Praha, 15.7. 1939. Projev Stanislava
Bukovského při rezignaci na úřad starosty
ČOS
…když odcházel ze života bratr dr. Scheiner, prožívalo Sokolstvo
doby neklidu vnitřního i navenek. Byl jsem si toho dokonale
vědom a proto, když bylo mi uloženo, abych převzal s počátku na
jeho boku a potom po něm úkol, který byl přede mnou uložen jen
dvěma starostům Obce: Dr. Janu Podlipnému a dr. Josefu
Scheinerovi, chápal jsem, že je to úkol, který je nad síly každého
jednotlivce a který bude vyžadovat, abych se za účasti Vás všech
snažil zmocniti velikých úkolů, kterých od vás právem vždycky
očekává národní celek, poněvadž Sokolstvo nikdy nepracuje
k úkolům svým vlastním, nýbrž výhradně vždy slouží národnímu
celku, jehož je věčně mladým a svěžím jádrem jak po stránce
tělesné zdatnosti, tak zvláště v ryzosti tradice mravní. I tehdy šlo
o nástup nové generace i tehdy po odchodu velikých vůdců
spočinul na nás úkol pěstovat sokolstvím v lidu našem hodnoty,
které čas nezahladí i v dobách zlých, poněvadž se přenášejí
z pokolení na pokolení jako nezničitelné vlastnosti naší národní
povahy. Jimi obstálo Sokolstvo i v boji s politickými stranami a
se všemi myšlenkovými proudy, jimi zachovalo národu práva na
další život i v nejhorších podmínkách…
Sokolstvo nebylo vedeno nikým jiným než sokolským
výkvětem, který si členstvo naše volilo do výborů jednot, do
předsednictev žup i do předsednictva a výboru ČOS. Jen toto
vedení právem převzalo odpovědnost za cesty, po kterých
Sokolstvo vývojově šlo a v duchu sokolském vychovávalo a
připravovalo národní mládež. I já sám jsem konal svůj úkol
s vědomím, že Sokolstvo je přísně výběrovou národní společností,
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která se skládá ze členů dobrovolně se hlásících k vyššímu
poslání a k vyššímu poslání a k těžším, ba zodpovědným
veřejným povinnostem a že následkem toho si samo také ukládá i
přísnější životní řád než jaký platí v životě veřejném. Ale právě
proto jsem vždycky od činovníků žádal, aby v soukromém i
veřejném životě vzorně své čestné závazky splňovali a aby
bezúhonným, obětavým a nezištným životem vlastním své
sokolství prokazovali. Zde jsem zůstal úplně nepřístupný
kompromisům… Jsem pevně přesvědčen, že je třeba vystřídání
generací. I když se tento proces vystřídání nepodaří rázem,
neznamená to, že této potřeby zde není. Je ze zkušenosti známo,
že někdy je nutno řešiti věc ve dvou etapách a možná, že právě
v tomto případě bude toho třeba. Ovšem Sokolstvo, které má
zůstati navždy mladým a zdatným jádrem v životě národa má
zvlášť významnou povinnost dbáti stálé své svěžesti včasným
doplňováním novými silami. Vždyť Tyršovo sokolství jest ideou
věčného mládí a plnosti sil v národě, který včasným nástupem
dospělých mladých generací svou schopnost životní jen stupňuje
a zdokonaluje. To vytěžil Tyrš ze zkušenosti dávnověku a ze
studia, co je příčinou, že národ se udržuje nebo upadá a proč
někteří národové dovedou skoro do věčnosti vyvinovat tvořivou
energii, zlepšovat se a zvyšovat míru svého fysického i kulturního
rozvoje… Proto také Sokolstvo vytvořil Tyrš jako společensky
zdravé a stále svěží jádro národního celku, do něhož mohou
přicházeti jen ti, kteří ideu vyšší služby národní poznali a
dobrovolně se rozhodli čestně jí své životy podříditi. Proto těleso
sokolské přísným výběrem se udržující má býti stále jarým a
mládím kypícím ústrojím v našem životě národním,

má býti

výkvětem nejlepších výkonných hodnot, má býti mravní i
fysickou naší tradicí. K tomu jest ovšem třeba včasného a
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dokonalého střídání sil, nezpozděného přibírání dalších generací
k zodpovědné práci a neumdlévající výchovy mládeže. Jen tak
zachováme Sokolstvo svěží, silné na postupu a rozletu.
Vždycky mě zajímalo, proč Tyrš užil ve svém článku „Náš úkol,
směr a cíl“ místo známého výrazu Darwinova „boj o existenci“
obratu „boj o bytí atrvání“. Když jsem však prohlížel v originále
Darwinovu studii „o původu druhů“ poznal jsem jak dokonale
Tyrš Darwina studoval a jak dobře rozlišoval vědecké exaktní
skutečnosti od theoretických dohadů. Tyrš vystihl, že boj o
existenci není Darwinem míněn jen jako boj o přítomný život
individua, nýbrž boj o životní podmínky pro celý rod a pro
potomstvo a to v nejširším pojetí přírodním. Na rod lidský, na
národy a na lidstvo hleděl však Tyrš nejen ve smyslu kulturních
dějin a poznatků sociologických. I dnes jedná se o veliké změny
v našich podmínkách životních a také proto pokládám nástup
další generace na pracovní bojiště za včasný a nutný. Také pro
nás neznamená „boj o bytí a trvání“ jen boj o dnešní chvíli života,
nýbrž boj o životní podmínky a hodnoty životního prostředí.
Důvody, které mě vedly k tomu, že jsem požádal
kandidátní komisi, aby i na místech nejzodpovědnějších
vystřídala síly, platí nejen pro Obec sokolskou, ale také pro župy
a jednoty sokolské. Po tomto podrobnějším vysvětlení dovolte,
abych Vám odevzdal úřad, ze kterého odstupuji. Odevzdávám ho
zcela čistý a ničím neposkvrněný. Vám pak, bratří a sestry, děkuji
za veškerou podporu v práci, kterou jste se mnou sokolsky
rozvíjeli a těm, kteří ve smyslu Tyršovy nespokojenosti kladli mi
odpor, děkuji i za tuto činnost, pokud ji konali v poctivé snaze
přispěti tak k ještě dokonalejšímu prospěchu sokolskému a
národnímu. Mladší bratry a sestry prosím, aby prominuli, jestli
jsem se snažil s přísností míti je k tomu, aby vyznávali ideály
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sokolské také vlastním životem, jsem však přesvědčen, že na
místech, na kterých Sokolstvo je vedeno, mají zářiti opravdové a
veliké příklady. Jsem a zůstanu i po nejtrpčích zkušenostech
sokolským idealistou v tom smyslu, že ideály, ve které věřím,
chci také poctivě uskutečňovat a žádám toho přirozeně ode všech,
kteří jsou na místech vůdčích. Kdybychom takto ideám nesloužili,
snižujeme se do hlubin všednosti. To je také vysvětlení mé
zdánlivé přísnosti. Prožil jsem v tomto nejvyšším sokolském
prostředí chvíle nejkrásnější přesto, že v poctivé své činnosti
utrpěl jsem mnoho hlubokých ran. Ty jsou však všecky dnes
pevně zjizveny. Nesčíselněkráte zklamán zůstanu sokolským
idealistou, neboť jen idee jsou věčné a náš přechodný život nemá
nic krásnějšího a vznešenějšího než přiblížiti se jim v mezích
lidských možností. A Sokolstvo chce vysoko k ideálům – proto i
jeho představitelé mají býti ideálními. Děkuji Vám a přeji
Sokolstvu do další činnosti mnoho zdaru.
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