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Průvodní slovo
k pamětem Miroslava Jirsáka z jeho činnosti sokolské
Můj otec na počátku padesátých let diktoval své paměti ze života rodinného a
sokolského. Z této práce zůstal doma opis na průklepovém papíru, který je na
okrajích značně poškozený a stěží čitelný. Protože otec v té době již špatně viděl a
nemohl číst, byl odkázán jen na svou paměť. Jeho vzpomínky jsou tak mnohostranné
a obsahuji takové podrobnosti, že vzbuzují nelíčený obdiv nad neuvěřitelnou pamětí
a duševní svěžestí autora, který v době diktátu překročil 80. rok svého věku. Text
vzpomínek je velice poutavý, odkrývá s neobyčejnou přesvědčivostí zaujetí
sokolských činovníků pro práci v Sokole, jejich neskonalou obětavost, smysl pro
povinnost, pro přátelské ovzduší v sokolském prostředí, ale zároveň i tu a tam se
vyskytující závist a prosazování úzkých osobních či skupinových zájmů. Paměti tak
dokreslují stroze popisné a pro mnohé čtenáře ne vždy zajímavé údaje kroniky
jednoty.
Vzpomínky vycházející z osobních zážitků se nemohou vyhnout ryze osobním
pocitům, pro jejichž vylíčení jsou paměti tím přirozeným a zcela pochopitelným
nástrojem. O to hlubší je pohled do myšlenkové orientace našich sokolských otců a o
to přesvědčivější je poznání, z čeho pramenil tak zázračný vzestup sokolského hnutí,
jeho významné postaveni ve společnosti i bohaté materiální dědictví, které jsme
převzali po svých předchůdcích. Kéž by alespoň část těchto vlastností nám umožnila
bohaté dědictví udržet, zlepšit a předat je v neporušeném stavu našim nástupcům.
Pro tyto hodnoty jsem přepsal otcovy paměti jen s nepatrnými změnami,
potřebnými pro lepši srozumitelnost, do čitelného stavu tak, aby byly v archivu k
dispozici pro vnímavé čtenáře a sloužily k poučení při řešení problémů, které přináší
nová doba a nové společenské podmínky. Řešení těchto problémů bez důkladné
znalosti minulého vývoje by bylo odsouzeno k nezdaru.
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