prvoga

plaću. Za naše konje svak zna, Jer su čuveni za trke

i za tereta. Ali za naše momke i Ijude, koji po zdravlju

nema nigdje, kao da niko ne mari. Možda se računa

da smo dobri vojnici, pa se na tom svako pitanje

Podveležja i rješava. Župa se za nas najviše zauzima,
ali uzalud.

Kakva je naša nevolja, to malo ko zna. Iza naj-
boljih godina ini se jedva prehranjujemo. jer nemamo

polja ni oranica. Bavimo se stočarstvom, a vidite da

је danas krava
na pazaru 300 dinara. Dvije vreče soli

a jedna krava. Ko ima uši neka ćuje.

Ljetošnja bezvodica kakva je bila, najbolje se

vidi što smo snijeg iz vrh Veleži donosili i topeći ga
na suncu, hajvan pojili. Neki su ga u nevolji tek drugi
dan u Nevesinje na vodu gonili. Šume smo i ono što

je bilo iz našeg vlasništva, isjekli i ostao je sami krš.

Isjekli smo ih goneći po tovar drva u Mostar, da bi

uzeli pet kila brašna i djecu prehranili. Brda su nam.

sve golija, sela naseljenija i život sve tvrgji, a našim

molbama za školu, vode i put u susret se ne izlazi.

Došao sam sa mojom braćom sokolima na ovi

sabor, da vas zamolim da nas pomognete, ako Boga.

vjerujete. Naše su nevolje velike. Da se ovako radi u

drugim krajevima, zapalili bi ovu državu. Sad draga

braćo, i slavni Sabore, ako nam vi sokoli što ne uči-

nite, onda se ni svom dobru ne nadajte. Zdravo

braćo!

Рајко Вулић,
чета Банчићи - Љубиње

Соколски рад на селу треба посељачити

Људи ce отимају у животу да докажу

своју цијену и велике врлине, али не цај

Боже, кад би се људске мане претвориле у

ордење, многе се груди не би видјеле од њих.

Зато
народ вели: „Људи се мјере на два

кантара“. Један земаљски, а други небески.

Измјере ли човјека на земаљски кантар, за

главара га стављају, али ако га измјере на

небески, не може изићи ни за метлара.

Тако је људима урођено да себе прецје-

њују и по одијелу другог оцјењују. Нерадо
свак види своје мане, но завирива само у

туђе. Тако ми се чини да и ово наше со-

колство има једну ману, коју градови нај-
више рађају. Та мана састоји се у томе, што

многи у соколским вотствима хоће да неке

ствари намећу селу, без икакве измјене и

про.МЈене. Није, браћо, шешир за опанка, ни

гуњ за капута. Свака ствар има своју праву

цијену, али кад је на правом мјесту. Зато је

Бог и дао различитост међу људима, да

сваком сазна вриједност и цијена. За сеоског

је домаћина плуг, а за његову жену да ми-

јеси крух. Тако народ рече. Зато је и сокол-

ска идеја то треба да свак зна изишла

из села. Гусле су првог сокола опјевале.

Невоља, правог сокола одгаја. Чекић гвожђе

кује, а невоља карактере. Зато се сада со-

колство враћа у село да се очеличи, намучи

и дуга селу одужи. Јер, и лист у воћке враћа

сок стаблу и корјену, онај сок који му мрка

жила из земље у врхове шаље. Храст нас

учи да свашто има посебну задаћу. Жиле и

стабло посебну, а гране и лист посебну.

Иако вотство наше жупе на то много пази,

многи то њено учење не прихваћа и за до-

бро не налази. А, зашто? Ево зашто!

Тешко је већем сагињати се мањем. Тешко

је богатом сагињати се сиромашном. Тешко

је ученом неуког учити, а свима њима нај-



теже народу служити. Без служења селу нема

истинског народног рада. Без таквог рада и

прегалаштва нема селу спаса. Селу не може

помоћи никакво богатство ни злато овог

свијета, без људи прегибалаца и свијетлих

карактера. Зато треба свак да зна, да нама

сама вјежба тјелесна не треба. Здравље нам

даје тврда земља и тешки плуг. Осим тога

ми немамо гдје ни вјежбати већ у шуми или

у пољу. Немамо кућа ни домова ни за стан,

а камоли за вјежбу. Соколски домови су нам

потребни као хљеб и вода. Ако хоћемо селу

препорода, нама су доста народне јуначке

игре, слободна соколска вјежба и војничка

вјежба. Сама вјежба значила би прање рука,

а празан стомак. Осим тога, треба село чу-

вати, а то значи сваког у њ не слати. Нама

је боље да нас и даље тару невоље, глад, и

биједа, већ да погазимо кућњи морал и сви-

јетле обичаје. Нама само може помоћи Бог

и Соколи са три наше старе врлине. У овом

раду тешко је знати шта је од шта прешније.

Недостатци села слични су гвозденом об-

ручу. Обруч гдје год прихватите означава

почетак. Почетак сеоског рада јест дом, дјеца

и омладина. Просвјета, здравство и пољо-

привреда савршени су круг, све је то нераз-

двојено. Гдје год прихватиш, почетак је. Али

све се упоредо мора радити и ништа не од-

бацити. Сав тај рад у соколству треба да се

гледа и врши кроз наочаре сеоских инте-

реса. Друкчије ако се буде радило, биће

слично залијевању скупог цвијета, а забо-

рављање његовог корјена.

Ристо Зиројевић,

чета Кифино-село - Невесиње

Треба нам огњених школа

Држећи се народне: »Чсвјек се учи и

мучи док је жив«, наша жупа са својим са-

радницима стално ради да соколство постане

широка и огњена школа сеоских сокола. До-

бро мисли и ради наша жупа и њезини са-

радници. Тако мислећи и радећи, жупа је

досада изучила у течајевима 450 сеоских

младића из 160 соколских чета. Међу њима

има их који пламте, а и оних који гњију,
Истина, жупска управа течајце не пушта из

шака, него им стално шаље писма, књиге и

савјете, гонећи их да живо раде на сакуп-

љању омладине и њиховом буђењу.

Али, нешто и ту фали. Фали нам у том

раду свима више брижности и вјере. Брижно-
сти нам фали што се бојимо да многи варо-

шки соколи неће моћи постати вође селу и

четама због истанчаног и умекшаног живота

свога. Осим тога фали нам и вјере, јер многи

сумњају да ће сеоски омладинци моћи по-

стати своме селу и соколству вође. Забо-

равља се да су у историји нашег народа шу-

мадински сељаци извојевали сами собом сло-

боду Отаџбине. И овдје треба очи отворити,

јер није све млијеко што је бијело. Има чета

које су боље од матичних друштава. Осим

овога има и грђих случајева. Има много

сеоских момака који су послије свршене о-

сновне школе заборавили писати. Узрок овом

и оном случају стар је исто толико, колико

је старо село или човјек. Одговорност је за

све неуспјехе углавном у вотству. Зато су

чете боље од друштава ондје гдје је вотство

боље. Вође одлучују, а прегибаоцу Бог даје

махове. Ту не помаже шешир грађанину нити

однемаже гуњ сељак}п Због тога би требало

да жупа од досадашњих течајаца изабере оне

најодушевљеније. Треба да изнађе оне које
неће расхладити ни бура ни смрзнути лед.

Те одабране омладинце требала би жупа да

учи и упућује више мјесеци у тој огњеној

школи. Ови омладинци требали би да иду

по селима и четама, јер су многа друштва

понејака. Нека се они у раду по селима и

четама уче и муче као студенти са тешким

маљима, да да би они постали студенти своме

селу. Јер иителигенција није само у школи.

Она је и још те каква у гуњу.
Због тога

треба нам сокола и студената из радних

чета, који ће крвавијем жуљима себе одго-

јити за огњене учитеље села. Ако

тражили једних и других, ми ћемо их наћи.

Без веће живе соколске школе за село, бо-

јим се нећемо стићи гдје смо наумили. Го-

спода не иду радо у наша села. Ми нисмо

кадри сами, а опет уздати се превише у гра-

ђанске вође, бојимо се тешка гријеха. Зато

поуздајмо се у се, тражимо огњене учи-

теље и соколе, па ће нам и Бог помоћи.
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Radovan Šarović,
četa Stepen - Gacko

Jedinstvo države i naroda

Svaku nevolju seoski sokoli sa dobrim vogjama

mogu lahko da presretnu. Selo je snaga, a vogja je

glava. Seljaka je toliko u našoj zemlji da se može

mirne duše reći, da je ujedinjeno selo i sokolstvo već

gotova i ujedinjena Jugoslavija. Osim toga, seljaci su

vični malim potrebama, pa je zato lahko složiti i za-

dovoljiti sve seljake bili oni Srbi, Hrvati ili Slovenci.

Poznata je narodna poslovica; „Plug i brana, svačija

sđ hrana“. Bez pluga i brane nikom nema hrane. Zato

kad se ovi najglavniji slože, složiće se lako i oni

drugi.

Svima je poznato da seljak živi od vrlo malih

godišnjih prihoda. Oni jedva kod većine iznašaju na

godinu i glavu do 1500.— dinara. Kad se uzmu ovi

seoski prihodi, pa se usporede sa troškovima gragjana

a ako hoćete i sokola po sletovima i raznim hoda-

njima, onda će vam slika biti jasna. Jasan če biti i

račun, jer bi utrošeni novac za sletove i lične troškove,

bez kojeg se živiti može, bili dovoljni, da izvrše je-

dinstvo sela i grada, bar u obilju čistih voda. Moram

reći istinu mi ne zavidimo gospodi na skupoj pivi i

jeftinim vinskim špricerima, ali ih žalimo što su sli-

jepi, jer tako živeći sijeku granu na kojoj stoje. Osim

toga, običaji seljaka svuda su srodni, jer tvrdi život

nije im dao da bježe đaleko od pluga i suhog hljeba.

Zato mi seoski sokoli najbolje znamo đa je osjećaj

srođnosti, jednakosti i jedinstva veči i jači izmegju

težaka Srba, Slovenaca i Hrvata, već izmegju gragjana

i seljaka istog plemena. Čak neki učeni govore, da se

i danas bolje razumiju težaci naši sa težacima Buga-
rirna, nego li mi sa našim školarima. Ovdje ima

mnogo

istine, te je baš ta nejednakost izmegju naših školo-

vanih Ijudi i seljaka veča opasnost od sviju drugih

neprijatelja. Zato narod i veli da zlo iz Ijudi izvire.

Nepravda troši milijone u palate velikih gradova i ce-

ste izlivene. U gradovima mašine prave puteve, a u

selu koze papkom rnekirn i seoskim strpljenjem veli-

kim. Takvo zlo ušlo je i megju bogate sokole. Oni

dižu sokolske domove i daju za samo zemljište po

500-000.— dinara, a u nas u sokolskoj četi Ključu

siromašni muslimani podigoše sokolski dom i svojim

trudom pokriše, Oni sad čekaju 5.000.— dinara da

se u. toj sokolani i prva škola otvori.

Zato vas pitam braćo, je li ovo pravda koja drži

zemlju i gradove, ili nepravda, koja ruši obadvoje.

Stoga srao i došli da kažemo istinu jedan drugom oči

u oči. Sad se sjetite опе: „Kakvom mierom mjerite,

onakvom će vam se mjeriti“. Ovo nije priča, već božija

istina, pa zato znajte i čujte đa se maćehinskom po-

litikom neće doživit ni sokolsko jedinstvo, a kamoli

seosko i narodno. Mi se i sad ne tužimo na nevolje,

već njih želimo i sebi i svakom našem bratu prema

onoj narodnoj: „Cekić gvožđe kuje, a nevolja karak-

tere„. Nevolja čovjeka smiruje, a narod ujedinjuje.

Najviše nevolje ima u selu, a to je najveća narodna

sreća. A to nam daje vjeru u jedinstvo narodno i

državno, jer slovenske seljake i sokole prave ujedi-

niće Bog i udarci istih nevolja.

Џемо Тановић,
чета Кула-Фазлагић - Гацко

Тешко вријеме за наше соколовање

Тешка су и чудна ова времена. Више

имамо збораца већ твораца. Свак воли низ

брдо ићи него се уз брдо пети. Знање се

толико умножило, да изгледа да свак све

зна. Толико знања у нашој земљи има, да

би га могли и извозити више већ кукуруза.

Нико се не да карати, а многи ни савјето-

вати. Све је нетрпељиво и надуто као пришт,

а мајке учене с поносом говоре, да им дјеца
више данас знају већ прије одрасли људи.

И заиста, као да је тако. Јер, чује се и

осјећа, да је знања на земљи више но икад

прије. Али по несрећи оно баш царује у

времену највећих невоља, мржња и сукоба.

Изгледа као да је највећа невоља разних

криза у табору људи великог знања. Сви

ово знате, јер се баш и говори о општим

невољама свих народа на свијету. Али знате

сигурно и то, да кризама налазе узрок у

банкама, трговцима, Фабрикама, великом броју

чиновника, у пљачки и корупцији, а неки

опет веле да је узрок кризи несташица no-

вјерења међу људима. Чак их имаде који

тврде да је темељ кризи код нас свађа из-

међу Срба и Хрвата.
Сви се ови мудраци грдно варају, јер
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очи пред истином од страха затварају. Зато

нзрод и вели; „Кога хоће Бог да казни, нај-

прије му памет одузме". И заиста Бог је

одузео памет великим зналцима, јер забора-

више да здраво око орла види. Због тога

говорити овдје на овом нашем свијетлом Са-

бору о свим народним невољама, пљачкама,

злоби и мржњи, што владају у вијеку про-

свјете и највећих изума, било би у најмању

руку несоколски и невитешки. Јер све те

јаде не би могли набројати за четрдесет дана

сви гуслари који овдје стигоше. Али, ево

рекох због тога, што хоћу да истакнем да

je данас тешко соколовати и за народ себе

жртновати. Данас се народни прегибаоци

сматрају лудима. Њих ријетко ко цијени и

поштује. Изгледа ми, баш због тога, да је

данашње соколовање слично палењу шибице

на бури великој. Истина, ни ја као ни други

соколи не вјерујемо у побједу таме, мржње

или неправде, али се бојимо злих људи без

срца а са много памети, јер нам много у

селу сметају. Сметају нам много јер нам дижу

и разгоне оне људе који нам у соколству

највише раде. Не кукам, али само кажем, да

се најбољи соколи у друштвима и нашој

жупи клеветају и рушиоцима државе нази-

вају. Они знају за ону: »Удри војводу, го-

това је војска«. Такви људи улазе и у со-

колство да се уза њ пењу до части и власти,

ко дјеца уз мердевине. У ту војску ми убра-

јамо и оне који су у најтежим данима напу-

стили југославенску заставу и прешли под

заставу једног племена, јер вјерују да he тамо

бити јасле пуније.
Сва ова зла, невоље и преваре, па и

издајства не долазе због закона ове земље

већ од злих људи и њихових страшних чуди.

Људи су извор добра или зла, свијетлости

или таме. Највише је слабих, а мало је твр-

дих и карактерних људи. Зато и рекох да

је данас тешко соколовати, јер због прогона

наших добрих сокола и народних правих

људи, многи сеоски соколи претрнуше и

истукнуше. Јер веле; »Кад овако гоне вође

и наше главаре, шта ће с нама сељацима

битиС Али сјетимо се народне: „Тешко тору

за којим пас не лаје«. А данас би требало

рећи: „Тешко оном соколу и јунаку за ко-

јим се не шапће у мраку“. Соколи страдају,

а вранетине хладују!

Simo Telebak,

četa Kruševljani - Nevesinje

Seosko sokolstvo vječna škola

Mi znamo i vjerujemo da je dom temelj
države. Od domova je država ozidana. Znamo

i to da dijete, taj mali Božiji poslanik, što god
iz doma iznese, to kad odreste donese u vladu,

crkvu, bolnicu ili parlamenat kao ministar, pop,

Ijekar ili poslanik. Jasno je za okate Ijude da

svakom zlu u državi i narodu klica se začela

u domu rogjenu.
Ali ni onaj put od doma pa do groba

nije bez vrijednosti. On iz doma vodi kroz bo-

gomolju, školu, a kod nas seljaka i sokolanu.

Sve tri ove ustanove sliče kovačnici, jer svaka

od njih želi da skuje čovjeka do konja i boj-

nog mača. One su slične zidaru koji teše ka-

men za kamenu zgradu. Škola teše djecu učeći

ih slovu i računu. Bogomolja počinje ondje

gdje pamet i znanje ne dokučuje, te srce teše

i dušu oplemenjuje. Koliko ko uspijeva u svora

planu i tesanju, Bog zna, jer je zidaru lako

mrtvi kamen tesati, ali živa čovjeka, koji he-

roglav izlazi iz doma, veoma je teško, a da

ne kažemo nemoguće, otesati. Dakle, osnovna

škola, Bogomolja i soko, za nas seljake jesu
tri široka narodna doma, gdje se Ijudi spremaju

za borbu u životu. Cini mi se da neću pogri-

ješiti ako rečem, da soko, koji se širi po na-

šim selima, a sve po planu narodnih starih

pjesama i njezine mudrosti, okružuje sve ovo

ujedno. Da me ne bi krivo razumjeli, objasniću

vam ovo ako znadnem, jer je seljaku teško

govoriti. Jer i stari rekoše, da je bolje čavo

skovati već mnogo mudrovati.

Ovo naše sokolstvo, koje se sada širi po

našim selima, ima u sebi nevidovnu’ snagu i

Ijepotu. Vogje ovog sokolstva izvode nas po-

moću njega na put sreće, znanja, rada i mu-

drosti životne. Oni nas uče čitanju knjiga bo-

žanske mudrosti. Uče nas da su gusle, narodne

pjesme, poslovice i priče naših djedova najsa-

vršenija škola i knjiga којој nema ravne u

svijetu.
Na taj način župa nam diže duh u ovim

mračnim danima i govori da je staro naše so-

kolstvo najdublja hazna, iz koje se vadi najveće
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blago duše, uma i snage tijela. Uči nas mu-

drosti života iz Božijih knjiga iz kojih je svako

znanje niklo. Govori nara da je košnica ta

čudesna Božija knjiga najsavršenija družina

svijeta. Vele, košnica nema ustava, parlamenta,
bez huke i buke živi i radi i mnoge još i me-

dom hrani. Uči nas da je pile u jajetu najveći
kulučar. Oni nam govore da pile malo ne može

iziči na svijetlo Božije dok kljunčićem svojim

tvrdi oklop ne probije. Ukratko, uči nas kako

ćemo iz onog što imamo u sebi i oko sebe,

biti srećni i slični suncu nebeskome.

Oni imaju običaj reći nam: Sunce je je-

ftmije od čovjeka. Jer ne hodi čovjek po zemlji

zbog sunca, već sunce šeće i grije zbog čo-

vjeka. Oni nam govore kao niko drugi, kada se

neko od sokola potuži da je siromašan i da

hljeba nema, svi ste vi bogataši. Cira očinji

vid, jezik, pamet ili sluh ne biste dali za sve

milione, vi onda imadete te milione. Sokoli su

najviši bogataši Božiji. Uče nas da budemo

srećni i Bogu blagodarni na dosadašnjem radu

i uspjehu, jer i stari tako nam govorahu: ~Sir-
omah nije koji malo ima, već koji puno želi“.

Govore nam: Kad vam bude najteže sjećajte
se ropstva iz zlih dana Arada, Kečkemeta, Ni-

židera, Bihaća i Doboja, pa ćete odmah biti

sretni sa korom hljeba i hladnom vodom.

Zato ja bih rekao, da sokolstvo naše uči

nas i sprema ne samo da osvojimo carstvo

zemaljsko, već i nebesko. Jer svi smo uvjereni
da se ne može vječno carstvo zadobiti bez

rada, truda i muke za dobro bližnjih i svog

naroda. Zaludu je svakom post i molitva bez

rada za narod, dobrih djela i stalnog gorenja.

Zbog toga tvrdim da je ovo naše sokol-

stvo najveći bedem za seljake.

Pero Klajić,
četa Popovići - Dubrovnik

Privredne nevolje našeg sela

U pogledu privrede i ekonomske strane u našoj

župi ja ću da progovorim par riječi po onoj, kako

naš pjesnik Mažuranić pjeva: „Јег nas radit hhro nu-

ka vrijeme“. Dakle draga braćo, kako vam je poznato,

naša župa može da ima privredu što je đaje i jug i

sjever, u njoj može da rodi voće koje se radja u vru-

ćim krajevima, kao naranče, limuni, rogači, smokve

i ostalo, te ono što može da rodi na sjeveru, kao ja-

buke, kruške, šljive i drugo. Ali izmedju svega toga

ogromnog broja raznih grana privrede, razlikuju se i

ođskaču dvije, koje hrane stanovnike ovog golog krša,

a to su loza i đuhan, te radi toga držim se dužnim

da se o njima pozabavim i kažem visokom Sokolskom

saboru svoje mišljenje. Loza naša, Majka Dalma-

tinska, bila je u godini 1929 vrlo ožalošćena s razloga
što je te godine izgubila ulogu Majke, budući je te

godine bila nametnuta trošarina od 2 dinara po litru

vina, čigova je cijena spala na 1 dinar, i nije se mo-

glo nikako da proda. Naše je zaledje Hercegovina

i Crna Gora bilo naprosto opljačkano, jer oni ako

su došli uzeti vino za krsnu slavu, mi smo im mogli
dati i vino i rakiju u vjeresiju, ali vlasti nijesu dopu-

štale vjeresije; njima se je moralo da plati 2 dinara po

litri vina, a 8 dinara po litri rakije, te je posljedica

toga bila da je nestalo novaca u svoj okolini. A da

se uvjerite saslušajte me. Iza kako smo mi vinogra-
dari platili porez na vinograde, koji je dva do tri puta
veći

nego li onaj na sijanice, te iza kako smo platili
carinu na mođru galicu i sumpor, radnike hranu, alat

i đrugo i podnijeli sve produktivne troškove te slili

vino u konobu, oni traže da se plati 2 đinara po litri.

a rni ne možemo đa prođamo ni jedan dinar. Tako je
bio stvoren kineski zid oko naših konoba, zid koji je

priječio svaku prodaju iz istih. To stanje je trajalo

više godina. Kao predstavnik naše općine Cavtat na

skupštini na Cetinju ja sam se tužio bivšem banu g.

generalu Smiljaniću i ondašnjem ministru poljoprivrede

gosp. Frangešu, pak mi je isti odgovorio, da ne mogu

oni mijenjati zakone. Kao da је zakone stvorio Bog

a ne Ijudi! Slušaoci su mi pljeskali, ali izim toga nije

bilo više koristi. Kasnije sam setu žio Banu g. Krulju*,

isti je pisao u Beograd pak su mu odgovoriii, da se

ne može udovoljiti radi postojećih zakona! Kroz to

vrijeme Ijudi su padali materijalno i dužili se, aja sam

prodao jednu kuću u Cavtatu i nešto zemlje, da se

ne zadužim.

Da shvatite koliki je bio namet uzmite ovaj pri-

mjer i evo računa:

Naše selo gdje ja živem, Popovići u Konavlima

sreza dubrovačkog, koje broji 300 stanovnika produ-
cira 40 vagona vina opterećena sa 2 dinara po litri

što čini dinara 600.000; na to dogju 3 vagona rakije

opterećena po 8 dinara po litri, što čini din 240.000,

skupa dinara 840.000, kad se ta suma razdijeii na 300

stanovnika, onda dolazi na svaku glavu dinara 2.8 '0

a kad bi toliki namet bio na cijelu državu srazmjerno,

skupio bi se od same trošarine na vino i na rakiju

trogodišnji naš budžet, ili u dvije godine platio bi se

*) G. Krulj, kao pretstavnik Kr. Senata, sjedio je u pr-

vim redovima, na saboru. Op. Ur.
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cijeli dižavni dug, te taki nameti više mogu da naliče

na kakvu visoku ratnu kontribuciju nametnutu od ne-

prijrtelja, nego na bilo kakve poreze postavljene od

domaćih vlasti. lza svega ovoga, da ironija bude

veća, đopušta se da se iz Grčke uvozi suho grožgje

bez ikakve carine, a valja da znate da nigdje na svi-

jetu nema cjenjeg vina nego u nas, izim u Grčkoj, i

oni su našli tu Ahilovu petu našu i time nam prave

konkurenciju.

Naši vodeći krugovi ne računaju troškove pro-

dukata, kao ni ishranu seljakove obilelji, već oni misle

da seljaku produkti padaju iz neba kao negda Izra-

elcima mana, te ne brinući se za timarenje, udri po

seljačkoj kravi da dađe mlijeka, a ona, slabo hranje-

:na, mora da crkne. Jer kako ne mogu ja da se razu-

mijem u medicinu ili rimsko pravo, pošto nijesam učio

i nije to moj posao, tako isto ne mogu oni da se ra-

zumiju u poljoprivredu, kad nije to njihovo zvanje i

kad nijesu nigda kopali! Kako da netko meni kroji

široke gaće, kad ih nigđa nije nosio, Uzmite pri-

mjer na Muhaču kad su popovi i fratri uzeli komandu

nad vojskom, pak izginuli i oni i vojska, što je dalo

povoda Kačiću da zapjeva; „Nije sablja za popa ni

fratra, vcč krunica i križ oko vrata“, pak se meni čini

da i mi seljaci igramo na ekonomskom polju ulogu

onih na Muhaču.

Sada da pregjem na duhan. Kako svi znamo,

hercegovački duhan je jedan specijalitet, on je najbo-

!ji na svijetu, njega su pušili austrijski ministri, premda

su bili u stanju da dobave duhan iz Egipta, sa Kube

ili Portorika; ali to nijesu radili, jer im je hercego-

vački bio bolji! Pak možemo da prosudimo i po tome,

što sve države koje kupuju kod nas duhan, u prvo-

me redu sve traže hercegovački, a pored svega toga

on је klasificiran u II kategoriju а mačedonski u prvu

A kako se k tomu kukavno plača, da ni po 5 dinara

nije izlazila suma prošlih godina, te onda sa čime

jadni sadioci da prehrane obiteiji. Jeli onda čuda đa

se pravi šverc, da se po ulicama Mostara čuje gdje

djeca viču: „Duhana i ćata!“ To je borba za ekzis-

tenciju, jer svaki čovjek treba da žive od svoje pro-

dukcije! Radi svega toga ja predlažem za ovaj put,

barem za ove dvije glavne grane naše privrede, sli-

jedeće:

1. da se ukine svaka trošarina bilo državna, bilo

banovinska, bilo općinska na vino.

2. da se zabrani svaka konkurencija iz vana bilo

vina, suhog grožgja, suhih smokava, i sve ono što

smeta našem vinu i rakiji, pođignućem visokih carin-

skih ograda na strani produkt.

3. da se u dubrovačkom srezu povede živa ak-

cija za navrtanje specijalne loze takozvane dubrovačke

malvasije za čiju preradbu groždja podigla bi se za-

družna konoba sa banskom i državnom pomoći. koja

bi od seljaka preuzimala grožgje i po najboljim vre-

lima znanja pripravila za trgovinu, jer na portugalskim

Madeiram ima sva sila malvasije, i ona se sva proda

po skupe novce za bolesnike, a naša dok je još ne

bi bilo mnogo, otišla bi sva u tu svrhu u samoj na-

šoj državi, a i zdravi gavani mogli bi se napiti iste,

ne bi im škodilo.

4. da se hercegovačkom duhanu odredi klasifi-

kacija u prvu kategoriju.
5. da se dozvoli sadnja večeg broja strukova

duhana.

6. da se poboljša cijena kod isplate duhana vo-

deći računa o trudu i prehrani obitelji seljaka sadioca.

Данило Вуковић,
чета Биоград - Невесиње

Враћање огњишту наших ђедова

Драга браћо! Познато je свима. да у нашој

држави живи 80% становништва, који се бави зем-

љорадњом. ЗоАгљорадници су основ народне при-

вреде и телгељ снаге државне. У данима општих

невоља, које владају свијетом, па и нашом земљом,

свак са тужи на муке и разне тегобе. Али, ја твр-

дим, да нико не сноси веће јаде и страдања као ми

сељаци. Свак је више обезбјеђен, осигуран и орга-

низован већ сељак. Сељака искоришћује, као еко-

номски слабијег, непросвјећенијег и неорганизова-

нијег свак и сви они, који од њега одвојено живе.

Због тога сељак је испуњен великим чемером

и духовним болом, јер је свјестан да његове жртве,

у миру и рату, не наилазе ни у рођеној Отаџбини

на оно разумијевање ни на правду нити љубав, коју

би морао имати, ако желимо предусрести догађаје

и поћи срећнијој будућности.

Нарочито, у ово доба, гдје се свјетлуцају цр-

вене и тамне нити, прикривено и неприкривено у

премногим појавама и акцијама народног живота,

морале би се очи више отворити. Сва је срећа, да

је наш сељак са малим задовољан, док други из-

ван њега нико неће се моћи ничим задовољити.

Сељака је лахко одушевити за сва родољуби-

ва и истински корисна прегнућа, док друге и оне

ситије неће нико одушевити као ни шупљу мјеши

ну надувати.

Истина, чује се и данас на све стране, да село
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треба помоћи, да je село темељ државе, и да је оно

извор снага националних, али од тих ријечи до дјела

далеки су пути. Данас ми не видимо ни 5% искре-

них родољуба, који раде оно што говоре о селу.

Стари неписмени гуслари у прошлости одржавали

су Bjepy и успомене на народне хероје, који и крв

лијеваху за срећу, част и слободу свог народа. Они

су више добра учинили народу од премногих да-

нашњих књига и штампаних артија, које величају

зборце модерног времена. Гуслари су живили, као

борци са народом у народу, а данашњи зборци са

свим чудима, изумима и проналасцима, саможиво и

далеко од народа. Први служаху цјелини, а други

чудом изабраној, мањини. Они у старо доба чуваху

светост дома, снагу породичне заједнице и дивне

обичаје, уз аманете ђедова, а ови нови, од народа

одвојени, прогласише све старо, па и вјеру ђедова

у живога Бога, заблудом и узроком сеоске назад-

ности.

Све ово што рекох, лахко је провјерити јед-

ним погледом око себе. Порушени углед домаћина,

потамњела свјетлост породичних обичаја, разру-

шене снажне кућне задруге, обријан момачки брк,

разни луксузи и фабриковане странске моде, ушле

су у наша многа неписмена села, као црв у остар-

јели храст. Све ово није дошло из села и од сиро-

тиње, већ из града и богатих кесом или умом људи,

који хоће да живе по „западној култури“.

На велику срећу сеоског народа, организова-

ње и окупљање сеоске снаге отпочеше наши со-

коли. Они унесоше први смишљено запаљену бук-

тињу просвјете у мрачна села. Они једини отворише

врата раденој интелигенцији, коју нам љетос до-

веде брат др. Лаза Поповић из Загреба. Тај наш

стари соко доведе нам прву студентску радну чету,.

да дигне дух сељаку и углед тешком сељачком раду.

Млади нас студенти зачудише, јер сељак није прије

видио, осим у рату, како учена омладина крвавим

се жуљим облијева. Овај улазак наших студената у

село забиљежен је прославом 60-годишњице Хер-

цеговачког устанка и подизањем двију најљепших

вода у невесињском крају.

Зато се радујем и поносим, што сам у колу

армије соколских чета, које данас врше велику

смотру својих снага на првом сабору. Али, уз овај

понос, осјећам не мању сјету и тугу, јер унутарњњ

непријатељ нашег села и народа није још оборен

нити поражен. Сјеме тог непријатеља, донешено са.

стране, клија међу нама. Њему погодују велпкаши

и богаташи и они лахкотециоци. Оно својим кли-

јањем, поштене потискује и лудошћу оглашује. Стид,

тај мирис душе наших витезова, који чуваше чис-

тоту срца дјевојачког а момку свијетао образ у дру-

жини, као да узмиче на свим линијама народног

живота.

Зато велим, да неће спаса селу нити свима.

нама бити, поред највећег земаљског блага, ако се

не повратимо извору старог породичног живота,,

који се осниваше на поштењу стараца а стиду омла-

дине!

PLAN BUDUĆEG RADA

Prilike pod kojima živi naš seljak teške su. Mogli

ste to razabrati iz govora delegata četa, a ko je za-

lazio u sela, zna to bolje. Redovne dugotrajne suše

isprže preko Ijeta i posljednu travku svagdie gdje nerna

mogučuosti da se zemlja natapa. Nema ni 25% seljaka

koji mogu svojim žitom dočekati novo. Tamo gdje nema

vode pomažu se kako znaju. Gaje biljke koje mogu da

izdrže sušu. Ako imaju rnogućnosti da zemlju natapaju,

onda je to blagodat Božija. Seljaci to znaju i cijene

vodu kao i nasušni hljeb. Lijepo su to naglasila brača

Ždrakanović i Zlornušica.

Nije, dakle, čudo što su čete u 6 saborskorn listu

tražile pomoć da u svojim selima urede vodu. lako je

Hercegovina krševita, irna ipak mogučnost da se isko-

riste mnoga vrela za pice i natapanje, a sve sa malim

troškom.

Trebalo je da ko dođe, da složi seljake, da im

otvori oči i ukaže korist od zajedničkoga rada za cjelinu.

Rezultat naše ankete po tom pitanju dokazao je

potpuno, da je Sokolstvo na selu, u tom pogledu, po-

stiglo vidne rezultate. Čete su iznijele svoje potrebe,.

javile su šfa daju i traže pomoć da bi neophodno po-

trebne radove izvele. Ono što traže upravo je neznatno

prema onorn poslu koji bi izvršile. Naše čete traže ono

što nemaju ; cement, gvožđe, male novčane potrebe, a

daju ono što mogu i irnaju : radnu snagu, pržinu, ka-

men, kreč i drugo. Seljaci bi sokoli sa nesrazmjerno

manje troška izvršili znatan dio posla, koji bi inače

pao na opštinu, banovinu ili državu.



Pored voda traže čete škole, sokolske domove,

.mostove, puteve, zdravstvene stanice i drugo. I za sve

daju besplatno radnu snagu. Ima četa koje nude po

Jiiljadu nadnica ako im se da neznatna pomoć u ce-

mentu i novcu. To dokazuje visoku svijest našega se-

Ijaka, njegove rasne osobine, njegov ponos. On neće

da bude prosjak, neće da prima milostinju, hoće da se

sarn svojorn snagom pomogne, a traži sarno da ga i

mi pomognemo. Trebamo mu pomoći koliko možemo,

šta više, fo je dužnost svih onih koji su za to pozvani.

Pomoći su davane i do sada, ali kako ?

U nerodnimgodinama je dijeljena hrana besplatno

ili na dugoročnu otplatu. Ni jedno ni drugo nije dobro.

Prvo stvara prosjake, a drugo dužnike. Pristupilo se je

izdavanju uputnica za povlašten ili besplatan prevoz.

Ovim povlasticama se nisu mogli koristiti oni najsiro-

mašniji, jer nisu mogli nabavljati hranu ni uz jejtiniju

cijenu. U zadnje vrijeme snižena je tarija za 30 do

5G°j
0 ,

ali se time mogu da koriste kupovno snažniji

seljaci. Sirotinja ostaje bez pomoći ili ostaje i dalje

prosjacima ako dobije hranu besplatno. Mnogo je utro-

šeno i za javne radovejer nije postignut cilj, i jer su

radove izvodili preduzimači, koji su dovodili radnike

otkud su htjeli. Često puta opštinari nisu ništa zaradili.

Sve što smo naprijed iznijeli, prisililo je upravu župe,

da izradi plan za budući rad. Plan rada smo podije-

Mli u dva dijela:

I

Plan za duhovno i moralno podizanje sela, kratak

je. Može se iznijeti u nekoliko rečenica.

Nastavićemo kovanje boljih Ijudi, domaćina i omla-

dinaca, koji će, duhovno jaki, ukrašeni narodnim vrli-

nama, biti zdrav temelj sebi i državi.

Razvijaćemo kod seljaka sokola vjeru u vlastitu

snagu, razvijaćemo kod njih smisao za zajednicu i za-

jednički rad za cjelinu. Radićemo u tom pravcu sve

dotle, dok ne osposobimo seljaka sokola da stane na

svoje vlastite noge.

Dom, kult domaćina i svetost porodičnog života

biće temelj na kome ćemo zidati sve ostalo. Program
kratak u riječima, ali dug i težak po radu koji nas

očekuje.

II

Materijalno podizanje sela i seljaka sokola.

Općenito.

Trebalo bi:

1) da se pored velikih javnih radova izvode po

opštinama i manji radovi, naročito asanacioni, koje bi

izvodili isključivo opšfinari iz opština, pod državnim

nadzorom;

2) da Savez S. K. /. vodi sokolsku socijalnu akciju
bez obzira kakva Je godina, a da se pomoć iz toga

Jonda upotrebi za izvođenje radova u najzapuštenijim
selima gdje postoje sokolske čete;

3) da Savez S. K. J. isposluje da se ozakoni bes-

plafna sječa drva potrebnih za sokolske domove, kao

i paljenje kreča bez takse za spomenutu svrhu;

4) da Savez S.K.J. isposluje da se četama usfupi

izvjesfan dio krša, erarnog zemljišta za pošumljavanje,

kao i zemljišta za podizanje četnih voćnih rasadnika;

5) da Savez S. K.J. daje 80^1 0
budzeta za sokol-

ske domove sokolskim četama, prvenslveno najsiromaš-

nijim i onima koji traže najmanju pomoć. Dok se

gradskim društvima daje stotinama hiljada za jedan

dom, kao pomoć, dotle čete čekaju dugo na nekoliko

hiljada da dovrše svoje domove;

6) da se u nadležnom Ministarstvu izradi plan

za više godina, tako da se biranjem sjemena
,

odabira-

njem priplodne stoke, nabavkom i podjelom modernijih

savršenijih sprava omogući seljaku, da imanje koje ima

iskoristi do maksimuma.

Na teritoriju naše župe.

Naš će rad ići zatim:

1) da se omogući izvođenje radova, koji su ne-

ophodno potrebni, a odnose na uređaj voda za piće,

škola, sokolskih domova, mosfova, puteva, zdravstvenih

stanica i drugo, koje su čete tražile u šestom sabor-

skom listu.

Čete su tražile:

a) za kaptažu i uredjaj 104 vode u selima gdje

postoje vode:

25 vagona cementa Din 199000.—

za dnevnice (stručne) „
155.000.—

Svega Din 344.000.

Čete daju u tu svrhu 9.380 besplatnih nadnica,

pored kreča, pržine, i ostalog. Uredjenje jedne vode

stajalo bi prosječno oko 3000— Ima četa koie traže

za uredjaj vode svega Din 300.— Ove radove smatramo

najvažnijim i najhitnijim. Nasfojaćemo da za te radove

isposlujemo pomoć od banovina ili države, ako ne us-

pijemo, nastojaćemo da ih izvršimo uz pomoć Savez-

nog odbora za socijalnu pomoć, sfudentskih radnih

četa te prijatelja sokolstva.

Radovi će se izvoditi tamo gdje je najpotrebnije

1 gdje je za podizanje objekata tražena najmanja pomoć.

b) za gradnju malih mostova tražilo je šest četa

2 vagona cementa Din 14.000.—- gotovih Din 17.000.

svega Din 31,000. Čete daju u tu svrhu 500 bes-

piatnih nadnica.

v) jedna četa traži za uredjaj potoka 2 vagona

cementa 14.000.— gotovih za nadnice 15000. svega

28.000.— a daje 120 besplatnih nadnica.

Ovo su sve objekti potrebni, jer za kišnog doba

onemogućen je prelaz u školu, a inače ometaju prelaz.

Ove ćemo radovc izvoditi kao i pod 1.

g) 19 čeia iražilo je podizanje ili za opravku škola

7 vagona cementa Din 42 000.— gotovih 788.000.—

svega Din 830.000, Četiri čete od toga traže 490.000.

al4 ostalih Din 347.000.— Čete daju 3.120 nadnica.

d) 2 čete iraže za podizanje zdravstveaih sianica

jedan vagon cemenia Din 7.000. goiovih 80.000.—
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svega 87.000, Uprava župe će predložiti sve da se

u selima gdje posioje čete podignu škole, a prvenstveno

tamo qdje su najpoirebnije. To vrijedi i za zdravstvene

stanice.

đ) 16 četa traže pomoć za gradnju domova i to :

6. 5 vagona cementa Din 45.500.—

gotovih „
459.000.—

svega Din 504500,

Čete daju 2.400 besplatnih nadnica. Dvije čete traže

od toga 2 vagona cementa i 230000,— gotovih, a sve

ostale 4 vagona cementa i 274.000, dinara gotovih.

ledan bi dom, dakle, stajao prosječno 20 000. — dinara,

a ima četa, koje traže svega Din 5.000.

Za ove radove župa je podnijela već unaprijed

svoj predlog, da se 80°/0 saveznog budžeta za domove

troši na sela.

e) za izgradnju putevo 10 čeia traže vagon i po

cementa Din 10500.—

goiovih
„

520.000,

svega Din 530 500.

Dvije su čete tražile od te svote 450.000, a

osam ostalih 81.000, Prva dva velika puta ne spa-

daju u djelokrug našeg rada, a za ostale, ćemo na-

stojati da se nadju sretstva, bar za one najpotrebnije.

Na kraju napominjemo da ima ćeia koje daju

sve nadnice, samo ako m se da cement i novčana

pomoć. Pored tih radova, koje su čete tražile u šesiom

saborskom listu, uprava će župe nastaviii da i dalje

snabdjeva članove četa boljim sjemenjem, sadnicama

voćaka i šumskim sadnicama te modernim poljopri-

vrednim spravama u pola cijene. lako to sve dobiva

iz banovinskih rasadnika i od banovina, trebala bi ipak

pomoć od Din Зо.ООО.— za pakovanje, prevoz, ki-

riju i ostalo.

3) nastojaćemo da se nadje mogućnost, da se u

sjedištu društava sa većim brojem četa održe tečajevi

u kojima će se seoske sokolice uputiti u racionalnije

vodjenje domaćinsiva i ručnim radovima. Za održa-

vanje tih tečajeva, irebalo bi za 15 društava isposlo-

vati pomoć po Din 5.000.— svega Din 75.000.

4) da bi se unaprijedila izrada domaćeg platna

za domaću odjeću, uprava će župe nasiojati, da bar

u 5o naših četa nabavi po jedan moderdn sidn zd

tkanje. Kdko jeddn sidn stoji oko 2.000. Din. tre-

bdlo bi zd tu svrhu oko 100.000.

5) radićemo na širenja zadrugarstva, nastojaćemo
da osposobimo za rad sokolske zadruge, koje već

postoje.

6) nastojaćemo da obezbijedimo saradnju sa svi-

ma organizacijama koje imaju slične ciljeve. Mislimo

tu prvenstveno, na saradnju sa studentskim radnim

četama, zdravsivenim zadrugama, zadružnim savezima,

saveznim odborom za socijalnu pomoć i drugim orga-

nizacijama sličnih ciljeva.
7) uložidemo sve, da se ostvare prijedlozi, koje

je iznio brat Petar Klaić u svom danasnjem govoru:

a) da se ukine svaka trošarina, bilo državna, bilo

banovinska, bilo opštinska na vino;

b) da se zabrani svaka konkurencija izvana, bilo

vina, suvog groždja i suvih smokava; svega onog što

smeta našem vinu i rakiji podignućem visokih carin-

skih ograda na strane produkte;

v) da se u dubrovackom srezu povede živa akcija
za navrtonje specialne loze, zvane Dubrovačka malva-

sija. Za preradu grožgja podigla bi se zadružna ko-

noba sa banskom i državnom pomoći koja bi od se-

Ijaka preuzimala grožgje i pripravila ga za trgovinu;

g) da se hercegovačkom duvanu odredi klasij'i-

kacija u II A kategoriju te da se dozvoli sadnja većeg

broja strukova duvana;

d) da se poboljša cijena duvana, vodeći računa

0 trudu i prehrani obitelji seljaka s adilaca.

8) isto tako uložićemo sve, da se povoljno rijele

opravdane molbe sokola seljaka, dobrovoljca i invalida.

Sve ovo što iznesosmo osniva se na stvar-

nim činjenicama, a ovisi u glavnom o materi-

jalnim sretstvima, koje ćemo moći isposlovati.

Teren za rad je pripravljen. Sokolski ka-

nali sli gotovi za razvogienje svih plemenitih

incijativa. I dosada, su naši seljaci sokoli do-

kazali svoju svijest i smisao za zajednićki rad,

to najbolje dokazuju radovi koji su do sada

izvršeni. Ima domova koji su sagragjedni sa

3 do 10 hiljada, ima mostova koji su sagra-

gjeni sa 15 hiljada dinara, a utrošeno je neko-

liko puta više za komisije. Prošle je godine
izveden i pokušaj sa ćetama dra Laze Popovića,

koji je pofpuno uspio.
Naše su čete spremile svoje želje u šestom

saborskom listu. Rekle su šta traže, a šta daju.

Dokazale su da su spremne da žrtvuju i do-

prinesu za zajednicu. Pomoć im se ne smije

uskratiti. Osivorenje ovog plana bi trebali, po

našem mišljenju, pomoći: Ministarski savjet,

ministarsiva: finansija, vojske, poljoprivrede,

gragjevina, socialne politike i narodnog zdra-

vlja, prosvjete i fizičkog vaspitanja. Osim toga

bi irebalo da pomoć ukažu: narodni poslanici

1 senatori, Savez S. K. J. i Zadružni savezi.

Apelovaćemo takogjer na prijatelje sokolsiva.
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Govori izaslanika i pretstavnika državnih i

nacionalnih ustanova

Izaslanik Saveza Sokola Kraljevine Jugoslavije

brat Dr. Oton Gavrančić

Draga braćo!

Prije svega imam dužnost, da ispričam brata

starješinu Gangla, koji je sprječen bolešću i ne može

biti ovdje megju nama. On je mene jednim pismom

ovlastio da Vam donesem njegov pozdrav. Draga

braćo, Česka općina sokolska i Poljski sokolski savez

šalju bratske pozdrave ovom današnjem Vašem i

našem saboru.

Molim Vas da uzmete na znanje, da su njihovi

pozdravi, misli i želje tople i bratske za š:o uspješniji

Vaš rad.

Brat Čedo Milić u svome pozdravu pozdravio

je soko ski Savez, pa je spomenuo i mene, te se i ja

ла toj pažnji lično zahvaljujem. Braćo, vazda se ra-

dujem kada mogu
da dogjem kod Vas, da zajedno s

Vama pomalo sokolujem i izmjenim misli. Izmjena

misli megju braćom je temelj svakom napretku. Radi

toga sam i danas rado došao ovamo, da izvršim duž-

nost i funkciju zamjenika starješine Saveza.

Ovom prilikom ću kazali i podvući samo jednu

misao.

Kada je u staroj Šumađiji, tada još Knjaževini

Srbiji, prije više od 80, skoro SOgodina, ministrovao Ilija

Garašanin, on je slao u svijet, i to u Pariz i u carski

Petrograd, omladinu srpsku, da uči tamo velike škole.

Bha su ta mlada gospoda vani, učila su i kada su se

vratila natrag, primio ih je taj mudri čovjek i rekao

ovo: „Mlada gospodo! Bili ste vani, u svijetu, i mnogo

dobra ste naučili tamo i treba sada ono što ste na-

učili vani, da primjenite u službi svome narodu. Ja

Vas molim da kod toga imate na umu, da na srpsku

glavu ne pristaje ni francuski baret, ni ruska šubara".

I mi, draga braćo, što god radili treba da znamo, da

ima vani, izvan naših granica, do duše mnogo dobrih

i lijepih ustanova, ali je pitanje, đa li to sve pristaje

na našu glavu (tako je!), da li to sve odgovara na-

šim potrebama Ako budemo tako radili, radićemo

pravilno, ići ćemo putem napretka, a nećemo uvoditi

stvari, koje mi ili ne trebamo, ili koje su za nas pre-

tjerane.

Draga bračo, mi znamo da je sokolstvo niklo u

bratskoj Čehoslovačkoj. Tamo je u velikoj i snažnoj

naciji dalo sokolstvo svome narodu sve što može

dati jedna vehka narodna patriotska organizacija.

Mi smo prenijeli sokolstvo u naš narod, ali po-

grešno bi bilo kada bismo ropski majmunisali sve

ono što se radi u českom sokolstvu i išli s njima

sfopu u stopu. Treba da tražimo i da nagjemo prema

našim prilikama i svoje puteve, koji će ođgovarati na-

šemu narodu.

Mi tražimo i nalazimo svoje vlastite puteve, mi

ih i nalazimo, i na sjeveru i na jugu i na zapadu i na

istoku. Tražimo mi za sada još svaki za sebe. Da li

smo našli koji pravi put, to još ne znamo, ali se stalno

trudimo i nastojimo da ga nagjemo. Zato smo i do-

šli na sabor da se dogovorimo, a poslije prvog sa-

bora biće još sabora, održaće ih svaki kraj na svom

tlu, i kad опо što oni budu kazali sažmemo u jednu

riječ, to će biti narodna jugoslavenska sokolska riječ

(tako je!). Ona će označiti naš sokoiski put.

To Vam je moj sokolski pozdrav, a sada čujte

šta kaže Savez sokola.

Beograd, 12/ХП 1935Br. 16778

BRATSKOJ SOKOLSKOJ ŽUPI

M o st a r.

Dostavljajući bratskoj župi prilikom održanja I

Sabora njenih župskih sokolskih četa povelju prizna-

nja Uprave Saveza S K. J
,

Savezna Uprava izvještava

bratsku župu da joj istovremeno predaje i jedan va-

gon kukuruza koji će bratska župa upotrebiti po svom

najboljem nahogjenju kao pomoć za ishranu članova

svojih sokolskih četa u ovom zimskom periodu vre-

mena.

Savezna Uprava, čestitajud bratskoj župi deset-

godišnjicu rada na selu, želi da bratska župa i u bu-

dućnosti razvije svoj blagotvorni sokoiski rad na selu

do krajnjih granica svoje snage i oduševljenja, na čast

sokolstvu i na spas Božji.

Zdravo!

Sekretar, Zamjenik starješine,

Dr. Mih. Gradojević Gjura Paunković

Savez sokola htio je da bude pomalo i prakti-

čan. Poznate su mu nevolje Vaših brda i nerodica ove

godine, pa na ovaj način želi da priskoči u pomoć

Vašoj sirotinji.

Zdravo!
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Претсједник Савезног отсјека за чете

брат Ђура Брзаковић

Савезни отсјек за чете упутио ме је на ово

ваше зборовање, да вас искрено поздравим и изра-

зим топле жеље за најљепше успјехе у данашњем

раду.

Ово велико зборовање претставља у животу

нашег соколсгва важан историјски датум јер је

ово скуп соколских радника на селу из цијеле

жупе Ово је сабор неуморних прегалаца на ве-

ликом народном послу, попут оних знаменитих

зборова ваших славних предака, када су се саста-

јали да се договоре о важним народним пословима

у тешким тренутцима наше прошлости. Овај сабор

је у исто вријеме једна ријетка народна свечаност

на којој се прославља десетгодишњица соколског

покрета у селу, покрета коме је циљ духовно и

привредно подизање села, тога темеља наше

државе.

Данашња прослава по својој замашности и

своме значају прелази обим обичних жупских про-

слава и добива карактер опште прославе цјело-

купног нашег соколства. И савез и остале брат-

ске жупе имају пуно разлога да се радују и по-

носе са оним што сте ви и ваше вође за ово

десет година урадили и постигли. Ова прослава

јесте у ствари слављење и уздизање рада и труда

и одавање признања једном заиста ријетком под-

вигу.

Ми се, браћо, као поштоваоци рада, оног

стваралачког рада који чуда ствара, од срца ра-

дујемо, што је дошао дан и час, да се плодови

једног дугогодишњег рада сабрани и сакупљани

изнесу пред овај народни скуп и предаду шнро-

кој јавности као примјер.

Ну, да би се могао правилно оцијенити зна-

чај вашег десетгодишњег рада, данас у овом чуд-

ном хаосу и општој пометњи, треба се уздићи на

једно више становиште, наћи једну вашу осматрач-

ницу и одатле полако осмотрити шта се све до-

гађало и урадило за протеклих десет година успјеш-

нога рада у жупи Мостар. Али у заносу, којим

нас опијају ови сјајни успјеси, не смијемо напу-

стити из вида оне огромне напоре, све оне по-

тешкоће, које су немилице изазвале трошење и

физичких и моралних снага. Не смијемо у овом

радосном расположењу заборавити на све оне гра-

шке зноја, које су се лиле са врелог чела ових

трудбеника и натапале њихова од сунца опзљена

лица, Том мјером морамо мјерити сваки успјех,

да би му могли дати праву цијену. И тако по-

сматрана и измјерена ова широка акција, показује

све значење једног покрета обилних размјера за

културни и привредни преображај нашег села и

цијеле нације.

Што треба нарочито подвући и исгаћи кад

се о овој замашној акцији говори, јесте, браћо,

та за вас поносна чињеница, да је овај покрет

поникао и развио се баш овдје, на овом сиро-

машном и неплодном тлу, на овом тврдом сти-

јењу и хладном камењу, на овом сивом кршу,

гдје је судбина одвајкада додијелила човјеку само

борбу. Вијековима се на овом каменом попришту

водила љута борба и дијелили крвави мегдани за

опстанак и голи живот. Борио се човјек и са чо-

вјеком и са природом и са њеним страшним сти-

хијама. Та вјековна борба стварала је људе и

велике прегаоце. Ворба је челичила карактере и

чистила душе од свега нечистога и прљавога. Тако

се потврдила као тачна она мушка ријеч нашег

човјека: „Борбом се твори муж“.

И данас наша кршна Херцеговина са њеним

огранцима, није друго него једно бојно поље на

коме се води непрекидна борба за одржавање

живота и његово олакшање. Њени борци,

неуморни прегаоци и библијски подвижнпци наору-

жани најјачим оружјем; великом љубављу н само-

пријегором, иду храбро напријед рушећи једну по

једну тврђаву незнања, заблуда, мржње и невјере.

Рад њихов заснован је на тврдим темељима,

који никада издати неће: на вјери у Бога, на

поштовању традиције дома, као прве и најважннје

школе и на међусобној братској слози и љубавн.

Тако се у овом широком и дубоком замаху ства-

рања пошло правим путем. Обраћена је пажња

на духовну спрему човјека. Стављене су у пуну

акцију духовне сиаге, као претежни чиниоци у

људском животу. У цијелом овом покрету доми-

нирају моралне силе. И ту лежи тајни успјех мо-

старских прегалаца.

У раду ових подвижника огледа се једна вр-

ста апостолата гдје је самопрегоријевање избило

у пуној мјери и постало факат а не прича и ле-

генда. Та чињеница условила је ове велике успјехе

које данас славимо. Она драгоцјена поука за сваки

тежи и озбиљнији рад у народу: „Себ’ прегор-

јев највише се може“, овдје је нашла своју нај-

бољу примјену. И заиста сабран десетгодишњи

рад жупе Мостар у селу, показао је колико се

може.

Томе апостолском раду треба одати пунс

признање и у њему поздравнти зору спасења на-

шег села и цијелог народа.

У том знаку соколство ће побједити.
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Sekretar Saveza bugarskih Junaka

brat Petar Petrov

Braćo Sokoli! Sestre!

Uprava Saveza bugarskih gimnastičkih društava

Junak stavila mi je u dužnost da posetim prvi sabor

vaše stare župe i <Ja ovom.zgođom pozdravim sve vas,

braćo i sestre, junačkim pozdravom: zdravejte!

Prošh junački slet u Sofiji, koji je uveličala go-

lema poseta Sokola, naročito jugoslovenskih, i tsto-

vremeno i manifestaciju opšteg programskog rada, omo-

gućili su naše istinsko bratsko upoznavanje. Jedinstven

susret 6000 Sokola s bugarskim Junacima uverio je

sve bugarske Junake, da je sokolsko-junačko jedinstvo

čestita stvar, i ja verujem, da je ovaj stet i u srcima

jugoslovenskih Sokola ostavio. dubok dojam bliskosti

i bra'stva.

Zato možemo biti uvereni, da će ovaj slet u

Sofiji, ove neosporno iskrene manifestacije Sokola i

Junaka za zajedničke zadatke koje su oni sebi posta-

vili, prirodno i široko otvoriti vrata uzajamnog upo-

znavanja, pre svega s jugoslovenskom braćom, od

koje nas deli ovo vidimo svi samo istorija.

Evo, braćo Sokoli, zašto je uprava Saveza Ju-

naka s takvom radošću primila vaš mili i topli poziv

па današnji sabor u Mostaru te sa svoje strane uči-

nila sve, da omogući moj dolazak na ovaj sabor. Ne

kurtoazija, nego iz bratskog osećanja stvoren zajed-

nički rad doveo je nas od Vitoša i Balkana ovamo na

Jadran, da se uverimo, kako se radi na polju našeg

zajednićkog programa, kakve metode se primenjuju, što

se postiglo za opšte vaspitanje tela duha naših čla-

nova, čime i vi i mi nastojimo da spremimo svoj na-

rod za bolja vremena.

Naš interes je naročito velik za župu Mostar,

koja је jedna od prvih u pogledu radinosli i s’ste-

matskog priinenjivanja junačko-sokolske ideologije.

Bugarski narod, kao i jugoslovenski, u tri četvr-

tine svoga dela je seljački Cim smo sebi postavili za

zađatak da koristimo svome narodu, da se staramo i

brinemo za selo, logično je, da moramo i raditi u tom

istom pravcu.
Šta više, nivo seljačke kulture nalaže

nam još veću brigu i naporniji rad.

Držim da je za nas Junake vrlo poučan primer

župe Mostar, pod energičnim vodstvom njenog stare-

šine br. Cede Milića savesno predanog uzvišenoj ideji,

kao i požrtvovnim radom župskog načelnika br. Petra

Ćolića i njegovih pomoćnika.

Koliko sam se mogao uveriti, ovde se ulaže je-

dnaka briga za usavršenje tela i duha, za uvodjenje

dobrih i korisnih običaja, za higijenu, za zdrav moral,

domoljublje, za koristan rad i porodični život i t. d.

Ovdašnji primer je još dragoceniji, što sam se uverio,

da je za postignute rezultate uložen samo rad, a vrlo

malo novčanih sredstava. Zato moram da priznam, da

je situacija i kod nas ista.

Ovo je rad koji moram da nazovem apostol-

slvom!

Hvala mostarskim sokolskim radnicima! Oni na-

ime čine svojim radom dobro svojim članovima i grade

silnu i moćnu Jugoslaviju!
Neka živi Njegovo Veličanstvo КШј Petar II!

Neka živi Jugoslavija!

Neka žive braća mostarski Sokoli!

Neka se rad Mostaraca proširi s Jadrana sve do

Crnoga Mora!

Изасланик Соколске жупе Крагујевац

братМаријан Деренчин

Доаги брате старешино,

Соколи Херцеговци,

Свака птица своме јату лети, јер ван зајед-

нице нема живота. Па ево и ми шумадиски соколи

слетесмо данас у соколски Мостар, да потврдимо

нашу снагу, да докажемо своју љубав, да учврстимо

везе и осећаје соколског братства.

У срцима нашим, која се у овом часу тала-

сају као златно класје питоме Груже, у души сво-

јој која подрхтава као вал набујале Ресаве и у

грудима нашим која се надимају као непобедна

бујица плаве Мораве, ми Вам, браћо, доносимо по-

здраве соколске Шумадије са песмом на устима:

„Ој Мораво, моје село равно“.

Не жалећи снаге далеког соколског лета ми

слетесмо ево баш код Вас и баш у оне дане, када

гнезду нашем прети вихор који разара, када

селу нашем више него икада треба соколске воље,

соколске снаге и соколског рада да би сачувало

тековине своје крви и зноја, го живот и услове за

бољу будућност оних који долазе да на стражи и

плугу смене оцеве наше.

Ми соколи шумадиског села свим бићем сво-

јим верујемо у соколско посланство и знамо да је

оно до данас једино које је прешло праг нашег села

без жеље да се користи, без намере да нас успан-

љује, без воље да нам у замену за пружену ми-

лостињу узме савест.
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Ми верујемо великој соколској мисли, када

нам она у мало речи каже све: бићете снажни,

бићете богатији, бићете бољи, бићете напреднији

ако соколским путем дођете до правог сазнања

своје сопствене вредности, бићете непобедиви

ако народно јединство створите путем који води

кроз соколско село.

Ви сте, браћо, међу првима у селу упознали

овај пут. Ви сте међу првима подигли соколску

буктињу чији зраци су пали у заборављено, запу-

штено и тако често злоупотребљено село. Хвала

Вам!

А нека би отсада пламен те буктиње сви ми

заједно подржавали и изгарајући на њему доприно-

сили своју жртву за соколску будућност нових на-

раштаја.

На тој ломачи соколска Шумадија је с Вама,

јер је ево и она дала пуно доказа да је правилно

оценила соколску мисију у нашем селу, јер ево

и на њеннм заставама пише: „Шумадиско село

својој соколској чети“. У том натпису лежи при-

знање и сазнање села да ми идемо правилним, је-

дино правилним путем.

Ви сте испред нас. Ми ћемо Вас стићи. Ми

то желимо не зато што смо жељни првенства, већ

зато што смо жељни заједничке победе.

У име те заједничке победе ми Вам доносимо

поздраве соколске Шумадије, ми Вам доносимо по-

здраве шумадиског соколског села, које Вам на-

родски и у свој простоти свога дела, али из дна

душе своје у знак своје братске љубавн иодноси

дарове*), као залогу вечне сарадње на остварењу

великог задатка:

Соколством кроз село народном јединству!

Здраво!

*) Овом прилпком бр. Деренчпн предао је дар жупп
лијепо израђен храстов сандучић са опанцпма на

коме је написано; Шумадија Херцеговнни 1935.

Изасланик Радних студентских чета

дра Лазе Поповића

братВељко Купрешанин

Изручујем Вам срдачне и искрене поздраве

брата Вашега и пријатеља универзитетског профе-

сора дра Лазе Поповића, који Вам жели успјех и

благослов божји у Вашем раду; да бисте устра-

јали као што су устрајали и дједови Ваши, који су

ту, у овом сивом планинском камену, извили прву

искру наше крваве слободе. Нека Вам је, браћо

соколови, честито поздравље и добра срећа, а од

старог Бога нашег благослов.

Поздрављајући Вас и овај Ваш свечани сабор

у име брата дра Лазе Поповића, потребно је да

рекнем и ово:

Судјеловање делегата I Студентске радне чете

из Загреба на 1 соколском сабору сељачких сокол-

ских чета у Мостару, узимамо као наставак додира,

договора и заједнице како је започета и утврђена

на јесењим договорима у Мостару септембра мје-

сеца о. г. у сврху самопомоћи народа. Наше је гле-

диште да не требамо толико т. зв. пучких свеучи-

лишта и т. зв. народних универзитета, него је важно

да се скину ограде и одкључају сва врата и да

универзитет наш такав какав јесте има непатво-

рено да иде у народ. Под народом нарочито гле-

дамо наше село и сељака, и то у оним крајевима

гдје су најтеже прилике живота.

Наше је гледиште да се без икакве политике,

странчарства и куглица мора да успостави стална

и непрекидна заједница врховних духовних школа

или институција, и цијеле ширине пука. То са раз-

лога и упознавања, а још више међусобне измјене

добара и јединственог националног васпитања.

Познати су излети наше интелигенције у на-

род и цијела занимљива туристика која се обавља

под звучним именима, а ми мислимо да се све бод-

љикаве жице унутрашњег раздвајања могу оборити

тако ако се у народ иде истински и искрено. Зато

ми идемо у народ као добровољни раденици са

жељом да радимо и да стварамо објекте од опште

вриједности,, и да дижемо култ рада.

Изгледа нам да је начин студентских радних

чета погодан и користан и да би требало да се

одржи и да се ојача, да буде помогнут од свих па-

триота, и да временом сакупи у својим редовима

све огромне масе наших студената, које се прибли-

жују по броју двадесетини хиљада.

Ми мислимо да је добро да се поред тога не

заборави и она банална просвјетитељна задаћа, али

желимо да будемо стварни, па водимо собом на

наше радове наше другове медицинаре, техничаре,

ветеринаре и економе, који ће својим реалним и

неисцрпним радом у народу, а уз радну чету, моћи

просвјетитељно највише користити.

Ми сматрамс да су нам врло сродни сви по-

крети за наше село, а нарочито да нам је близак

покрет сељачких соколских чета. Зато ми стојимо

спремни да се стално с њима договарамо ида за-

једнички радимо.

Препрека и сметња, на које смо ми у доса-

дашњем нашем раду наишли, састоји се у томе,

што смо увидјели да се рад са већим масама може
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■спроводити једино уз тврду и чврсту дисциплину,

а да се рад са мањим групама може изводити је-

дино уз високе одлике чистоће и морала изабра-

пих. Тај проблем за нас није дефинитивно ријешен

и ми се налазимо у једном тешком покушају.

Поздрављајући овај први и честити сабор наше

браће сељачких сокола желимо им од Бога благо-

слов, и добар успјех.

Г. Ђорђе Лабало,

■потпретсјсдник мостарске општине

Поштована господо и драга браћо,

Пала ми је у дио веома часна л пријатна дуж-

ност, да као претставник града Мостара узмем уче-

шћа у овој свечаној прослави рада и ширења со-

колске мисли у нашем селу.

Скупила нас је данас овдје и духовно везала

идеја величанствена, морално узвишена, национално

чиста и словенски племенита идеја соколства.

Не могу а да не изразим дивљење и поштс-

вање свима оним соколским радницима, који за-

гријевајући своја срца и подижући своје душе со-

колском мисли, отворише и прокрчише путеве

нашој националној слободи, а сад у својој нацио-

налној држави у првим су редовима у напорима и

раду за срећу народа и добро државе.

Поздрављајући господина изасланика Њего-

вог Величанства Краља и сву осталу господу и

браћу која узеше учешћа на овом величанственом

Сабору, .желим Вам срећан и плодоносан рад са

покликом:

Живило Његово Величанство Краљ Петар II!

Живила соколска мисао!

Изасланик Сената

Др. Урош Круљ,

потпретсједник Сената

Господине Краљев Изасланиче, браћо со-

жоли! Схваћајући и цијенећи велики значај

данашњег скупа и велики и значајни рад

који за њим стоји, Сенат Краљевине Југославије
односно претсједништво његово одлучило је

да изашаље мене на овај лијепи и знаменити

■Сабор. Ја сам ту дужност веома радо прих-

ватио из више разлога и личних и општих

зато шго долазим овдје у своје родно мје-

сто, што долазим међу свој народ, међу вас

браћу соколе, и употребићу ову прилику да

неколико својих личних опажања и рефлек-

сија изнесем поводом овог вашег рада.

Седамнаест година слушамо и читамо

како се непрестано говори и пише да је ово

сељачка држава. Да је 80°/0
становништва

наше државе сељачко. Али та важна чиње-

ница сама по себи није довољна, није ни

мало праћена радом који треба слиједити
тим ријечима, тој констатацији. Држава од-

носно они који заступају Државу, државници

и политичари нису много уважили ту чи-

њеницу. Нису много радили за онај слој и

број становништва наше Краљевине који нај-
више заслужује пажњу. Можда они нису

довољно схватили значење те чињенице, мо-

жда нису схватили шта значи село за наш

народ, за нашу Државу. Или може бити нису

имали довољно прилике ни времена да то

учине, а то им је била прва дужност.

Село за наш народ, за нашу државу

значи много или може бити све. Наши по-

литичари и државници треба да уваже ову

чињеницу прије свега. Наш народ се много

разликује од других народа. Наше дуговје-

чно робовање учинило је то да је нестало у

нашем народу оних горњих слојева а остао

је нетакнут сељачки народ на селу.

Село је дало у свим слојевима наше

Државе и народа своје чланове, спремило их

у градове и у градовима у сва звања. Тиме

је наш народ нивелисан као мало који лруги

народ на свијету.

Ми сви знамо који носимо капуте и који

смо постигли више положаје, сви знамо да

је наш коријен на селу, да су наши претци

дошли са села и ја то вазда радо истичем.

Истичем да је мој прадјед дошао у Мостар

из Величана поред Попова Поља. Ја то ис-

тичем са задовољством, јер сам син овог на-

рода.

Има још једна чињеница да баш оне ва-

рошлије које не могу доказати своје пори-

јекло са села, управо они нажалост и.мају
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много уплива на политику ове Државе. Много

су се они мијешали у државне послове које

нису знали ни осјећали у својој крви и жи-

лама, нити су били на чисто с тим шта

треба за ову Државу да се учини. Јасно је
свакоме човјеку да је главна и прва задаћа

државника да осигура овај темељ нашем

дому.

Ако нису схватили многи, ја имам см-

јелости да кажем, да је био један човјек који

je добро схватио и видио све те ствари. Тај

човјек коме сте ви данас видним знаком олали

ваше поштовање, ваш пиетет, вашу захвал-

ност, тај човјек je добро уочио ово што смо

малоприје говорили. Имао сам срећу да бу-

дем свједок многих момената и појава у жи-

воту Великог Покојника и да видим како је
Он схваћао значај ове чнњенице, суштину

наше Државе и нације. Он не само да је то

схватио него је необично волио баш сеља-

чки сталеж. Гледао сам својим очима с ка-

квом радошћу се креће међу народним масама,

не бојећи се ничега, како стиска људима жу-

љаву руку, тапше их по рамену, пита за

здравље и њихове жеље.

Тај човјек нажалост није више међу жи-

вима, тај човјек је био не само Владар и

Краљ него вођа народни и велики пријатељ

народа и Он би се могао назвати не само

Витешким негои сељачким Краљем.
(Слава Му!)

~
.

Али када држава бар до сада није учи-
нила оно што јој је прва дужност налагала,

утолико је више похвална свака, приватна

иницијатива, а напосе овај рад због чега сте:

се овдје сакупили.

Овај Ваш покрет ако се буде даље овако

развијао и ширио, може да значи препород
нашег народа. (Тако је!) Он подиже најшире
слојеве народа, он значи морално подизање,

једно организовање воље, унапређивање ње-

гове националне и државничке свијести. Ње-

гови припадници имаће на политику друга-

чије погледе, другачије људе бираће за своје
заступнике, неће се дати заводити политич-

ким шпекулантима и демагозима, него ће

бирати људе који ће знати шта треба овом

народу и овој Држави (Тако је!).
У томе подвлачењу овог рада и покрета

ја Вам у име Сената Краљевине Југославије,
као и у своје лично, могу честитати најље-

пше и најискреније и могу Вам само поже-

лити да устрајете у овом раду, да идете баш

овим путевима којима сте пошли.

Да Вас Бог живи и желим Вам највећи.

успјех. (Живио!)

Изаслаиик Министра Просвјете

Г. Нико Стипчевић,

начелник Прос. одјел. у Сплиту

Част ми је, у заступству Г. Министра про-

свјете, да поздравим ову значајну соколску прославу

Мостара и околице, која афирмише десетогодиш-

њицу свога рада и потхвата соколских раденика у

пашелг измученом селу и на необрађеним пољима

духовног и матернјалног живота нашег народа. Мо-

стацска је жупа најбоље и најправилније схватила

свој з,lдатак у соколском раду, кад је управила сву

своју пажњу и љубав селу и кад је у приснолг до-

диру с народом узела да пуна вјере и елана, врши

његов препород. Данас соколски раденицн на челу

са својим братом Чедом Милићем могу

пуни свијести и поуздања да поносно погледају на

резултате свога рада и да им изнесу пред сокол-

ском браћол! и народом, увјерени да су најбо.те по-

служили Краљу и отаџбини, и да су се одужили

позиву Великог Неимара Југославије, Краља Уједи-

нитеља, да служе само Југославији и југославен-

ској идеји, дајући јој своје лшшице и своја срца.

Данас, очеличени искуством и на основи получених

успјеха, могу да стварају даљњи програм, за на-

редни децениј, непоколебиви и чврсти, да соколска

крила наоштре и размахну са одређеним правцем

у даљњем лету,

Ја им желим, у име госп. Министра просвјете,

да постострученим снагама успјешно прошире своју

мисију, остану први поборницн за народне идеале,

ствараоци бољег и сношљивијег друштвеног по-

ретка, те реформатори на пољу националнолц со-

ционалном и културном за народ и државу. Тако

радећи соколство ће сигурно допринијети, да створи

најбоље зидаре новог доба, градитеље југословен-

ске мислк, па ће тако највјерније послужити алга-

нету Краља Мученика.

Да живе соколска мисао, да цввату и напре-

дују соколске чете у Југославији!
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Izaslanik bana G. Dra Josipa Jablanovića

G. Nikola Morović

Braćo i sestre,

Ugodna mi je dužnost, da Vas u ime g. Bana,

lcoji žali da lično nije mogao đa prisustvuje ovom Va-

šem veličanstvenom saboru, jer je zapriječen službe-

nim poslima, najsrdačnije pozdravim i zaželim Vašem

radu najljepši uspjeh.

Sokolska ustanova besumnje najidealnija je od

svih ustanova, jer ona širi svoja sokolska krila u vi-

■sokim sferama našeg jugoslavenskog obzorja, gdje se ne

vide sve mizerije koje mute i truju naš narodni život.

Soko u svom radu, uz geslo _nit koristi nit slave«,

radi neumorno na fizičkom vaspitanju naroda, držeći

se one: U zdravom tijelu zdrav duh. Uz fizičko vaspi-

tanje svrha mu је kulturno, prosvjetno i gospodar-

sko unapregjenje.

Tu svoju svrhu sokolstvo provagja neumorno i po-

žrtvovno, bez obzira na vjeru, a po onoj narodnoj:

„Brat je mio koje vjere bio“.

Sokolstvo je jedina institucija koja svoj rad širi

u selo, tu narodnu srčiku, taj neiscrpljivi rezervoar

narodnih snaga. Sokolstvo razastire snagom svoga

rada oblake koji se prostiru nad našom zemljom i koji

priječe, da se braća upoznadu i zavole, da zajednič-

kim silama rade oko konsolidacije naših prilika i eko-

nomskog i kulturnog preporoda naroda.

Sokolstvo je u vječitoj borbi sa svim onima koji

neće da u bratu vide brata, da uvide, da je samo u

zajedničkom radu oko saniranja naših prilika leži naša

budućnost, naš spas.

Borba je teška, ali je zato i viteška, a pobjeda

je slatka, pruža potstreke i ulijeva snage za daljnju

-borbu do konačnog cilja.

Rad sokolske župe Mostar, putem dragih sokol-

skih četa, oko privrednog i kulturnog pođizanja sela,

osobito je srcu prirastao g. Banu i meni, jer luč kul-

turno privredne prosvjete u selu jedina je u stanju da

preporodi naše selo, da ga kulturno i ekonomski po-

digne na nivo ostalih kulturnih naprednih naroda.

Naslavite tim radom za dobro naroda i ota-

džbine, a na diku sokolstva do konačnog uspjeha.

Sokolska župa u Mostaru svojim ulaskom u selo

pokazala je i djelom da provagja striktno i savjesno

ideju „brat je mio koje vjere bio“ dodajući tome

i kojeg je staleža bio. Sokolstvo bez obzira na vjeru

i stalež u svakom jugoslavenskom gragjaninu vidi

brata jednaka sebi i želi da mu bude kao i njemu.

Sokolstvo svojim radom provagja i duševno i narodno

jedinstvo.

Svojim ulaskom u selo ono je dalo temelj jeđnoj

novoj epohi epohi zidanja, svjesno da je sclo ar-

terija narodnog života koja đaje gradovima životnu

snagu.

Preporodom sela preporagja se i nacija u kul-

turnom, socialnom i gospodarskom smislu, jer selo je

neiscrpljiv izvor naših snaga, našeg života. Naša dr-

žava, naša nacija je seljačka i sve što imamo dobi-

vamo od sela. Zapustiti selo znači zapustiti narod,

unapregjivati selo znači kročiti stazom nacionalnog

preporoda.

Rad u selu apostolski je rad skopčan sa veli-

kom požrtvovnošću i silnom Ijubavi, jer je spor i te-

žak a na oko nevidljiv i neznatan.

Referent za čete župe Sarajevo

brat Radmilo Grgjić

Braćo, šta da Vam kažem u ovom času? Šta

da Vam kažemo mi koji smo s Vama od prvog časa,

koji smo, s Vama od onog časa, kada je prije 10 go-

dina prva iskra izbila iz krša hercegovačkog, i stvo-

rena prva četa. U muci smo razmišljali, da za ovaj
veliki rad prikupimo snage. I sada kada smo pobije-

dili, možemo da letimo, da gazimo po trnju, otvoren

nam je put jednoj sretnoj, jednoj velikoj Jugoslaviji

koju nismo mi slverili, nego su je stvorili oni, koji su

joj dali i kulturu i književni jezik i one duboke mo-

ralne sile, koje se nalaze zapretane u jugoslavenskom

selu.

Nemam šta više da Vam kažem, nego svima,

braćo, koji ste došli iz najzabitnijih sela, hvala Vam!

Hvala Vam za jednu veliku utjehu, za jednu veliku

moralnu snagu, što ste nam dali okrepe, da i dalje

nastavimo ovako teško i mučno djelo, iza kojeg stoji

jedna velika nagrada, naša velika, srećna i moćna Ju-

goslavija.
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Starješina društva Dubrovnik

brat Ni n o Šuti ć

U ovom svečanom času smatram za svoju duž-

nost. da progovorim nekoiiko riječi o Velikom Sokolu,

0 našem Franu Učeliniu.

Po naiogu Uprave naše župe pošli smo našem

sijedom Sokolu na otok Lopud, gdje provodi zadnje

dane svog života.

On nas je najljepše i najoduševljenije primio, i

kada smo mu isporučili želje naše sokolske župe i

zamolili Ga da posjeti ovaj naš sabor, on nas je sa-

slušao i rekao, da on vidi naš rad, da
ga cijeni i bla-

gosilje, ali je odmah odgovorio da duboko žali, što ne

može sudjelovati na ovom velikom svečanom skupu,

„јег. znate, meni je na ramenu 89 godina pa ne mogu

se uputiti na tako daleki put“ (živioi). Ali on mi je

još rekao, da mu je poznat naš veiiki rad, da ga prati

1 da nama želi najbolji uspjeh, najviše sreće na ovom

trnovitom putu (hvala mu!). On je tim povodom rekao

još nekoliko uzvišenih misli lijepo izrečenih, sa mla-

denačkim žarom.

Naglasio je da nema razlike medju katolicima i

pravoslavnima Ako postoji razlika, to je samo sitna

raziika, a te sitne razlike stvorili su ijudi (tako je!)

Nadalje kazao je, da u Boci Kotorskoj imamo crkvu

gdje se mole zajednički Bogu i jedni i drugi; katolici

imaju jedan oltar a pravoslavni drugi; „održavao sam

im zajedničku propovijed, jednako sam ih sve blago-

siljao“.

Nadalje je rekao ovaj veliki Jugosloven da ni hr-

vatska ni srpska zastava nisu ništa prema našoj veii-

koj jugoslavenskoj, u kojoj su najbolje zastupane sve

Iri zastave, Njegove su doslovne riječi;

„Мепе je za vrijeme rata ondašnji kotarski po-

glavar kotorski župan htio otjerati iz Kotora, kada se

je mislilo da će Crnogorci doći u Kotor, aii ja se ni-

sam pokorio nego sam rekao: „Ја sam biskup bio

ovdje i ovdje ostajem“.

Ujedno veliki biskup je 1933, kađa je postojaia

poslanica protiv sokola, posvetio 8 zastava našeg du-

brovačkog društva u gradu Kotoru. Njegove riječi bile

su tada: ~Vi sokoli i sokolstvo stub ste države; us-

trajte i nađalje tako radite za veliku Jugoslaviju. Meni

je poznat Vaš rad i sve ono što se protiv Vas govori
to je neistina“. ba ushićenjem je govorio o našoj hrab-

roj vojsci. Kada je srpska vojska probila Solunski

front, Italijane i Francuze imala je o bokovima i oni

nijesu mogli da je slijede. Ali junačka vojska kada je
stupila na rođno tle nije imala strpljenja da čeka nego

je jurila naprijed, da za što kraće vrijeme oslobodi či-

tavu zemlju od zajedničkog neprijatelja (živjela vujska!)

Odao je duboko poštovanje našem Viieškom Bla-

ženopočivšem Kralju Aleksandru I. (Jjeđinitelju (slava

mu!) i kazao sa zanosom da je to najveći sin što ga.

je Jugoslavija ikada dala i imala S njime smo se mo-

gli s pravom dičiti, jer ga je poštovao cijeli svijel“.
A na koncu rekao je: „Mogu mirno da zatvorim očL

Ja sam đoživio moj san iz mladih dana, doživio sam

siobodnu Jugoslaviju, koja će sve to bolje napredo-
vati, bez oozira na ove sitne naše unutarnje trzavice".

Ovako, braćo, govori jedan naš veliki Narođni Učiteij,
naš dostojni nasljednik velikog Strosmajera, velikog

apostola Jugoslavenske misii. On je preveo Uanteovu

„Božansku komediju" i to svoje djelo posvetio ijubavi
i slozi Srba i Hrvata.

To je pravi primjer svećenika idealiste i on je

опај veliki naš narodni čovjek, narodni prosvjetitelj,
narodni učitelj, koji je uvijek ostao od svoje rane mla-

dosti đosljedan onome, što je uvijek ispovijedao. Nje-

gova je zasluga, da vlada danas u Boci Kotorskoj vjer-

ska trpeljivost, a kamo sreće da je onako u č.tavoj

zemlji; mi bismo danas na daleko višem stupnju stajaii.

Predlažem, da se sa ovog svečanog Sabora ovo-

me starome bratu Sokolu pošalje ova depeša:

„Dokror Učeiini, biskup, Lopud. Današnji Sa-

bor od 165 sokolskih četa naše župe zanosno po-

zdravlja Vašu Preuzvišenost kao Apostola Jugoslaven-

ske Misii, dostojnog nasljednika neumrlog Štrosmajera,.
želeći da Vas Bog poživi na ponos i sreću Jugosla-

venskog naroda.

Za Sokolsku župu Mostar

Starješina Če do Milić“.

Sviju Vas pozivam, da još jedanput kiiknete ve-

likom narodnom prosvjetitelju, našem bratu Dr. Franu,

Učeliniu; Živio!

Брат Гашпар Лујак,
умитељ-соко из Затона

Драга dpaho,
Нпсам имао намјеру да узимам данас рпјеч,

али тешке прилике које владају у мои срезу дубро-

вачком, а исто тако у метковачком крају, присиља-

вају ме да мало пореметим ову једнодушност.
Наша сеоска жупска пословдца вели; „Лако је

наћи пиридруга, али је тешко наћи плачидруга", а.

ја мислим да сте Ви такви соколи који хоћете да.

чујете и осјетите наше боли као што и ми od e "

ћамо за Вас и Ваше кршне херцеговачке стијене.

У нашем крају влада велико неразумијевање за со-

колство. Многи нас мрзе а не знају узрока, јер не^
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познају нашег програма.
Ha нас хушкају они који

хоће да у мутноме лове. Говоре да смо издајице,

да смо против вјере, називају нас Власима. Мигдје

немамо мира, увијек хушкају лјецу и жене на нас.

Да нас виде саме напали би нас и зато се морамо

чуватп као војник на фронту.

Данас су, браћо, тежи дани за нас Хрвате Ју-

гословене него икада.

Настоје на све начине, ма и најмањом ситнп-

цом, да нам нашкоде и туже нас само да губимо

надниде, излажу нас материјалној пропасти, а све

по неком смншљеном плану.

Браћо драга, као што је у западном срезу,

исто је тако и у источном, и још горе.

Ја сам, браћо, Хрват, али скидам капу свакоме

без обзира да ли је Србин, Хрват или Словенац,

само ако је човјек на свом мјесту (тако је!).

За мене не постоји питање Хрвата ни Срба,

па ни питање мале Југославије, јер треба сви да

тежимо великој Славији.

За мене постоји пнтање да ли има у овој др-

жави за све довољно круха, довољно слободе, до-

вољно гаранција да нас неће напасти ни један не-

пријатељ ове цивилизоване, заправо туберкулозне

Европе (тако је!).

Ми имамо у нашем селу братства и сваки

брат плаћа малу чланарину. И само зато што смо

ми волили имати брата за брата, тјерају нас из

братства, бацају нас као стоку.

Али ипак, ми смо својим мукотрпним радом

успјели, да у нашој питомој жупи кажемо нашем

народу сву истину и успјели смо да их приведемо

у Соколство.

Прије три мјесеца умире један наш друг. Када

је наш тајнпк хтио да одржи посмртни говор, наш

свећеник одлази пркосећи нама и није хтио да мр-

твом човјеку дадне мало благослова. Али ово није

усамљен случај. У Орашцу умире први соколски

ратни добровољац. Човјек пошао трбухом за кру-

хом у Јужну Америку, јер је моме оцу дуговао неку

своту новаца. Отвара фабрику ликера, букне свјет-

ски рат и он одлазн на Солунски фронт, да покаже

колико цијени браћу у невољи. Тај човјек умире и

наш драгн попа долази; кад је видно да ја хоћу да

се позоравим од мртвог човјека, да се поздравим

са братом соколом пред раком, одлази,

Шта је било са спаљивањем заставе и баца-

њем блата при доласку браће из Дубровника, нећу

ни споменути.

Тим поступцима нама је силно отежан наш

соколски рад и нама је теже радити у крвљу сте-

ченој слободи него што је било у ропству.

Све ове приговоре воде исти људи који су на

злу гласу још од 1914 године.

Да ли је ово, браћо, политика у духу Краља

Мученика? Истина ми соколи нећемо да водимо по-

литику, али је патриотска дужност нас сокола, да

укажемо на ово зло, јер ову земљу волимо и јер

нам будућност Југославије лежи на срцу.

Због тога ћемо до краја остати вјерни ама-

нету „Чувајте Југославију!" (Буран аплауз).

Brat Dušan Živković,
učitelj-soko, član sokolske čete Čilipi-Dubrovnik

Bože mili lijepa i svijetla praznika! Svijetla
praznika, braćo, kad vidimo da se kraljevski
dvor mislima i težnjama svojim saginje do

seoskih koliba, kada Kralj Soko svoju pažnju
poklanja ovome seljaku, koji ga je, rame uz rame,

pratio do ove naše slobode. Svijetla praznika,

braćo, kada vidimo jedan ovako veliki Sabor,
gotovo jedan narodni parlamenat i u njemu

plamene riječi, koje je progovorila duša na-

šega seljaka.
Iz ovih svih govora što smo ih do sada

čuli vidimo jednu zlatnu nit, nit rada na soci-

jalnom i nacionalnom polju našeg života i rada.

Iz svih tih govora, koje sam budno pra-

tio, jer me interesuju kao sokolskog radnika,
kao narodnog učitelja, izlazi jedan poklik, upu-
ćen narodnoj našoj inteligenciji po jugosloven-
skim selima, a koju zastupamo najviše mi na-

rodni ucitelji (tako je!). U više slučajeva rečeno

je, da smo mi učitelji ležerni. Rečeno je da su

naša srca ohladila, da je u njima umrla slo-

boda, Ali, braćo seljaci, kažem Vara, mi smo

probudili naša srca, mi smo postali svjesni i

zato mi kao učitelji prihvatismo sokolski po-

kret, veliki, narodni, organizovani pokret, koji

ima da izvojuje ne samo političku slobodu, nego

i ekonomsku.

Zato poručujem u ime učitelja ne samo

mostarskoj župi, nego
širom naše domovine,

da ćemo mi učitelji raditi i starati se, da se

više ne pojavi na našim godišnjim skupštinama
onakva statistika, statistika koja kaže, da u oko-

lini Gacka ima 95°/
0

nepismenih.

Upalićemo naša srca! Mi ćemo sa puno

volje, svom dušom svojom, svora snagom svo-

jom, i mišlju i riječju naprijed, a kada nam
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oaši prctivnici kažu: „smetate nam!“, mi ćemo

im kazati; ~Vi smetate nama, jer mi radimo

za dobro Kralja i Domovine 11
.

Kada nam Vi, braćo seljaci, najbolji si-

novi ove zemlje, kažete: „idite naprijed", mi

ćemo kazati: „idemo naprijed!".
Draga braćo, ne mogu da ne naglasim,

da je danas ovdje bio jedan dirljiv momenat,

koji mi je suze na oci natjerao. Braća Šuma-

dinci donijeli su nam veliku zalogu opa-

nak, da pnklone mostarskoj župi.
Šta nam kaže onaj opanak o braći koja

su digla veliki ustanak? Onaj opanak kaže, da

je ona krv koja je prolijevana po bojnim po-

Ijima bila sjeme slobode našega naroda. Onaj
opanak donesen ovdje znači združenje naše,

Ma koliko bilo onih koji su naši protiv-
nici, ne bojte se, braćo, ne bojte se, sokoli, jer
soko će znati štititi ovu krvlju stečenu tečevinu.

Ja sa ovog mjesta, pun radosti, kažem,
da mi nećemo dozvoliti, da nikakav neprijatelj
napasa stada po pašnjacima Jugoslavije. Zato

upamtite: srećna je Jugoslavija kada je zdru-

ženo selo i grad. Zato moram naglasiti, da svaki

treba da vjeruje u ono što misli da ga spa-

sava, da vjerujemo u jednog živog Boga i u

naše sokolstvo.

Изасланик Централног Хигнјенског Завода,

Београд,

Г. Др. Стеван Иванић

Не знам шта бих могао рећи послије
свега овога шта је речено. Нарочито послије

онога што су рекли сељаци из ових крајева,
а што је за мене најважније. Они су данас

проговорили онако, како говори и наш се-

љак из Шумадије. Слушајући Вас овдјс, мислио

сам да слушам оне из наших крајева.

И један овакав покрет није усамљен,

браћо; он је на разним крајевима наше земље

независно никао и он тражи, и Ви треба да

тражите послије овог Вашег Сабора, да ра-

дите на томе, да сви ти покрети који постоје

широм наше земље, за подизање и унапре-

ђење нашег сељака, да се ти покрети ује-

дине, упознају и зближе

Зло је у нашој земљи удружено; добро

треба такођер да се удружи. Када се добро

удружи зло ће узмакнути. Док се пушта ца

зло ради, док се пушта да зло тајно ровари,

дотле ћемо патити, дотле ће бити зла у на-

шој земљи, што све води расулу.

Зато они који се не познају, треба да

се упознају и удруженим снагама да сруше

зло, ма с које стране оно долазило.

Јутрос су овдје нека браћа проклињала

политику; а шта политика треба да буде за

нас? Треба да буде света ствар, треба да

значи вођење управе, народа, и Ви сељаци,

браћо Moja, Ви сте криви што Бам је поли-

тика таква (бурно одобравање).

Ви, када Вам долазе, никада не кажете:

донеси доказе шта си учинио за овог се-

љака. Донеси да то видимо. Мјесто тога Ви

сте повјеровали лажима и обећањима да ће

потећи мед и млијеко и све што су говорили

вјеровали сте.

Јест, политику треба да воде људе по-

штени. А државна политика треба ца буде

најтврђа, најтежа, најодговорнија служба на-

роду. Међутим, ми смо пуштали да води ту

политику свако, који год је хтио да се на-

тури овом народу.

Али, драга браћо, Вама не треба данас

то говорити, Вама треба говорити нешто

друго:овај народтреба поновноосло-

б одити.

Овај народ је ослобођен од Турака, А-

устрије, овај народ ослободио се је од ра-

зних спољњих врагова, али још се није осло-

бодио од свог унутрашњег непријатеља. Овај

народ није се још ослободио од ропства не-

знања, Ја видим, браћо, и то ме одушевљава,

да у Вашим срцима постоји вјера, постоји

одушевљење, свијест, да бисте волилн да буде

друкчије.

Када постоји то, треба да знате путеве

којима треба ићи и ту за наше село постоје

три ствари.

Прва да се наше село ослободи не-

здравља, да ради само и не чека да ra други

спасавају од болести, да ради да постане

здраво. Друго, постоји потреба да се наше
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село привредно унапреди. Треће, потреба

враћања ономе, што су наши стари били и

што су имали, а то је пут Задругарству.

И, ако ове три истине наши сељаци

схвате и тим путевима пођу, ја се не бојим
за ову Југославију, знам да ће наћи међу

народима оно мјесто које јој припада (бурно
одобравање).

Pozdravi Sabora

KANCELARIJI

NJEGOVOG VELIČANSTVA KRALJA

Beog r a d

Sokoli sela i grada župe Mostar iz 195 sokol-

skih jedinica okupljeni na svome prvom saboru sokol-

skih četa u Mostaru pozdravljaju svoga Ijubljenog Kra-

Ija, starješinu i prvog domaćina, svoju vjeru i svoje

uzdanje, šaljući Mu s ovoga veličanstvenog narodnog

zborovanja nepokolebivo svjedočanstvo svoje Ijubavi,

vjernosti te tvrdog zavjeta da će svjesno i preporodjeno

sokolsko selo uz pomoć Boga uvijek stajati na braniku

Prijestola, Otadžbine i narodnih ideala.

Pretsjednik sabora,

Č еd о Mi 1 i ć

KANCELARIJI

KNEZA NAMJESNIKA

Beog r a d

Sokoli se!a i grada župe Mostar iz 195 jedinica

sokolskih okupljeni па svom prvom saboru sokolskih

četa u Mostaru pozdravljaju Vaše Kraljevsko Visočan-

stvo šaljući Mu s ovoga veličanstvenog zborovanja iz-

raze svoje Ijubavi i odanosti s tvrdim zavjetom da će

svjesno i preporodjeno sokolsko selo uz pomoć Boga

uvijek stajati na braniku Prijestola, Otadžbine i narod-

nih ideala.

Pretsjednik sabora,
Č е d о M i I i ć

BANU

PRIMORSKE BANOVINE

BRATU Dru JOSIPU JABLANOVIĆU

Spl i t

Sokoli sela i grada župe Mostar iz 195 sokol-

skih jedinica okupljenih na svom prvom saboru so-

kolskih četa u Mostaru pozdravljaju svoga sokolskog
brata i bana, šaljući mu s ovoga veličanstvenog na-

rodnog zborovanja izraze svoga poštovanja uz zavjet,
da će svjesno i preporodjeno sokolsko selo uz pomoć

Boga uvijek stajati na braniku Prijestola, Otadžbine i

narodnih ideala.

Pretsjednik sabora,

Č е d о M i 1 i ć

BANU ZETSKE BANOVINE

BRATU MUJI SOČICI

Ceti n j e

Sokoli sela i grada župe Mostar iz 195 sokol-

skih jedinica okupljeni na svome prvom saboru sakol-

skih četa u Mostaru pozdravljaju svoga sokolskog brata

i bana šaljući mu s ovog veličanstvenog narodnog zbo-

rovanja izraze svoje Ijubavi i odanosti uz zavjet da će

svjesno i preporodjeno sokolsko selo uz pomoć Boga

uvijek stajati na braniku Prijestola, Otadžbine i narodnih

ideala.

Preisjednik sabora,

Č е d о M i I i ć

ČEŠKOSLOVENSKOJ OPŠTINI

SOKOLSKOJ

Pr a g

Sokoli sela i grada župe Mostar iz 195 sokol-

skih jedinica okupljeni na svome prvom saboru so-

kolskih četa u Mostaru pozdravljaju svoju slovensku

sokolsku braću zahvaljujući na pozdravima i duhov-

nom učešću u zajedničkom nastojanju za ostvarenje

uzvišenih sokolskih slovenskih ideala.

Pretsjednik sabora,

Č еd о Mi 1 i ć

SAVEZU JUNAKA

Sof i j a

Sokoli sela i grada župe Mostar iz 195 sokol-

skih četa u Mostaru pozdravljaju svoju junačku juž-

noslovensku braću ispod Vitoša zahvaljujući na po-

zdravu, pažnji i bratskom učešću.

Pretsjednik sabora,

Čе d о M i 1 i ć

SOKOLSKOM SAVEZU

Varš a v a

Sokoli sela i grada župe Mostar iz 195 sokol-

skih jedinica okupljeni na svome prvom saboru so-

kolskih četa u Mostaru pozdravljaju svoju slovensku

sokolsku braću zahvaljujući na pozdravima i duhov-
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norn učešću u zajedničom nastojanju za ostvarenje uz

višenih sokolskih slovenskih ideala.

Pretsjednik sabora,
Ć е d о M i 1 i ć

SAVEZU SOKOLA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

Beog r a d

Sokoli sela i grada župe Mostar iz 195 sokol-

skih jedinica okupljeni na svome prvom saboru so-

kolskih četa u Mostaru pozdravljaju svoju vrhovnu

sokolsku upravu zahvaljujući па bratskom priznanju

i pažnji s uvjerenjem da će svjesno i preporođjeno so-

kolsko selo zajedno s čitavom našom slovenskom so-

kolskom porodicom istrajati u svome radu do konačne

pobjede sokolskih i slovenskih narodnih ideala.

Pretsjednik sabora,

Č е d о M i 1 i ć

BRATU DRU LAZI POPOVIČU,
PROFESORU UNIVERZITETA

Zag r e b

Sokoli sela i grada župe Mostar iz 195sokolskih

jedinica okupljeni na svome prvom saboru sokolskih

četa u Mostaru pozdravljaju svoga starog osvjedoče-

nog i najbližeg brata i sarađnika zahvaljujući na sr-

dačnom pozdravu i učešću.

Pretsjednik sabora.

Čе d о Mil i ć

Поздрави Сабору

МИНИСТАР ДВОРА њице рада соколства на селу примите моје нај-

љепше честитке. Нека би данашњни сабор био

нов потстрекач за још интензивнији соколски

рад за процват наше лијепе домовине.

Београд, 17 децембра 1935 год.

Господине,

По налогу Његовог Краљевског Висо-

чанства Кнеза-Намесника част ми је изјавити

топлу захвалност на родољубивим изразима ода-

ности и верности, поднесеним у име Сокола

села и града Соколске Жупе Мостар са првог

сабора соколских чета у Мостару.

Министар Комненовић

Брзојав:

ЦЕТИЊЕ Жалим што усљед болести не

могу лично присуствовати великом збору со-

колских јединица и упућујем моје изасланнке

Ђуру Стапничара, начелника и Милорада Мош-

кића, директора. Искрено Вас поздрављам, браћо

и сестре, у овој великој слави соколског брат-

ства да и у будуће као и до сада развијате

своје физичке и моралне снаге на општу ко-

рист љубљеног Краља и отаџбине и будете

носиоци и борци соколске идеје. Све вас по-

здрављам са нашим соколски: Здраво!

Министар Двора,

Милан Антић с. р.

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА

ШЕФ КАБИНЕТА

Претседника Министарског Савета

Београд

По налогу Пратседника Министарског Савета

г. Др. М. Стојадиновића, част ми је захвалити

Вам на позиву, упућеном г. Претседнику, за

учествовања на првом сабору сеоских сокол-

ских чета, на дан 18 о. м. Г. Претседник жали,

што услед преоптерећености у послу нпје у

могућности одазвати се Вашем позиву. Овом

Бан М. Со ч и ц а

БАН

ЗЕТСКЕ БАНОВИНЕ

ЦЕТИЊЕ

На брзојавном поздраву Сокола села и

градова Жупе Мостар из 195 соколских једи-

ница, окупљених на своме првом Сабору Со-

колских чета у Мостару молим, да примите

најљепшу н најискренију моју братску захвал-

ност и пуно увјерење, да ће Ваше дичне Со-

колске чете са непобједним соколским полетом

послужити, ако би потреба захтијевала, нашем

првом Соколу, Његовом Величанству Краљу

приликом Вам шаље своје поздраве желећи

сабору успешан рад.

Изволите примити уварење о мом одличном

поштовању.

Шеф Кабинета,

Др. Гашић в. р.

Брзојав;

БЕОГРАД ■— Пригодом прославе десетогодиш-



Петру II и нашој великој недељивој Отаџбини

ЈугославиЈн.

Желећи браћи Соколима Жупе Мостар

напредак и сваку срећу, поздрављам их са ис-

креним, братским и соколским

Здрав о!

Бан Зетске бановине

Му ј о С о ч иц а

БАН

ПРИМОРСКЕ БАНОВИНЕ

СПЛИТ

Драги Брате Старјешино,

Обећао сам Ти и био сам решен да учествујем

на Првом Сабору соколских чета, сем ако ме

не би спречиле сасвим изузетне и непредви-

зепе дужностн.

Међутим, баш су наступиле такве прилике

да апсолутно не могу бити отсутан из Сплита

на дан 15. децембра.

Ово увелике жалим, јер схватајући велики

значај овог Првог Сабора соколских чета као

ретке, јединствене и историјске приредбе и ма-

нифестације сеоско-соколске мисли, желио сам

да дођем на Сабор не само зато да одам за-

служено признање овом соколском раду него

н да себи прибавим велики душевни ужитак,

те се нађем међу Соколима и толиким дичним

национално-куаурним радницима.

Брате Старешино, молим Те да на сабору

ао пштиш браћи Соколима моје велико жа-

.љење што сам запријечен да лично учествујем,

и да желим Сабору потпун успјех у раду за

еобро народа и напредак соколске мисли.

На Сабору ће ме заступати начелник пољо-

привредног одељења Банске управе г. Никола

Моровић, који ће ми реферисати о свему што

буде умесно и могућно ради кооперације рада

државних и бановинских власти с радом сео-

ских соколских чета на унапређењу нашега

села.

Са соколским братским: Здраво!

Брат Бан:

Др. Јосип Јаблановић в. р.

Брзојав:

ЛОПУД Најсрдачније благодарим на чес-

титкама уз очински благослов свима скупа и

сваком појединке сабору од 195 соколских чета,

дичној узданици наше миле и могуће Југосла-

вије.

Учелини-Тице

бискуп

Brzojav:

OHRID Duhovno i molitveno prisustvujem

velikom slavlju hercegovačkog narodnog sokol-

stva. Zivelo sa svojim vogjom.

Episkop Nikolaj

SOFIJA 12. decembra 1935. god.
Bratu pretsedniku Mostarske sokolske župe.

Dragi brate,

Sa radošću se sećam dirljivog srdačnog i brat-

skog prijema koga su ukazali sokoli Mostarske

župe i gradjanstvo Mosfara junačkoj delegaciji

kada je ova posetila Mostar 6. jula 1935. godine a

tako isto cveća bacanog po našem putu od brat-

ske Mostarske dece sokola.

Imajući ovo u vidu osobito mi je prijatno, po-

vodom prvog velikog sabora sokolskih četa Mo-

starske župe sa proslave 10-godišnjice seoskog

sokolstva, da Vas zamolim da predate moje naj-

srdačnije pozdrave kako sokolima velike radljive

Mostarske župe, lako i cijelom bratskom Jugo-

slovenskom sokolstvu.

Duboka i nepokolebljiva vjera u mir i Ijubav

kao i u istinsko i iskreno bratsko razumevanje i

zbliženje medju dva bratska naroda izradjuje os-

novni kamen za Vaš i naš miran kulturni napre-

dak, za Vašu i našu slobodu.

Z d r a vo!

Dr. Mihailo C. Minev

SOFIJA, 21 decembra 1935 god.

Bratu sokolu Čedi Miliću, prelsedniku sokolske

župe u gradu Mostaru.

Dragi brate,

Putovao sam a misli mi behu sve oko Vas,

draga braćo sokoli! Utisci behu preda mnom i

sada su i zadugo me neće napustiti! Bratski ose-

ćaji koje osetih za vreme moga bavljenja megju

Vama prijatno mi ganuše srce, i kad god se spo-

menem Vas, sve je u meni još živo i silno.

I sada kada sam stigao u svoju zemiju, u

bratsku Vam Bugarsku, u sredinu naših junaka,

ja naprežem svoje slabe ske da im predam,

makar i jednim delom, one tople i iskrene brat-

ske osećaje kojima sam bio susretnut, gotovo

ogragjen za vreme moga bavljenja u Mostaru i

pnlikom ispraćaja; da opišem onaj istinski brat-

ski prijem na koji sam naišao kod braće herce-

govačkih sokola, zabrinutih za svoju egzistcnciju,

ali zajedno s tim mudro obdarenih duhovnim oso-

binama da budu gordi i dobri čuvari svoje ota-

džbine.

Smatram za dužnost da uputim srdačnu bla-

godarnost Tebi, Brate, za sve ono što si predu-

zeo da moje bavljenje u Mostaru bude koliko

prijatno toliko i korisno za delo koga smo se

prihvatili; da mogu dobro da se upoznam
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sa velikim delom koga Vi radite za blagotvor-

nost naših naroda. Sve što sam video i naučio

zapamtio sam, da to mogu da primenim kod nas

kao korisnu dopunu našeg opšteg junačko-so-

kolskog programa.

Blagodarim svima sokolskim saradnicimaUprave

župe, koji su me ispratili na stanicu sa pravim

bratskim osećajima i poklonima koje sam primio.

Najposle blagođarim svima seljacima -soko-

lima, megju kojima sam bio u mogučnosti da se

osetim kao megju rogjenom braćom i da se uve-

rim, uz njihove oduševljene pozđrave i ovacije,

u toplotu koja tinja u njihovim dušama prema

mom narodu, jednakom po krvi i srcu jugoslo-

venskom narodu.

Najzad želim da Te uverim, brate Ćedo, đa

za Tebe, za sokole mostarske župe i za celu

Jugoslaviju čuvam skupe i prijatne uspomene

o mome bavljenju u Mostaru.

Dozvoli mi, brate, da Ti uputim još jednu

molbu. Mnogo ću Ti biti blagodaran ako mi

pošalješ:

1. Tvoj govor kao pretsednika Sabora i

2. Govore delegata, već prevedenih od ste-

nografa.

То ima za mene osoben interes, zajedno sa

knjigom „Put sokolstva u selo“ i drugim knjigama

koje ste mi dali na stanici.

Molim Те primi i predaj svoj braći sokolima

moj iskreni i srdačan pozdrav, sada već iz Vi-

toških polja

Zdravo!

Р. Реtr о v,

Sekretar Saveza „Junaka"

САВЕЗ СОКОЛА

КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

БЕОГРАД

Број 16873

На позив који је Савез СКЈ упутио Чехо-

словенској општини соколској ради учествовања на

I. Сабору соколских чета у Мостару дошао је од бр.

Чехословенске општине соколске следећи одговор:

„Веома нас интересује рад Ваших оригинал-

них сеоских соколских чета и радо бисмо

узели учешћа у њиховом раду на Сабору. На

жалост управо 14 и 15 децембра одржава се

седница Управе ЧОС која захтева, да сви наши

функционери и чланови претседништава ЧОС

буду за то врсме у Прагу.

Не можемо стога поред највеће жалости по-

слати изасланика на овај Baui Сабор, па Вас

молимо, да наше отсуство извинете и чврсто

верујемо, да ће нам се у будућности дати при-

лика да учествујемо у раду функционера Ва-

ших соколских чета као и самих чета у њи-

ховом унутарњем раду.

Првоме сабору Ваших соколских чета же-

лимо много успеха и молимо Вас, да свима

сакупљеним радницима искажете наше најлеп-

ше жеље и да им изразите наше искрене и

братске поздраве с братским На Здар!“

Достављамо Вам садржину предњег писма ради

Вашег знања.

Здр ав о!

Секретар: Замен. старешине;

Др. М. Градојевић в. р. Ђ. Паунковић в. р.

САВЕЗ СОКОЛА

КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

БЕОГРАД

Број 17046

Поводом I Сабора соколских чета у Мостару
добили смо од пољског Савеза гимнастичких дру-

штава „Сокол“ из Варшаве писмо следеће садржине:

„Са радошћу сазнали смо, да се из Вашега Са-

веза у сретној намери већ неколико година

шири соколска идеја међу сеоским светом у

Југославију и да се сада одржава Сабор тих

чета у Мостару, који ће бити леп приказ про-

цвата Соколства у Вашим селима.

Сматрамо за пријатну дужност да поводом

10-годишњице која се прослаља у Мостару из-

разимо свима делегатима на Сабору и Жупн

Мостарској нашу соколску радост и да поже-

лимо њиховом раду и њиховим тежњама нај-

лепши успех у њиховом изабраном правцу.

Села су језгра народа код Вас и код

где је соколска идеја продрла учиниће од на-

ших народа да буду моћнији и снажнијп а со-

колска идеја у њима биће вечита.

Примите наше топле братске поздраве

Здраво! Солем!“

Достављамо Вам садржину предњег писма

ради Вашег знања.

Здраво!

Секретар, Замен. старешине,

Ђ. П ау нковић в. р„Др М. Грандојевић в. р.

САВЕЗ СОКОЛА

КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

ЉУБЉАНА

Драги Чедо,

Ово писмо Ти доноси брат Стјепан Челар, који

долази у Мостар на сабор соколских чета као

главни уредник „Соколског Гласника“, да о

сабору извесги у нашем листу. Нестрпљиво
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чекам на његов повратак да ми каже, како је

било у Мостару. Ја са свом сигурношћу оче-

кујем, да ће бити све добро, лепо, успешно и

корисни по нашу заједничку ствар.

браћи на њиховом раду у моје име пожелиш

најлепши успех.

Прими и Ти моје братске поздраве!

Здра во!

Твој оданиУједно Ти предаје мој скромни поклон за

Тебе лично, и то: лик нашег Младог Краља

Петра 11, наш нови календар и календарић за

год. 1936 и наше нове разгледнице за Божић

и Нову годину. Тиме желим да и на тај начин

којп ми допушта моје материјално стање, ис-

кажем своје поштовање према Твојим личним

соколским врлинама и према оном соколском

раду коме су те врлине потстрек, а који је

•рад постигао телпко великих успеха.

Е. Га н гл в. р.

Брзојав;

БЕОГРАД Поздрављам срдачно велико со-

колско саборовање са топлом жељом да оно

буде од пресудне користи и успеха за наш

даљњи рад на селу и у целој отаџбини.

Здраво!

Ђура Паунковић

Приложених Днн. 100.— прими као мој при-

лог жупском социалном фонду Витешког Кра-

ља Александра 1 Ујединитеља. Дао бих и више,

али поштен човек даје само толико колико

може.

Брзојав:

ЗАГРЕБ Поздрављам све са искреним же-

љама

Др. Лаза Поповић

Друге књижице подели по властитом нахо

фењу међу своје чете. Знам, да би требало

више тога, али у том погледу постављене су

границе мојој жељи, да би могао обдарити сва-

ког брата и сваку сестру.

Брзојав:

НОВИ САД У посљедњи час службено спре-

чен, веома жалим што не могу доћи на Са-

бор соколских чета који од срца поздрављам

желећи му много успеха у раду.Жалим, да сам лично никако не могу на тај

сабор. Др. ВладАмир Белајчић

Моја је болест таке природе, да ми је строго

забрањено путовање по одредби брата проф.

Др. Минева јер ми то узнемирава срце. Брат

Др. Минев, који ме је за време свог боравка

у Загребу прегледао, одредио ми је нарочити

начин лечења, дијету, мир, лекове и т. д. Баш

данас је месец дана, како сам почео са тим

лечењем, па морам да издржим још два ме-

сеца, а после ћемо видети како ће бити. Сакуп-

љало се то у мени неколико година, јер нисам

на то полагао никакве пажње и приуштио се-

би никакав одмор; сада је то избило на дан и

морам да сносим последице тога! И ако би

кренуо на пут, сумњам да би издржао и жив

допутовао у Мостар, или отуда кући.

Брзојав:

БЕОГРАД Дигните поносно чело и реците

мушку реч соколску да је чују и да се за њом

поведу сва наша соколска срца за добро Кра-

ља, високог дома Карафорђевића и целог на-

шег народа.

Здраво!

Тодоровић, Жакула

Брзојав:

БЕОГРАД Жупа Београд придружује се про-

слави рада и успеха за прошлих 10 година.

Жели још успешнији рад и успех у будућно-

сти за добро народа и отаџбине и испуњење

соколских идеала.Обзиром на ово фактично стање, молим Те

да ме испричаш. Мени је тешко, да је до

тога дошло, јер знам, да ћу бити прикраћен

на великом ужитку и на великој радости, која

би испунила моју душу и дигла је у сунчане

висине наших соколских идеала.

Здраво! У пра ва

СОКОЛСКА ЖУПА

Бања Лука

Честитајући бр. жупи на десетгодишњем плод-

ном и успјешном раду на ширењу Соколства

на селу, жалимо да на I сабору соколских чета

нисмо у могућности да узмемо ућешћа са сво-

Ипак ћу бити духом међу Вама и грлити

сву браћу, која у најтежим социалним прили-

кама тако предано, устрајно и пожртвовно слу-

же соколској мисли. Моје мишљење о нашем

раду на селу добро Ти је познато, зато овде

не треба да Ти о томе говорим, молим те

само, да испоручиш свима, који долазе на са-

бор моје најискреније братске поздраве и свој

јим претставницима. Разлош томе су посао на

истом пољу рада.

Извршавајући свој годишњи програм рада

ова жупа одржава баш ових дана течај за вође

соколских чета. Овај се течај завршава баш
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15. o. м. кога дана be ce извршити смотра

течајника и испит. Истог дана сазвана је сјед-

ница пленума жупске управе и сједница дру-

штвених начелника. Тако су тога дана анга-

жовани сви наши соколски радници, па жупа

није у могукности да изашаље своје претстав-

нике на Ваш братски сабор. Иако ова жупа

неће узети учешћа на I сабору соколскиз чета,

она ће у мислима бити с Вама и увјеравајући

Вас о томе, братскн желимо, да сабор получи

свој циљ са потпуним успјехом на корист и

част соколске мисли и њеног афирмирана на

naime snažnu rnišicu u rukama, jaku vjeru u

dušama, jer bez vjere nema morala, a bez mo-

rala nema snage ni pobjede.

Vršimo zavjet našeg Viteškog Kralja Ujedini-

telja: Čuvajmo Jugoslaviju!

Zdravo Sokoli!

F. Ivaniš e v i ć, v. r.

senator

NOVI SAD

Prmio sam Tvoj bratski poziv na Prvi Sabor

seoskih sokolskih četa čiji plodonosan rad pra-

tim sa zadovoljstvom. Žao mi je što s? Tvom

Ijubaznom pozivu ovom prilikom ne mogu oda-

zvati, jer sam mnogo vezan za Novi Sad mno-

gobrojnim poslovima. Mi koji živimo u verskim

i nacionalno izmešanim krajevima gledamo u

složnom radu Sokolstva i Crkve moćan faktor

na izgragjivanju jugoslavenskog društvenog i na-

cionalnog života, te mi je zaista milio, da smo

se, kako Ti to tačno reče u pismu, siožili u jed-

noj osnovnoj ideoiogiji.

Žeieći uspjeha u daljera radu pozdravlja Te

Tvoj

селу. Управа жупе

Брзојав;

КАРЛОВАЦ Увјерени да једино соколство

може и мора извршити опћи препород нашега

селаи читавог нашег националног живота, наша

је мисао данас с Вама са жељом да се наш

соколски бајрак дигне снагом и одушевљењем

онпх покољења која су стварала најславније

дане нашег народног живота, Примите чес-

титке и много добрих жеља из краја гдје је

некад била основана једна од првих соколских

чета у нашој отаџбини, 1903 r., у Стативама

код Карловца,

Ing. Daka Popović, v. r-

senator

Здраво! Жупа Карловац

Марко Сабљић
ŠIROKI BRIJEO

Potvrgjujem primitak i zahvaljujem na cij. po-

zivu, da lično uzmem učešća u Prvom Saboru

sokolskih četa župe mostarske, koji će se ođr-

žati na 15 o. mj. u Mostaru.

Brzojav:

SKOPLJE Filozofski fakultet u Skoplju po-

zdravlja prvi sabor sokolskih četa i želi uspeha

u radu trudbenicima velike sokolske ideje. Mnogo žalim, da mi nije moguće prisutvovati

Vašem sastanku.Filozofski fakultet Skoplje

Želeći da Vaše zborovanje urodi pojačanim na-

stojanjima oko istinskoga i općega dobra seljač-

koga staleža u našoj dragoj Hercegovini, molim

Vas, g. Pretsjedniče, da i ovom prigodom izvo-

lite primiti izraz mog osobitog poštovanja.

SPLIT

Žalim što zbog starosti i bolesti ne mogu da

prisustvujem prvom sokolskom saboru dne 15

o. mj u Mostaru, Šaljem Vam ovim pismom moj

iskreni pozdrav, želeći tom sastanku najbolji

uspjeh. Prije rata, za vrijeme rafa i poslije rata

u našoj narodnoj državi sokolske su čete uvijek

biie simbol narodne obrane proti neprijateiju iz

vani i iznutra. One pretstavljaju ideal narodne

cjeline i jakosti. Takove neka ostanu i nadalje.

Potrebite su nam i danas kada nekoji u svojoj

nesmotrenosti hoće da poruše ono što su vije-

kovi i naši najbolji duhovi podizali i postigli, a

to je jedinstvo našega naroda na Balkanu, koje

je utjelovljeno u današnjoj samostalnoj kraljevini

Jugoslaviji.

Dr. Fra Maп d i ć

direktor gimnazije i pretsjednik USD.

SARAJEVO

Sprečen sam službom, pa ne mogu lično da

prisustvujem veličanstvenoj manifestaciji Vašeg

sokolskog rada na selu, pa sam prinugjen da

ovim putem uzmem učešća, čestitajući župi sja-

jan uspjeh koji je postigia u ovom svom jedin-

stvenom i humanom radu.

Ideja koja je ponikla u srcu vrlog župskog

starešine brata Milića Čede prihvaćena je od

uprave župe i ceie organizacije župe tako, da je

опа ostvarena u tako veličanstvenom zamahu,.

da je to uspeh koji se ne da oceniti na brzu

Sokol neka bude pretstraža naše narodne mi-

licije i odbrane, a đa se održi u jakosti neka

megju svojim četama sačuva vriine fizičke i du-

ševne našega naroda, tradiciju naših pradjedova,
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ruku, jer je on dubok i značajan. A tome us-

pehu malo je rečima odati hvalu i čestitku.

Brzojav:

BEOGRAD U visokim gorama vazđa su se

sokoli legli. Sa sokolskom verom i ponosom ju-
naka produžite nesebičan rad. Sokolsko Vam

Zdravo šaije

Pa ipak, sokolska braćo, dozvolite i meni

skromnom sokolskom radeniku i ranijem članu

te župe, da se poklonim pred Vašim uspehom

i da osećaje svog sokolskog srca prenesem, ođa-

jući hvalu Vašem pregaoštvu i neumrlome trudu

u sokolskom divnom pozdravu ~Zđravo!“

Ing. Radul Radulović

Brzojav:
Da, sa ~Zdravo u budite pozdravljeni vi so-

kolske vogje, koji ste uspeli i hteli da shvatite

smisao i veličinu snažne ideje rada na selu, Vi

koji ste neumornim trudom, primernim požrtvo-

vanjem, energijom i pregaoštvom ostvarili tako

briljantno tu ideju!

KNIN Spriječen bolešću mnogo žalim što ne

mogu prisustvovati saboru koji utvrgjuje najzdra-

vije puteve k srećnijem životu sela i otadžbine.

Sokoli i zadrugari krajine Kninske slijedeći Vaš

primjer žele Vam Ijepši uspjeh uz bratski Zdravo!

Brat Djuro Pokrajac
Zdravo da ste sva ostala seoska sokolska

braćo! U Vašim srcima gori večnim plamenom

Sokolska ideja, koja je najzdravija i najsnažnija

zamisao za preporod i snagu naroda, Slovenstva

i čovečanstva!

Brzojav:

BIHAĆ Prosvjećivanjem sela put je pravoj
slobodi. Saboru, Zdravo!

U bratskoj Ijubavi zbijeni jedno uz drugo,

uzdižite naše selo i dalje za sreću naroda našeg,

države, Slovenstva i čovečanstva, Neka svaki se-

Ijak postane i bude slobodan duhom i pravi

čovek!

Đorđe Popović

veterinar

Brzojav;

LJUBUŠKI Čestitamo proslavu. Neka naši

sokoli neprestano budno bdiju nad slobodom

otadžbine.

Živeli!

Primite moj bratski sokolski pozdrav Zdravo

Diviziski Djeneral
Kosta Kostić,

Мirо s 1 а v Tom i ć, v. r.
Savo Škipina

pomoćnik kdta. II armiske oblasti

Brzojav: Брзојав:

SKOPLJE Sretno Vam i čestito bilo soko- БРЕЗА Желимо успешан рад за добро со-

lovi Dr. Pero Slijepčević колства

Соколско друштво

Brzojav;

BEOGRAD Povodom Vaše desetogodišnjice

budite ponosni i svesni da ste postali dika oslo-

bogjene Hercegovine i uzdanje preporogjene Ju-

goslavije.

Брзојав:

БИХАЋ Поздрављајући десетогодишњицу

рада братских соколских чета шаљемо Вам брат-

ски поздравZdravo i napred sokoli!
Соколско друштво Бихаћ

Dr. Nikola Stojanović

Brzojav: Poštogram:
SKOPLJE Žaleći što sam u poslednjem mo-

mentu sprečen da dogjem u Mostar Tebi i uče-

sniciraa današnjeg sabora šaljem bratski pozdrav

sa željom da sa još većim zamahom nastavite

započeti rad na kulturnom podizanju i organi-

zovanju seljačkog naroda. NekaVas Bog pomaže
i stalno vodi uspesima i pobedama.

Čestitam desetogodišnjicu sokolskog rada na

selu. Bratski Te pozdravaljam i svu našu braću

sakupljenu na prvom saboru sokolskih četa naše

slavne župe u Mostaru. Dao Bog da u Vašem

radu budete mudri kao zmije, trudoljubivi kao

mravi i dalekovidni kao sokoli.

Živio soko-seljak, živjelo sokolstvo na seiu,

jer bez sokolstva nema Jugoslavenstva, a bez

sela nema sokolstva.

Poslanik Vojislav Gaćinović

Brzojav; Živilo jedinstvo!
ZAGREB Pozdravljam Sabor preporoditelja Sokolska četa Babino Polje na Mljetu

našeg sela. Društvo Dubrovnik

Branko Lazičić Boris Sundstrem



SOKOLSKO DRUŠTVO VIROVITICA

ČETA DIJELKA

Hitamo da Vas pozdravimo, dični i kršni So-

kolovi župe mostarske.

Divimo se vašim uspjesima, kojimaste tako divno

krunisali svoje 10-godišnje napore za dobro Kra-

Ija i Otađžbine.

Tim ste najbolje pokazali, da naše Sokolstvo

ima misionarsku ulogu u kulturnom i gospodar-

skom pridizanju našega sela, tog najjačeg stupa

Kralja i Nacije.

Time ste pokazali, da nije glavni faktor našega

Sokolstva materijalna snaga naših džepova i mi-

šica, već nepresušno vrelo snage srca i uma, Iju-

bavi, volje i zrelog razbora.

Tim svojim djelom odužili ste se djedovima

svojim, a zadužili buduće sokolske naraštaje, na

kojima je red, da širom Slavenstva slijede Vaš

rad na korist ne samo Slavenstva, već i čita-

voga čovječanstva.

Hvala Vam! Radosno Vam kliču braća sa obale

Drave, kuda je odjeknuo Vaš pošteni glas.

Primite sa naše glavne skupštine najsrđačnije

pozdrave Vi vodje toga rada, kao i Ti poslednji

mali sokolski brate iz Vaših planina i krševa,

koji si svojim žuljavim rukama pridonio tome

uspjehu!

Budite radosni, nastavite sretno započeto djelo

i dalje s vjerom u Boga za Kralja i Otadžbinu!

Znajte, da smo i s Vama! To Vam je naš

bratski pozdrav

Zdravo!

Starešina, Tajnik,

M. Dedić M. Latković

Brzojav:

SARAJEVO Duboko dirnut Vašim pothvatom

kao novim korakom u naprijed želim Vam naj-

bolji uspjeh prvoga sokolskog sabora.

Zdravo!

Vaso Tarailo

Brzojav;

AVTOVAC Ođajem veliko priznanje sokol-

skoj župi na njenom intezivnom desetogodišnjem

radu kroz organizovano seosko-četničko sokol-

stvo na preporodu sela i bugjenju nacionalne

svijesti. Današnji sabor biće značajan datum u

pogledu daljnjeg rada, produbljivanju visoke so-

kolske misli. U sadašnjem sudbonosnom vre-

Брзојав:

Брзојав:

Брзојав:

Брзојав:

Брзојав:

Брзојав:

menu najod ima veliko pouzdanje u svog mla-

dog Kralja, vojsku u sokolsku organizaciju. Vašem

daljnjem sokolovanju neka bude sveta dužnost

da čuvate narodno jedinstvo i amanet Besmrtnog
Viteškog Kralja Aleksandra Ujedinitelja; „Čuvajte
Jugoslaviju!"

Pretstavnike sokolstva i druge učesnike dana-

šnjeg sabora bratskim sokolskim pozdravom po-

zdravljam Zdravo!

Panto Rundović

ЦАВТАТ Спрјечен путовати братски по-

здрављамо сабор те се у цијелости солида-

ришемо Здраво!

Старјешина соколског друштва Цавтат

КОРЧУЛА Првом Сабору желимо најбољи

успјех, здраво!

Соколско друштво

ОПУЗЕН Немогуће доћи. Поздрављамо брат-

ски сабор желећи много успјеха

Дрштво Опузен

ОРЕБИЋ Наш делегат Фурлан уредовно за-

пријечен. Поздрављамо сабор и желимо ус-

пјеха у раду Здраво

Соколско друштво

ВЕЛА-ЛУКА Много среће п успјеха сокол-

ском сабору желимо жалећи што на истом не

можемо судјеловати.

Соколско друштво

ТОМИСЛАВ ГРАД Учесницима соколског

сабора желимо најљепши успјех и шаљемо

братске поздраве. Здраво!

Сокол ск о дру штво
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15 децембра 1935 год. одржан је у

Мостару Први Сабор Соколских Чета

Жупе Мостар поводом десетгодишњице

уласка соколства у село.

На томе сабору учествовали су иза-

сланици 162 чете и 30 друштава те мно-

гобројнн делегата разних установа.

Након саслушањамногих изасланика

сеоских соколских чета, изабраних на

претходним среским саборима, који прет-

стављају савршен израз свих духовних

тежња и физичких жртава наше крваве

прошлости и напорне садашњости, а у

тежњи да би се поставили темељи свје-

тлијој будућности, доноси слиједећа своја

мишљења и вјеровања, исказана у овој

ДЕКЛАРАЦИЈИ:

-1

Соколство је ио народном духу, народној

ијесми и иредању збир најљеиших духовних

и сЈтзичких врлина и вриједносши, које су

красиле најбоље оцеве, лшјке, синове и ккери

у нашој народној прошлосши. Село је његов

извор, колијевка и вјечни чувар.

2

Средишње иитање нашег народног окивоша

и оисшанка јесш пишање села. Због тога је
пишање сеоског соколства средтиње и главно

иитање и нагиег сокола и иаше нације. Јер

иравилно и окиво схваћен Јсивош и знача /

сељака у шанчине одговара ±ивоту храсша и

његовог коруена. Из корјена нроизлази сшабло

и гране, као шшо су из села ионикле вароши

и касабе.

3

По овом начелу соколство
у селилш на

територији окуие Мосшар за прошлих 10 го-

дина неулгорно је радило и постигло видан

морални и материјални уснјех, који соколима

и његовилг вођама даје ираво da га назову

upemetioui иокрета за исшинско иодизагзе села

и оиштег преиорода националног окивоша.

Јер, као шшо од снаге и здравља корјена за-

виси снага и ±ивот храсша, тако од здрава,
снаокна и организована села зависи здравље и

cpeha будуће Југославије.

4

Соколство са овако схвакеном задаком и

новим срешстшма рада jecm џдина органи-

зација, која дубоко продире у цјелокуиан ду-

ховни и машеријални окивот сељака и води

ирактично акцију, да сељак иосшане како

иросвјешно тако и економски темељ снаокно

организоване моћне Југославије.

5

Сеоско соколсшво, са новом задаколг здрав-

сшвеног, иросвјетног и иривредног иодизања

села, а на основу до сада иосшигнутих успјеха,

сматрамо оишшом народном широком шко-

лом, која meJcvi да иодигне иотпуна човјека,
сиособна за оишти народни и задрузкни рад.

Због шога сеоско соколство сматра, da је

задругарсшво једини здрави основ социјалног

и иривредног уређења нагиега села.

6

Ceocko соколсшво сматра даље да су лгу

врло сродни сви иокреши који иду за иоди-

зањем села, а нарочишо да му је близак ио-

крет сшудентских радних чеша, с којима би

у заједници најлакше осшварили истинско

брашсшво села и цјелокуине народне инте-

лигенције.

7

Основна снага овог иокреша леоки у томе,

шшо се иријг свега у оволге раду ироиовједа

личносш као носилац свих успјеха и неусијеха.

Тако исшо, ио расном народнолг схвашању,

наиредак или назадак једног иокреша или ор-
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ганизације зависи од вође или водства, а

гшкад од вођених. Зато Жуиа Мостар тра-

оки, изналази и одгаја свим располоокивим

сретствила л\орално и наи,ионално окиву

личност, која he знаши и aiohu вјероваши да

иостоји салго један иут исшинске соколске

лгисли: рад за добро села. Та слуокба која

одговара расном духу нашег народа и словен-

ског генија уоиште јест- најшеока, јер шраоки

сагигеагге великог човјека лгалом, богатог

сиролгагином, ученог неуколг, и она значи ираво

аиостолство.

Због тога вјерујелго ,
да је такав рад је-

дино кадар дићи у селу и сељаку вјеру у со-

колско водство и народну иншелигенцију и

сиречити у ово захукшано доба остварење

видовите слутше сшарих гуслара, који иро-

рочки кликћу:

„Јавор гора затрубиће сама,

Тешко оном ко бјеоки od иагга,

Јер навише све ]е шагеа грана“.

Соколсшво као чедо иародие расне душе

дузкно је да иремосши јаз изл\еђу села и града

и усиостави л\еђу њилга узајамно доиуњава-

гее: оздо расно-етичких, а одозго културно-

иросвјешних струјања и вриједности, а све шо

до једне складне органскс цјелине. Народна

интелигени,и]а извршиће ucmopujckvt злочин

ирелга шом народу ако и даље осшане ирелга

селу иасиван иосмашрач.

8

Основу за изналаокење и одгајање лгорално

окиве tt националне личиосши okvua је узи-

лгала из сеоског унутарњег гледања на окивош

и људе ше је зашо ирвенство давала васпи-

шању духовнолг. Јер из духовног васиитања

и снаге происшиче цјелокуина ешика нагиега

народа, као и све трајне и кулшурне теко-

вине наме прошлосши.

Величина тог народног схвашагеа огледа

се у оној:

„

Сине Марко једини у мајке, боље ти је

изгубити главу, него своју огријешиши душу а
.

9

Најсавршенији, доказани и иоказани, ду-

ховни вођ за ход кроз шетки народни окивош

и рад за село и народ, јесу три осндвне уро-

ђене народне и словенске врлине: Вјера у Бога,

истрајан рад и малене иошребе; без ових

урођених народгшх и сеоских врлина ниши је

било, нити he икада бити морално и нацп-

онално зкиве личности, а нити опшшег на-

родног подизања ка препороду, по закону вјеч-
ног кретања и вјешог нанредопања

,
како шо

наглагиаиагие оснивач ческог соколства славни

Тирш.

10

Сеоски соколи, вјерујући у опробпне расно

иародне сеоске врлине , проповиједају, да су

БОГ, КРАЉ И ДОМАЋИН највеће вриједно-
cmu за uym у широки народни окивош и нај-

шврђа основа за изградњу оимше соколске и

народне заједнице. Долг и иородица највећа

je школа и васаишачица, долшкин сељачког

дол\а највећа одговорност, мајка најузвише-

нија часш, a народно иредагее најбоља осно-

вица за зидање нате националне културе.

11
%

Вјеру у Бога сл\атрал\о, ио народнол\е

духу и окивоту, средиитил\ осјекајелг најду-
бљих л\оралних увјерења, те сеоско соколство

окели и захтјева од својих ирииадника да је

бриокно његују, развијају и јачају по оној на-

родној: „Без Бога ни слободе, без Бога ни

хљеба, и без Бога ни иреко кукгњег ирага'
1

.

Међутил\, конфесионална - вјерска - исиовпје-

дања сл\атрал\о ириватнилг и најсветијилг

осјекањем сваког иојеи,инца, али увијек прел\а

оној народној: „Брат је лшо које вјере био“.

12

Народне врлине: истрајан рад и мале

потребе, сл\атрал\о најјачил\ народним ору-

окјелг и снаголl расног духа. Удруокене

об]е ове народне врлиие давале су нашим

иретцима сшраховишу снагу за иривреду,

слободу и л\огућност полшгања блиокњему.

13

Као шшо ]е ио народнолг духу истрајни

рад кључ за рјешавање свих лгатеријалних

пишања, шако је вјера у Бога једини кључ

за рјетавање свих л\оралних иитања народно-

класних и вјерско-илеменских.
14

Тако исшо са овог, народној дугин уро-

ђеног гледишша, сеоско соколсшво процјењуте

све привредне и оиише кулшурно-иолитичке

акције и иокрете, те их свс сл\атра или не-

л\оћне за извршегее л\иси]е или чак оиасне за

иоједгшца и народну цјелину, ако у свом ду~

ховнолг осјвћају њени носиоци немају те три

расне и урођене народне врлине.
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15

За носиоце и вође овог nokpcma, према

еорњим нанелима, треба иојединце одабира-

нем изналазити из села и града и васииташи

их иосебним сеоским соколским гиколама и

радним четама.

Они који су надахнути расним народним

врлинама и исшинским народним иредањем

имају ирвенсшво. Јер селу мооке бити учи-

шељ салго ђак његов а нико други.

16

Политичко дјеловање из свог nokpema
сеоско соколство искључује. Али се не одриче
политичког вастштања својих чланова, јер

стоји на становишту, да арава народна ao-

лишика произлази из сеоског окивота, а не

сеоски окивот из политике. Тако ucmo сеоско

соколство вјерује, да је најузвтиенија наци-

оналиа политика ући у село и ситним ра-

дом развијаши приватну иницијативу сељака

до његове самоиомоћи. Према томе не лгооке

се зампслити политички одгој народа без

соколског расног васпитања.

17

Са гледишта расног соколства, никако не

постоји племенско питање, јер сеоски соколи

вјерују, да нема ни српског плуга ни хрваш-

ског хљеба који не обли/ева врели зној и не о-

брађује окуљевита рука сокола сељака.

Сеоски соколн знају, да има само нерадених

и радених, нсираведних и праведних, штетних и

корисннх људи од којих иотнче зло и добро, не-

правца и иравда, илеменски сукобн и братска

љубав. Јер зли неће да знају, да слобода ннче из

нравде, иравда из љубавн, а истннска љубав од

једног Бога.

18

Сеоскн соколн, Живећи но духу отаца, знају,

да дрЖаву н слободу не чува нн богатство, ни

знање као нн снољашње форме срнства нн хр-

ватства, већ једино иравда за коју очеви рекоше ;

„Правда дрЖн земљу н градове, а ненравда руши

обадвоје“. Према томе, сва дјела нроизашла нз

безакоња или мрЖње, народ je нроклео и нророчки

унаирн/ед осудно говорећи: „Зло рађење готово

суђење“.

19

Тјелесно васнитање у селу треба унућтатн

ирвенствено иутем иросвјећивања у онштој хнгн-

јенн, јер тешкн
u слоЖени напори око земљо-

радње најблаготворније утичу на здравље душе

и снагу тијела сељакова, те га они одрукавају у

сталној чилостп н савршено чувају од изрођавања.
Зато оукнвљавање н увођење народннх внтсшкнх

нгара, уз војннчке и слободне соколске вје>кбе, са-

стављене по духу народних обнчаја, сматра како

са т/елесног тако и са општих сеоскнх иотреба

довољним за јавно маннфестовање снаге покрета
и иривикавање општој днсциплини и хармокичком

тјелесном васпитању.

20

Пошто село и сељаци у нацноналном склопу
имају своју посебну функцнју као корјен у храсту,

али пошто је оно без везе и ираведне сарадње с

градом, сеоско соколство мора имати успоредна

управна тијела од друштва, >kyne na до савеза,

у којнма би могли рјешавати сва сеоско-соколска

питања, и тако доки до пуног израЖаја у сокол-

ској органнзацији према снази н значају свом,

кога морају нматн у цјелокуином народном Жи-

воту н раду.

Зато сабор захтијева, да југославенски сокол-

скн савез нзвршн ову насушну потребу нашега

савременог соколског Жнвота.

21

Женско питање у сеоском соколству рјеша-
ваће се no расним начелима домг, домаћина и

витешкнх обичаја. Домаћнн је глава дома, а

Жена десно крило домаћнново, ирема оно/: „На

Женн кућа стојн ако је радна, штедна и племе-

ннта“. Зато сматрамо, да сеоској Жени треба

ирвенствено развити и ојачатн радену иросвијећс-

ност, а затнм инсмену. Тек послије тога долазн

ради ироиаганде соколства као ирепородног no-

крета, унешење тјелесне слободне вјеЖбе, која бн

се састављала нз мотнва народне пјесме ссоског

Живота н народннх расних обичаја.

22

Због огромног народног и дрЖавног интереса

сеоског соколства сабор траЖи, да му се од on-

штнне до дрЖавне уираве изађе у сусрет у ма-

теријалном погледу до крајне границе могућности.

Јер је соколство досадашњим радом у народу

учннило внше него нко, иа с тога нма пуно право,

да траЖн, да већ једном падну све иредрасуде и

ускогрудна схватања његове мнснје у народу и

дрЖави.

23

Са тврдом вјером у Бога, којн нам је и

досада у нашем трудном иослу бно иомагач,

остварићемо ова наша мншљења н вјеровања утвр-

ђена н прнмљена на првом сабору соколскнх чета

Жупе Мостар.
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Сеоски Соколски Сабор у Мостару

(Херцеговина)

На иницијативу сокола, претседника Мостар-

ске соколске жупе у Југославији, брата Чеде Ми-

лића, 15 децембра прошле године обављен је први

сеоски соколски сабор у граду Мостару, са задат-

ком да прецени сретства и начине за будућу со-

колску делатност на селу, као и да се процене

постигнути резултатн досадашње делатности друшта-

ва и чета ове жупе.

Осим редовних претставника 197 сеоских со-

колских друштава и чета, на сабор су билн позвани

и присуствовали су претставници Југословенског

Соколског Савеза, мноштво истакнутих соколских

радника, изасланици скоро свих културних и опште

васпитних и хуманих друштава у Југославији, као

и много службених лица на челу са изаслаником

Београдског Краљевског Двора. Од стране Бугарске

био је позван да узме учешће и Савез »Јунака« са

својим претставницима и јунацима. Избор управног

савеза пао је на савезног секретара - јунака П. Пе-

трова, пуковника у пензији, који је благовремено

стигао у Мостар.

Соко-претседник Мостарске соколске жупе брат

Милић радио је постојано и са ретком истрајношћу

на оснивању и подизању сеоских соколских дру-

штава и чета 10 година непрекидно. Делагносг брата

Милнћа стоји изнад сваке јавне похвале зато што

је за собом оставио целу једну средину загрејаних

радника за сеоско соколство. За време последњих

10 година брат Милић је обишао много пута сва

села у жупи, одржао много соколских беседа н ус-

пео да оснује друштва и чете скоро по свим селима

где год се је осетио интезиван соколски и опште

просветни живот и где год су се у сеоскии среди-

нама истнцали одлични радници, који су се стра-

сно одали соколском делу.

Соколска друштва и чете из мостарске обла-

сти, према ономе како се то истакло на сабору,

показали су не само широку и свестрану соколску

делатност, достојну да је подражавамо и ми бугарски

јунаци, већ у исто време јаку просветну радиност

у својим школама и народним читаоницама, која је

по својим успесима достојна дивљења, затим кул-

турну активност у погледу хигијене, трезвености,

социјалне узајамне помоћи и хуманости, на чему

се може да завиди. Сељаци су имали врло честе

локалне састанке на којима су испитивали и при-

премали многе практичне мере за своју околину са

тежњом да сеоски жирот добије нов духовни облнк.
То се види по изложбама илустрација, цртежа и

предмета који су од великог практичног значаја за

сеоског земљоделца а у којима су се они међусобно

утркивали. Тако исго падају у очи велики успеси

народне музике, на коју је такође била обраћена

велика пажња, преко гусала које се у Херцеговини

сматрају као народни музички инструменат, и Kpo's

које су много векова изражаване народне боли и

радости у виду живе народне песме. Слушало се

много сеоских певачких хорова и декламатора, који

су задивљавали својим успесима, сваки у својој;

области.

Уопште југословенски сељак, под утицајем со-

колства, чини утисак једног одабраног и преданог

припадника своје отаџбине, који неуморно ради на

подизању села и на побољшању животних услова

земљоделског радника.

Представник Савеза „Јунака", јунак-савезник

секретар Петров дочекан је са аплаузом и исказан

му је братски пријем у Мостару. Поздравио је Сабор

речју у којој је похвалио соколску делатност на

селу и саопштио је, да бугарски сељаци, тако исто,.

воле своју јуначку организацију, братску за Југо-

словенско соколство, и они брзо оснивају јуначка.

друштва и чете по селима, па се добива утисакда

ће ускоро цела Бугарска бити преплавњена јуна-

штвом.

Присутни су акламирали дуго јунаку Петрову

и изражавали корист зближења између два братска

народа. Поред овога sa све време бављења у Мо-

стару од три дана, јунак Петров био је пред.мет осо-

бите пажње и срдачног гостопримства од стране

братских југословенских сокола.

Сабор у Мостару показао нам је јасно колико

смо ми бугарски јунаци на правом путу у нашо)

делатности међу бугарским сељацима, који ни у

ком случају нису мање способности и мање рад-

љиви од своје југословенске сабраће. Ми у Бугар-

ској, као и у Југославији, имамо већ израђене са-

везе за гимнастику по селима и радимо скромним

средствима сеоских јунака. Имамо сеоска јуначка

друштва која су створили јуначки радници. Има-

ћемо их још внше ако будемо истрајно радили.

Петар Петров,

секретар Савеза Бугарског

гимнастичког друштва „Јунак“
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Pogled na Sabor u Mostaru

JEDAN PRIMER I POUKA

U dugom nizu čestih i manje značajnih doga-

gjaja u našem sokolskom životu, došao je jedan kru-

pan i važan. Dogadjaj, koji završava jedno plodno

razdoblje rađa na selu i postavlja osnove za dalja

nastojanja otvarajući nove vidike za stremljenja u bu-

dućnost. Oni koji su prisustvovali ovom velikom zboru

imali su priiike da viđe i osete da se onde obavilo

nešto veliko i neobično, nešto što je ostavilo dubok

trag i izazvalo jake utiske.

Odmakli smo već prilično od onog dana i naša

uzbugjenja su se stišala a naše uzavrele misli sredile,

pa povučeni slatkom željom đa se toga setimo i uspo-

шепе osvežimo, hoćemo da učinimo jedan osvrt na

sve ono što smo zapazili, Da dademo jednu sintezu

ovog znamenitog dogagjaja i ukažemo na njegov značaj.

Jedan veliki kadar sokolskih radnika u 165 jedi-

dinica rasutih po velikoj i prostranoj oblasti, mobiii-

san za rad na narođnom poslu, stvorio je pokret i za

deset godina dao rezultate koji se dižu visoko iznad

šture današnjice i blistaju svojom etičkora lepotom.

Ovaj poletan rad, ova nesebična i energična akcija

puna samouverenja da je ovo jedini dobar put ~za

izlazak iz pustinje“, stvorili su čudo u ovom nerod-

nom i oskudnum kraju.

Ne samo da je krcnut napred zaostao privredni

život ovog siromašnog življa, nego mu je jednovre-

meno dignut duh i pokrenute stvaralačke snage. Više

nego postignuti materijalni rezultati, ovom pokretu

daju cenu oni duhovni i moralni uspesi. Ono bu-

gjenje pojedinca da zagleda u sebe i tamo nagje čo-

zatim ono pokretanje čoveka da misli više o

sebi nego na sebe, da bude svestan svoje lične vre-

dnosti, da se ne plaši i da ne klone ni pod kakvim

teškoćama, to je prva vrednost 10-godišnjeg rada

u selu župe Mostar.

Kao po nekom od iskoni viadajućem zakonu, po

nekom stvaralačkom nagonu, po mesijanstvu nasle-

gjenom od predaka, nesebično u ovom mekušnom

dobu pohlepa i gramzljivosti, ovi narodni poslenici i

pcdvižnici zašli su u narod. Preko kamenitih litica,
okomitih padina, visokih planina, strmih dubodolina,
dubokih reka i potoka, neumorno su išli ovi apo-

stoli po zabačenim selima i otvarali vrata sirotinjskih
koliba, ne samo da vide i čuju bedu već da osete

i pomognu. Da pruže svoju bratsku ruku onima koji

pate i gladuju. Tako se radilo i trčalo ne godina i

dve, već punih deset. Plod tih deset radnih godina
bio je zadivljujući i na saboru se to iznelo i videlo.

Ali ima još jedna divna crta u ovoj lepoj slici

đesetogodišnjice sokolskog rada u selu a to je bratsvo,

ono pravo i iskreno, čvrsto i neraskidno koje je ovaj
rad razvio. Sokolsko bratstvo možda nigde nije

tako ovaploćeno i ostvareno kao ovde u župi Mo-

star, i ona pruža najlepši primer i najbolji dokaz

našeg narođnog jedinstva. Kada su braća iz pojedinih

četa izlaziia na govornicu da iznesu svoje želje i iz-

lože svoje misli, nije se moglo po njihovim govorima
uhvatiti ko je bio koje vere ili plemena. Sokolski rad

je zbrisao sve plemenske i verske ograde i govornici

su se regjali kao da su rogjena braća iz jeđne kuće.

I to je jedna vrlo pozitivna strana ove desetogodi-

šnjice. Sabor je bio jedna pozornica na kojoj se pri-

kazavilo narodno jedinstvo bez kulisa, bez maski, bez

dekora i ikakvog doterivanja. Samo i spontano ono

se izražavalo moćno i neuzdržljivo.

No sabor je imao još jedan čin, upravo pred-

igru u jednoj užoj sredini (što je za žaljenje), naime,

guslarske utakmice uoči sabora. Htela se i ta strana

sokoiskog rada u selu da pokaže. Gusle su toge ve-

čera besedile a strune govorile glasom dubokim, po-

tresnim i snažnim. Cudan je ovaj instrumenat, ova

prosta naprava koja budi osećanja i tužna i okrep-

ijujuća. Njena muzika jednostavna, sa malim prelivima,

u stanju je da izmami suze i da oduševi i razjunači

u isto vreme. Zvuk gusala ćudno potresa dušu, baca

u neki zanos i sanjanja, čovek tone u davnu pro-

šlost u doba kada se „lako rastajalo sa suncem“ i

ginulo ~za krst časni i slobodu zlatnu“. Naša se prsa

nadimaju i mi u oduševljenju zaboravljamo gnjilu sa-

dašnjicu.

I ovi pevači, rapsodi naši, novi Višnjići, pevaju

o Sokolstvu, uznose ga i veličaju, a zatim i o dru-

gim važnim sudbonosnim dogagjajima koje smo do-

živeli, pevaju o kraljevskom putu i sasianku u

Sofiji, o značaju toga putovanja, onda o marseljskom

zlom udesu. Ovaj težak narodni udar našao je odjeka

u duši guslara i po rodnom predan.u on je to pre-

neo u gusle i izlio pesmu ganutljivu do suza.

Ovi naši gorštaci, ova naša čista rasa sa dubo-

kim tradidjama doma, više gladni nego siti, prate svo-

jim oštrim okom i bistrim umom narodni život i sve

važne dogagjaje. Brinu lako reći teške narodne brige

kao da je u njihovim rukama sudbina države. Ne

smeta nemaština i oskudica ni ovim guslarima ni

onim govornicima. Neka dubcka duševna snaga pra-

gjedovska i nagonska, ona što stvara, izbija punom

silinom iz njihove duše. Neki herojizam kao oreol

ooavija ove narodne pregaoce i oni se vide viši za

čitav jedan rast čovečiji.
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Tradicija, ta moćna snaga koja ne sahnjava tako

lako, ovde je snažna i duboko usagjena. Ona je je-

dina i mogla dati ovo što smo viđeli i čuli. Ona ima

svoja pravila nepisana ali vekovima slušana i pošto-

vana Tu je još i jedna rietka besprimerna bistrina

uma prirodni dar i duhovna staloženost i uravno-

teženost da se može zapaziti i odmeriti svaka pojava

u životu i đa joj se da prava cena. U onim
govo-

rima prostih seljaka ima dubokih istina kao kod onih

čuvenih starih i đrevnih mudraca.

Ni kriza na koju se svi žale još uvek ni

kakva moderna čuda nisu mogli da pomute ove bi-

stre umove niti da oskrnave čestitost ovih gorštaka.

Duh im je ostao vazda jak, duša nenagrižena stra-

stima i uživanjima. Uprošćen život bez prohteva samo

sa zadovoljavanjem najnužnijih potreba za održavanje

života, dao je ovu moralnu snagu ovim retkim pre-

gaocima. Uspravno i krepko u muškom stavu i izrazu

podnose ovi naši špartanci sve teškoće sadašnjice.
Mostarski pođuzetnici i trudbenici postarali su

se da ove tako lepe i sačuvane moralne snage pri-
beru, da ih udruže, da im dadu jedan smer i postave

jedan cilj zajednički rad za opšte dobro.

U tome leži njihova velika zasluga i u tome je

neocenjivi znaćaj mos l arskog sabora i proslave de-

setogodišnjice.

Gjura Brzaković

Соко и Просвјета

Ријеч је о Просвјети и Соколу, друштвима

која су уско везана историјом оснивања, а својим

задацима и територијом на којој раде неминовно

упућени једно на друго.

Однос између ова два друштва био је од по-

четка њиховог рада, још прије ослобођења, при-

јатељски и присан Она су се помагала међусобно

и радили заједнички на организовању и прибирању

народних снага, на јачању народног отпора и борбе

до истраге са туђином и народу непријатељским

режимом, на моралном јачању својих чланова, на

развијању националне свијести, на просвјећивању

и културном подизању, на револуционисању духова

и стварању здравог, снажног и борбеног народа

и уопште на припремању ослобођења, уједињења

са својом другом браћом и на стварању своје за-

једничке слободне државе. Просвјета и њени ис-

такнути радници радили су интезивно и са много

љубави и жртава на оснивању и развитку Сокола.

Они су и активни и предани радници Сокола, било

као вјежбачи, било као проповједници, било као

одани сарадници у цијелом раду Сокола. У својим

предратним буџетима предвиђала је Просвјета и

новчану помоћ соколима, „јер Соколи немају на

кога да се обрате за помоћ осим Просвјете" (као

што рече претсједник Главног одбора Просвјете

на гл. годишњој скупштини 1911 године). Соколи

опет са своје стране учествују активно и са ве-

ликим полетом у свим гранама рада Просвјете:

они су били не само свјесни чланови Просвјете,

него и пропагатори Просвјетине идеологије и рев-

носни помагачи у свамом њеном раду.

То традиционално пријатељство и уска са-

радња између Просвјете и Сокола наставила се

и послије ослобођења.

Као што су прије ослобођења Просвјета и

Соко радили на остварењу великог националног

идеала, ослобођења испод Туђина и уједињења са

својом браћом у својој самосталној држави, тако-

исто раде они послије ослобођења на културном

и просвјетном напретку народа и на чувању, сна-

жењу и развитку своје слободне државе.

Просвјећивати и култивисати народ, снажити

националну свијест, подизати народну привредну

снагу, оспособљавати грађане за свестрани јавни

живот и за добре грађане и свнјесне чуваре на-

ционалне самосталне државе; ширити у народу

моралне и друге позитивне максиме то је највећи

задатак, то је главни циљ и Просвјете и Сокола..

Тим циљем упућени су Просвјета и Соко једно на

друго. То је и узрок неминовно потребне њихове

присне сарадње и најискреније међусобне помоћи.

Силом прилика и неодољивом снагом њиховог

крајњег циља настављају ова два друштва послије

рата и ослобођења уску сарадњу и пријатељско

међусобно помагање. Нема ни једне наше при-

ватне установе и удружења са којим је Просвјета

тако уско сарађивала и међусобно се помагала

као што је случај са Соколнма. Истакнути и пре-

дани Просвјетини радници су у врло много слу-

чајева у исто вријее истакнутим и одани радници

Сокола. Најглавнији и најистакнутији функционерњ

Просвјетиних организација у исто су вријеме нај-

агилнији, највећи и најзаслужнији соколски рад-

ници. У раду на остварењу својих задатака и ци-

љева помажу се и сарађују најприсније Соколи и

Просвјетини одбори по појединим мјестима.

Није потребно рећи да у много мјеста не би

ни постојала Просвјета, да нема соколских рад-

ника који је одржавају својим радом, као што у
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многим мјестима само Просвјетини радници одр-

жавају Соко. Има случајева гдје се иде и у

скрајност, па се често занемарују интереси свога

друштва у корист другога. Просвјетиним књижни-

цама у много мјеста (42) управљају Соколи; Со-

колске органиције помаже Просвјета књигама обил-

није и много више него иједну другу установу.

Соколи су у питању употребе Просвјетиних књиж-

ница по појединим мјестима изједначени у правима

са члаиовима Просвјете,

Све то јасно илуструје однос између Про-

свјете и Сокола. То није обични коректни однос

између једнога друштва према другоме. То је не-

што много веће и присније. То је израз осјећања

заједничких циљеза, потребе заједничке сарадње и

заједничког рада на остварењу истих циљева. Пу-

теви, сретства и методе рада Просвјете и Сокола

су истина различити, али ипак иду једном циљу

—■ заједничком и једном и другом друштву. И ако

су њихови путеви и срества различити, ипак се

нигдје не сударају и не сукобљавају. Трвења нема,

не сме и не може бити. Напротив, у интересу је

оба ова друштва и великог задатка на чијем ост-

варењу она нсуморно и са много жртава раде, да

се свуда само слажу и да се њихова сарадња и

међусобно помагање не само на повр-

шини, него и да се још више продубљује, орга-

низује и систематизује.

И Просвјета и Соко раде у свим слојевима

народа и у свим сталежима, у градовима и по

селима.

Међутим Соко, особито у Херцеговини и у

једном дијелу Босне, преноси све више тежиште

свога рада на село, док Просвјета, са своје стране,

опет у посљедње вријеме посвећује све већу пажњу

унапређењу и подизању грађанског сталежа. На те

путеве упућени су и Соко и Просвјета, како би

се од те сарадње постигао најбољи резултат и

највећи успјех.

Просвјета је и прије рата, као и послије

рата радила много по селима и настојала на много

много начина да свој рад што више у њима про-

шири, али резултати нису одговорили жртвама,

особито од када је у свим приватним друштвима

забрањено одржавање аналфабетских течајева, а

држава и бановине почеле да отварају своје дома-

ћинске школе. Самим прикупљањем чланова и ра-

дом помоћу књижница не може да се постигне

оно што се желило и жели. Недостајала је још и

сарадња са живом ријечи и са разним срествима

за ширење материјалне културе и економског пома-

гање сељака. И баш у припреми тих других сре-

става успио је Соко у посљедњем деценију да по-

стигне добре и завидне резултате на селу.

И улазак Сокола у село није ишао лако и

глатко. Морале су се мијењати старе методе и

служити новим сретствима. Тек кад су се почеле

мијењати методе и употребљавати друга сретства

рада према акутним и најважнијим потребама села,

иа хигијенском напретку и уопште на санацији

села, не само помоћу духовне, него много више

помоћу материјалне културе, тај рад успјева и до-

бива све више зиачаја и признања. И сељаци све

више увиђају велику вриједност тога рада, па зато

се све више пријављују у Соко.

Са промјењеним мегодама и сретствима рада

ушао је дакле Соко и улази све више у село. Ту

он осваја терен из дана у дан све више. Са тим

стањем и са тим фактом треба да рачунају друга

друштва, а у првом реду Просвјета. Не упушта-

јући се у непотребне и јалове конкуренције, Про-

свјета треба да искористи то стање па да се у

своме раду на селу послужи Соколима. То је и

много боље и реалније. У томе њиховом раду на

ширењу духовне културе на селу помоћ Просвјете

им је врло потребна и драгоцјена, јер сами немају

сретстава потребних за то.

Ту им Просвјета може много да помогне.

Просвјетине књижнице стављене Соколима по се-

лима на управу и употребу, Просвјетина помоћ

Соколима у књигама, листовима и прикладним из-

дањима, Просвјетина упуства и матеоијал за попу-

ларна предавања, и сва друга Просвјетина садања

и будућа сретства ширења просвјећености згодна за

примјену на селу послужиће Соколима врло добро

и несумњиво учинити велику услугу. Мјесто да

сами набављају та потребна сретства, мјесто да

сами троше вријеме и новац око организовања

књижница и других сличних установа, много је

практичније, боље и цјелисходније послужити се

Просвјетином помоћи у свеме томе.

То би било и за Просвјету повољније. Слу-

жећи се Соколима и њиховнм члановима на селу,

Просвјета стиче у своме раду на култивисању и

просвјећивању села и већи број помагача и са-

радника, и већу публику. Њен труд, рад и жртве

у томе случају не би биле узалудне него напро-

тив плодоносне,

С друге стране, однос и међусобна сарадња

Просвјете и Сокола у варошима могла би попри-

мити други вид.

Док Соко постепено преноси све више тежи-

ште свога рада на санацију села, дотле Прсвјета

обраћа све већу пажњу подизању нашега средњег

сталежа, не напуштајући рад на селу, као што

ни Соко ненапушта свој рад по градовима. Акутне

народне и државне потребе траже данас од Про-

свјете да обрати што већу пажњу на подизање и

образовање привредног подмлатка у најширем сми-

слу те ријечи. Национална и државна је потреба

данас да имамо што спремније и квалификованије

државотворно и национално свјесне, и занатлије, и
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раднике, и трговце, и обртнике и привреднике у

свим гранама рада, и у државној администрацији

и у државиим предузећима, и у приватном раду.

Просвјета је и позвана и дужна да ради на задо-

вољењу те акутне и важне потребе и да је изводи

са што јој је могуће више плана, пажње и жртава.

При томе Просвјетином раду на подизању

привредника (у најширем смислу ријечи) Просвјети

су врло потребни свјесни и одани чланови и

искрени сарадници и помагачи. Те свјесне чла-

нове и помагаче могу јој и требају да даду и

наши Соколи, њени сарадници на заједничком на-

ционалном послу. Та помоћ Сокола очитовала би

се у томе што би Соколи били чланови Просвјете,

гдје год постоји њена организација, и што би ак-

тивно учествовали у свим њеним приредбама и

акцијама. На тај начин Соко би помогао Просвјету

да ојача, да прошири своју органнзацију и да дође

до сретстава без којих не може да врши своју

мисију. Просвјетиним радом користили би се и

Соколи као и остали грађани. То помагање Про-

свјете и активно учествовање у њеном раду и ње-

ним акцијама било би као неко братско враћање

зајма за Просвјетино помагање рада Сокола на

селу.

То би у главном била слика будућег односа

Просвјете и Сокола и њиховог међусобног пома-

гања и сарађивања. То су сугестије, које би, кад

би се прихватиле, требало плански разрадити и

систематизовати. Организовање и продубљена са-

радња између Сокола и Просвјеге била би, несум-

њиво, од велике и неоцјењиве користи и за сама

друштва и за оне велике и узвишене циљеве ради

којих су и основани и ради којих и раде и Соко

и Просвјета.

Ђорђе Пејановић, Сарајево

Поуке са Сабора

Сабор југословенских сеоских соколских чета

мостарске жупе био је поучан за нашу народну

будућност, јер је он био израз наше народне са-

дашњице, која потиче из сталних вриједности нашег

народног живота.

На њему је избило отворено и садржајно оно

што су вијекови у мукама и трпљењу стварали у

овом народу без обзира ка вјеру и којим се на-

родним именом ко зове.

И муслимани и католици и православни, и

Срби и Хрвати, сељаци, који су на овом Сабору

говорили, бесједили су из оног духа, заједничког

свима Јужним Словенима, који су још наши стари

у ову Отаџбину донијели и кога ничија сила и

ничија власт није могла сломити. Јединство вјере

у народну будућност, јединство одушевљења, да

сељак узме своје послове у своје руке, јединство

убјеђења, да је Југославија у њеном расном духу,

јединство воље, да се пође другпм народним пу-

тевима, то је избивало из свих говора оних

сељака „за пјесму створених".

Нико није говорио ни о државном ни о на-

родном јединству. 0 томе могу расправљати, то

могу доказивати и одрицати они који су се уда-

љили од расног духа. То је оним сељацима било

међутим природно и никако друкчије, то је њима

био живот и чињеница, која постоји.

Они су то међутим најсјајније доказали го-

ворећи из једног срца и из једне душе.

Из њих је проговорила она велика вријед-

ност јужнословенског друштва: породична задруга

и домаћински дух, који над њом бдије.

Из њих је проговорило четири петине овог

народа, који су крвљу натапали и костима заси-

јавали ово вазда немирно тле Балкана, коме су

ипак послије вијековних мучних борби ударили за

сва времена свој печат.

Из њих је проговорила нова свијест дру-

штвена и указала на нове друмове које треба

трасирати, да се проведе ова заједничка нам др-

жава, Југославија, до боље будућности и већег

благостања. Сељак је показао, да је будан чувар

свих великих вриједности овог народа; он је по-

казао нов препорођај, наш народни, који почиње

од јужно-словенског села и који ће, и против

свих других покушаја, обухвати цијели Балкан.

Није то био политички збор и о политицн

се ннје говорило, али говорн сељака несумњиво

најбоље су указали на праву општенародну и

општедржавиу политику.

Чуле су се тамо сјајне и садржајне мисли н

оне треба да пређу у дјело, да постану дјело и

да запечате дуго и тешко вријеме јужно-словен-

ског лутања. Они су указали на свјетлост. А ра-

дом треба да изведу на свијетлост дјела.

Соколске сеоске чете биле су добре школе

још бољих и пријемчивијих ученика. Испит је био

тај Сабор. Исппт је показао, да је народ сазрио

и способан, да уђе у све послове ове наше на-

родне заједнице, да је у њему жив дух узајамно-
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сти и свијестан важног положаја, који му припада.

И зато сад би нзстало вријеме изграђивања на-

родннх установа за вођење народних послова.

Слабо ће се обазријети они који су научили,

да од политике живе, на све те говоре, ако на-

род не засуче рукаве, па у том свом духу не из-

гради и устаиове којима ће себп помоћи и преко

којих ће себе ослободити, поново ослободити ду-

ховн' 1
,

економски и друштвено.

А духу нашег народа одговара задружно удру-

живање и задружно изграђивање јужнословенског

друштва. У том знаку побједиће јужнословенско

село, у том знаку доћи ће до изражаја јужно-

словенски народни дух.

Југославија иајвише очекује од села и њего-

вог градилачког духа. Ако село не прегне на по-

сао, као и преци његови у борбама против спо-

љашњих непријатеља, нико ову земљу не може

довести до мира и реда.

Нису ово ријечи празне похвале, већ дубоког

убјеђења. Њих сељаци Југославије треба да урежу

у срце.

Тешка је ово дужност. Стари су нам гинули

да се оствари ова народна држава, а ни са-

временнци не могу да одахну, морају да понесу

бреме теже, можда, од ратова за ослобођење,

бреме народног и државног изграђивања.

Dr. Cm. 3. Иванић

Glasovi štampe o našem Saboru u izvodima

Mnoge nam se refltksije nižu posle ovog veli-

čanstvenog prvog sabora sokolskih četa u Mostaru. I

teško bho bi sve ove refleksije i misli o tome jedinstve-

nom sokolskom životu i radu, koji nam se je takr živo

usekao u sećanje i dušu, sakupiti sve u jednu kon-

ciznu formu i zbiti ih jedaim usklagjenim i poveza-

nim redom u jednu celinu. Teško je zaista živi dina-

mični život, izraziti mrtvim sredstvom, pisanom riječju,
i živa verno reprodukovati.

„Izraziti rečima ono, što ja shvaćam tako, da me

drugi shvate, kako ja sebe shvaćam, to je najteža za-

daća I oseća se uvek kako se zaostalo od onog. što

bi bilo moguće“ kako to reće divno i duboko Tol-

stoj u svome „Dnevniku". Jer nebrojeno je momenata

iz tog sokolskog života i rada Sokolske župe Mostar,

toliko važnih i toliko značajnih, da propustimo li

u reprodukovanju samo nekoje od njih, mi razbijamo

i trgamo celinu slike tog rada i tako živog i tako di-

namičnog sokoiskog života, da nam ta slika ne može

da bude dovoljno plastična, dovoljno jasna i dovolj-

no uverljiva. Taj život i rad mi smo promatrali, do-

duše jedno kratko vreme, ali u jednoj retkoj prilici,

kada je taj život pun istrajnog i mukotrpnog rada u

analima ove župe ispunio i završio prvu dekađu o

10-godišnjici sokolovanja mostarske župe u našem selu,

obeleženog prvim saborom sokolskih četa u Mostaru

dne 15 decembra 1935 gođ.

Uoči saborskog dana, 14 o. m. Mostar je osvanuo

lepo iskićen jugoslavenskim zastavama. Po glavnim

ulicama i prolazima neobična živost. Na svakom ko-

raku susreću se grupe seljaka Sokola, žilavih i kršnih

naših brgjana, sinova naše kršne Hercegovine i onih

krajeva župe Mostar, koji se protežu prema Crnoj

Gori i dalmatinskom primorju do Imotskoga. Svi ra-

dosni i gordi, svečana lica i ruha dogjoše oni na svoj

prvi sokoiski sabor, kao delegati svojih četa. S njima

su i njihove četne zastave, koje mnoge od njih na

koplju krasi veliki pobednički lovor venac, sjajni tro-

feji sa pobodničkih takmičenja, kojima ih je ovenčao,

kao svojim kraljevskim, naš Vitcški Kralj Mučenik Uje-

dinitelj.

Kad smo posle sabora napuštali Moslar, osetili

smo i shvatili, da je ovaj način sokolovanja, kako so-

koluje župa Mostar, sokolovanja koje traži današnje

naše doba, današnje prilike i potrebe našega naroda,

specijalno za ove krajeve, i jedino moguć, te da se

ono kao takvo imperativno i namiče, i da takvo so-

kolovanje znači iskupljivati svoj veliki dug prema na-

rodu našeg sela, čiji smo svi sinovi i otkuda i poni-

kosmo. Tako sokolovati, ulazeći u naše selo i dono-

seći mu sve dobro i korisno, a ništa mu ne odno-

seći, sem možda zla, na koje ga je nevolja navela, i

kome zlu klice treba tražiti drugde, a ne u selu, takvo

sokolovanje je pravo narodno misionarstvo i aposto-

lovanje. Ali teško je poneti taj križ, i u muci sagibati

se pod njime, i zato nije čudo što mnogi i mnogi, a

megju njima i neki sokolski doktrinari i dogmatičari,

koji pretenduju i misle da su to, oni ukrućeni u sušte

forme, beže od takvoga križa, kao učeno govoreći, a

stvarno izgovarajući se, da taj i takav rad nije sokol-

ski, da to „tobožnje SokoIslvo“ nije ono „pravo Tir-

ševo Sokolstvo”, a pri tome zaboravljaju ti „autorita-

tivni interpretatori" Tirša na njegove duboke reči: „Što
narod ne zna, niko ne zna; što od naroda nije, od



nikoga nije“. A taj iskonski naš koren narodni jest u

narodu našeg sela. I zato trebamo baš mi Sokoli „učiti

se služ ti narođu, jer je to najveća i najlepša naša za-

daća“ kako to opet veli Tirš ovim svojim rečima,

kojima je samo podvukao opći moralni zakon, koji

veže svakoga čestitog čoveka. „Duh Ijubavi i prosve-

ćenosti treba da- vlada i upravlja svetom. Taj duh će

učiniti, da će čovečanstvo jednom prestati da se ego-

istički opredeluje, već da se ono mora übedljivo i

uverljivo predati altruizmu". I zato treba takogjer ~vod-

iti borbu protiv svega što smeta napretku, a to su

pređrasude srca i duha“. Jer kako i dalje veli Tirš

„prava filozofija sastoji se u tome, da se ne stva-

raju knjige nego ljudi“.

1 zato Sokolskoj župi Mostar, koja svojim radom

zaista služi narodu, neka je to na čast i ponos. Njeno

delo ostaće u narodu trajno, a Ijubav toga naroda

prema Sokolstvu prelaziće na potomstvo, koje se neće

moći oteti priznanju onih plodova, koje mu je Sokol-

stvo stvorilo i dalo. Novo doba slvara nove potrebe,

nove vidike i nove puteve. Zato i naše Sokolstvo u

novim prilikama današnjice treba da se odazove tim

današnjim potrebama svoga naroda, treba da obraća

svoj pogled novim putevima savremenih zahteva života

naroda i onima njegove sutrašnjice. Inače bi moglo,

da, pridržavajući se bolećivo na liniji samo tradicija

i programskih forma prošlosti, da se na tome izživi i

da u narodu izgubi svoj pravi raison d’ etre. A to se

neće đogoditi ako ono bude samo sebi svrha, već ako

mu to bude, kao narodnom pokretu, narod.

Sokolski Glasnik —■ Ljubljana

Veliki zbor sokolskih čet Mostarske župe se je

vršil 15 decernbra v Mostaru ob proslavi 10 letnega

dela župe v razširjenju sokolskega dela na tamkajšnjo

podeželje. Razmere na hercegovskem selu so gotovo

v vseh ozirih povsem drugačne kakor pri nas, zato

so morali sokoli iz Mostarja pričeti orati ledino na pov-

sem drugačen način kakor kje drugje. Sokolstvo je mo-

ralo ves problem preobraženja tamkajšnjega sela za-

grabiti v celoti in uporabiti vsa sokolska in druga

vzgojna sredstva, da stvori sčasoma trden temelj so-

kolovanju. To se je bratom in sestram ob ogromni

njihovi požrtvovalnosti tudi posrečilo. Ne samo đa so

ustvarili veliko število čet, dali so jim poleg sokol-

skega tudi vse polno drugega. Saj se je moralo pri-

četi orati ledino na vseh poljih, tudi glede obdelova-

nja zemlje, zasajevanja sadnega drevja, čebelarstva,

pogozdovanja krasa, ureditve zunanjosti in in notraš-

njosti hiš i t. d. Veliko se je storilo tudi za zmanjša-

nje števila anafalbetov. Župa je ustanovila veliko če-

tnih knjižnic poskrbela za strokovne knjige in časopisje,

prirejala poleg telovadnih tudi zemljedelske tečaje, i t. d.

Uspehi so se pokazali že tekom let. Zbor v Mo-

staru je združil k skupni manifestaciji nad 509 otpo-

slancev 166 sokolskih čet z 89 prapori. Zboru pa so

bili prisotni tudi zastopnik Nj. Vel. Kralja Petra 11,

pretstavniki senata in narodne skupščine, Saveza So-

kola, raznih ministarstev. Razveseljivo je, da je v Mo-

star prispel tudi delegat bolgarskih Junakov, tajnik nji-
hove zveze br. Petar Petrov. Referatov o podrobnem
delu čet ja bilo na zboru veliko število, imeli so jih

sokolski delavci iz čet in ne morda iz župnega vođ-

stva. Poročevalci so najbolje pokazali in dokazali

da je seme, vrženo na kamen obrodilo ob umnem

negovanju, rodoviten sad. Vsa poročila so bila izredno

aznimiva in so ih zlasti zastopniki oblasti poslušali z

vso pozornostjo. Z zborom je bila združena tudi

razstava sokolskega deia po selskih četah. Vodnik og-

romnega dela brat Cedomir Milić pravi, da je najveći

uspeh vsega desetletnega truda po njegovem mišljenju

to, da se je posrečilo povezati mestno sokolstvo s

podeželjem v korist nacionalnega dela in prebujenja

se!a baš po sokolstvu. Zbor je bil završen z mogoć-

nim sprevodom, zvečer pa je bila velika telovadna aka-

demija, kjer so nastopili člani čet z izbranimi telovad-

nimi točkami. Jutro Ljubljana

Овај први соколски сабор у Мостару био је

утолико значајнији, што је на њемујош једном дошла

до снажног нзраза мисао братства и солидарности.

Небројно пута присутни су за вријеме говора со-

колских старешина кдицали Краљу и држави, као

свесловенској соколској мисли. Исто тако бурно је

поздрављен и делегат савеза Бугарских јунака, го-

сподин Петров. Панорама Београд

Увидео је добро брат Чедо Милић, да у село

не може соколство ући са звучном фанфаром, цр-

веним кошуљама и сивим одорама. А ако уђе, неђе

оставити после себе никаквог трага ни успомене.

Чедо Милић је соколски покрет везао са просвет-

ним и здравственим покрем на селу. То су прве со-

колске чете, створене'l92s r. Мостарје 15децембра

привукао све праве пријатеље соколства и народа

на први сабор соколских чета жупе Мостар, где је

прослављен неуморни десетогодишњи рад Чеде Ми-

лића и другова, на соколском, здравственом, прив-

редном и просветном подизању нашега села. Посао

веома тежак и напоран, али гвозденом и необичном

устрајношћу вођа савладан и круннсан неочекива-

ним успехом. Јавност Београд

Чедо Милић je иочео зборовање. Његов мушки

глас далеко се чуо кад је рекао: да је највеће со-

колско дјело споразум села и града. Чеда је сна-

жан дух и неисцрпна енергија, пун вјере у побједу

и неодољиви родољуб. Какво одз; шевљење за учес-

68



чнике овог достојанственог сабора, кад у име шума-

дијских сокола Деренчин предаје Чеди пар шума-

дијских опанака као вјечну залогу братске сарадње!

Сузе су радоснице текле присутнима низ вруће

образе. Око 500 делегата села и града примило је

овдје поздраве министара и сенатора и са особитом

љубављу прихватило поздраве Загреба, Љубљане,

Цетиња, Сплита п осталих културннх центара наше

земље. Изнад свега је побудио одушевљење прет-

ставник бугарских јунака Петров. Топле ријечи прет-

■ ставника жупске управе обавијестиле су сабор о

културном раду на селу, о настојањима да се пу-

стиње претворе у мирисне баште, о социјалној ак-

.цији и националним потхватима. Речено је, да су

сеоске колибе отпјевале најљепшу химну рада. Про-

фесор и књижевник Радуловић је на јединствен на-

чин приказао предање о народној књижевности.

Пуних 7 сати 48 говорника је смјело и одваж-

но говорило како би требало још више ојачати

Југославију. Сви присутни били смо опијени пла-

меним ријечима. Говори су разнесени кроз град

мегафонима. Мостар је сав слушао. Послије раднога

програма величанствена поворка кроз град. Седам-

десет и четири соколска бајрака виличала су по-

ворку. Поклици, манифестације, радост, пјесма, ве-

сеље, смијех и одушевљење дошли су били до вр-

хунца. Мостар се је дивио и орловским очима гле-

дао како се снажи нација, како се таласа народ,

чија се срца прелијевају од родољубља. Гледам

Мостар, његова широка словенска душа и пространо

срце расту, виде небески велнки синови како сти-

хијском снагом руше гробаре националног живота.

ЈЦивних ли утисака, који се никад не заборављају.

ЗетсЈш Гласник Цетиње

Сабор соколских чета у Мостару 15. децем-

бра је за све учеснике један снажан и незабораван

догођај. Једно радосно изненађење на које ни један

није био спреман и дубок потицај на разммшљање.

Сабор соколских чета није била обична скупштина

на којој се чују обичне ријечи. Оно што смо тамо

чули било је толико необично, а у исто вријеме

толико истинито и природно, узнесено над ситну

савременост, да је сабор од почетка до краја про-

текао у једном узбуђеном, узвишеном готово ле-

турђијском тону. Кроз говоре сеоских домаћина со-

кола је бљеснуо у величајноме облику Цонај сјајни

дух динарских горштака, са свим градитељским вр-

линама, јуначким заносима, дух душевника и са-

вјесника, оних који траже »правду Божију«, али и

виолетни дух Цвијићевог динарца савијен и култи-

висан једном идеологијом дисциплине и реда као

што је соколство.

Соколски сабор је откровење. Он ће нам дати

потицаја за нова размишљања у нашем листу.

noJipem Сара/ево

Sabor sokolskih četa је jedan od najznačajnijih

đogagjaja posljednih godina našeg nacionalnog života.

Najvažnija tačka toga sabora bili su govori pojeđinih

seljaka sokola, koji su se izjašnjavali svojim narodnim

jezikom i razmišljanjem o važnim problemima duhov-

nim i organizacionim, sa kojima se sudarilo seosko

sokolstvo u svom radu na selu.

Jugoslovenska Pošta Sarajevo

Данашња и сутрашње свечаност у Мостару

има свој специјални значај. Познато је како је Хер-

цеговина играла важну улогу у многим нашим на-

родним покретима од првокласног историјског зна-

чаја. У свима овнм догађајима Херцеговина је по-

казивала дубоке расне особине, које претстављају

снагу нашег националног живота. Ту националну и

расну снагу Херцеговина је показала на специфи-

чан начин у своме соколству.

Соколски покрет у Херцеговини има у себи

одлике једног дубоко озбиљног социалног и нацио-

налног покрета. Ове одлике леже у суштини со-

колске идеологије. Али начин извођења ове идео-

логије потпуно одговара здравом и позитивном мен-

талитету херцеговачког човека. Овај начин изво-

ђења чини, да је соколски рад у Херцеговини до-

био првокласну вредност и да претставља најпози-

тивкији облик нашег организованог, националног,

социјалног и етичког рада садашњице. У свему овом

соколство Херцеговине дало је тако позитивне ре-

зултате, да се с правом може тврдити, да су сви

ови резултати значајнији и дубљи, него што се то

и слути. ПолитиЈса Београд

Прослава десетогодишњице сеоских чета жупе

Мостар. која је у исто време и прослава десетого-

дишњице од постанка нашег сеоског соколства, от-

почела је још јучер на вео.ма свечан начин. Преко

500 сокола из 165 сеоских сокоских чета са тери-

торија жупе Мостар, отпочели су да сгижу у град

још пре 2 дана, носећи собо.м и своје соколске заставе.

Јучер рано изјутра скоро цео град освануо је

искићен државним заставама. Сељаци соколи из

Свих делова Херцеговине и из околине Дубровника,

Пмотског и Метковића и у живописним народни.м

ношњама, давали су мостарским улицама веома ша-

ролик и живописан нзглед. Прослава овог првог

сабора сеоских чета жупе Мостар, која је један ве-

лики датум у историји нашег сеоског соколства,

отпочела је јучер по подне утакмицом гуслара, со-

кола сељака жупе Мостар, после које је отворена

на веома свечан начин у сали Српског дома у Мо-

стару соколска изложба која је на до сада јединствен

начин у речи и слици приказала интензнван рад и

десетгодишње резултате које је постигла жупа Мо-

стар. ПолптпЈса Београд
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Са општег гледишта значајно је, да су на овом

великом мостарском сабору учествовали сеоски со-

колу све три вероисповести, православне, католичке

и муслиманске. Осим тога на мостарском сабору го-

ворили су највшие сељаци. Поред резултата које

је сеоско соколство до сад постигло у селима Хер-

цеговине,
Имотске Крајине и Дубровачког Приморја,

на мостарском сабору на озбиљан и трезвен начин

додирнута су и многа веома значајна наша унутра-

шња и национална питања.

Ово додиривање нашмх унутрашњих питања

од нарочитог је значаја. Обично о овим питањима

говоре на зборовима политички људи и то по пра-

вилу варошани. Народ са села у колико учествује

на разним политичким зборовима, највише је само

слушалац.

У Мостару имали смо сасвим обрнуту ситуа-

цију. Сељаци су говорили а међу слушаоцима нала-

зилн су се високи достојанственици, сенатори, на-

родни посланици, интелектуалци и варошани раз-

них професија. Веома су значајни били ови говори

сељака. У општем је интересу, да се бар и мањи

део ових народних схватања и погледа изнесе пред

нашу најширу јавност. Политика Београд

Сабор сеоског соколства одржан у Мостару,

поред својих националних вредности у пуној мери

показао је социално економске вредности рада се-

оских соколских чета из Херцеговине, Имотске Кра-

јине и Дубровачког Приморја. Преглед десетогодиш-

њег рада, изнесен на мостарском сабору, показује

не само леп идеолошки план него и много пози-

тивних реалних резултата. И то у области прив-

редној и социјалној. Политика Београд

Kroz ceo desetogodišnji rad župe u Mostaru,

provejavala je neizbrisiva misao predratne inteligencije,

koja je glasila: „Samo ona organizacija služi narodu,

koja združuje inteligenciju sa selom“.

Ova misao, zbog svoje izvanredne važnosti, bila

je preteća svim ostalim mislima, pa i samim delima u

celokupnome radu sokolskog pokreta u Hercegovini,

a ona označava najveće pitanje ne samo u hercego-

vačkom kršu, već i u svim narodnim pitanjima. U njoj,
kao misli prethodnici, sve je istaknuto i sve rečeno,

sve je iz nje u celokupnom radu jasno i planski pro-

isticalo, ona je davala smerninice za rad svih ziđara

narodne i sokolske slobode, pravde i ijubavi.

U tom korenu za jedan veliki i večni narodni

ideal, naišii su hercedovački sokoli na neiscrpne seoske

snage i duhovna bogastva. Nepromenljive i uvek sa-

vremene, stare i patrijarhalne istine, koje su taj narod

hranile, odgajale i čuvale u najsudbonosnijim časovima,

postale su ishodište mnogih uzroka za održanje zaje-

dničkog zbora i dogovora. I zato župa Mostar teži za.

razgovorom i dogovorom sa svim sokolskim narodnim

i njenim prijateljima, želi đa sa njima skupa obnovi

na taj dan zavjet dedovima, jer smatra da je došao

čas, da sada ili ikad svojim gorenjem poslužimo je-
dinom i istinitom Bogu. mladom Kralju i otadžbini

rasnih domaćina. Jugoslavenska Riječ Split

Ali buru oduševljenja izazvali su govori i tnišlje-

nja pojedinih hercegovačkih i dalmatinskih seljaka raz-

nih vjeroispovijesti Oni su govorili o sokolskim prili-
kama u narodu i o aktuelnim potrebama sela. Svi ovi

govori bili su krajnje interesantni i izazvali su kod

svih prisutnih najveću pažnju. jU tim govorima izne-

sene su bile i sve nevolje i potrebe naših sela, a u

svima ovim govorima seljačkih sokola, njih 27 na broju,

osjećala se duboka potreba narodna za ispravnim ra-

dom u svima nacionalnim socialnim i ekonomskim pi-

tanjima. U svojim govorima seijaci su podvlačili osnovne

narodne vrline, male potrebe, principe narodnog je-
dinstva i rada na podizanju naroda i države. Ističući

veliku vrijednost i prizaanje sokolskom radu u selu, so-

koli su ujedno i dodirivali mnoge važne probleme, kao

n. pr. pifanje politike i sokolstva, sokolstva i žene,.

unutrašnje vrijednosti čovjeka, današnje unutrašnje pri-

like u zemlji, podizanje sokola i druga pitanja opšte

narodnog značaja.
Svi govori izrečeni na ovom retkom dogovoru so-

kolskih radenika, na saboru iznešeni statistički podaci,

upute za budući rad kao i sama saborska đeklaracija,.

pružili su nam jasnu sliku socijalne vrijednosti rada

seoskih sokolskih četa, a koji rad smatramo neobično

značajnim.

Teško je sve refleksije i misli o tome jedinstve-

nom sokolskom životu i radu sakupiti i sve u jednu

konciznu formu zbiti. Teško je taj zaista živi p r kret

sa njegovom dinamikom iznositi i pisanom rečju i živo

ga pretstaviti. jer je bezbroj momenata iz tog sokol-

skog rada Župe Mostar, toliko važnih i značajnih.

Nacionalni rad ove župe popeo se do stupnja

visoke vrline, te pretstavlja najzdraviju nacionalnu i

socijainu akciju na koju smo kod nas do sađa uopšte

nailazili. Ovaj rad je jedno veliko zadrugarstvo, pret-

stavljajući kooperativu za negovanje duhovnih i mate-

rijalnih vrlina i bogatstava.
Soko na Jadranu Split

Iz govora svakog pojedinog govornika izbijao je

bistar razum, lijepe ideje, oštrina shvatanja i iskrena

želja da se pomogne selu. Svi govori bili su prožeti

narodnom dušom, ni jedan nije umjetno sačinjen, nego-

ispisan na primitivnom papiru, ili na „fišeku“, ali jez-

grovit, a često do čudjenja stvaran, jak i poučan.

fugoslovenski List
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Desetogodišnjicu svoga rada u selu, sokolska

župa Mostar obilježila je i proslavila svojim prvim sa-

borom sokolskih četa. Organizacija sabora i njegov

program prevazišli su lokalnu priredbu i dobili naj-

širi karakter. Ako navedemo, da je bilo izaslanstvo

162 sokolske ćete i 30 društava, izaslanik Njegova Vel.

Kralja, Ministra Vojske i Mornarice, Prosvjete, Mini-

stra za fizičko vaspitanje naroda, Bana Primorske i

Zetske banovine, Bugarskih junaka, Saveza sokola,

Jugoslovcnskog društva za čuvanje narodnog zdravlja,

Centralnog higijenskog zavoda, Doma Škoia narodnog

zdravlja, Higijenskog zavoda, Izvršnog ođbora Jadran-

ske straže, Glavnog odbora narodne obrane, Pretstav-

ništva Senaia, Narodni poslanici na teritoriju župe itd.,

onda se može po prilici ocijeniti ozbiljnost priredbe.

Jugoslovenska Pošta Sarajevo

Сабор соколских чета херцсговачких величајан

је докуменат оних стихијских стваралачких снага

које је овај красни крај нашега народа узиђавао и

до сада у све наше славе и сва наша велика зи-

дања. Али он је више него то. Он је велики примјер

и путоказ. Сабор је витешки поклик за једним но-

вим животом, коме су путеви показали искуствима

десетогодишњи рад мостарских сокола. На данаш-

њем сабору јавља се први пут, послије свршеног, кр-

вавог посла ослободилачког, наш сељак, као ства-

ралац и носилац једног новог живота југославенског.

Није то више оно село, којеје као замађијано, слу-

шало туђу памет и ишло по туђим путевима. Оно

данас иде својпм путем и све снажне дубоке непре-

сушне изворе свог духа и своје крвн улажеуједан

великп препородилачки национални посао.

Мостар, чија се културна луча и прије на да-

леко видјела, и чији се борбени глас увијек чуо- из

првих редова прегалаца и борбеника, данас је по-

приште највећег и најславнијег свог националног

подвига. Покрет. Сарајево

Десетогоцишњицу соколског рада у селима Хер-

цеговине, Дубровачког Приморја и Имотске Крајине,

соколска жупа у Мостару прославила је данас на

веома свечан начин - првим великим сабором со-

колских чета.

У току цијелог јучерашњег дана у варош су

непрестано стизале велике групе сељака из Херце-

говине, Црне Горе и Приморја. На саборску свеча-

ност дошло је поред тога и неколико соколских

музика и тамбурашких зборова. Варош је поводом

ове до сада највеће и најзначајније соколске све-

чаности окићена заставама,

Саборске свечаности почеле су јучер такми-

чењем народних гуслара и отварањем саборске из-

ложбе, која је смјештена у дворани Српског дома.

Правда Београд

Разлози за сабор соколских чета јесу дубоки

и велики. Десетогодишњи трудољубиви рад, пун на-

пора и личних жртава, кога подносе бројни мањи

и већи синови овога крша, од опанка па до ципеле

и од голог врата до беле крагне, заслужују суми-

рање свију напора, жртава и богатих искустава.

Нпшке Новпне Нпш
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