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Vážené sestry, bratři, milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a držíte v rukách poslední číslo roku 2021.
Vzhledem k pandemii to byl rok v našich životech opět trochu nezvyklý. I proto se prosincové číslo roku 2020 se neslo v duchu dušičkové atmosféry – psali jsme o pomnících a hrobech. Tentokrát jsme
se nenechali ovlivnit smutným počasím a vysokými čísly nakažených
a téma jsme zvolili zcela opačné: Miroslava Tyrše, který se ve svých
proklamacích, proslovech a článcích vyznačoval tím, že vždy hleděl
dopředu ve smyslu hesel „Kde strnutí, tam smrt“ a „Tam svět se hne,
kam se síla napře“. Druhé ze zmiňovaných hesel bylo též vybráno
za motto příštího roku, v němž si budeme připomínat několik významných výročí. Především 200 let od narození Jindřicha Fügnera
a 190 let od narození Miroslava Tyrše, 160 let od založení Sokola.
Od té doby, co vznikly Vzdělavatelské listy, jsme se fenoménu Tyrš
vždy věnovali jen v souvislosti s daným tématem. Je tedy načase našemu zakladateli věnovat celé číslo. Vybrali jsme z široké škály Tyršova
díla tu oblast, která měla významný dopad na společnost. Tyrš je dnes
v široké společnosti znám především jako zakladatel Sokola, což bohužel zastiňuje jeho význam v oblasti archeologie a kritiky umění, v obou
těchto oborech totiž bývá označován za průkopníka, zakladatele.
Vzdělavatelské listy povětšinou píšou zaměstnanci a činovníci
Vzdělavatelského odboru a občas k tématům přizveme odborníky
z jiných institucí. V tomto čísle se prvně setkáte s články od Martina
Tilšara, který nahradil Marcelu Mandovou na mateřské dovolené.
Martin vystudoval teorii a kritiku na DAMU, proto mu bylo i toto číslo
blízké a hned se zapojil do psaní článků.
Dnes ráno jsem si v tramvaji přečetla zajímavý článek v jednom
týdeníku o tom, že je lepší být pesimistou, který má naději, než optimistou. Je až zázračné vidět, co všechno Tyrš od 60. let předminulého století dokázal, ačkoli zemřel poměrně brzy a posledních patnáct
let navíc bojoval s duševní nemocí. Když čtete jeho dochovanou korespondenci, vyznačuje se právě lehkou melancholií a pesimismem,
vždy ale nabádá k činu. V jednání se zrcadlí naděje.
Vážení čtenáři, sokolky a sokolové, přeji inspirativní čtení o činech
a vizích našeho zakladatele.
Kateřina Pohlová
jednatelka Vzdělavatelského odboru ČOS
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Tyršova
sokolská brannost
„Paže tuž! Vlasti služ!“
zní nám v pochod řadu let.
My jsme tím nadšeni,
řítíme se mužně vpřed.
Vezmi zbraň, v boku zář,
v žilách otců vřelou krev.
Nad námi prapor vlá,
v rudém poli bílý lev!
V době konání VI. všesokolského
sletu v roce 1912 přihlížel britský
novinář a historik Henry Wickham
Steed slavnostnímu průvodu
Prahou, kterého se účastnilo
na 17 000 sokolů z celého světa.
Tu se přitočil k tehdejšímu poslanci
Říšské rady ve Vídni (a budoucímu
prvnímu předsedovi československé vlády) Karlu Kramářovi a řekl:
„To nejsou gymnasti, to je armáda.“
Odpovědí mu bylo: „Ano, budou-li
míti patřičné zbraně, mohou něco
znamenati v evropské válce.“
◼ Michal Burian, vzdělavatel ČOS

O pouhé dva roky později se Evropa a záhy téměř celý svět propadly
do válečného šílenství, které nemělo
do té doby obdoby. Miliony mužů
rukovaly do zákopů velké války, jak
se tenkrát nazývala, protože si nikdo
nedovedl představit, že přijde další
ještě větší světový konflikt. V červenci 1914, v prvních dnech války, se
v Paříži vytvořila skupina Čechů, jejíž
základ tvořili členové pařížského Sokola a krajanského spolku Rovnost.
Dne 31. srpna 1914 vznikla v Bayonne
v rámci francouzské cizinecké legie
rota o 250 mužích, která přijala název podle svého sokolského pozdravu – rota Nazdar. Z gymnastů se tak
stalo skutečné vojsko, první vojsko
neexistujícího státu, který měl vzniknout až o dlouhé čtyři roky později.
Jak k tomu vlastně mohlo dojít? To
je příběh Tyršovy sokolské brannosti,
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Plakát k VI. všesokolskému sletu v roce 1912
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Manifest, který umožnil rozvinout Tyršovu brannost naplno
na jehož začátek se musíme vrátit
o padesát let zpět.
První desetiletí existence sokolského hnutí po jeho vzniku v roce
1862 probíhalo na pozadí dramatických událostí, které formovaly nejen celé tehdejší rakouské císařství
a od roku 1867 rakousko-uherskou
monarchii, ale i postavení Čechů
v rámci tohoto mnohonárodnostního
soustátí. Převratnou dobu počátku
60. let 19. století nazval později Jan
Neruda „českým mládím“. Vznikaly české noviny, zřizovaly se české
spolky. Záhy měly Čechy největší síť
spolků všeho druhu z celého Rakouska a nejpřednější místo mezi
nimi zaujímal od roku 1862 Sokol.
Miroslav Tyrš se v této době stal
jedním ze spolutvůrců českého národního programu. Ovlivněn Darwinem zdůrazňoval, že dějiny lidstva
jsou věčným bojem o bytí a trvání.

V Sokole Darwinovu vývojovou teorii aplikoval na praktický program
národní emancipace. Sokolství tak
pojímal jako zdokonalování člověka
tělocvikem v národním duchu. Vyplývá to ostatně již z prvních Tyršových
statí. V provolání z roku 1863 zazněla
slova: „Třeba rázné, neoblomné vůle,
třeba přesnosti a zachovalosti mravů,
třeba paže mohutné a obrany znalé,
třeba ducha bratrství a lásky mužné.“
Ve stejném roce adresoval Jindřichu
Fügnerovi věty: „Ne marné hře, ne
marné zábavě zasvětil jsi veškerý úsil
svůj. Tuhá jest práce naše, posvátný
úkol náš. V nové plémě, jařejší předešlých, vyspěti jest nám, jež v křepkém
těle křepkou chovajíc vůli, holubí
mírnosti slovanské sokolí chrabrost
dob slavnějších by opět přidružilo,
v plémě, jež cizí uznávajíc práva, hájíc však práva svá, ve dnech bouře
a návalu v přední, neprůlomnou se

Takový pohled se naskytl Henrymu Wickhamu Steedovi
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seřadilo hráz, o níž roztříštily by se
všeliké útoky vrahů našich.“ Již zde
tak Miroslav Tyrš předznamenal myšlenky ze svého patrně nejvýznamnějšího díla, programového prohlášení
Náš úkol, směr a cíl, které poprvé
publikoval v prvním čísle časopisu
Sokol v lednu 1871.
Hovoříme-li o počátcích sokolské
brannosti, nelze se pochopitelně nezmínit o vlastních sokolských cvičeních. Již od roku 1862 probíhaly v Sokole Pražském hodiny zápasu podle
Tyršovy soustavy vycházející z antických vzorů. Velký význam byl přičítán
rovněž šermu, který se od roku 1863
nacházel v rozvrhu všech družstev.
Vznikla tak česká šermířská soustava
s českým názvoslovím.
Zlomem v pojetí Tyršovy sokolské
brannosti se stal válečný rok 1866.
Červencová porážka rakouské armády v bitvě u Hradce Králové a následné obsazení Prahy byly pouze
jeho vyvrcholením. Již v čase válečných příprav přednesl Miroslav Tyrš
15. května 1866 na schůzi cvičitelského sboru Sokola Pražského návrh
na zřízení zemské hotovosti k obraně
vlasti. Prusko bylo vnímáno jako odvěký nepřítel, proti němuž je třeba
bránit hranice českých zemí. Sokolové měli prodělat branný výcvik a stát
se městskou i zemskou gardou. Součástí návrhu byla i úprava českého
vojenského velení. Výboru jednoty byl
následně zaslán přípis, v němž mimo
jiné stálo: „Ačkoliv silocviky sokolské
za vydatnou pokládáme průpravu
i k výkonům válečným… jest předním
přáním a žádostí naší, by zavedena
byla u nás cvičení vojenská, cvičení
se zbraní, a to v míře takové, bychom
v době co možná nejkratší pohotově
byli spolupůsobiti buďsi již zpředu
toliko při konání služby městské,
dále pak při obraně a úbraně drahé
vlasti naší, kdykolivěk by tato vyžadovala paží a životů našich…“ Návrh,
směřující de facto ke vzniku české
dobrovolnické armády, byl místodržitelem hrabětem Lažanským ve slušnosti odmítnut, myšlenka brannosti
ale již zůstala v Tyršově sokolství
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Zřejmě nejznámější sokol a legionář
v jedné osobě, plukovník Josef Švec
pevně ukotvena. Praha byla prohlášena za otevřené město a opustily
ji veškeré vojenské a policejní jednotky. O klid a pořádek ve městě
se tak starali jen městští strážníci
posílení ozbrojenými měšťanskými
oddíly a dokonce i městskými hasiči.
Tyršova sokolská domobrana byla
sice odmítnuta, přesto se sokolové na udržování pořádku významně
podíleli a plnili tak poprvé stejnou
funkci jako v říjnu 1918.
O rok později byl připraven systém vojenských cvičení v Sokole
zahrnující mimo jiné pořadová cvičení, cvičení s ručnicí včetně střelby
a šerm bodákem. Vzhledem k událostem spojeným s rakousko-uherským vyrovnáním a opomenutím
všech historických práv Čechů však
zájem o obranu vlasti velmi ochladl
a systém se na Tyršův návrh nerealizoval. Trvalou hodnotou těchto pohnutých měsíců ale zůstalo české
vojenské velení a názvosloví, které
Miroslav Tyrš vypracoval v roce 1866.
O rok později vyšlo tiskem v nakladatelství Edvarda Grégra pod názvem
České velení a názvosloví vojenské
dle reglementů a polní služby c. k.
pěchoty rakouské. Dnes zní úsměvně,
že před Tyršem se například roznožení nazývalo rozmrsknutí noh, unožení
se říkalo rozetknutí noh a dřep byl
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bobek (což nám v hovorové češtině
zůstalo dodnes). Když vznikla v říjnu
1918 Československá republika i její
armáda, bylo třeba urychleně vypracovat české povelové a vojenské názvosloví. Vracející se legie používaly
sokolské povely pocházející z roku
1866. V rámci ministerstva národní
obrany byla ustavena komise v čele
s bratrem Jindrou Vaníčkem, která po dlouhých deset let pracovala
na komplexním vojenském názvosloví. Výsledek její práce používáme
dodnes. Jako jeho základ posloužila
právě práce Miroslava Tyrše.
Jak již bylo řečeno, klíčovým Tyršovým dílem se stalo programové
prohlášení Náš úkol, směr a cíl, které
poprvé publikoval v prvním čísle časopisu Sokol v lednu 1871. Své myšlenky o významu sokolstva zde mimo
jiné formuloval takto: „… veškeré
dějiny jak tvorstva vůbec, tak lidstva
zvláště jsou věčný boj o bytí a trvání, v němž podlehne a vyhyne to, co
k životu nadál je neschopno a celku závadno… národové, čím menší
jsou, tím větší činnost vyvinout musí.“
K sokolské brannosti zde najdeme
snad nejúdernější odstavec, jaký kdy
Tyrš publikoval: „Povšechná známka
společnosti choré a zvrhlé je ta, že
sobětnost rozmařilá se samoklamnou lží v ní převládá. Kde však jádro
života zdrávo jest, tam platí celek
částem nade vše, tam není místa
pro zradu, netečnost, jen o prospěch

osobní a vlastní záchranu sobětně
dbalé a v době rozhodné úsilí části
šlechetnější mařící; jen tam je možno,
aby nikdo nesměle neb zrádně neodstoupil, co by celý národ stál a setrval
jako rek jediný, o jehož neprůlomné
brnění roztříští se nakonec meče vražedné. Jen národ zdravý též národ
branný jest. Zbroj v každé pěsti! Zřízení válečné! Stokrát, tisíckrát to budiž řešeno! Avšak k nástroji a k ústroji
též především junstvo a mužstvo
zdatné a úhodné!“
Ačkoli se v pozdějších letech vedla
polemika o významu zvolání: „Zbroj
v každé pěsti! Zřízení válečné!“, postavení, jaké Tyrš přičítal sokolské brannosti, je nezpochybnitelné. Dokládá
to především jeho článek nazvaný
„Pokud tělocvik a jednoty tělocvičné
k brannosti národní přispívají“ publikovaný v časopise Sokol krátce po programovém prohlášení. Zajímavostí je
například Tyršův návrh na zavedení
branné výchovy do škol, který našel
odezvu až o mnoho let později v době
bezprostředního ohrožení republiky po schválení zákona o branné
výchově v roce 1937. Neméně nadčasové bylo konstatování: „Zbraň se
může snadno zaplatiti, lid se může
v nedlouhé době obstojně vycvičit,
může se i nadchnout, avšak tělesné
vlastnosti bojovné nelze mu nakvap
dodat, zde toliko dlouholetá činnost
může mít výsledků rozhodných.“ V této
větě lze spatřovat jeden z Tyršových

Přísaha roty Nazdar 12. října 1914
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Prezident Masaryk na společné fotografii s legionáři
odkazů pro budoucí generace, neboť
její obsah platil nejen v dobách Tyršových, ale i v současnosti.
V Tyršově pojetí sokolské brannosti tělocvikem sílí a rozvíjejí se
i duševní a mravní schopnosti, mezi
něž počítá sebedůvěru, rozvahu, od-

vahu, duchapřítomnost, rychlé a samostatné rozhodování, vytrvalost,
neomrzelost (armádě dodává ducha
i v dobách, kdy se jí nevede dobře)
a závodivost. Z pohledu našich dnešních znalostí se jedná o vlastnosti,
kterými v letech první světové války

oplývaly československé legie a které
často hrály zásadní roli při řadě jejich
bojových akcí. Kromě Tyršem vypracovaných českých povelů a vojenského názvosloví přijaly legie i sokolské
bratrství a demokratičnost. Legionáři se zdravili sokolským nazdar,
oslovovali se bratře a tykali si. Podstatu sokolské výchovy spočívající
ve všestranném zdokonalení člověka
po stránce tělesné i duševní ocenil
i T. G. Masaryk: „Při zakládání našich
legií za války uvědomil jsem si plně
význam idejí a díla Tyrše a Fügnera.“
Sokolové zakládali československé
legie zcela v duchu Tyršovy myšlenky silně ovlivněné darwinismem:
„V zdravém těle, zdravý duch; i dodávám v silném těle, silný duch – to
budiž především heslem naším. Národ slabochů nikam nedospěje.“ Vznik
československých legií na sokolských
základech byl zhmotněním Tyršových
snah o to, aby se Sokol stal základnou brannosti národa.

Jedním z úkolů sokolstva v rámci zajišťování pořádku v nové republice byla i stráž Pražského hradu
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PRŮKOPNÍK

ČESKÉ UMĚLECKÉ KRITIKY, ESTETIKY A ARCHEOLOGIE
Miroslav Tyrš může leckomu připadat jako Jára Cimrman. Rozsah jeho zájmů i odborné činnosti byl gigantický. Jediný rozdíl je snad v tom, že Tyrš
za svého života přece jen v mnohém uznání dosáhl. Co však měl se slavným
pojizerským rodákem rozhodně společného, je jeho činnost průkopnická.
Pojďme si blíže představit tři různé obory, ve kterých stál doktor Tyrš doslova na startovní čáře, které u nás vytvořil a zavedl.

◼ Martin Tilšar, Vzdělavatelský odbor ČOS

tvarném umění odpovídají realismus
a naturalismus. Najednou se mnohem
více zajímá o náměty děl, o historický
vývoj daného žánru, pokrok a pravdivost. Jeho texty zůstávají velmi živé
a barvité, jako jeden z mála psal bez
všech obtížných odborných pojmů tak,
aby mu všichni rozuměli. Na tehdejší
i dnešní dobu bylo také dosti neobvyklé, že jím kritizovaní malíři se s ním
většinou přátelili, uznávali jeho názory
a vážili si ho jako arbitra.
Na umění se Tyrš díval svou sokolskou optikou. Toužil v něm nalézt
propojení pravdy a krásy a rovněž
i ideálu a skutečnosti. Více než realismu si tak cenil jemné idealizace
skutečnosti. To je stejné, jako že sokol
je sice jen člověk, ale neustále se zušlechťuje a zlepšuje kázní a cvičením.
Proto se nikdy nepřihlásil k realismu
úplně, realisté totiž rádi zobrazují i to,
co je v člověku nebo na světě ošklivé.
Ideální umělecké dílo bylo pro Tyrše
takové, ve kterém je vnitřní rozruch
největší, ale při naprostém vnějším klidu. Za příklad poslouží Mánesův návrh
prvního sokolského praporu. Sokol je
tu sice zobrazen v klidném majestátním rozpřažení křídel, ale při bližším
pohledu vidíme, jak je ostražitý, vzrušený, připravený kdykoli uvolnit tu obrovskou sílu, kterou v sobě má.

KRITIKA UMĚNÍ A UMĚNÍ KRITIKY

sám cestami do zahraničí, kde neustále navštěvoval galerie, muzea a výstavy, sledoval nové trendy i staré mistry.
Byl tedy do velké míry samouk, spoléhal jen na svůj cit, zážitek a zkušenost.
Coby recenzent prodělal určitý vývoj. Jeho první články pro Národní listy,
Osvětu, Lumír či Zlatou Prahu se nesly
v duchu dobově konvenční formalistické estetiky. To znamená, že Tyrš více
než co jiného u děl pojmenovával jejich formu, to, jak jsou udělána, a srovnával ji s jakousi ideální krásou, kterou
formalismus předpokládá. Umělec byl
tím lepší, čím více se k takové kráse
dokázal přiblížit. Později, kolem roku
1873, se ale pod vlivem Darwinových
teorií a především Hippolyta Taina
přiklání k pozitivismu, kterému ve vý-

Josef Mánes: skica bílovického kroje

Jaroslav Čermák: Návrat černohorských uprchlíků do jejich rodné vesnice

V Praze druhé poloviny 19. století
působili kritici němečtí jako Springer,
Ambrose či Bayer, kteří reflektovali
pouze umění německé. Čeští výtvarníci tehdy tvořili pod vlivem dobově
populárních škol: mnichovské, vídeňské, pařížské, učili se u cizích. Tyrš
jako první hlasitě upozorňoval na to,
že nic jako původní ryze české umění
neexistuje.
V kritice byl jeho základ především filozofický. Svůj vkus si tříbil
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Ukázka práce generace Národního divadla, Josef Ženíšek: opona ND
Mánes se vůbec Tyršovi stal vzorem
pro posuzování českosti v umění. Roku
1873 při příležitosti posmrtné Mánesovy výstavy doslova píše: „[Mánesovi] v umění českém první místo sluší
a náleží. (…) Seberme věci Mánesovy
a učiňme je umělcům přístupny, rozšiř-

me je…“ Tvrdil, že umělce neformuje
jen prostředí a doba, ale hlavně plemeno, rasa, národ. Vždy proto zdůrazňuje, že umělec má být nejen moderní,
ale hlavně národní.
Takového nalezl i v Jaroslavu Čermákovi. Zatímco Mánesa obdivoval

Že dnes Národní divadlo zdobí trigy Ladislava Šalouna, je velká zásluha
Miroslava Tyrše
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jako kreslíře a nezdolného sběratele
folklorních prvků a lidových motivů,
na Čermáka upozorňuje hlavně jako
na malíře a koloristu. Nejen způsob
práce s barvou a světlem, ale hlavně
jeho náměty oslavující český národ
uváděly Tyrše v úžas. A díky malbám
husitského hnutí či bojů Jihoslovanů
za svobodu začíná chápat české umění jako plnohodnotnou součást umění
slovanského. To bylo konečně v duchu
doby národního obrození obvyklé. Pro
slovanství v umění si vážil také Poláků. Chtěl, aby Jan Matejko, rodák
z Krakova, přijal místo ředitele pražské
Akademie malířské, což se však nikdy
nepodařilo.
Ale českého umění se Tyrš nakonec
dočkal. Byli to umělci takzvané generace Národního divadla, které prohlásil
za „českou výtvarnou školu“ – Zítek,
Brožík, Hynais, Aleš, Ženíšek, Myslbek a další. Ti se měli podle něj stát
studnicí inspirace budoucím mistrům,
z nich se mělo čerpat, k nim se mělo
vše v umění českém vztahovat.

ESTETIKEM V PODSTATĚ MIMODĚK

Pokud máme přemýšlet o Tyršovi a estetice, je dobré začít otázkou: Proč
o ní přemýšlel on? K čemu estetiku
potřeboval? Odpověď nás přivede
zpátky k jeho tvorbě v oblasti umělecké kritiky a především k sokolstvu.
Otakar Zich, o dvě generace mladší
přední český estetik, dokonce tvrdil, že
celou Tyršovu estetiku dokážeme vydestilovat ze sokolského hnutí.
Ve svém spisku z roku 1873 Tělocvik
v ohledu estetickém se Tyrš jeví jako
estetik formalista. Formu estetiky ale
naplňuje etickým obsahem, usiluje
dokonce o syntézu těchto pojmů. Není
moralistou, jenž by podřizoval krásu
dobru, ale ani estétem, který by si
vážil jen formy krásy. Je to jeho fascinace řeckou kulturou, kalokagathia, co
ho drží uprostřed těchto dvou extrémů
– krása těla musí jít s krásou ducha,
tedy krása formy s krásou obsahu.
Doba jeho života je silně „předuševnělá“, vzdělání i víra pracují pouze
s duší. Tyrš nejde cestou extrému
a na rozdíl od jiných sportovních spol-

sokol

listy
nosti je proto daná reakcí na změny
vnějších podmínek, přizpůsobováním
se, protože co je dobré dnes, může
být zítra špatné: „Buďte věčně nespokojeni!“
Právě proto Sokol nezahynul
s osvobozením českého národa v roce
1918. Naše země sice dostala vlastní
vojsko a svobodu, ale Tyršovy ideály
vývoje jedince i celé společnosti byly
platné pořád a platí ještě i dnes.

ARCHEOLOG?

Tělocvik v ohledu estetickém, vydání
z roku 1926
ků duši nezatracuje. V tělocviku se
podle něj má dbát na to, aby se každá
část těla rozvíjela stejnoměrně, proto
měl za ideální prostná. Tělo znetvořené přílišnou duševní či jednostrannou
fyzickou prací se má v Sokole celkově
napravit. Zároveň si všímá, že rovnoměrným cvičením se neodstraní tvarové rozdíly těla dané rasou, směřuje
tedy opět k národnostní stránce věci.
Jeho touhou je, aby se uvnitř hnutí
smazaly sociální, politické, náboženské i jiné rozdíly. Nejvíce se tento jeho
požadavek demonstruje při sletových
cvičeních, kdy různorodí jedinci tvoří
a rozvíjejí jediný koordinovaný pohyb.
Za nejkrásnější pohyby má ty nejpřirozenější – běh a skok. Samotná
krása těla je až sekundární, je to jen
jakási krása v možnosti, neboť na těle
pouze vidíme fyzickou připravenost
a schopnost k pohybu. Soustavným
cvičením dosáhneme větší ladnosti,
přesnosti i větší síly a její hospodárnosti, protože každá fyzická činnost
zanechává v těle stopy do budoucna. Do maximální míry rozvinuté tělo
i duch individua přináší podle Tyrše
život, který jediný je estetický. Lidská společnost jako celek je potom
nesmrtelná pro věčný koloběh života
a smrti jejích jedinců. Estetika společ-
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Tyršovo bádání archeologické úzce
souvisí s jeho zájmy o historii a teorii
umění. Uvážíme-li jeho celoživotní zájem o staré Řecko, je jasné, že se bez
této vědy neobešel. Především na studijních cestách v muzeích se setkával
s různými artefakty: sochami, keramikou, šperky. Pro Národní listy psal
mezi lety 1877 a 1881 články o nových
nálezech v Egyptě, Pompejích, Mykénách, o probíhajících výzkumech a archeolozích. Ucelenějším textem, který
drobnější články zastřešuje, je potom
jeho úvodní přednáška prezentovaná
na pražské univerzitě v roce 1883 nazvaná O významu studia dějin starého
umění orientálního.
Tyrš se v archeologii tedy neuplatňoval přímo – nejezdil nikam na vykopávky, ani nemyl střepy – pro jeho
vlastní činnost mu byla jen jakousi pomocnou vědou. Asi nejvíce s ní pracuje
ve své knize Laokoon, dílo doby římské.
Byla to práce, jež mu měla v roce 1873
získat habilitaci na pražské univerzitě.
Od svého pokusu obhájit ji ale tenkrát
ustoupil, text přepracoval a pokusil se o to znovu až v roce 1879, a to
na německé části pražské univerzity.
Neuspěl. Nicméně v roce 1883 získal,
už na české větvi zmíněné univerzity,
mimořádnou profesuru a stal se tak
vůbec prvním profesorem archeologie.
Někteří čeští archeologové proto dnes
doktora Tyrše rádi vnímají jako oborového praotce zakladatele.
A co je vůbec ten Laokoon? Mramorové sousoší, souboj trojského
kněze a jeho dvou synů s mořskými
hady. Bylo nalezené v Římě roku 1506
a dodnes je součástí vatikánských

sbírek. Od samého objevení se vedly
spory ohledně datace a místa jeho
vzniku. Když se o soše dozvěděl Tyrš,
čítal tento spor už na šedesát spisů. Drtivou většinu z nich vytvořili
němečtí autoři. Doktor Tyrš původ
sochy na rozdíl od ostatních dosazoval do starověkého Říma a o dataci
se pokoušel skrze odraz v literatuře
a jména vytipovaných starořímských
sochařů při znalosti jiných jejich děl.
Podpis autora na sousoší totiž chybí.
My už dnes víme, že se Tyrš mýlil.
Laokoon pochází z Řecka a je považován za jednu z nejcennějších ukázek
sochařství helénismu.
Spis doktora Tyrše má ale jinou hodnotu a význam. Nejenže se
uprostřed etablovaných italských,
anglických a především německých
odborníků bije za názor jiný, ale hlavně se jedná o českou odbornou práci
na téma světového významu. Chtěl
dokázat a dokázal, že i malý a pomíjený národ má světu co říct.
Literatura: TYRŠ, Miroslav, Laokoon, dílo doby
římské, Praha 1873; JANDÁSEK, Ladislav,
Dr. Miroslav Tyrš k stému výročí jeho narození,
Praha 1931; K. B. M., M. Tyrš, kritik, Národní
listy 1901; FIALA, Rudolf, Tyršův odkaz, Toronto
1986.

Sousoší Laokoon a jeho synové, za jehož původ se Tyrš tolik bil
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160 LET TYRŠOVA TĚLOCVIČNÉHO NÁZVOSLOVÍ
Jen si to představme: je podvečer, středa 5. března 1862, za okny tuhne večerní mráz a v přeplněné tělocvičně Malýpetrova sálu se tísní na šedesát cvičenců. Jsou to vesměs Fügnerovi známí a kolegové z práce. Miroslav Tyrš zajistil
sbor prvních dvaceti cvičitelů, vše je tedy připraveno k úvodní sokolské cvičební hodině. Jenže ouha! Od samého
začátku cvičenci i cvičitelé narážejí na absenci tělocvičných pojmů. Snaží se o cvicích dohovořit napůl česky, napůl
německy, komolí slova, vymýšlejí si je. A je z toho takový babylon, že se jen zázrakem nikdo neporanil. Kdepak, říká
si nejspíš v tu chvíli Tyrš, dozrál čas na nové pojmosloví.
◼ Martin Tilšar, Vzdělavatelský odbor ČOS

DOBA PŘEDSOKOLSKÁ

Protože Sokol vznikl v oblasti se
silným vlivem německé kultury, sluší se článek o češtině začít německým okénkem. Ještě před Sokolem,
v roce 1861, totiž vznikla v Praze
odbočka německého tělocvičného hnutí turnerů Prager Männer
Turnverein. Německá soustava tělocvičného pojmosloví je ale mnohem starší. Vznikla někdy kolem
roku 1816 a jejími autory byli Ernst
Eiselen a sám zakladatel spolku
Friedrich Ludwig Jahn. Dokud nevznikly české ekvivalenty, používaly
se i u nás pro pojmenování cviků
pojmy německé.
Vůbec prvním, kdo se v prostoru
českého jazyka snažil vytvořit tělocvičnou terminologii, byl v roce 1848

Povelové pojmy s ukázkami cviků
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Adolf Hájek. Pro svůj studentský Akademický tělocvičný spolek s pomocí
Josefa Jirečka vybíral z Jungmannova slovníku vhodná pojmenování.
Na jeho snahy pak navazovali Jan
Malýpetr, K. J. Erben, syn básníka
F. L. Čelakovského nebo J. E. Purkyně
a mnozí další. Bylo to Malýpetrovo
názvosloví, které přejal Sokol Pražský, ale cvičenci s ním nebyli spokojení a dožadovali se nového, přesnějšího, výstižnějšího.
Jen na okraj doplňme, že úplně
první česká kniha ryze o tělocviku se
jmenuje Tělocvik pro dívky. Je z roku
1862 a autorem byl Bohdan Ardelt.
Kdyby nic jiného, je cenným svědectvím podoby českého tělocvičného
pojmosloví těsně před vznikem Sokola.

SOKOL HLEDÁ SLOVA

Výbor Sokola v březnu 1862 ustanovil
komisi, která se měla úkolem tvoření
slovních pojmů šířeji zabývat. Vedle
vybraných cvičitelů tu působil i již
zmíněný K. J. Erben, nebo lexikografičtí odborníci František Špatný
a Josef Rank. Z toho je patrné, že
sokolové věc brali velmi vážně.
Vedle toho tu byl Miroslav Tyrš,
který na podrobném pojmosloví pracoval už od roku 1860. Dnes přesně
nevíme, zda se opíral o Malýpetrovu
soustavu, či zda zkrátka důvěřoval
svému jazykovému citu a zkušenostem z gymnaziálních studií klasických jazyků. Jisté je, že záhy přichází
s osmi sty pojmy, z nichž jen padesát
se užívalo už předtím. Na čtyři sta
padesát jich převzal z Jungmannova slovníku, spoustě
z nich dal nicméně nové
významy. Zbytek tvoří slova přeložená z němčiny
a francouzštiny a slova jím
uměle vytvořená.
Výbor výsledky jeho
práce schválil a už v dubnu 1862, pouhý měsíc
po úvodní hodině, vychází tiskem Tělocvičné
názvosloví coby součást
Pravidel tělocvičné jednoty pražské Sokol. Tento
spisek obsahuje na sto
padesát výrazů pro prostná a cvičení na nářadí.
V roce 1867 vycházejí další
dvě knihy: Německo-české názvosloví tělocvičné
a Německo-české názvosloví šermířské. Přibylo

sokol

listy
dvě stě výrazů pro cvičení šermu
a padesát nových pro tělocvik. Přínosem těchto svazků bylo, že upravily
pojmy z roku 1862 tak, aby se jednomu každému pojmu přiřadil pouze
jeden název.
Zásadní prací v tomto ohledu
jsou pochopitelně Tyršovy Základové
tělocviku, které vycházely po sešitech v Jahnově Kronice práce mezi
lety 1868 a 1872. Zde Tyrš provedl
poslední změny pojmosloví a sám je
veřejnosti detailně představil, popsal
a vysvětlil.

NÁZVOSLOVÍ POD LUPOU

Uveďme si nejprve pár příkladů pro
lepší představu prostředí, do jakého
doktor Tyrš přináší své názvosloví. Nejprve citujme z terminologie
Hájkova Akademického tělocvičného
spolku z roku 1848:
Rozmrsknutí noh = roznožení
Rozetnutí noh = unožení
Spojení lejtek se stehny, na prstech stoje, tělem kolmo jsoucím =
tiefe Kneibeuge = dřep
Postava, jak noha zakončena =
Schlussstellung = stoj spatný, sraz
Postava jednonohá = Stand einbeinig = stoj jednonož
A nyní ještě něco z Tělocviku pro
dívky Bohdana Ardelta, rok 1862:
Zpětručení holí = Stabwende =
výkrutem tyč přenést nazad
Držení v poloze kotníků = Risthalte = výdrž v poloze hřbetní
Točení ramen = Armdrehen = otáčení (točení) paží
Rozpírání = Spreizen = odnožování a přinožování
Tyrš v sobě nezapřel filologa a pracoval velice systematicky.
Ukažme si jeho pracovní postup.
Mějme například slovní základ
„noha“. Doktor Tyrš vyšel z představy, že nohou se dá provádět spousta
různých pohybů a cviků. Bylo by
tedy dobré vzít nohu jako slovní
kmen a snažit se okolo něj vymyslet
v ideálním případě tolik slov, kolik je
cviků. A hned přichází se slovy jako:
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u-nož-it, před-nož-it, za-nož-it,
roz-nož-it, obou-nož, s-nož-mo,
ú-nož-mo a tak dále. To stejné
provedl se slovy jako „paže“, „ruka“
a dalšími. Přidáváním vhodných
předpon a přípon ke stejnému slovnímu základu dosáhl ucelenosti,
přehlednosti a srozumitelnosti. Je-li
zkrátka ve slově „noha“, cvič nohou.
Jak již bylo naznačeno, některé
pojmy Tyrš také překládal. Nespokojil se však s vymyšlením vhodného
českého ekvivalentu, ale neustále
vše podroboval přísné kritice. Pokud
se české pojetí cviků rozcházelo
s německým, neváhal Tyrš pojmy pro
ně zcela vypustit. Například Němci
rozlišovali naše mety zánožmo, odbočmo či přednožmo pouze podle
toho, jak je tělo při přechodu nářadí
obráceno k jeho vrchní straně. Mohli
tak mezi ně počítat i cviky při skrčených nohou. Naproti tomu Tyrš takové cviky ze své soustavy rovnou vyloučil jako nedokonalé a nevzhledné.
Při překladech mu tedy nešlo jen
o dosažení lingvistické shody významů, ale také o principiálně správné
pojetí tělocviku; tohle je německé,
tohle je české.

První strana Tyršova tělocvičného
názvosloví, tisk z roku 1864
kem na doktora Tyrše. Ale raději až
po zdárném dokončení všech cviků.
Literatura: SAK, Robert, Miroslav Tyrš, Praha
ČOS, 2012; TYRŠ, Miroslav, Základové tělocviku,
Praha Matice Sokola Pražského, 1926; časopis
Sokol 1908 a 1913.

PO STO ŠEDESÁTI LETECH

Kolik je v názvosloví z Jahna, kolik z Malýpetra, Jungmanna, Hájka
a kolik skutečně z Tyrše se asi nikdy
nedopátráme. Ale není to ani potřeba. Smysl a hodnota Tyršovy práce
je v kompaktní celistvosti, se kterou
popsal vše, co sokolové, a nejen ti,
pro svá cvičení potřebovali. V průběhu času pochopitelně docházelo
tu a tam k opravám či změnám, ale
v principu nám tohle jazykové dědictví zůstalo. Asi jen padesát jeho
pojmů zastaralo a vymizelo. Jinak se
Tyršovo názvosloví používá dodnes,
a to jak v hodinách tělesné výchovy,
tak třeba i v armádě. Jen už dnes
málokdo ví, že ho máme po zakladateli Sokola.
Tak až po vás zase někdo bude
chtít podpor ležmo za rukama,
sed roznožmo pobok či podmet,
vzpomeňte si s patřičným vdě-

Jak je důležitá jednotnost v povelech
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Tyršův Děčín
Je již tradicí, že víkend v září kolem výročí narození Miroslava Tyrše děčínští sokolové za podpory města uspořádají festival s názvem Tyršův Děčín.
Program se skládá z mnoha soutěží, vystoupení, koncertů a výzev. V neděli
se u Tyršovy sochy na břehu Labe tradičně uskuteční pietní akt a průvodem
se dojde na zámek. Každoročně se do Děčína sjíždí mnoho sokolek a sokolů
z celé České republiky, aby navštívili místo, kde se Miroslav Tyrš 17. září 1832
narodil. V roce 2022 vychází výroční datum 190 let od narození na sobotu,
a proto plánujeme Tyršův Děčín uspořádat slavnostněji a velkolepěji. Miroslav Tyrš žil v Děčíně jen krátce. Tak krátce, že si město z raného dětství
vůbec nepamatoval a nikdy se k němu ani ve svých vzpomínkách nevracel.
◼ Kateřina Pohlová, Vzdělavatelský odbor ČOS
Foto: Jitka Barešová

Než se osiřelý Miroslav Tyrš přestěhoval v necelých deseti letech k matčiným příbuzným do Prahy, vyrůstal
na třech místech – v Děčíně, v Döblingu (dnes součást Vídně) a v Kropáčově Vrutici. Sám Tyrš toho o svém
dětství moc nevěděl. „Nevím, nikdy
se mnou o mém dětství nikdo nehovořil. Otce vůbec nepamatuji, i matku
málo, ač jsem ji ztratil, když mi bylo
již šest let, churavěla stále a nebylo
jí do hovoru s kloučkem.“ Jeho matka
Vincencie Františka Kirschbaumová
se narodila 1. prosince 1794. Její otec

František byl v té době úředníkem
bydlícím na zámku v Borči u Lovosic,
kde se i Vincencie narodila. Po roce
1830 se Vincencie Tirschová provdala
za o šest let mladšího Jana Vincence
(Johann Vincenz, *19. 5. 1801), syna
domkaře a zedníka Františka Karla
Tirsche z Krbic, vesnice u Chomutova
dnes již zaniklé kvůli těžbě hnědého
uhlí. Stala se „paní doktorovou“, neboť její manžel krátce před svatbou
dosáhl doktorátu v lékařství. Na jaře
roku 1832 se novomanželé přestěhovali do Děčína, kde J. V. Tirsch

Při podzimních oslavách narození Miroslava Tyrše v Děčíně jde tradičně průvod od Tyršovy sochy přes město na zámek

12

vstoupil do služeb hraběte Františka Antonína Thun-Hohensteina.
Stal se panským lékařem a na starost měl i správu lázní sv. Josefa
v Horním Žlebu. Panské služebníky
a chudý lid měl za povinnost
léčit zdarma, ostatní za poplatek.
Od hraběte dostal služební byt
v zahradním domku hned u zámku
a mohl i vykonávat privátní praxi.
Lázně sv. Josefa byly veřejné
a sjížděli se sem hosté ze severních
Čech, Německa i například Rotterdamu. Pramen, objevený roku 1768 panským lesním Františkem Pallanem,
byl prohlášen za železitý, vhodný pro
koupele. To potěšilo hraběte Thuna,
neboť miloval lázeňský život a snil
o vlastních lázních. Lázně se veřejnosti prezentovaly jako univerzální
při všech potížích včetně zažívacích
a psychických. Již v letech 1768–1769
vyrostl nad pramenem dřevěný lázeňský domek. Na počátku 19. století
vznikl komplex lázeňských domů, hotelů a ubytovacích hostinců. V několika etapách byly vystavěny promenádní lesní stezky s vyhlídkami po okolí.
J. V. Tirsch psal každoročně hraběti zprávu o jednotlivých nemocech
a účinku minerální vody. Do těchto
lázní přijal jako topiče svého starého
otce, který na tuberkulózu v Děčíně
i zemřel. Sám Jan V. Tirsch byl také
vážně nemocen a nemohl zajišťovat
kvalitní chod lázní. Neshody s panským úředníkem Kašparem Seidlem
a Tirschova nemoc zapříčinily, že byl
z hraběcích služeb propuštěn.
Dne 17. září 1832 se manželům
narodil syn Friedrich Emanuel Tirsch,
jediné dítě, které se dožilo dospělosti. Ještě předtím, než kvůli sporům
s hrabětem dostal děčínský lékař výpověď, narodila se Vincencii Tirschové
první dcera, ta však zemřela krátce
po porodu. Miroslav Tyrš si v průběhu
svého života jméno postupně počešťoval, své původní křestní jméno
Friedrich Emanuel dostal po svých
strýcích z matčiny strany, od kterých
obdržela při svatbě nemalou sumu
peněz a u kterých pak se svým synem
bydlela.
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V roce 1836 se rodina přestěhovala
z Děčína k Emanuelovi Kirschbaumovi
do Döblingu. Zde se jim narodila druhá dcera Anna Emanuela. Dříve než
i ta zemřela, podlehl její otec tuberkulóze. Sama vdova se svým synem
byla nemocna a v roce 1837 společně
odjeli ke svému druhému, svobodnému bratru Bedřichu (Friedrichu)
Kirschbaumovi, který v té době byl
hospodářským správcem na panství
v Kropáčově Vrutici a bydlel v zámeckém zahradním domku. Ani ne
po roce i ona 2. srpna 1838 zemřela.
Osiřelý, ani ne šestiletý Tyrš se o dva
roky později se strýcem přestěhoval
do zámku Stránov, kde se Bedřich
Kirschbaum stal ředitelem stránovského panství. O další rok později šel
ke svým dalším příbuzným z matčiny
strany do Prahy.

Takto vídal malý Miroslav do svých čtyř let město Děčín ze zámeckých zahrad. Na stejném místě, z jakého je fotografie focena, stávala od roku 1932
socha Tyrše.

Místa spjatá s Miroslavem Tyršem v Děčíně
Rodný dům

Až navštívíte děčínský zámek, vejděte do prostor, kde se nachází
pokladna. Po levé ruce uvidíte bustu
Miroslava Tyrše. Vlevo je průchod
(neveřejný) na malé nádvoří, kde stojí
zahradní domek, na němž je pamětní deska, která nás informuje, že

se zde zakladatel sokolstva narodil.
Nyní v prostorách domku sídlí správa zámku a nádvoří je nepřístupné.
Domek si ale můžete dobře prohlédnout zespodu, ze zahrad. Najdete jej
podle umístěné informační cedule.
Z rodného domku to je co by kamenem dohodil od Růžové zahrady, kde
se nacházely barokní sochy antických bohů. Možná právě první čtyři
roky Tyršova života v Děčíně u zámku
měly rozhodující vliv o jeho celoživotní zájem o umění a antiku.

Tyršova světnička

Tato legendární expozice stálé výstavy pod původním názvem „Jizba
dr. Miroslava Tyrše“ byla otevřena
v Oetzu, místě, kde Tyrš zemřel,
přesně v den stého výročí úmrtí
sokolského zakladatele. Výstava byla
součástí sympozia konaného Ústředím československého sokolstva
v zahraničí ve dnech 7.–9. 8. 1984
pod názvem Tyršův odkaz. Expozice
byla pořízena nákladem curyšských
jednot a místnost v Oetzu propůjčena majitelem smluvně na dobu
deseti let zdarma. Výstava byla za-
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měřena na Tyršův život, dílo a vývoj
Sokola až po dobu činnosti Ústředí
čs. sokolstva v zahraničí. V roce 1994
u příležitosti konání XII. všesokolského sletu v Praze byla expozice
převezena do Prahy, dodnes se jedné z místností v Tyršově domě říká
Tyršova světnička, protože zde byla
výstava umístěna. Po rekonstrukci objektu Tyršova rodného domu
na děčínském zámku se výstava převezla sem, později se přestěhovala
do jiných prostor. V roce 2021 byla
stará expozice zrušena a nahrazena
novými předměty a panely. Autorem
je vzdělavatel a historik Michal Burian.
Zdarma ji můžete navštívit vždy během otvírací doby zámku. Je volně
přístupná z nádvoří.
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Tyršovy kasárny

V roce 1932 zakoupila děčínský
zámek československá armáda a zámek získal oficiální pojmenování
Tyršovy kasárny. Byl sem umístěn
elitní Hraničářský prapor 1, s čestným názvem Česká družina. I v tom
byl kus symboliky, neboť sokolové
stáli v roce 1914 v Rusku u zrodu
České družiny – první jednoty
československých legií. Prapor se
často účastnil sokolských akcí,
v roce 1934 byl například na krajském
sletu v Ústí nad Labem, kde mu sokolové věnovali pamětní stuhu. Dnes
se zámek jmenuje Děčínským a armádě už nepatří.

Tyršovo muzeum

Muzeum dr. Miroslava Tyrše bylo
slavnostně otevřeno v sale terreně děčínského zámku 17. 6. 1934.
Expozice byla věnována jak zakladateli
sokolstva, tak i České družině. V sále
proběhla oprava maleb ze 17. století.
Na stěny byly zavěšeny obrazy z Tyršova života a do veliké vitríny uprostřed
sálu umístěny různé spisy a obrazy
jak Tyršovy, tak i České družiny. Též se

zde nacházela busta plukovníka Švece a dalších významných politických
představitelů. Dnes je sala terrena
prázdná, muzeum zde bylo nejspíše
jen do druhé světové války.

Tyršova socha

Když se v roce 1932 blížilo 100. výročí
narození Miroslava Tyrše, bylo rozhodnuto umístit v jeho děčínském
rodišti sochu. Za tímto účelem sokolové vybrali kopii sochy od Ladislava
Šalouna, která byla roku 1926 slavnostně odhalena na I. nádvoří Tyršova domu. Ladislav Šaloun se řadil
k předním umělcům své doby. Mezi
jeho nejznámější díla patří například

pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze. Pro
sochu Tyrše vybrali místo před salou
terrenou v Růžové zahradě děčínského zámku. Tyrš se tak vrátil do místa
nacházejícího se doslova pár kroků
od jeho rodného domku. Když v roce
1938 připadlo československé pohraničí Německu, byla socha pravděpodobně převezena do Prahy. Ačkoli se
v roce 1948 do Děčína vrátila, instalována byla až o 16 let později v parku u bývalého okresního národního
výboru. V roce 1970 musela být znovu odstraněna, aby ji nahradila socha
V. I. Lenina. Pro Tyrše se našlo nové
místo na břehu Labe pod zámeckou
skálou. Každoročně v září se tu koná
pietní akt v rámci akce Tyršův Děčín.

Alžbětě a byl řetězový. V Děčíně
stál od roku 1855, tedy od doby, kdy
byla na levém břehu postavena železniční trať spojující Prahu a Drážďany a bylo nezbytné spojit město
s vlakovým nádražím. S nástupem
automobilové dopravy přestal
řetězový most technicky i kapacitně
vyhovovat. Z úsporných důvodů
byla vybrána varianta s náhradou
mostní řetězové konstrukce moderní
ocelovou na upravených pilířích
původního mostu. Stavba ocelového
mostu započala začátkem března v roce 1933 a už v polovině září
byla provedena zatěžovací zkouška
a převedení dopravy na nový most,
zatímco pokračovaly dokončovací práce na mostě. V prosinci se
konalo slavnostní otevření mostu
a jeho předání veřejnosti. O půl roku
později 10. června byly na mostě
za přítomnosti necelého tisíce sokolů odhaleny nápisy, že most je mostem Tyršovým. Na jaře 1933 podali
na městském zastupitelstvu zástupci českých stran návrh, aby ulice
vedoucí k letnímu cvičišti děčínského Sokola nesla jméno dr. Miroslava
Tyrše. Pro návrh hlasovali všichni
čeští zástupci a členové německé
sociálně-demokratické strany. Návrh byl díky dostatečnému počtu
hlasů přijat. Dnes vede ulice Tyršova
jinudy, začíná na levém břehu Labe
a vede přes Tyršův most do centra,
má necelých 450 metrů. Nachází se
na ní autobusová zastávka, která
také nese jméno zakladatele sokolstva. Ve městě také působí Základní
škola dr. Miroslava Tyrše.

Tyršův most, Tyršova ulice
a škola

První most na místě dnešního Tyršova byl pojmenován po císařovně
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PSAL TYRŠ PŘED 141 LETY
Nahlédněme na závěr našeho čísla přes rameno samotnému Miroslavu Tyršovi
a přečtěme si kousek z dopisu, který poslal v květnu nebo červnu roku 1880
svému velkému příteli, brněnskému sokolskému činovníku Ctiboru Helceletovi.
Na vysvětlenou jen drobný úvod: rok 1880 zastihuje doktora Tyrše v plné práci. Z ozdravného pobytu v Itálii už je zpátky doma, upustil od svého působení
v politice a plně se věnuje přípravám na habilitaci z dějin umění na pražské
univerzitě. Před časem pronesl plamenný projev v Olomouci o nutnosti povznesení činnosti Sokola a nyní čeká na jeho vydání tiskem, uvažuje o obnovení časopisu Sokol a rve se s všednostmi života. Dochované dopisy vydala
Česká obec sokolská pod názvem Dopisy dr. Miroslava Tyrše Ctiboru Helceletovi v roce 1940. K tisku připravili Vladimír Groh (popraven 30. 9. 1941 nacisty),
Ladislav Jandásek (zemřel v Osvětimi v září 1942), Antonín Krejčí a Vladimír
Zapletal. Text je zveřejněn ve stejné podobě, v jaké vyšel tiskem, a zkrácen.
„Milý a drahý bratře, odpusť, žet teprvá
dnes na milý list Tvůj odpovídám. Neomlouvám se nedostatkem času, ač
by to pravda byla, než okolnosti tou,
že jsem sezení výboru našeho vyčkati
chtěl, v němž jsem některé důležitější
návrhy zkřísení časopisu a věci Sokolské vůbec se týkající učiniti hodlal. Však
starosta náš odejel do Vídně a nevím
teď, kdy sezení ono vůbec se odbude.
Že br Prager mi přepis přednášky poslal, jest arciť pravda, ale také že on
při nejlepší vůli mi nestačil. Podal sic
obsah, však právě to co jsem stenogrammem zachovati chtěl obraty,
nápady okamžiku, onu živost, kterou
člověk jen před skutečným shromážděním má a která jedině působiti může,
to jsem v tom nenalezl. (…) Co tedy
dělat? (…) Abych všechno řekl, napadla mi jiná myšlenka, použít totiž toho,
co zde jest, a udělat z toho úvodní
článek do příštího časopisu Sokolského k jehož zkřísení působiti chci. Proč
zahynul je ti známo, pakli tolik práce
na darmo vykonané mnohému celou
věc znechutilo jest to pochopitelno.
Také jsem scházel na konec já. Mne
zas vázaly poměry to materiální. Má
dlouhá nemoc stála mnoho peněz,
jež žena moje z nevelkého kapitálu
svého vzíti musila. Po odražení činže
zbylo mi 43 zl měsíčně. Co si počít,
když jsem spolek na žádný případ
obtěžovati nechtěl a nemohl. Stal jsem
se spisovatelem též z potřeby. Avšak
činnost tato jest při práci svědomité
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unavující a nevděčná. Tedy kantorovat!
Stratil jsem 8 měsíců s habilitací svou.
Chtěl jsem na universitu, tam však přišel
jsem v nečas. Byl jsem mezi těmi jež
německá většina bez mnohých okolků
odmítla. Nechtěl jsem povolit a žádal
jsem na techniku, avšak tam byli zas
uraženi, že jsem dříve na universitu šel
a též mezi Čechy měla věc zas i z jiných
příčin obtíže. Záležitost nekonečně se
vlékla, jest tomu nedavno, co jsem ku

colloquiu byl připuštěn. Musil jsem z architektury zkoušce se podrobit, několik
1000 stránek si do hlavy vrážet. Teď
jsem umdlen a potřebuju něco oddechu.
Však věc Sokolskou jsem nikdy ze zřetele nepustil. Dáme se znovu do práce a vše zas půjde vpřed. Nejdříve se
přesvědčíme statistikou, mnoho-li nás
na živě, pak pokusíme se o župní zřízení. O těch věcech chtěl jsem právě
ve výboru mluvit a pak teprve Ti psát.
Odpusť, že sem byl poněkud obšírný,
avšak u Tebe, na nějž nikdy nezapomenu, nechtěl jsem ve světle nepravém
se objevit. Dodávám jen, že v době poslední též mé hmotné poměry o něco
se zlepšili. Bez žádosti se strany mé
překvapil mne výbor slevením na činži a mohu teď předce poněkud volněji
dýchat a nemusím se prací tak uhánět.
Sděluji Ti všechny tyto velice prosaické
podrobnosti, jelikož k porozumění mého
jednání a nejednání nutné jsou a jelikož
na posudku Tvém mi nad jiné záleží.
O usnešeních, které učiníme, dám Ti
rychlou zprávu, do té doby zdraví Tě
úpřimně a se starým srdcem sokolským, Tvůj TYRŠ.“

Miroslav Tyrš je úplně nejvýš a Ctibor Helcelet je první stojící vlevo
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