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SOKOLSKI DANI HRVATSKOGA SOKOLA
- SLAVONIJA I SRIJEM
OSNIVANJE SAVEZA
HRVATSKIH SOKOLSKIH DRUŠTAVA
Nakon osnivanja mnogih organizacija Hrvatskoga sokola širom
Hrvatske, javila se potreba za osnivanjem središnjega stručnog saveza koji
bi objedinjavao rad svih društava.
Na inicijativu zagrebačkoga društva, 6. studenoga 1904. u Sušaku je
sazvana osnivačka skupština Saveza hrvatskih sokolskih društava. Na
skupštini je bilo odlučeno da sjedište Saveza bude u Zagrebu. Za predsjednika (saveznoga starješinu) izabran je dr. Stjepan pl. Miletić iz Zagreba.
Osnivanje Saveza hrvatskih sokolskih društava, kasnije nazvanoga Hrvatski sokolski savez, jedan je od najvažnijih datuma u povijesti hrvatske
tjelovježbe, ali i drugih sportskih djelatnosti.1
Već nakon dva dana održana je prva odborska sjednica Saveza na
kojoj je odlučeno da će Predsjedništvo nastojati biti zastupljeno usmeno,
pismeno ili brzojavno kod svake narodne i kulturne, hrvatske i slavenske
zgode.2
Društva Hrvatskoga sokola prvenstveno su bila osnovana radi pokretanja i širenja tjelovježbe, a poslije kako bi bila škola i rasadnik za šire
sportske aktivnosti. Njihove zasluge za društveni, zabavni i prosvjetni razvoj su neosporive, pogotovo što su mlade naraštaje odgajale u nacionalnom duhu. Osim tjelovježbenoga odjela, društva Hrvatskoga sokola razvijala su i druge odjele. Zahvaljujući svemu tomu sokolska organizacija i

1

2

Sokol, Glasilo za tjelovježbu, Zagreb, (u daljnjem tekstu samo: Sokol), 11/1904., 168.169.
Sokol, 12/1904., 184.
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njezini članovi imali su ogroman utjecaj na razvoj svekolikoga života u
Hrvatskoj.
Zadušnice za Zrinskoga i Frankopana je tijekom 1907. godine po
prvi puta hrvatsko sokolstvo održalo u većoj mjeri. Većina društava bila je
prisutna sa svojim članovima mjesnim zadušnicama koje su s drugim društvima priredili. Pojedine su priredili sami i na njima je sudjelovalo pučanstvo.3

JA^ANJE SPOMENA NA
P. ZRINSKOGA I F. K. FRANKOPANA
Zrinski i Frankopan bili su najprije pokopani u stolnoj crkvi u
Wiener-Neustadtu, a nakon što se počeo slaviti kult njihove uspomene, što
je očito Dvoru smetalo, pokopane su njihove kosti na tamošnjem groblju,
gdje se tradicijom sačuvalo njihovo mjesto i njihov identitet. Prigodom
200-godišnjice njihove smrti, 1871. godine, započelo se, nastojanjem Starčevićeve Stranke prava, o ovom događaju u Hrvatskoj najprije suzdržano
govoriti te postupno raste kult štovanja uspomene na ove mučenike. U početku se to sastojalo samo od održavanja zadušnica na dan njihove katastrofe.
U to vrijeme nastaju dvije skladbe kompozitora Ivana Zajca: Frankopanska davorija (na Frankopanov pjesnički tekst) za muški zbor uz pratnju te orkestralno djelo Fantazija Zrinskog i Frankopana.4
Skladba istoga sadržaja za muški zbor uz pratnju s naslovom Zrinski-Frankopan, s početnim stihom Pojmo pjesmu mili druzi, nastala je oko
1883. godine na tekst A. Harambašića. Skladba je zbog dopadljivoga i poletnoga izraza postala omiljena u tolikoj mjeri da je bila pravi glazbeni
simbol tragedije te je u narodu izdašno pridonijela širenju zrinsko-frankopanskoga kulta.5
3
4
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Sokol, 5/1907., 83.
Lovro Županović, Odjek zrinsko-frankopanske tragedije u glazbenoj umjetnosti, Radovi,
4., Zagreb, 1973., 60.-61.
Isto, 63. Bez pratnje glasovira (samo zborska partitura) objavljena je u ediciji Kolo, sbirka izabranih hrvatsko-slovenskih sborova, Zagreb, 1894., 394.-397.
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Jedno od prvih društava koje se uključilo u štovanje uspomene na
ove mučenike bilo je društvo Hrvatskoga sokola iz Zagreba. Akademsko
pjevačko društvo „Hrvatska lira“ priredilo je koncert s diletantskom predstavom 9. ožujka iste godine u Hrvatskom kazalištu, uz sudjelovanje sokolskoga orkestra. Skladbu Zrinjsko-Frankopanska Ivana Zajca izveo je
zbor „Hrvatske lire“ uz pratnju sokolskoga orkestra Hrvatskoga sokola iz
Zagreba.6

ZAŠTO SOKOLSKI DAN?
Uspomenu na tragičnu pogibiju i junačko držanje Petra Zrinskoga i
Frana Krste Frankopana obilježavao je povremeno Hrvatski sokol od
1883., a od 1922. godine redovito i svečano. Tom se prigodom prisustvovalo zadušnicama, uz prigodno spomen-slovo i rodoljubne pjesme, organizirale su se akademije i komersi (svečane zabave) uz sudjelovanje ostalih
društava. Dvadesetih i tridesetih godina obilježavalo je ovaj dan i (Jugo)
sokolsko društvo.
Na glavnoj skupštini Hrvatskoga sokolskog saveza, održanoj 22.
svibnja 1922. godine, zaključeno je da se dan pogubljenja ove dvojice velikana hrvatske povijesti na stratištu u Bečkom Novom Mjestu (30. travnja
1671.) ima smatrati Sokolskim danom i slaviti kao spomendan njihove
mučeničke smrti.
Iskazujući počast pogubljenima Hrvatski sokol je ujedno ukazivao
mladim naraštajima za koje se vrijednosti treba boriti i u kojem se pravcu
trebaju usmjeravati. Zbog tih vrijednosti, u odavanju počasti Petru Zrinskomu i Franu Krsti Frankopanu u pravilu su se sokolima pridruživala i
ostala društva u njihovim mjestima.
Obilježavajući 30. travnja kao svoj dan, Hrvatski sokol je imao podršku cijeloga hrvatskog naroda. Zato i Povijesno, športsko društvo Hrvatski sokol Vinkovci obilježava taj dan.

6

Narodne novine, Zagreb, (u daljnjem tekstu samo: NN), 57/1883.
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ZRINSKO-FRANKOPANSKA UROTA
Znamenite hrvatske obitelji Zrinski i Frankopan kroz šest stoljeća
sudjelovale su u političkom i kulturnom životu hrvatskoga naroda te su
više puta bile na čelu hrvatskih krajeva i pridonijele usmjeravanju povijesti
hrvatskoga naroda. Hrvatski narod bio je kroz stoljeća promicatelj zapadne
kulture i branič svoje rodne grude od provala Turaka. Zrinski i Frankopani
posjedovali su većinu gradova u Hrvatskoj, od Bosne i mora do granice s
Ugarskom. Mnogobrojni banovi i najviši svjetovni i crkveni dostojanstvenici potekli su iz njihovih rodova, a bili su u srodstvu s prvim obiteljima,
dapače i s kraljevskima srednje Europe.
Na carsku zapovijed morali su Hrvati slati vojsku i izvan svoje domovine da bi obranili carske austrijske zemlje. Nakon sjajne pobjede nad
Turcima 1664. godine kod Sv. Gottharda na rijeci Rabi, gdje su i Hrvati
sudjelovali, bio je sklopljen mir u Vašvaru, ugovoren protiv volje i bez
nazočnosti hrvatskoga i ugarskoga plemstva, te su Turci zadržali sve one
zemlje i krajeve u Hrvatskoj i Ugarskoj koje su dotada bili osvojili.7
Hrvatsko plemstvo na čelu s banom Nikolom Zrinskim bilo je nezadovoljno. Ban Nikola Zrinski8 poginuo je iste godine pod čudnim okolnostima u lovu od divljeg vepra, a naslijedio ga je doskora u banskoj časti
brat Petar9, koji se odmah stavio na čelo nezadovoljnika u Hrvatskoj, a
pridružila mu se i njegova žena Katarina Frankopanka i njezin brat Fran
Krsto Frankopan10.
Nezadovoljni su se počeli, zajedno s ugarskim velikašima, dogovarati s francuskim kraljem Ljudevitom XIV. te su odlučili usprotiviti se
kralju i caru Leopoldu zbog nečasno sklopljenoga mira koji je protivan 31.
članku Zlatne bule izdane 1222. godine od ugarsko-hrvatskoga kralja Andrije II. Kod sklapanja spomenutoga mira, kao niti u državničkim poslovi7

8
9
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4

Ivo Goldstein, Hrvatska povijest, Zagreb, 2003., 200.
Nikola Zrinski, hrvatsko-dalmatinsko-slavonski ban (Čakovec, 1. siječnja 1620. –
Kuršanečki lug kraj Čakovca, 18. studenoga 1664.).
Petar Zrinski, hrvatski vojskovođa i ban (Vrbovec, 6. VI. 1621. – Bečko Novo Mjesto,
30. IV. 1671.).
Fran II. Krsto Tržački Frankopan, hrvatski velikaš, književnik (Bosiljevo, 1643. – Bečko
Novo Mjesto, 30. IV. 1671.).
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ma u posljednje vrijeme se ni hrvatsko ni ugarsko plemstvo ništa nije pitalo. Također, već dulje vrijeme nije bio sazivan ni Hrvatski sabor. Kad je
Petar Zrinski postao banom, htio je postati i karlovačkim generalom austrijskih četa, kako bi uveo red u njemačku vojsku. No Dvor ga nije htio
imenovati jer je imao više povjerenja u svoje njemačke generale.
Osim s Francuskom, Petar Zrinski je pokušao stupiti u savez također
i s Poljskom i Venecijom, dapače i sa samom Turskom, kako bi se riješio
teškoga i veoma omraženoga njemačkog gospodara, Austrijanaca, koji nisu namjeravali poštivati naše zakone, sabore te su namjeravali Hrvatsku
posve pripojiti Austriji. Viši politički ciljevi pojedinih država bili su razlogom da nisu strane države otvoreno i odmah poduprle Hrvate u njihovim
nastojanjima, a jednako niti Mađare, te je izdajom s turske porte bilo sve
dojavljeno u Beč. U uroti su sudjelovali Nikola i Petar Zrinski, Fran Krsto
Frankopan, ostrogonski nadbiskup Juraj Lippay, erdeljski knez Ferenc I.
Rákóczy, državni sudac Franjo Nádasdy i štajerski velikaš Erazmo Tottenbach.11

Slika o smaknuću P. Zrinskoga i F. K. Frankopana.
11

Dragutin Pavličević, Povijest Hrvatske, Zagreb, 1994., 187.-188.
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Kad su P. Zrinski i F. K. Frankopan ostali sami, pokušali su uvjeriti
Bečki dvor o pravednosti svojih zahtjeva te su se uputili osobno iz Čakovca u Beč. Premda su dobili iz Beča poruku da im se neće ništa dogoditi, te
su se pozivali na svoja prava, da spadaju pod banski sud, bili su ipak u
Beču uhićeni i otpremljeni u zatvor u Bečko Novo Mjesto, gdje su ih stavili pod posebno sudište, koje ih je kao veleizdajnike nakon dugotrajne istrage osudilo na smrt. Obojici se imala najprije odsjeći desna ruka, a zatim
glava, no bili su ipak u toliko pomilovani da im se ne sijeku ruke. Nádasdy
je pogubljen istoga dana u Beču, a ubrzo i Tottenbach.
Slomom Zrinskih i Frankopana uništene su dvije najmoćnije hrvatske velikaške obitelji, a hrvatsko plemstvo zadugo je oslabljeno u otporu
protiv centralističkih težnji Beča. Carske vojske provalile su u gradove
Zrinskih i Frankopana te su im zaplijenili sve do čega su došli, a sva
njihova imanja konfiscirali su u korist carske komore.12
O jedinom sinu Petra Zrinskog, Ivanu Antunu, zabilježio je Juraj
Tomljenović u svojoj studiji Katarina Zrinski banica hrvatska, između
ostaloga, i da je bio vrstan gimnastičar.13

URE\ENJE GROBA U BE^KOM NOVOM MJESTU
Postupno jačanje spomena na junaštvo ove dvojice velikana utjecalo
je da je zagrebačko društvo „Braće Hrvatskog Zmaja“ od samoga početka
(1905.) kao važan dio svojega programa imalo promicanje zrinsko-frankopanskoga kulta i stavilo si je časnu zadaću da se njihovi posmrtni ostatci
dostojno pokopaju na groblju u Bečkom Novom Mjestu. U to vrijeme nije
se moglo pomišljati na prijenos njihovih kosti u Hrvatsku. Tek se 1907.
godine uspjelo ostvariti da su kosti Zrinskoga i Frankopana ekshumirane,
svečano pokopane, a uređen je i grob, uz sudjelovanje delegacije iz Domovine, na groblju u Bečkom Novom Mjestu. Sveučilištarci i „Braća Hrvatskog Zmaja“ nastojala su da se kosti prenesu u Domovinu, kamo su i pripadale.
12
13

Dragutin Pavličević, Povijest Hrvatske, Zagreb, 1994., 190.-192.
Gimnastika, list za školsku i društvenu gimnastiku, Zagreb, (u daljnjem tekstu samo:
Gimnastika), 4/1896., 60.
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SOKOLSKI DANI PRIJE PRVOGA SVJETSKOG RATA
Svakoga su se proljeća pojedina društva Hrvatskoga sokola sastajala
na obljetnicu mučeničke smrti Petra Zrinskoga i Krste Frankopana, zbog
iskazivanja im odanosti i poštovanja, ljubavi i zahvalnosti. Nakon osnivanja Hrvatskih sokolskih župa 1907. godine utemeljena je Hrvatska sokolska župa sa sjedištem u Sušaku koja je ovu dvojicu velikana stavila u svoj
naziv – Zrinsko-Frankopanska.14
Prema Pravilima Saveza rad u župama, osim tjelovježbe, svodio se
na priređivanje sastanaka, predavanja i javnih vježbi, unaprjeđivanje uzajamne veze društava udruženih u župu, pomoć društvima preko prednjaka i
nadzornika, pomoć slabijim društvima, osnivanje novih društava i ostale
poslove. Dužnost svakoga društva koje pripada župi bila je: izabrati svoje
predstavnike za Skupštinu župe, sudjelovati kod javnih vježbi župe i priređivati svake godine barem jednu javnu vježbu, slati prednjake na obučavanje na župske prednjačke tečajeve i sl.15
Jedan od važnijih zaključaka
Hrvatskoga sokolskog saveza donijet iste godine (1907.) bio je da se
dan hrvatskih velikana Zrinskoga i
Frankopana, 30. travnja, u društvima Hrvatskoga sokola treba proslaviti priređivanjem ili prisustvovanjem kod zadušnica. Također se
moglo proslaviti na drugi dolični
način, kao što su predavanja, akademije, komersi ili slična događanja.16

Značka Hrvatske sokolske župe
Zrinsko-Frankopanske.
14

15

16

Hrvatski sokolski kolendar (u daljnjem tekstu samo HSK) za godinu 1909., Zagreb,
1909., 157.
Hrvatski sokol - časopis Saveza Hrvatskih sokolskih društava, (u daljnjem tekstu samo:
HS), 1/1908., 7.
HS, 4/1908., 44.; HSK za godinu 1911., Zagreb, 1911., 101.
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U Vinkovcima se poticanjem hrvatskih istomišljenika također počela slaviti uspomena na Petra Zrinskoga i Krstu Frankopana. Hrvatska čitaonica priredila je 30. travnja 1907. svečanu akademiju te je na nju pozvala
i društva Hrvatski sokol, pjevačko tamburaško društvo „Relković“ i hrvatsko trgovačko društvo „Merkur“. Proslavu je otvorio pjevački zbor Hrvatske čitaonice izvođenjem Frankopanske. Gimnazijski učitelj Mihajlo Segedi ukazao je na slavu i značenje rodova Šubić-Zrinjski i Frankopan, njihovu važnost u povijesti Hrvatske i Ugarske, zasluge za Europu i kulturu
te njihovu tragičnu propast. Gospođica Bužan izrecitirala je Šenoinu pjesmu Na Ozlju gradu. Također je profesor Ivan Šarić ukazao na književni
rad Petra Zrinskoga, Frana Krste Frankopana i Katarine Zrinske, a nakon
toga je čitaonički zbor otpjevao Zrinjsko-Frankopansku i hrvatsku himnu.
Izvjestitelj novina Svjetlost o ovom je događaju napisao: Iza akademije zabavljalo se općinstvo, a pjevačko društvo ˝Relković˝ i zbor hrvatske
čitaonice pjevali su rodoljubne hrvatske pjesme. Čitava proslava, prva u
Vinkovcima, ispala je, moramo priznati, preko svakog očekivanja. Uz gotovo sveukupno činovništvo sudjelovali su mnogobrojni građani, pa i viši
razredi gimnazije, a broj gospoda i gospođica, prem nije bilo privlačivog
plesa, bio je vrlo velik. Vinkovčani su ovom zgodom pokazali da znadu poštivati uspomenu velikih boraca za slobodu Hrvatske, a što im to moramo
priznati, to nas samo veseli.17
Za rodoljubnim društvima gradova nije zaostalo ni selo Babina Greda koje je također održalo Zrinjsko-Frankopansku proslavu. Zajedno s
ostalim društvima iz mjesta, priredio je Hrvatski sokol 1907. godine zadušnicu za narodne mučenike Zrinskoga i Frankopana u lokalnoj crkvi. Lijep
govor o životu i radu hrvatskih velikana održao je starješina Hrvatskoga
sokola Vladoje Ivakić.18
Hrvatsko pjevačko i tamburaško društvo „Zvonimir“ iz Babine Grede povelo je 29. travnja 1911. svestranu akciju da se dan smrti najvećih
nam velikana i narodnih mučenika čim bolje proslavi. U tu svrhu bile su
izdane osmrtnice kojima se poziva cjelokupno mjesno stanovništvo na nazočnost svečanim zadušnicama. Lijepo se pokazao i seljački sokol koji je
oko katafalka držao za vrijeme rekvijema počasnu stražu te je i navečer
17
18

8

Svjetlost, tjednik, Vinkovci, (u daljnjem tekstu samo: Svjetlost), 18/1907.
HS, 5/1907, 82.
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prisustvovao akademiji. Zadušnicama, koje je služio dekan Senc, prisustvovali su seljani i školska djeca, dok je na koru pjevao „Zvonimir“.
Navečer toga dana bila je u prostorijama Hrvatske čitaonice svečana akademija. Na njoj se, uz lijepi govor starješine Hrvatskoga sokola Vladoja
Ivakića o životu i radu Petra Zrinskoga i Krste Frankopana, također i sviralo i pjevalo. Sve točke su izvedene na opće zadovoljstvo, a osobito zadnja
živa slika koja je prikazivala kako se hrvatski narod klanja uspomeni
svojih velikana, a poslije rasporeda bio je animirani ples.19
Nakon dužega vremena vinkovačka hrvatska društva: Hrvatski sokol, Hrvatska narodna straža, Hrvatska čitaonica, Hrvatsko pjevačko društvo „Relković“, Obit. građanska čitaonica i Ferijalni klub sveučilišne
omladine, ponovno su 1914. godine dostojno proslavili uspomenu hrvatskih mučenika, posljednjih Zrinskih i Frankopana. Svečane zadušnice
služene su u vinkovačkoj crkvi nasred koje je bio podignut katafalk. S
jedne i druge strane katafalka stražu je držao Hrvatski sokol pod vodstvom
starješine Loreka, dok su sva ostala hrvatska društva sa svojim članovima i
drugim općinstvom napunila prostranu crkvu.20
Navečer je održana akademija koja je svojim sadržajem i velikim
brojem posjetitelja pozitivno iznenadila. Na kraju programa izvedena je
Zajčeva pjesma Zrinjsko-Frankopanska koja se na zahtjev svih morala
ponoviti.21

PRENOŠENJE ZEMNIH OSTATAKA
ZRINSKOGA I FRANKOPANA
Konačno je 26. travnja 1919. u Bečkom Novom Mjestu obavljena
svečana ekshumacija. U Zagreb su vlakom prispjeli zemni ostatci Zrinskoga i Frankopana drugoga dana, gdje ih je dočekao cijeli Zagreb te su
prebačeni do tadašnje palače Jugoslavenske akademije, gdje su bili stavljeni na svečani odar i izloženi kroz sljedeći dan. Hrvatsko sokolstvo su19

20

21

Svjetlost, 19/1911. Katafalk je odar koji je bio simbolično postavljen bez lijesa, samo
kao crni sag okružen svijećama prigodom mise zadušnice.
Svjetlost, 8/1914.
Vinkovci i okolica, tjednik, Vinkovci, 18/1914.
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djeluje u tome. Narod je dolazio u ogromnom broju pokloniti se prahu
svojih mučenika kao pravim narodnim svecima. Lijes sa zemnim ostatcima
prenijet je u Zagrebačku prvostolnicu uz sudjelovanje oko stotinu tisuća
građana koji su došli pokloniti se pepelu hrvatskih velikana.22

Svečani prijenos kosti Zrinskoga i Frankopana 28. travnja 1919. godine
na Jelačićevom trgu u Zagrebu. Preuzeto iz Prigodnice Družbe
“Braća Hrvatskoga Zmaja”, Zagreb, 2005. godine.

Hrvatsko sokolstvo istaknulo se kod ove velike proslave, u kojoj je
sudjelovalo više tisuće hrvatskih, ali i slovenskih i srpskih sokolica i sokolova. Hrvatski sokoli istaknuli su se i diljem naše domovine te je većina
društava u svojim mjestima priredila zasebne proslave, zadušnice, predavanja i komemoracije, ili su korporativno sudjelovali kod takvih proslava
koje su druga društva u njihovim mjestima priredila. Tako je hrvatsko
22

Dr. Franjo Bučar, Hrvatski sokolovi grof Petar Zrinski i knez Krsto Frankopan, Sokolski
glasnik - zvaničan organ Sokolskog saveza Srba, Hrvata i Slovenaca. Zagreb, 1919.,
118.-119.
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sokolstvo na dostojan način obilježilo prenošenje zemnih ostataka i uspomenu na hrvatske velikane, sokolove Petra Zrinskoga i Krstu Frankopana,
koji su za slobodu svoga naroda doista položili svoje glave na oltar
hrvatske domovine.23
Kod proslave prijenosa kosti hrvatskih mučenika Zrinskog i Frankopana u Zagreb sudjelovala je i Hrvatska sokolska župa Strossmayerova
Osijek, u koju su bila uključena društva iz Vinkovaca i Vukovara. Ova
župa bila je zastupana s 22 člana u odorama.24

PONOVNO HRVATSKI SOKOLSKI SAVEZ
Nakon I. svjetskoga rata tjelovježbena društva Hrvatskog sokola
obnavljaju svoj rad. Pristupaju u Sokolski savez Srba, Hrvata i Slovenaca,
ali se pripremaju za osamostaljenje.
Nakon kraćih priprema, 28. svibnja 1922. održana je utemeljiteljska
glavna skupština Hrvatskog sokolskog saveza u Zagrebu, gdje su donijeta
pravila i izabrano je novo starješinstvo na čelu s Lackom Križem.25
Jedan od zaključaka ove skupštine bio je da se 30. travnja svake
godine kao dan smrti Zrinskoga i Frankopana ima svečano proslaviti.
Upravo se dan njihova pogubljenja u Bečkom Novom Mjestu imao smatrati Sokolskim danom i slaviti kao spomendan njihove mučeničke smrti. U
Odluci je bilo navedeno: Slava neka se sastoji u prisustvovanju članova
kod zadušnica, i u priređivanju spomen-predavanja, akademija ili komersa, te u skupljanju novčanih darova za savez.26
Sokolski dan je nakon osnutka Saveza proslavio neznatan broj društava Hrvatskog sokola jer se dio društava još nije uspio osamostaliti i
pristupiti Savezu, ali i zbog raznih pritisaka u Hrvatskoj. Ponovnim osnutkom Hrvatskih sokolskih župa zadaća starješinstva župa bila je da potiču i
podsjećaju sokolska društva na spomen-slavu ili proslavu Sokolskoga da-

23
24
25
26

Isto, 119.
Isto, 263.-265.
Željko Iveljić, Sto deset godina Hrvatskog gimnastičkog saveza, Zagreb, 2014., 24.-26.
HS, 6-7/1922., 95.
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na. Svaku proslavu trebalo je posebnim izvještajem dojaviti u Hrvatski
sokolski savez koji će taj izvještaj preraditi za sokolski časopis.27
Svako društvo trebalo je javnu svečanost dojaviti svom župnom
starješini do 31. ožujka svake godine. Župe su trebale svoj dan svečanosti
ili javnih nastupa, ili nastupa svojih društava dojaviti Savezu do 15. travnja
svake godine. Ukoliko se spomen-slava nije mogla održati 30. travnja,
mogla se održati dan-dva prije ili poslije.28
Tijekom 1924. godine dio sokolskih društava u Hrvatskoj proslavio
je na osobito svečan način uspomenu na mučeničku smrt Zrinskoga i
Frankopana. To se posebno odnosilo na društva Hrvatskog sokola iz Koprivnice, Sunje, Karlovca, Ogulina te društvo Wilsonov trg iz Zagreba.29
U Iloku je Hrvatski sokol održao također 30. travnja sjećanje na pogibiju Petra Zrinskoga i F. Krste Frankopana. Na svečanoj zadušnici pjevao je pjevački zbor društva crnu misu. Nakon zadušnice održana je svečana akademija u Hotelu „Ilok“. Na akademiji pjevački odio društva izveo je
Zrinjsko-Frankopansku, Hrvatskoj i U boj. Na kraju je prikazana živa slika
„Zrinski i Frankopan u tamnici“, kojom je završena hrvatska narodna svečanost.30
Nakon obnove Hrvatskoga sokola iz Iloka, tijekom godine su obnovljena i društva u Vinkovcima, Vukovaru i Županji.31

SOKOLSKI DANI NA PODRUČJU
HRVATSKE SOKOLSKE ŽUPE STROSSMAYER
Vukovarski Hrvatski sokol priredio je 30. travnja 1925. svečane zadušnice s hrvatskim pjevačkim i glazbenim društvom „Dunav“ i organiziranim predavanjem o Zrinskom i Frankopanu. Pozvana su sva hrvatska i
ina društva, u suradnji s vukovarskim samostanom, kao župnom crkvom.
27
28
29
30
31

HS, 4/1924., 94.-95.
HSK za godinu 1925., 71.-72.
HS, 6/1924., 155.-171.
HS, 8/1924., 245.-246.
Željko Iveljić, Tjelovježbene udruge istočne Hrvatske do 1929. godine, Vinkovci, 2012.,
147.-150.
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Fanfara Hrvatskog sokola nastupila je na Sokolskom danu idući u crkvu na
zadušnicu P. Zrinskoga i F. K. Frankopana. Cijelim putem prema crkvi i iz
crkve svirali su hrvatske rodoljubne pjesme. Hrvatsko pjevačko društvo
„Dunav“ pjevalo je na koru u crkvi, a posebno su se istaknuli po prvi put
na hrvatskom jeziku otpjevanom pjesmom Libera. Nakon zadušnica u
Hrvatskom domu je „Dunav“ otpjevao Domovini i Zajčevu Pojmo pjesmu,
dok je fanfara odsvirala hrvatsku himnu. Župnik iz Starih Jankovaca,
velečasni Šarčević, održao je spomen-govor o Zrinskom i Frankopanu.32
Hrvatski sokol u Iloku sudjelovao je 30. travnja u rimokatoličkoj
župnoj crkvi na misi zadušnici koja je služena za hrvatske mučenike. Nakon mise u prostorijama Hrvatske čitaonice pjevački odio društva otpjevao
je Zajčevu Zrinjsko-Frankopansku. Član društva Franjo Meštrović govorio
je Šenoinu pjesmu Na Ozlju gradu. Starješina društva Antun Matković
govorio je o životu, radu i mučeničkoj smrti hrvatskih velikana. Završeno
je živom slikom „Zrinski i Frankopan u tamnici“.
Vinkovački Hrvatski sokol bio je gost proslave Hrvatske čitaonice i
Hrvatskog pjevačkog društva „Relković“ koji su taj dan u Vinkovcima
slavili više od 25 godina.33
Zrinski i Frankopan nalaze se i na plakatu za III. hrvatski svesokolski slet koji je izradio hrvatski slikar Ljubo Babić. Središte plakata čini
visoki stup (obelisk) koji je sastavljen od 10 kocaka. Svaka kocka predstavlja jedno stoljeće hrvatske povijesti te nosi ime ili drugu oznaku uz
koju se najviše povezuje dotično stoljeće. Na osmoj kocki je napisano
„Zrinski i Frankopan“, a iznad prezimena se nalaze njihovi grbovi.34
I u 1926. godini proslavljen je Sokolski dan u Hrvatskom sokolu u
Iloku. U dopodnevnim satima 1. svibnja održane su zadušnice uz prisutnost članstva sa zastavom i fanfarom koja je tada prvi put nastupila. Nakon
toga je bila svečana komemoracija u Hotelu „Ilok“. Član društva Radočaj
govorio je o životu i radu Zrinskoga i Frankopana, pjevački odio društva
otpjevao je Zrinjsko-Frankopansku, dok je član društva Šarinić interpretirao tekst Na Ozlju gradu. Završeno je živom slikom „Posljednji Zrinski u
tamnici“.35
32
33
34
35

HS, 6/1925., 167.-169.
HS, 9/1925., 289.-290., 291.
HS, 8/1925., 233.-236.
HS, 10/1926., 407.
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Kazališni dobrovoljci Hrvatskoga sokola diljem Hrvatske imali su
na repertoaru predstavu Na Ozlju autora Aleksandra Freudenreicha. Predstava prikazuje zrinsko-frankopansku tragediju u jednom činu i jednoj
slici, koju je igralo 25 glumaca i statista.36
Hrvatski sokol u Iloku na svečan način je proslavio Sokolski dan
1927. godine. S fanfarom na čelu prošla je mjestom sokolska povorka. Na
svečanoj zadušnici pjevao je pjevački zbor društva. Navečer je održana
svečana akademija u sokolani. Fanfara društva odsvirala je Zrinjsko-Frankopansku i izvadak iz opere Zrinski. Pjevački zbor je otpjevao Domovino
mili kraju, nakon čega je izveden peti čin tragedije Eugena Kumičića Petar
Zrinski.
Središnji odbor Saveza donio je odluku da svi godišnji novčani prinosi Sokolskoga dana u 1927. godini koji se uplaćuju Savezu, idu u fond
za gradnju sokolskoga oporavilišta u Šilu na otoku Krku.37
Obilježavanje pogibije Zrinskoga i Frankopana održano je 29. travnja 1928., uz akademiju društva u Mitrovici, u Hotelu „Kovač“. U proslovu se dr. Petar Gvozdić osvrnuo na njihovu mučeničku smrt. Uz zvuke
fanfare izvedena je Koračnica, nakon toga Proste vježbe sa zastavicama i s
cvjetnim lukovima Josipa Uhlika, Proste vježbe s rešetima i Šulekova Planula zora, Čermakov Mornarski ples, Proste vježbe osmorice s vjenčićima
te Šimićeve Simboličke proste vježbe Lijepa naša. Drugoga dana je održana misa zadušnica u rimokatoličkoj župnoj crkvi.38
Vinkovčani su također istoga dana u sokolani održali svečanu proslavu obljetnice pogibije Petra Zrinskoga i F. Krste Frankopana. Sokolska
fanfara odsvirala je ulomak iz Zajčeve opere Nikola Šubić Zrinski. Potom
su fanfara i mješoviti zbor HPD-a „Relković“ izveli ulomak iz operete
Srećka Albinija Maričon i Lijepu našu.39
Također je Hrvatski sokol iz Rume priredio istoga dana, s ostalim
hrvatskim društvima, komemorativnu večer u društvenim prostorijama
Hrvatskoga doma. Uslijedilo je predavanje „Na Ozlju gradu“ i o Zrinskim
i Frankopanima. Treba istaknuti nastup sokola u ritmičko-simboličkim
36
37
38
39

HS, 4/1927., 157.
HS, 6/1927., 255. i 266.
HS, 5/1928., 234.-235.
Hrvatski list, Osijek, 371/1928.
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vježbama U boj te izvedbu Zajčeve Zrinjsko-Frankopanske koju je otpjevalo „Hrvatsko seljačko društvo“ iz Rume.40

Proslava Sokolskoga dana u Iloku održana 1929. u dvorištu Hotela „Ilok“
(vl. Virc).

Društva iz Hrvatske sokolske župe Strossmayer sa sjedištem u Osijeku održavala su dobre odnose s istoimenim društvima u Banatu, Bačkoj i
Srijemu. Dan kasnije, 1. svibnja, i Hrvatski sokol u Subotici održao je u
kazalištu svoj prvi nastup i proslavu spomendana Zrinskoga i Frankopana.
Dr. Bösendorfer je patriotskim govorom pozdravio prisutno građanstvo.
Akademija je započela točkom Planula zora uz pjevanje subotičkoga
hrvatskog pjevačkog društva „Neven“. Gosti društva iz Osijeka izveli su
svoje najbolje vježbe: Ritmički valčik, mističan ples, Vježbe šestorice i na
ručama. Subotičko društvo završilo je program dobro izvedenom Devetkom, vježbom punom lijepih položaja, kretanja i prijelaza koji zahtijevaju
mnogo okretnosti i brzine vježbača.41
Pred velikim brojem ljudi Hrvatski sokol u Subotici je 28. travnja
1929. održao, s ostalim prosvjetnim društvima, zajedničku proslavu hrvat40
41

HS, 6/1929., 266.-267.
HS, 5/1928., 244.-245.
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skih junaka Zrinskoga i Frankopana. Tom je prigodom održana spomenproslava u gombaonici Hrvatskoga sokola. Hrvatsko pjevačko društvo
„Neven“ na početku je otpjevalo Pojmo pjesmu. Pere Budisavljević, tajnik
Hrvatskoga sokola, održao je spomen-slovo o tragediji hrvatskih velikana.
Nakon ovoga spomen-slova održana je vježba na kojoj su nastupili članovi
Hrvatskoga sokola uz pjevanje muškoga zbora „Neven“, u kombiniranoj
vježbi Hrvatskoj.42
Očito da je vlasti smetao ovako jak Hrvatski sokol, ali da bi ga mogla dovesti pod svoj nadzor morala je ukinuti i ostala tjelovježbena društva
i njihove središnjice. Zbog toga je 5. prosinca 1929. godine donesen Zakon
o osnivanju Sokola Kraljevine Jugoslavije koji je stupio na snagu 9. prosinca.43
Nakon ukidanja Hrvatskoga sokola, Sokol Kraljevine Jugoslavije
nastavlja obilježavanje pogibije Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana.
U razdoblju 1945. – 1991. nisu također postojale udruge Hrvatskoga
sokola.

NAPISI U HRVATSKOJ SOKOLSKOJ PERIODICI
Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan nisu bili samo hrabri ratnicivojskovođe, već su dobro pisali knjige i stvarali pjesme.
Brojni su i poetizirani tekstovi tijekom godina napisani u prigodi
obilježavanja spomendana njihove pogibije. U glasilima Hrvatskoga sokolskog saveza objavljeni su mnogi članci i pjesme o njima:
- dr. Franjo Bučar, Hrvatski sokolovi grof Petar Zrinski i knez Krsto Frankapan. + 30. travnja 1671.; Sokolski glasnik – zvaničan organ Sokolskog
saveza Srba, Hrvata i Slovenaca. Zagreb, 1919.
- Ljudevit Zimperman, Spomen slovo o mučeničkoj smrti bana Petra grofa
Zrinskih i Frana Krsta kneza Frankapanskog – Za prvi svečani komers
dne. 9. svibnja 1906. što ga je gradjanstvu priredio Hrvatski sokol u Senju. HSK, 1907., 97.
42

43

HS, 6/1929., 277. -278.
Službene novine, Beograd, 287/1929.
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Slava hrvatskim mučenicima. HS, 4/1926., 120.-122.
Stjepan Hržić, Tragedija Zrinsko-Frankopanska, HS, 4/1927., 141.-142.
dr. N. Hofer, Na grobu mučenika, HS, 4/1927., 142.-143.
dr. Zdenka Smrekar, U spomen hrvatskih mučenika Zrinskog i Frankopana, HS, 4/1927., 143.-145.
Makso Benković, Spomen na Zrinskog i Frankopana, HS, 4/1928., 148.
pr. dr. R. Horvat, Urota bana Petra Zrinskog, HS, 4/1928., 151.-154.
Značenje kulta hrvatskih mučenika, HS, 4/1928., 154.-158.
Slava Zrinskom i Frankopanu! HS, 4/1929., 137.-140.

PROSLAVE HRVATSKOGA SOKOLA U VINKOVCIMA
NAKON 1991. GODINE
Na tradiciji hrvatskoga sokolstva, u novoj Hrvatskoj obnovljena su
društva Hrvatskoga sokola u Valpovu, Osijeku, Vinkovcima i Zagrebu.

Povijesne postrojbe HV-a: Frankopanska garda Ogulin, Požeška građanska straža
Sveti Grgur i Sokolska garda PŠD-a Hrvatski sokol.
HRVATSKI SOKOL VINKOVCI
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Povijesno i športsko društvo (PŠD) Hrvatski sokol Vinkovci obnovljeno je 5. svibnja 1992. u prostorijama Kulturno-informativnog centra
„Privlačica“ u Vinkovcima.
Nakon dužega vremena PŠD Hrvatski sokol Vinkovci organizirao je
prvi put 30. travnja 2010. Sokolski dan uz obilježavanje pogibije velikana
Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana. Započelo je dan uoči 30. travnja postavljanjem izložbe Zrinski i Frankopan i Sokolski dan u izlogu Ljekarne u Zvonimirovoj ulici u pješačkoj zoni. Bila je to prigoda da na taj
dan u Vinkovce ponovno dođu članovi Frankopanske garde Ogulin i Požeška građanska straža Sveti Grgur, a pridružili su im se i članovi Hrvatskoga sokola, Sokolska garda, članovi Konjaničkoga ogranka Vinkovačkih
šokačkih rodova, kao i dame u stiliziranim građanskim nošnjama, članice
KUD-a „Tkanica“. Nakon vožnje fijakerima po gradu služena je svečana
pjevana misa u crkvi sv. Euzebija i Poliona, a pjevao je Župni zbor „Sveta
Cecilija“.44
U organizaciji Hrvatskoga sokola Vinkovci ponovno je u okviru
Sokolskoga dana obilježena obljetnica pogibije Zrinskoga i Frankopana.
Obilježavanje Sokolskoga dana u Vinkovcima započelo je postavljanjem
izložbe u Galeriji OMH u Vinkovcima u izlogu Ljekarne u pješačkoj zoni,
koja je govorila o ovoj dvojici velikana, kao i o aktivnostima društva u prijašnjoj godini. U nedjelju 29. travnja 2012., u crkvi sv. Vinka Pallottija
održana je svečana misa posvećena Zrinskom i Frankopanu. Nakon toga je
u Sokolskom domu organizirano druženje članova domaćina, predstavnika
Vinkovačkih šokačkih rodova i Građanske straže iz Požege.45
Među brojnim događanjima u Vinkovcima, u organizaciji Povijesnog i športskog društva Hrvatski sokol iz Vinkovaca, svečano je obilježen
28. travnja 2013., četvrti po redu Sokolski dan, u spomen na pogubljenje
dvojice hrvatskih velikana. Nakon odavanja počasti banu Šokčeviću na
vinkovačkom groblju i svete mise za Zrinskoga i Frankopana u crkvi Presvetog srca Isusova na Lapovcima, u pješačkoj zoni na vinkovačkom Korzu održan je zanimljiv program. Uz vinkovačku Sokolsku gardu, KUD
„Šumari“, soliste Marijana Matoševića, Ivana Grčića i tenora Josipa Pauli44
45

Sokolski vjesnik, glasilo PŠD-a Hrvatski sokol Vinkovci, (u daljnjem tekstu samo:
Sokolski vjesnik), 19/2010.
Sokolski vjesnik, 25-26/2012.
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ća, nastupili su i članovi Hrvatskoga kulturnog prosvjetnog društva „Jelačić“ iz Petrovaradina. Na ovogodišnju svečanost u posjet su im došle povijesne postrojbe HV-a: Frankopanska garda iz Ogulina, Kostelska pistola ‒
Keglevića straža Kostel iz Pregrade i Društvo Sveti Grgur iz Požege. Kao i
svake godine bila je postavljena tematska izložba u Galeriji Matice hrvatske, u pješačkoj zoni.46

Obilježavanje Sokolskoga dana u Vinkovcima 28. travnja 2013.

Kao uvod u obilježavanje Sokolskoga dana, 28. travnja 2014., u Galeriji MH postavljena je izložba posvećena Zrinskom, a u srijedu 30. travnja, u crkvi sv. Euzebija i Poliona služena je sv. misa u čast ove dvojice
velikana.
Zbog jake kiše svečano obilježavanje Sokolskoga dana, koje je trebalo biti održano u pješačkoj zoni grada, održano je 3. svibnja 2014. u
Sokolskom domu na Sopotu. Svečanost je započela himnom u izvedbi
MPG-a „Lipa“ Vinkovci, koja je izvela Zakletvu Zrinskog iz opere Nikola
Šubić Zrinski. Voditelji svečanosti bili su Marija Kiš i Vladimir Vranješević. Na početku gostima se obratio Zlatko Virc, predsjednik PŠD-a Hrvat46

Sokolski vjesnik, 28/2013.
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ski sokol. Svečani prijavak gradonačelniku dr. Mladenu Karliću podnio je
Vatroslav Bekatigo, predsjednik Saveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske. Na obilježavanje Sokolskoga dana odazvale su se udruge: Kostelska
pistola – Keglevićeva straža Kostel iz Pregrade, Društvo Sveti Grgur iz
Požege, Gradska straža iz Bakra i Sokolska garda. U programu su sudjelovali: Glazbena škola Josipa Runjanina ‒ bariton Mislav Dretvić, uz klavirsku pratnju prof. Tamare Krajnović, HKPD „Jelačić“ iz Petrovaradina, pod
vodstvom Vesne Kesić-Krsmanović, MPS „Paorija“ iz Tordinaca te pjevači Ivica Grčić, Ivan Meković, Karmela Čengić i Marijana Matošević te TS
KUD-a „Šumari“ Vinkovci.47

Sveta misa za Zrinskog i Frankopana u crkvi Presvetog Srca Isusova
na Lapovcima.
47

Sokolski vjesnik, 29-30/2014.
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Plakat Sokolskog dana iz 2014. godine
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Naša izdanja:
Josip Šokčević, hrvatski ban (više autora), sunakladnik „Privlačica“
Vinkovci, Vinkovci, 2002.;
Agneza Szabo: Ban Šokčević i njegovo doba (2011.);
Zlatko Virc: Hrvatski sokol u sjeveroistočnoj Hrvatskoj, nakladnik
„Privlačica“ Vinkovci (1998.);
Željko Iveljić: Športska gimnastika Vinkovaca u Slavoniji i Baranji 1961.2004., nakladnik „Privlačica“ Vinkovci (2005.);
Željko Iveljić: Sto godina gimnastike u Vinkovcima, nakladnik „Privlačica“
Vinkovci (2007.);
Željko Iveljić: Športska arhitektura Vinkovaca (2009.);
Željko Iveljić: Tjelovježbene udruge istočne Hrvatske do 1929. godine
(2012.);
200 godina od rođenja hrvatskog bana Josipa Šokčevića, zbornik radova
sa znanstvenoga skupa (2015.)
Zbornik i katalog izložbe Vinkovački kraj u Velikom ratu (1914. - 1918.),
(2016.)

Spomenari:
Ivo Fici (2007.)
Dr. Josip Fulanović (2008.)
Prof. dr. Stojan Dimitrijević (2008.)
Prvi vinkovački paromlin i vinkovačko mlinarstvo (2009.)
Ballingovi - Martin Balling (2013.)
Draganovci - vinkovački korijeni (2014.)
Josip Kozarac u Lipovljanima, reprint (2016.)
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Naslovna stranica: Medalje s likovima Petra Zrinskoga i Frane Krste Frankopana (autor nepoznat). Preuzeto iz Prigodnice Družbe “Braća
Hrvatskoga Zmaja”, Zagreb, 2005. godine.
Poleđina: Sokolski dani, 2013.

Sponzor:
Gradsko poglavarstvo Grada Vinkovaca

Spomenar br. 8, prosinac 2016.
Izdavač: Povijesno i športsko društvo
„Hrvatski sokol“ Vinkovci
Za izdavača: Zlatko Virc
Autor: Željko Iveljić
Urednik: Zlatko Virc
Uredništvo: Zlatko Virc, Tihomir Marojević, Željko Iveljić i
Maja Bukna
Lektura: Maja Bukna
Grafička priprema i tisak: Zebra, Vinkovci
Naklada: 200 primjeraka
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