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SEZ�AM PRACÍ DO SOUTĚŽE V I. ROČ�ÍKU 2007 – 2008 
 

„TGM-ŽIVOT, DÍLO A ODKAZ PRO SOUČAS�OST“ 
 

           
Jméno a příjmení �ázev a místo školy �ázev práce 

Andrea Buglová ZŠ a MŠ Bohumín Tomáš Garrigue Masaryk 
Kolektiv ZŠ TGM v Bojkovicích Tomáš Garrigue Masaryk 
Nikola Hanzelková ZŠ M.Horákové, Kopřivnice TGM a volby 1907 
Šárka Hlupíková ZŠ M. Horákové, Kopřivnice Pomník TGM v Kopřivnici 
Pavlína Mutovkijová ZŠ M.Horákové, Kopřivnice TGM a volby 1907 
Markéta Zaoralová ZŠ M. Horákové, Kopřivnice TGM a volby 1911 
Andrea Cepková Gymnázium Chomutov TGM a jeho život 
Hana Bohačíková Gymnázium Chomutov Masaryk v boji o rukopisy 
Lucie Řáhová Gymnázium Chomutov TGM a jeho dětství 
Eduard Prát Gymnázium Hodonín Volební právo žen v ČSR 
Martin Ospalík ZŠ a MŠ TGM Brodek Prostějovský „černý pátek“ 
Jana Žáková Gymnázium u Lib. zámku Masarykovy ideje a  společnost 
Markéta Zaoralová ZŠ Milady Horákové Prezident osvoboditel 
Lucie Matějková OA-TGM Kostelec nad Orlicí Boj o rukopisy 
Jan Kratochvíl Gymnázium Nymburk TGM před 1. světovou válkou 
Denisa Burešová Gymnázium Nymburk Tomáš Garrigue Masaryk 
Daniel Morkus ZŠ a MŠ TGM Rouchovany Náš první prezident 
Tomáš Březina ZŠ a MŠ TGM Rouchovany Dětství TGM 
Martin Pohanka ZŠ a MŠ TGM Rouchovany T.G.Masaryk a jeho vzdělání 
Marie Kedroňová  ZŠ a MŠ TGM Rouchovany T.G.Masaryk a jeho rodina 
Nikola Křístková ZŠ a MŠ TGM Rouchovany T.G. Masaryk a ženská otázka 
Patrik Hanák ZŠ a MŠ TGM Rouchovany Masaryk a demokracie 
Karolína Coufalová ZŠ a MŠ TGM Rouchovany Letní sídlo Lány 
Kolektiv ZŠ a MŠ TGM Rouchovany TGM 
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Jméno a příjmení �ázev a místo školy �ázev práce 

Veronika Panská Gymnázium Omská Tomáš Garrigue Masaryk 
Soňa Letochová Masarykova ZŠ a MŠ Brno Tomáš Garrigue Masaryk 
Veronika Mrázková Gymnázium Nymburk Filosofie…… očima TGM 
Lenka Palovčíková Masarykova ZŠ a MŠ Brno Tomáš Garrigue Masaryk 
Shiria Abdulová Masarykova ZŠ a MŠ Brno Tomáš Garrigue Masaryk 
Kristýna Kilianová Masarykova ZŠ a MŠ Brno Tomáš Garrigue Masaryk 
Viktor Dupač ZŠ T.G.Masaryka Písek Dvě návštěvy TGM v Písku 
Andrea Císařová ZŠ TGM Suchdol nad Lužnicí 13. komnata TGM 
Miroslav Valenta ZŠ TGM Suchdol nad Lužnicí TGM a 1. světová válka 
Denisa Šepsová Masarykova ZŠ a OA Tanvald Tomáš Garrigue Masaryk 
Tomáš Doležal Gymnázium v Pirně -SRN Demokracie v pojetí TGM 
Viktor Komárek Gymnázium Bruntál Tomáš Garrigue Masaryk 
Eliška Látalová Gymnázium Litovel Tomáš Garrigue Masaryk 
Daniela Schmidtová ZŠ TGM Hrušovany Dětství T.G.Masaryka 
Barbora Sedláčková ZŠ TGM Hrušovany Dětství a mládí TGM 
Veronika Košíková Gym. Pelcla-Rychnov n/Kněž. Hilsnerova aféra 
Markéta Štveráková Gym..Pelcla-Rychnov n/Kněž. TGM ve věku mladosti 
Marek Zemánek Gym.Pelcla-Rychnov n/Kněž. TGM prezidentem ČR 
Tereza Hanusová Gym.Pelcla-Rychnov n/Kněž. TGM jako člověk 
Barbora Skolková Gymnázium Pelhřimov Masaryk a ženská otázka 
Veronika Mrázková Masarykovo gymnázium Plzeň T.G.Masaryk 
Jan Tauš Masarykovo gymnázium Plzeň TGM a jeho odkaz 
Barbora Pangrácová Masarykovo gymnázium Plzeň Život,dílo a odkaz TGM 
Martina Bláhová Masarykovo gymnázium Plzeň T.G.Masaryk 
Eva Krejčová Masarykovo gymnázium Plzeň T.G.Masaryk a Charlotta 
Klára Přibylová Masarykovo gymnázium Plzeň Život T.G.Masaryka 
Thuy Doan Phuong Masarykovo gymnázium Plzeň TGM a cesta k vítězství 
Kamila Kvíčalová ZŠ TGM Český Krumlov Mé setkání s TGM 
Tereza Musilová ZŠ TGM Blansko Soukromý život TGM 
Pavel Marek ZŠ TGM Blansko Dětství T.G.Masaryka 
Jolana Stejskalová ZŠ TGM Blansko Tomáš Garrigue Masaryk 
Veronika Hradecká ZŠ TGM Blansko TGM - Život a rodina 
Kateřina Velfelová Gymnázium Litovel TGM-Prezident osvoboditel 
Marek Vařbuchta Gymnázium Třebíč Posl. TGM a česká otázka 
Jakub Havlík Gymnázium Sušice Boj o rukopisy 
Filip Petlička Gymnázium Sušice Masaryk poslancem 
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UDĚLE�Í CE� V I. KATEGORII: 
 
 

Jméno a příjmení Město Škola Cena Odměna 

Buglová Andrea Bohumín Masarykova ZŠ a MŠ 4 500 
Mutovkijová Pavlína Kopřivnice ZŠ Milady Horákové 4 500 
Ospalík Martin Brodek u Konice 276 ZŠ a MŠ TGM - Brodek 4 500 
Císařová Andrea Suchdol nad Lužnicí ZŠ TGM Suchdol 3 1 000 
Morkus Daniel Rouchovany 349 ZŠ a MŠ TGM - Rouchovany 2 1 500 
Kvíčalová Kamila Český Krumlov ZŠ TGM Český Krumlov 1 * 2 000     

 
 
 

UDĚLE�Í CE� V II. KATEGORII: 
 
 

Jméno a příjmení 
 

�ázev a místo školy �ázev práce Cena 

Tomáš Doležal Gymnázium v Pirně -SRN Demokracie v pojetí TGM    1   * 
Veronika Panská Gymnázium Omská Tomáš Garrigue Masaryk    2  * 
Marek Vařbuchta Gymnázium Třebíč Posl. TGM a česká otázka   2  * 
Lucie Matějková OA-TGM Kostelec nad Orlicí Boj o rukopisy 3 
Kateřina Velfelová Gymnázium Litovel TGM-Prezident osvoboditel 3 
Barbora Skolková Gymnázium Pelhřimov Masaryk a ženská otázka 3 
Andrea Cepková Gymnázium Chomutov TGM a jeho život 4 
Marek Zemánek Gymnázium Rychnov n/Kně. TGM prezidentem ČR 4 
Barbora Pangrácová Gymnázium TGM Plzeň Život,dílo a odkaz TGM 4 

 
 
 

MIMOŘÁD�Á CE�A BYLA UDĚLE�A 
 
 

 
Kolektivu Základní školy TGM v Bojkovicích 

 a 
Kolektivu Základní školy TGM v Rouchovanech 
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KAMILA  KVÍČALOVÁ 
Základní škola TGM v Českém Krumlově 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. CE�A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉ SETKÁNÍ S MASARYKEM 
 
 

 



 8 

Obsah : 1. Mé setkání s Masarykem  
             2. Vliv dětství na jeho skutky v dospělosti 
             3. Myšlenky T. G. Masaryka jsou platné i dnes  
   
 
 
 
 Tma. A z té se pomalu jako přízraky vynořují domy, statky a chalupy jakési malebné 
obce, které vévodí na vyvýšeném prostranství nevelký zámek.  
    „Čejkovice,“ konstatuje hlas za mými zády. Prudce sebou trhnu. Naprosto ohromená 
hledím do mě tak dobře známé tváře, se kterou se setkávám prakticky denně, neboť naše 
škola nese hrdě jméno tohoto významného demokrata našich dějin. T. G. Masaryk!  
    „Nemáme mnoho času. Tak pospěš!“ osloví mě a svižným krokem zamíří do vsi plné 
čilého ruchu. Zrychlím, abych s ním srovnala krok. Mlčí. Na jeho tváři pozoruji spokojený 
úsměv. Napjatě očekávám, že mi prozradí účel naší cesty. Moje zvědavost je natolik silná, 
že se chvíli zabývám myšlenkou zeptat se, ale moje obavy z toho, že by se pan Masaryk 
mohl zase klidně z ničeho nic rozplynout jsou silnější. 
    Konečně dorazíme k cíli naší cesty. Alespoň to tak vypadá. Stojíme před nevelkým 
ošuntělým stavením. Uvnitř brečí nějaké děcko. Můj původce nezaváhá ani okamžik a 
jistým krokem překročí práh domu. Já se ale ani nepohnu. „No tak pojď, přeci!“ pobídne 
mě netrpělivým hlasem. „Poslyšte…“ Snažím se zaprotestovat proti tomuto vniknutí na cizí 
pozemek. Náhle někdo vyrazí ze světnice. „ Promiňte, moc se omlouváme! Nechtěli 
jsme…!“ Ale ten kdosi, zanedbaný muž ve středních letech, nebere moje omluvy a ani naší 
přítomnost vůbec na vědomí. 
    Postupně mi to celé začíná dávat smysl. „Moje vzpomínky“ praví klidně Masaryk a já se 
po krátkém zaváhání přeci jenom odhodlám vstoupit.  
    „Támhleto,“ poukáže na drobného tmavovlasého chlapce, vyřezávajícího si něco ze 
dřeva v koutě světnice, „jsem já, jako šestiletý.“ „Proč zrovna Čejkovice?“ podivím se, 
když z hodin dějepisu dobře vím, že pan Masaryk se narodil přeci v Hodoníně. Můj 
společník klidně opáčí: „Poněvadž Čejkovice mi v dětství jako domov nejvíce přirostly 
k srdci. A teď už se posaď,“ ukáže na nepohodlně vypadající dřevěnou lavici u stolu a 
začne mi vyprávět svůj příběh. Příběh chlapce z nevolnické rodiny, příběh budoucího 
prezidenta 1. Československé republiky.  
    Obrazy kolem nás se během vyprávění mění, lidé nás dál bez povšimnutí míjejí a brzy i 
Čejkovice opouštíme. „Stěhovali jsme se často. Podle toho, kam mého tatínka, kočího na 
císařských statcích, poslali. Můj tatínek,“ Masaryk pohlédne zamyšleně kamsi skrze mě, 
„byl takový prostý, venkovský člověk. Nadaný, ale nevzdělaný. Domácnost vedla maminka.“  
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    A rozpovídá se o své matce, která na něj měla zřejmě velký vliv. Dozvídám se, že byla 
Němka a že sloužila jako kuchařka. Také, že bývala velice zbožná. „A vy jste také věřil 
v Boha, pane Masaryku?“ osmělím se zeptat a přeruším tak jeho vyprávění. „ 
Samozřejmě.“ ubezpečí mě. „Tenkrát nebyla taková náboženská krize. O náboženství se 
nepřemýšlelo. Náboženství se prostě žilo, praktikovalo, učilo ve školách a lidé chodili 
pravidelně do kostela. I já byl silně pobožný. Rád jsem dělával jako malý ministranta 
v kostele a katolickou literaturu jsem přímo hltal. Asi nejvíce na mě v katolicismu 
působila ta snaha o jednotný názor na svět a na život, ta světovost a mezinárodnost. Také 
kvůli porozumění svatým textům jsem se začal učit latinsky. Ani jsem tenkrát netušil, že 
existuje vůbec nějaká jiná víra. S Židy se “nekamarádilo“. Až později na škole jsem se 
s nimi smířil.“  
    Hodiny za našimi zády odbíjí poledne. Zvědavě pohlédnu na svého průvodce. „ Ach ano, 
kromě víry ovlivňovaly náš život tenkrát, také pověry. Hlavně z Polednice a Klekánice jsem 
míval strach,“ praví a na tváři mu hraje pobavený úsměv. Mně také. Polednice mi totiž 
vedle třeba takové Samary z Kruhu přijde jako docela mírumilovná bytost.  
    Od víry se dostaneme k dětským hrám a trávení volného času. Jak moc se i zde naše 
zážitky a zkušenosti rozcházejí! Nemohu si vybavit, že bych někdy viděla kluky vyřezávat 
si píšťalky z vrbového proutí či střílet z praku  nebo luku… Při výčtu všech těch 
klukovských aktivit tenkrát mi jde hlava kolem. Občas se přeci jenom chytím a zaraduji 
se třeba u sáňkování, lezení na stromy, či hvízdání na prsty, ale přesto se nijak nemám 
k tomu, abych i já přispěla výčtem aktivit dnešní mládeže. Možná prostě už jen z toho 
důvodu, že pan Masaryk asi nemá ani ponětí, co je to počítač, playstation či televize, a že 
by beztak nechápal, proč tomu dávají dnešní děti přednost.  
    „Ale volný čas to nebyla tenkrát jenom zábava,“ poučí mě a vypráví, jak tenkrát také 
musel pomáhat mamince v domácnosti i tatínkovi na poli.  
    Náhle se ocitáme v nevelké místnosti plné dětí a já se zaraduji, že došlo na téma, 
které mě osobně zajímá z Masarykova mládí asi nejvíce. Škola. „Do školy jsem chodil 
v Čejkovicích. Ten náš učitel neměl mnoho autority, a tak nás pořád řezal a řezal. Od 
pátera Satory jsem tehdy dostával na čtení první knihy.“ 
    Masaryk se odmlčí a zavzpomíná. A využiji té situace, protože mi to nedá se nezeptat: 
„A jaký jste měl prospěch ve škole?“ Dozvídám se, že se učil velmi dobře, takže později 
začal chodit na dvouletou reálnou školu do Hustopeče. Z vůle maminky se měl stát 
učitelem. To, že ho nejvíce bavila fyzika, mě překvapí. 
    Rozpovídá se i o svých sbírkách brouků a herbářích, které si zakládal. Zavzpomíná si 
také na své první dvě knížky: mapu Moravy a knihu Tvářeznalectví. Která měla na svědomí, 
že se s ním nakonec nikdo ze spolužáků nechtěl přátelit, protože neustále pozoroval a 
zkoumal jejich tváře.  
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    „Po reálce jsem měl nastoupit na učitelskou preparandu, ale tam přijímali až od 
šestnácti a mně bylo tehdy teprve čtrnáct let,“ vysvětluje Masaryk, proč jsme se 
najednou ocitli v hlavním městě tehdejšího císařství, ve Vídni. „Tady jsem se učil 
zámečníkem. Ale po třech týdnech monotónní práce u stroje a poté, co mi jeden můj 
spoluučedník ukradl a prodal moje drahocenné knihy, jsem utekl domů.“ Ve mně zaplanou 
náhle sympatie vůči tomuto jeho odvážnému činu. 
     „A co na to řekli doma?“ zeptám se s obavami v hlase, naprosto unesená dramatičností 
děje. „To víš, radost moc neměli,“ odpoví zachmuřeně a vypráví mi, jak později jako 
kovářský učeň potká svého bývalého učitele, díky němuž se pak stane pomocníkem 
v čejkovické škole. 
    Obraz, který se mi naskytne, mě upřímně vyděsí. Představa, že bych musela učit děti 
pouze o tři roky mladší, je hrozivá. Jak tak ale pozoruji, mladý Tomáš se s tímto 
nelehkým úkolem docela obstojně vypořádal! Matky dětí však s jeho výukou zjevně 
spokojeny nebyly. „Prý jsem jejich děti učil bezbožnosti,“ zamračí se Masaryk. „Díky 
páteru Setorovi jsem se poté rozhodl jít v patnácti letech na německé gymnázium do 
Brna.“  
    Celou tu dobu si kladu otázku, čím vlastně vůbec chtěl původně Masaryk být? A on, 
jako by mi četl myšlenky, pokračuje: „V tu dobu jsem ještě vůbec nepřemýšlel nad tím, 
čím bych chtěl být. Líbila se mi krejčovina a kovářství, později na gymnáziu ve Vídni jsem 
se chtěl stát diplomatem. Ale nepředbíhejme.“  
    Obrazy kolem nás se přetvoří na rušné ulice Brna, kde můj průvodce strávil dlouhé 
čtyři roky. Tam už jej, dle jeho slov, rodiče nemohli již déle živit a tak si prý vydělával 
na ubytování a stravu doučováním slabších spolužáků.  
    Při vzpomínce na jeho společenský život v Brně se Masarykovi rozzáří oči. „Moje první 
láska,“ rozpovídá se zasněně, „se jmenovala Antonie“, a poté mně vypráví o všech svých 
nesnázích a potyčkách s učiteli ve škole.  
    Hlavně když prý nastoupil nový německý ředitel, tak měl mladý Masaryk, jako Čech, 
mnoho sporů. Také se rozpovídá, jak odmítl páteru Procházkovi, tehdejšímu 
křesťanskému socialistovi, jít k povinné zpovědi kvůli tomu formalismu, že se člověk 
vyzpovídá a jde si klidně znovu dál hřešit. S tímto názorem nemohu nesouhlasit. „To jsem 
již začínal mít nějaké své pochybnosti ohledně církve. A pro svojí vzpurnost jsem dostal 
pětku z mravů. Nakonec, když si mě zavolal ředitel a mluvil špatně o mé lásce Antonii, 
rozzuřil jsem se a vzal na něho pohrabáč!“ přizná Masaryk.  
    Jeho slova mi vyrazí dech. Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že takový “idol“ českého 
národa má za sebou tak pestré mládí. Neubráním se uznalému pokývání hlavou. Jeho čin 
mi velice imponuje! Zároveň na mě ale dolehnou obavy o jeho dalším osudu.  
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    „A to jste se tedy zase vrátil domů?“ „I ne, měl jsem štěstí, studium jsem mohl 
dokončit na nejlepším gymnáziu v celém císařství, ve Vídni, a to díky panu Le Monnierovi, 
jehož syna jsem doučoval, a který se za mě později přimluvil…“ 
    Blik! „Vstávej už! Je pondělí, musíš do školy!“ Maminčin hlas rázně ukončí mé noční 
dobrodružství. Jen velice neochotně se vracím zpět do reality. Ještě než úplně procitnu, 
pokusím se zamyslet nad tím, co se mi právě zdálo. Masaryk jako osobnost mě opravdu 
zaujal.  
    
 
    Ovlivnilo i dětství jeho budoucí skutky? Myslím, že určitě. Nebo mě v tom alespoň mé 
zážitky utvrzují. Vlastně kvůli tomu, že sám pocházel z nevolnické rodiny, neuznával 
majetkové rozdíly mezi lidmi. Místo toho si vážil u lidí spíše jejich skutků, snahy a činů. 
Oceňoval pravdomluvnost a schopnost stát si za svým. Podle něj se měl každý člověk, ať 
už vzdělaný či ne, bohatý a nebo chudý, podílet na utváření své země tak, jak by tomu 
mělo být i dnes.  
    T.G.Masaryk byl velice vzdělaný člověk. Vždyť už jenom kolika jazyky uměl! Jeho 
touha po vzdělání byla dokonce tak silná, že se i během studia ve svém volném čase 
vzdělával s tím, že školu mu stačí absolvovat jen s průměrným prospěchem. Od studia ho 
neodradilo ani to, že si na ubytování a stravu musel sám přivydělávat. Masaryk “fandil“ 
vzdělávání se v každém věku. Sám je toho tím nejlepším příkladem. Už jeho otec se s ním 
kdysi učil a byl mu zřejmě velikou motivací! S touto myšlenkou se mi hned lépe vstává do 
školy vstříc novým vědomostem.  
    Zda-li už tenkrát Masaryka napadlo, že by jednou mohl být něčím víc, než jen pouhým 
učitelem? Kdy se v něm zrodila ta myšlenka na samostatný Československý stát 
nepodřízený tehdejšímu Rakousku-Uhersku? Náhle pocítím lítost nad tím, že mi nebylo 
přáno s panem Masarykem strávit trochu více času, že jsem nemohla v jeho moudré 
společnosti pobýt o trochu déle.  
    Čas je však neúprosný za každé situace, a tak se snažím alespoň z toho, co jsem se 
dozvěděla, vytěžit co nejvíce. Vždyť už i v mladém věku se v určité míře projevovala jeho 
inteligence!  
    Už jeho německo-slovanské kořeny měli za následek, že Masaryk v sobě nechoval 
žádné nacionalistické sklony. Procestoval mnoho zemí, seznámil se s tamější kulturou. Pro 
Masaryka si byly všechny země a národy rovnocenné.  
    I pro Židy, které tehdy neměl nikdo moc v lásce, měl pochopení a to od té doby, co 
jednou na školním výletě viděl svého židovského spolužáka modlit se vroucně k Bohu. Poté, 
sám původně katolík, jevil zájem i o ostatní náboženství a snažil se v každém z nich najít 
nějaké prvky dobra. Dnes je to, co se týče vyznání, mnohem volnější a už také nepanuje 
takový národní antisemitismus, ale tenkrát to byl jistě velký krok kupředu.  
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    Velký vliv na rozvoj jeho sociálního myšlení měl už tehdy páter Procházka, který patřil 
mezi takové první křesťanské socialisty. A kdo ještě měl asi tak na mladého Masaryka 
největší vliv? „No tak, chvátni, přece! Dneska jsi jak přibržděná!“ No ano. Na maminku 
nesmím v mém seznamu rozhodně zapomenout! Na jeho zlatou maminku, díky které šel na 
školy, protože si přála, aby se jejich děti měly lépe než nevolníci. Jestli jí vůbec tenkrát 
mohlo napadnout, co jednou z jejího syna bude, co všechno dokáže a jak moc se zaslouží o 
stát? To asi jen těžko!  
    I mně to přijde takřka neuvěřitelné. Nesmírně si ho za to vážím. Svědčí to o jeho 
velkém charakteru, píli a snaze, ze které by si měli dodnes lidé brát příklad… 
 
 
 
 
„…Možná, že právě ty jsi budoucí prezident republiky. A tož, ty milý budoucí prezidente, 
budeš muset všem spoluobčanům a celému světu bez bázně hledět do očí, neboť budeš 
poctivě provádět naše vysoké ideály, ideály našich dějin. Za třicet, za čtyřicet let, ty – 
budoucí  prezidente, budeš také mluvit k dětem a mládeži. Řekni jim pak: Před lety jsme 
si s prvním prezidentem slíbili, že se všichni budeme za všech okolností řídit příkazem 
našich předků, jejž čtete tam na té vlajce na Hradě: Pravda vítězí! – Slyšte, jak je živá, 
jak se vlní a mluví – střezte ji a odevzdávejte neposkvrněnou příštím pokolením!...“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Prameny: Renáta Fučíková: Tomáš Garrigue Masaryk 
                 Vítězslav Houška: T. G. Masaryk - myslitel a státník 
                 Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem 
                 Stanislav Polák: T. G. Masaryk – Za ideálem a pravdou 1. 
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     Jmenuji se Daniel Morkus a jsem žákem 7. tř. Základní školy                                  
v Rouchovanech. Naše škola je od r. 1990 pojmenovaná po našem prvním 
prezidentovi T. G. Masarykovi. Pracuji v historickém kroužku, protože mě 
zajímají dějiny a mám rád dějepis. Tento zájmový útvar vede na naší škole      p. 
uč. Irena Kazdová, a když přišla na jednu schůzku s nápadem zúčastnit se 
soutěže o Masarykovi, tak jsme všichni souhlasili. V hodinách dějepisu jsme o 
Masarykovi ještě podrobně nehovořili, to je obsahem učiva 9. ročníku. Vyprávěli 
jsme si ale o něm u příležitosti jeho různých výročí nebo při pro- jektových 
dnech. V kroužku se staráme o Masarykův koutek u nás ve škole nebo o 
pomník TGM v obci, u kterého se společně s občany scházíme.  A nyní jsme se 
na vyhledávání informací o Masarykovi zaměřili v  kroužku. Snad nevadí, že 
chci vypracovat celý referát o Masarykovi tak, jak nás  s ním naše p. uč. 
seznámila. Ale některá soutěžní doporučená témata si již rozebrali spolužáci a 
některá se mi zdála příliš složitá. Myslím, že bych je sám nezvládl. 

 
     Takže zde začíná můj referát o T. G. Masarykovi. Je to vše, co o něm vím:     
 
     Souhlasím s tvrzením, že málokterý příslušník českého národa získal       v 
celém světě takové uznání jako Tomáš Garrigue Masaryk. V národním 
povědomí se tento myslitel, sociolog, učitel, filozof, politik a státník, první 
československý prezident zařadil mezi nejvýznamnější historické postavy. 
Dodnes zůstává vzorem v samostatnosti úsudku i neohroženosti, s níž zastával 
své názory 
 
     Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Své dětství 
strávil v různých vesnicích na Slovácku, kde jeho otec pracoval jako kočí na 
tamějším císařském velkostatku a matka jako kuchařka v panských službách. 
Bylo to krátce po bouřlivém revolučním roce 1848 a já si myslím, že to byla 
doba velmi složitá a těžká. Tehdejší poměry na Moravě a v celém                                   
českém prostoru si vůbec neumím představit. V té době bych opravdu nechtěl 
žít. Ještě dříve než odešel na naléhání své matky na gymnázium                do 
Brna, učil se Masaryk kovářem. Nakonec vystudoval gymnázia v Brně       a ve 
Vídni. Potom vstoupil na filozofickou fakultu vídeňské univerzity, kde se později 
stal docentem a začal zde svoji dráhu vysokoškolského učitele.       Od většiny 
svých vrstevníků se odlišoval širším rozhledem. Zajímal se nejen o filozofii, ale i 
o jiné vědy, např. sociologii, a nestál jen o knižní učenost. Chtěl své znalosti 
využít  v životě pro jeho zlepšení. Překonal také výraznou orientaci na německé 
myslitele a vědce. Vyznal se zrovna tak dobře v tom, co se dělo v Rusku, jako v 
Anglii či Americe. Přispěla k tomu jistě i skutečnost, že jeho manželkou byla 
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Američanka Charlotta Garrigue, dcera amerického podnikatele z New Yorku. 
Seznámil se s ní při svém studijním pobytu   v Lipsku r.1877. Se Charlottou se 
Masaryk oženil 15. března 1878 a její příjmení potom podle amerického zvyku 
přijal za součást svého vlastního jména. Masarykovi měli 4 děti. Roku 1879 se 
narodila dcera Alice, o rok později syn Herbert. Druhý syn byl Jan, který se 
narodil roku 1886 a nejmladší z dětí byla dcera Olga. Měli ještě Eleanoru, ale ta 
ve čtyřech měsících zemřela. Všechny děti vyrůstaly v ovzduší plném lásky a 
volnosti. Pokud byly malé, otec si s nimi hodně hrál. 
                                                                                                                                                                                                                   
 Téma Masaryk a jeho děti mě zajímá, ale nebudu ho podrobně rozvá- dět, 
protože se jím ve své soutěžní práci zabývá spolužačka Maruška Kedroňová. 
  
     Roku 1882 se Masaryk přestěhoval s celou rodinou z Vídně do Prahy. Místo 
našel na Pražské univerzitě, kde působil jako profesor filozofie                a 
sociologie. Zapojil se zde záhy do veřejného života a proslul svým 
nekonformním vystupováním proti českému maloměšťáctví a pseudo- 
vlastenectví. Pozornost získal svým otevřeným, rovnostářským přístupem  ke 
studentům a přísně věcně vědeckým přístupem k vykládanému tématu. 
Masaryk také kritizoval některé vlastnosti katolické církve, její centralismus          
a dogma neomylnosti. Viděl nutnost náboženství pro moderní společnost, ale 
požadoval po katolictví radikální reformu. Jako fundovaný a ve světě uznávaný 
filozof si získal mnoho přátel mezi studenty a později i v okruhu lidí kolem revue 
Athenaeum, kterou založil.  
    Organizoval velké střetnutí o historickou pravdu, známé jako "boj o rukopisy", 
které mu získalo učenecký věhlas, i když byl často velmi ostře napadán. 
Masaryk však neustoupil a trval na právu svobodné vědecké kritiky i na zásadě, 
že pro národ má větší cenu pravda, byť nepříjemná, než jakýkoli prospěch a 
jakákoli sláva plynoucí z klamu. A právě v časopisu Athenaeum upozornil na 
nepravost údajně starobylých českých literárních památek Rukopisů 
zelenohorského a královédvorského. Masaryk byl duší tohoto boje: "Čest 
národa vyžaduje obhájení, resp. poznání pravdy, nic více, a větší je mravnost a 
zmužilost uznávající omyl, nežli obhajování omylu, jejž třeba celý národ sdílí." 
Podobných sporů a polemik zažil Masaryk mnoho. Veřejné mínění stálo 
mnohokrát proti němu nebo ho společnost nechápala: "Nejčastěji jsem musel 
čelit lidem, kteří nevěděli, co říkám."            
Masaryk byl nejen velice vzdělaný, ale také velice čestný člověk. Na rozdíl  od 
většiny svých vrstevníků si nedovedl představit, že by mlčel k nějaké 
nespravedlnosti, o níž by věděl. Nedokázal si říci, že se ho to netýká, vždy    si 
kladl otázku: "A co mohu udělat já?" Tyto vlastnosti osvědčil především      v tzv. 
Hilsnerově aféře. Kolem roku 1900 vypukly v Čechách protižidovské nálady, 
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které vyvrcholily soudním procesem s židovským mladíkem Leopoldem 
Hilsnerem. Ten byl obžalován z vraždy křesťanské dívky a byla proti němu 
vznášena často vymyšlená a ničím nepodložená obvinění připomínající spíše 
čarodějnické procesy z dob inkvizice. Masaryk prosadil, že se tento případ 
neposuzoval rasisticky, ale proběhl formou řádného soudu.  
     Své rozsáhlé záměry a cíle vyložil Masaryk v mnoha spisech a bezpočtu 
brožur a studií v časopisech. Začal svou činnost na poli politiky. Soudil, že celý 
český politický a veřejný život se musí výrazně změnit. Proti líbivým frázím 
stavěl nenápadnou, ale o to důležitější každodenní práci, usilující        o 
zvyšování vzdělanosti a celkové úrovně obyvatelstva. Takový postup považoval 
za odpovídající českým tradicím, které podle něj vycházely                z odkazu 
české reformace a zosobňovaly ideály humanity. Odmítal přitom, aby se jen 
snilo a mluvilo o slavných činech předků a zapomínalo na sou- časný stav. Pro 
takové názory na vývoj společnosti a orientaci české politiky se vžil název 
realismus. Zde našel spolupracovníky v Josefu Kaizlovi a Karlu Kramářovi. 
Formuloval tak nový politický směr, tzv. politický realismus a roku 1900 založil 
novou stranu, realistickou. Vliv na veřejnost vykonával prostřednictvím dalších 
časopisů, a to Nová doba a deník Čas. Masaryk byl poslancem rakouské říšské 
rady, odhaloval řadu nešvarů rakouské zahraniční politiky, zejména postoje k 
jihoslovanským národům. 
    Po vypuknutí první světové války odešel do emigrace, aby zde zahájil 
zahraniční akce, které vedly ke vzniku samostatného Československa. Působil 
ve Francii, Velké Británii a v USA. K jeho nejbližším spolupraco- vníkům zde 
patřili Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. K dosažení politické 
samostatnosti působil jako hlavní z těch, kteří pracovali na zvidi- telnění 
českého národa. Přesvědčoval státníky velmocí o potřebnosti              a 
užitečnosti samostatného českého státu. Zaujal jasné stanovisko nezá- vislosti 
národů a národa českého a jeho vystoupení ze svazku Rakouska - Uherska. 
Např. v Ženevě pronesl svůj slavný projev k pětistému výročí Husova upálení, 
ve kterém mimo jiné vyhlásil boj habsburské nadvládě: "Odsuzujeme násilí, 
nechceme a nebudeme ho užívat. Avšak proti násilí budeme se hájiti třeba 
železem." Masaryk se zasloužil o založení naší zahraniční armády - legií. Ve 
vybudování silných zahraničních jednotek budoucího státu viděl další prostředek 
k jeho etablování. Po únorové revoluci přesídlil do Ruska, kde dal rozhodující 
podnět k sestavení dalších samostatných legií z českých a slovenských 
přeběhlíků, zajatců a čechoslováků žijících na Rusi. V USA působil na 
prezidenta Wilsona, kterého přesvědčil,   že požadavky porobených národů 
rakouské monarchie jsou oprávněné a podpořil tak i vznik Československa. 
Masarykova Washingtonská deklarace se tak stala v podstatě zakládající 
listinou nového demokratického Československého státu. 
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     Československo bylo mezinárodně uznáno za samostatný stát a Masaryk byl 
14. listopadu 1918 zvolen prvním prezidentem. S dcerou Olgou se vrátili lodí, po 
přistání v Británii přes Francii, Itálii a Rakousko dále vlakem. Čerstvé 
československé hranice překročili 20. prosince v Horním Dvořišti, kde jej 
přivítalo nové zvolené Národní shromáždění a první veřejné vystoupení měl         
v Českých Budějovicích na zcela zaplněném náměstí. 21. prosince jel Masaryk 
vlakem přes republiku do Prahy. Všude ho nadšeně vítali a pozdravovali. Své 
první poselství k Národnímu shromáždění v Praze zahájil slavným citátem z 
Kšaftu Komenského, že "vláda věcí Tvých k Tobě zase se obrátí, ó lide český."                                                                                         
 27. května 1920 byl Masaryk zvolen prezidentem podle nové česko- 
slovenské ústavy. Do funkce prezidenta byl pak zvolen ještě dvakrát, v roce 
1927 a 1934. 
          Masaryk se stal ihned nejautoritativnější osobností nového státu            a 
zasloužil se o vybudování parlamentní demokracie. Získal obrovské uznání 
doma i v zahraničí. Po celé období svého úřadu prosazoval demokracii, snažil 
se o zabezpečení nového státu spojenectvím s vítěznými státy Dohody a 
podporoval úsilí ministra zahraničí Edvarda Beneše. 
      
    Funkci prezidenta zastával Masaryk do roku 1935, kdy se jí vzdal ze 
zdravotních důvodů. Svůj život dožil na zámku v Lánech, kde zemřel 14. září 
1937. 
     Karel Čapek napsal 14.9.1937 v Lidových novinách:    
         
     „Dnes vydechl naposled Tomáš Garrigue Masaryk, Osvoboditel, ducho- 
vní tvůrce a první prezident Republiky československé. Tím se uzavírá věčným 
mírem jeho tříletý boj se smrtí, boj, ve kterém tělo lidské není nikdy konečným 
vítězem. I tuto smrt musíme přijmout s odevzdaností a pokorou.                                                                                     
Zemřel stařec v plnosti života, muž v plnosti cti a vladař v plnosti lásky. Taková 
smrt není než naplněním. 
I v tuto chvíli smutku věřme a doufejme, občané Republiky československé, 
celou Masarykovou vírou v nesmrtelnost lidské duše a božský řád věcí, že T. G. 
Masaryk se dívá na nás dál. 
     Není druhého Masaryka, dějiny pracují v jedincích. Nenahraditelná je ztráta, 
jež zasáhla celý národ. Ano, osiřeli jsme... 
Masaryk, muž dějin, může nyní žít v nejširším okruhu, chcete-li, v nás všech. 
Každý může v sobě uskutečňovat aspoň něco z Masarykova člověka.             V 
demokratičnosti a světovosti, intelektu a víře, vědění a činnosti můžeme žíti 
Masarykovu syntézu, jež je největším úkolem našich přítomných dějin... 
 
     Ke slovům Karla Čapka není možné již nic dodávat. 
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 (Kdo vlastně byl T.G.M.???) 

 
 
 
 

 
 

3. CE�A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo vlastně byl T.G.M.???) 
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13.komnata T.G.M. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      

  

                 ????? 
 
 
Otevřeme tu komnatu spolu?????? 

Proč jsem si vybrala  název této práce.  Na úvod bych chtěla také objasnit, že mým úkolem není 
vyštrachat kostlivce z Masarykovy skříně, ale uvést sem člověka a ne mediální televizní hvězdu. Kdo 
vlastně byl Tomáš Garrigue Masaryk. První prezident, spisovatel, myslitel,  učitel…,hm? Zkusím 
vyjádřit pohled na  T.G.M. tak, jak ho vidím já čtrnáctiletá holka a ne, jak bych ho měla vidět. Možná 
za pár let až povyrostu a budu mít jiný názor na věci, můžu posoudit, že jsem se změnila…Ještě než se 
pustím do psaní chci také říci, že tuto práci jsem si vybrala kvůli jednomu člověku, který tu bohužel už 
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není, ale v mém srdíčku zůstal na pořád a já si myslím, že tento člověk u mě stojí na stejné úrovni jako 
náš slavný první československý prezident.Tak moudrý, tak vzdělaný, tak čestný….. 
 
 
Pro lepší orientaci si tu udělám osnovu, podle které se budu snažit postupovat: 
 
 
1)  Dětství a rodina 
2) Studentský život a politika 
3)  Problémy tehdejší doby 
4) Pod pokličkou T.G.M. 
5) Jeho díla. 
6) Odkaz dnešní době 
7) Kdo byl ten muž na koni???? 
8) Jak vnímám já osobnost T.G.M. 
 
Ke každému bodu se pokusím napsat pár řádků a seznámit vás s informacemi, které jsem vyčetla, nebo 
vyhledala. Pod každý bod také připíšu můj názor, jak to vnímám já. 
 
1) Dětství a rodina 
 
 
 

T.G.M se narodil 7.března roku 1850 ve městě Hodonín. Na svět přišel jako prvorozený syn,ale 
ve  svých knihách vzpomíná rád na své bratry. V o dva roky mladším Martinovi neviděl jen bratra, ale i 
člověka bez falše, nenáročného a skromného.  Nejmladšího bratra Ludvíka využíval k drobným 
manuálním činnostem, to znamená uklizení pokoje a posluhování. Koneckonců na vlastní kůži to 
mohou zažít mladší sourozenci v rodinách, tedy i já. Na své dětství v knížce od Karla Čapka Hovory 
s T.G.M. vzpomíná T.G.M. s jistou nostalgií velmi rád. Masarykovo dětství jsem vybrala záměrně na 
začátek, protože se říká, že na výchově jedince, se vyvíjí jeho osobnost. Dítě se prý narodí s duší čistou 
jako papír a záleží na nás, jak jí využijeme, či zneužijeme. A taky zcela určitě záleží na prostředí, ve 
kterém dítě vyrůstá. Dobré zázemí, pro nás, pro děti znamená moc, a proto si vypůjčím Masarykův 
citát: „Dítě zcela dobře cítí, jsou-li dorostlí svobodní a jaký mají k sobě poměr.“ 
Rodina pro T.G.M. byla vším. Matku velmi obdivoval, dokonce i v pozdějších let v ní hledal oporu. 
Tatínek byl Slovák, ale ani národnost nebránila v tom, aby se svojí ženou prožil plnohodnotný život. Z 
počátku se jejich sňatku moc nevěřilo. Není divu. Matka  T.G.M. žila ve vyšší společnosti( to znamená, 
že obsluhovala zámožnější rodiny), kdežto otec se jako nevolník narodil a nevolníkem zůstal. Ani jeho 
postavení neohrozilo  manželství rodičů T.G.M. 

Podmínky, ve kterých vyrůstal se lišily od těch dnešních. Co si budeme nalhávat v tehdejší době 
se musely děti zabavit jinak než dnešní elektrotechnikou. Jak sám T.G.M naznačil, děti na vesnici 
musely umět panečku věcí. Louskat na prsty dvěma způsoby, pískat aj,. Ale pískání samozřejmě není 
všechno, čím se naplňovalo Masarykovo dětství. Jako chlapec byl velice na svůj věk rozumný a už 
coby dítko útlého věku věděl, jaké jsou životní priority. Možná si zaslouží zmínit, co jako malého 
T.G.M. potkalo. Doma měli čeledína, kterého měli rádi. Byl to Masarykův přítel. Jednou, když si hrál  
a šel si pro něco do dílny, ho našel oběšeného. T.G.M. si kladl otázku, proč? Už tehdy zjistil, jaké jsou 
životní problémy  a neútěšnost situace. 
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Už jako malý chlapec byl T.G.M velmi pobožný, po své mamince. Svého času býval 
v Čejkovicích ministrantem kaplana. Jeho dětství na mě zapůsobilo zajímavě. Masaryk měl milující a 
podporující rodiče. Co mě však zaujalo, bylo, že už jako malý si  uvědomil, že je v nepořádku,jak se 
šlechta se chová ke svým poddaným. Jako by to byli největší ubožáci. Rozhodl se pomstít. Šlechta si 
nechávala u nich doma kožichy, když odcházela na hony. Malý T.G.M. si chtěl vylít svou zlost a chtěl  
co nejvíce kožichů zničit. Když jsem četla knížku Hovory s T.G.M. a přemýšlela nad kapitolou  
Masarykovo dětství, uvědomila jsem si, že to co mám doma není samozřejmost, ale štěstí. Také bych si 
měla více vážit toho co mám a hloupě nemyslet, že nemít nový model kalhot není až taková katastrofa, 
když některé děti jinde těžko přežívají.  
 
 
2) Studentský život a politická činnost 
 
 
  

T.G.M. začal chodit do školy v Čejkovicích, škola mu šla, a dokonce učil svého tatínka doma 
psát. V Čapkově knize vzpomíná na každého svého učitele. Vzpomínku na svého prvního učitele si 
vybavuje podle jeho chlupatých a kostnatých rukou, kterými je tloukl.(Doslova takto napsáno v knize 
hovory s T.G.M.) 
V dnešní době si jen horko těžko představíme, že se používaly tělesné tresty.Docela by mě to zajímalo, 
jaký k tomu učitele měli důvod.Ono se sice říká škoda každé rány, která padne mimo,ale mstít se 
dětem, že něco zapomněli, si myslím, že je neúnosné. Každopádně podle mého názoru člověk, člověku 
ubližuje jen tehdy, pokud má nějaké své problémy. Šťastný člověk k tomu nemá důvod. Když T.G.M 
úspěšně skončil dvě třídy reálky, dali ho rodiče učit řemeslu. Mistr ho postavil ke stroji na dělání 
podkůvek k botám. Jak sám popisuje, práci mám rád, ale ta stejná práce v továrně, to jsem nevydržel. 

Po třech týdnech se vrátil zpět. Na přání své matky navštěvoval gymnázium.Ve svých 14-ti 
letech pomáhal vyučovat učiteli učit děti. Páááni,  ve 14-ti? Dnešní 14-letí běhají se zelenou hlavou a 
s náušnicemi, na všech možných a nemožných místech, tady je vidět jak už jako malý byl uvědomělý. 
Je mi 14 let a nedovedu si představit, že bych byla natolik zkušená, abych předávala vědomosti jiným. 
Dále pomáhal zámožným rodinám vzdělávat jejich potomky. Nejvíce mě ale zaujalo, že i když ho 
rodiče nemohli vydržovat na studiu, učil se co nejvíc, aby získala stipendium a mohl pokračovat ve 
studiu.  

Koneckonců i Masaryk si vyzkoušel vzdělávat lid přesněji řečeno přednášel na vysokých 
školách. Jeho přednášky se například týkaly lidských tříd. Podle jednoho studenta byl Masaryk jako 
učitel velice uvědomělý a sečtělý. 

Politika T.G.M zajímala vždy. Už jako malý se zaměřoval na vztahy mezi dětmi českými a 
německými. Politický směr, který ho zajímal byl socialismus. T.G.M ho však nazval přesně láska k 
bližnímu svému, humanita. Přál si, aby nebylo bídy a každý měl práci. Toť poselství dnešním 
politikům.  

Rukopisy měly stinné stránky,  to bez pochyby. Ale pro T.G.M. měly dost dobrého a musel 
přečíst a prostudovat literaturu od doby Dobrovského. A považte pro nás lidi 21.století je boj přečíst i 
etiketu na výrobcích. Mezi četbu, které se T.G.M věnoval, patřila literatura od Šafaříka, Jungmanna aj. 
Skrze Rukopisy poznal T.G.M naše národní probuzení. Pod pojmem probuzení si představuji, jak Češi, 
hrdi na svůj národ strhávají německé nápisy, hrají českou hudbu, chodí na česká divadelní představení. 
Připomíná mi to zahradu. Přes zimu je zmrzlá smutná, ale na jaře rozkvete a celá září. Proto je myslím, 
že je naprosto zbytečné umělé přikrášlování národních dějin. 
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3) Problémy tehdejší doby 
 
 

Problémy jak  sociální tak politické. se vlečou s lidmi bez ohledu na dobu jen s jinou kulisou. 
Myslím,že ani trošku nepomohla Československu, že o něj bojovaly jeho sousedé. Především 
Německo. Politické problémy bych teď chtěla dát trošku stranou a chtěla bych se věnovat problémům 
sociálním. Když jsme se o nich doma bavili, konstatovala jsem, že dnešní děti mají v dnešní době téměř 
cokoliv.Ale rodiče mě jemně nasměrovali s tím, že nesmím brát v potaz hmotné věci, ale spokojenost 
lidí. Ale mě vrtá hlavou proč????Proč někdo tady má všechno a někdo nemá nic a proč jsou pořád 
sociální problémy, když jsme už zase o několik desítek let zkušenější. Proč má každá doba rub a líc??? 

Ale přece jenom se něco změnilo. Svoboda lidí tady u nás. Abychom měli lepší představu, 
představme si zrcadlo a postavme před něj naši mládež a mládež Masarykovi doby. 

Dnešním hochům by z uší vyčnívaly různé dráty a hlavu by jim zdobila kapuce. Děvčata by se 
předháněla, která má hezčí vlasy. Úsměv by jim zdobily rovnátka.  

Mládež Masarykovy doby by byla nejistá a co chvíli by se otáčela a čekala nějaký ten záhlavek. 
Klukům by po stranách řezaly pěšinky a patky by měly uhlazené. Děvčata by se pyšnila sukýnkami a 
spletenými copy. 

Ani mládež nelze porovnat. Inspirovala jsem se seriálem Četnické humoresky, kde kluci řeší 
problémy, aby nedostali od pana učitele a kdo bude mít kolo. Dnešní kluci jsou spíše pohodáři. Jejich 
heslem je neřešit  a jedinou starostí nový hudební přehrávač. Samozřejmě i holky se změnily. Jsou 
mnohem sebevědomější.  Myslím, že máme také rub a líc, prý jsme zkažení a nečteme a neučíme se, 
ale to přece není až tak pravda.Zkažení jsou jen někteří jedinci, kteří sklouzli do pochybné party. Že 
nečteme??? A co Harry Potter, který trhá jeden rekord za druhým v přečtení posledního dílu. A že se 
neučíme? Tak proč se hlásí každoročně na vysokou školu tolik dětí??? Nejsme až tak špatni, jak jsou 
někteří lidé přesvědčeni! 
 
 
 
4) Pod pokličkou T.G.M (rodina, děti, manželka) 
 
 

Někdo považuje za štěstí mít dobrou práci a hodně peněz. T.G.M. považuje za své štěstí svou 
manželku. Seznámili se v Lipsku roku 1877. Charlotta v očích T.G.M. byla inteligentní, vzdělaná , 
tolerantní. Charlotta se věnovala hudbě a hře na klavír. V dnešní době kluci získávají přízeň u holek 
většinou novým CD jejich oblíbené skupiny. Naši tatínkové a dědečkové lákali děvčata na sbírku 
motýlů, ale T.G.M navrhl společné čtení.Četli spolu anglické knihy, básně. Nový Romeo a Julie. 

Uplynula nějaká doba a Charlotta odjela za svou  přítelkyní do Ameriky. T.G.M. bylo smutno, 
rozhodl se okouzlující Charlottě napsat dopis, v němž nabídl společný život .Ale tak lehké, jak se to na 
první pohled zdá, to nebylo. Charlotta se poranila pří pádu a T.G.M. se rozhodl za ní jet, i když ho 
Charlotta zrazovala. Jel za ní 17 dní a zastihl Charlottu už zcela v pořádku. 

Nakonec se přece jenom T.G.Masaryk dočkal a strávil spokojený život se Charlottou. 
Viděl v ní nejenom manželku, ale i člověka, kterému se může svěřit. Jejich společný život rozzářilo 
šest dětí, bohužel jen čtyři se dožily dospělosti.Ve Vídni v květnu roku 1879 porodila Charlotta dceru 
Alici. Myslím si, že její otec mohl být na ní právem pyšný. Vystudovala sociologii, historii a filozofii. 
V roce 1915 až 1916 byla vězněna za účast v odboji. Jak jsem se zeptala mých rodičů, odboj znamená 
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s něčím nesouhlasit. Po vzniku Československa se zapojovala do politických činností. Stala se 
poslankyní Národního shromáždění. Ve škole jsme se učili, že založila Československý červený kříž, 
který sloužil jako pomoc lidem. Tímto mohu o Alici říci, že je to žena se silným humanitárním 
myšlením.  
Roku 1866 přišel na svět syn Jan. Ze zajímavosti mohu zmínit, že byl velvyslancem v Londýně, ale 
především ministrem zahraničí ve vládě Klementa Gottwalda.  
V roce 1890 přišla na svět druhá dcera Eleonora, která bohužel zemřela ve 4 měsících. 
Rok 1891 nebyl opět příznivý pro rodinu Masaryků narodila se jim třetí dcera Olga, ale zemřela hned 
po narození. Asi si nedokážeme představit jaká muka prožívali manželé Masarykovi po ztrátě dvou 
dětí, ale můžeme říci, že obě děti Jan a Alice udělali pro Československo mnoho. 
 
 
5) Jeho díla 
 
 
Masaryk si na své konto může přidat i přívlastek spisovatel. Mezi jeho známé dílo patří například 
Česká otázka poprvé vydána roku 1895, která se týká postavení Slovenska a Česka. V  knize  jsou dále 
zaznamenané spory mezi mladočechy a staročechy. Jeho další kniha si nese název Naše  nynější krize, 
poprvé vyšla roku 1895. Je volným pokračováním  knížky České otázky. Mezi jeho knihy patří také Jan 
Hus a mnoho dalších.     
 
     
 
6) Odkaz dnešní době 
 
 

Myslím,že můžeme v klidu říci, že bez Masarykova politického chápaní by jsme nemohli 
uznávat hodnoty, které dnes preferujeme jako priority. 
Chtěla bych připomenout, že pro naši republiku se stala demokracie samozřejmostí a možná někdy 
zapomínáme, kolik stála úsilí a životů našich předků. 
Pod pojmem demokracie se dnes schovává téměř vše.Myslím, že je dobré nejen demokracii vlastnit, ale 
především si jí vážit a nebrat jí jako samozřejmost!!!!!! 
 
 
 
8) Kdo byl ten muž na koni? 
 
 

Když se zeptáte malého dítěte, řekne vám, no přece ten pán s vousem na koni. Když se zeptáte 
později, řekne vám, no přece ten první prezident. Člověk , který bude už vzdělanější, vám řekne, že 
T.G.M byl sice náš první československý prezident, ale mimo jiné byl i skvělým žurnalistou. Také 
nesmím opomenout, že to byl pedagog¨, pravidelně přednášel na vysoké škole například na téma lidské 
třídy. Byl to filozof a tak nesmíme zapomenout se zmínit, že napsal i pár knih, zabývajících se tehdejší 
dobou. Byl i prezidentem osvoboditelem. Možná bychom se měli zastavit a popřemýšlet, co tento  
pojem osvoboditel znamená. Vždyť díky T.G.M. jsem se osamostatnili, nemuseli jsme trpět nátlak  
Rakouska-Uherska.  
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9) Jak vnímám já osobnost T.G.M. 
 
 

Po tomto zpracování jsem zase blíž Masarykovi .Soudit člověka, kterého znám z knížek je 
obtížné, ale pokusím se být co nejvýstižnější  vyjádření mého názoru na našeho prvního prezidenta. 
Člověk jeho formátu na mě působí čistě, přátelsky, vzdělaně, vždyť kolik sám napsal knížek týkající se 
problému Československa .Co asi nejvíce obdivuji na tomto člověku je, že i když ho vydírali smrtí 
svého dítěte neustoupil ze svých názorů. Nenechal ze zastrašit a toho si vážím. A proto si myslím, že 
pamětní desku před naší školou  a pomník v blízkém parku si právem zaslouží. 
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Předmluva 
 

Jmenuji se Martin Ospalík. Je mi 14 let a navštěvuji 8. ročník Základní a mateřské školy 
Tomáše Garrigua Masaryka v Brodku u Konice, kde také žiji se svými rodiči. 

Mezi mé zájmy patří práce na počítači, internet, fotbal, zeměpis a hlavně         také dějepis. 
Rád čtu historické knihy. Zajímám se o dějiny bývalého Československa, zejména jeho období 
komunistického totalitního režimu. Proto mne projekt „Masaryk do škol“ oslovil a já se 
rozhodl ho zúčastnit. Z odborné literatury jsem se dozvěděl méně známou věc, že Masarykův 
rodokmen z matčiny strany pocházel z Prostějova.    I tato zajímavá skutečnost se pro mne 
stala impulsem pro studium dobových pramenů, z kterých jsem čerpal zajímavé informace. 

Touto soutěžní literární prácí chci přiblížit a popsat skutečné historické události spojené 
s osudem pomníku Tomáše Garrigua Masaryka v mém rodném městě Prostějově. Toto období 
je také známo jako Prostějovský „černý pátek“ roku 1953, kdy došlo před prostějovskou 
radnicí ke svržení Masarykovy sochy tehdejší komunistickou stranou. 

Tento vandalský čin a následné demonstrace na protest svržení sochy popisuji 
prostřednictvím vzpomínek a poznámek z tajného deníku vymyšleného hlavního hrdiny 
Tomáše Dvořáka, který navštěvuje IV. A třídu Wolkerova Gymnázia v Prostějově, jeho rodiny a 
přátel. 
 
 
 
 

 

Úvod - T. G. Masaryk prezidentem 
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T. G. Masaryk byl prezidentem Československé republiky od jejího samotného vzniku v 
roce 1918 až do roku 1935, kdy z této vysoké státní funkce odstoupil. Lidé naší země měli 
Masaryka upřímně a zcela ze srdce rádi. Masaryk byl znám               jako střídmý, zásadový, 
skromný a po všech stránkách věrný muž. 

Když 14. 9. 1937 v Lánech zemřel, byl smutek všech lidí přímo až zdrcující. Tomáš Garrigue 
Masaryk se zasloužil o Československo. Byl to významný člověk, filozof a státník. Na 
Masarykovu počest se po celé republice stavělo mnoho památečních soch. 

Budování pomníku T. G. Masaryka v Prostějově mělo dlouhodobou a pohnutou historii. Ve 
třicátých letech minulého století byl vytvořen Fond na postavení pomníku T. G. Masaryka, kam 
Prostějované přispívali penězi, aby mohl být pomník postaven. 

Jakmile bylo na fondu dostatek finančních prostředků, byla v roce 1935 vypsána soutěž na 
výtvarnou realizaci pomníku, v níž zvítězil návrh známého akademického sochaře profesora 
Otakara Španiela z Prahy a architekta Františka Gahury, který pracoval na podstavci a 
celkovém začlenění do areálu „prostějovského hlavního“ Masarykova náměstí. 

Pomník byl dokončen již v roce 1938, ale vzhledem k nacistické okupaci nebyl odhalen a 
musel být pečlivě ukrýván. Ke slavnostnímu odhalení sochy na prostějovském náměstí tedy 
došlo až po osvobození, dne 27. října 1946. 

Obyvatelé Prostějova a jeho okolí byli pyšni na to, že mohou mít ve svém rodném městě 
přímo na náměstí památeční sochu T. G. Masaryka. Komunistická strana  si tohoto faktu byla 
dobře vědoma, komunisté tedy Masaryka brali jako symbol proti fašismu. Jejich postoj byl 
stejný i po komunistickém převratu v roce 1948.Avšak o něco později se postoj komunistů 
k Masarykovi začal měnit. 

Výstavba socialismu s sebou přinášela mimo jiné i pokles životní úrovně,                a tak 
stále více lidí vzpomínalo na „staré dobré časy Masarykovy“. Masaryk se stal symbolem 
demokracie, a tak se lidé shromažďovali u jeho pomníku, zapalovali svíčky, pokládali květiny a 
tiše vzpomínali. Komunisté to však neviděli rádi, a tak se rozhodli pomník T. G. Masaryka 
z náměstí tajně a tiše odstranit. 
 
 
 

Ze vzpomínek a poznámek v tajném deníku T. Dvořáka 
 

Píše se rok 2007. Venku panuje sychravé dušičkové počasí a já vklidu odpočívám ve svém 
teplém bytě a vzpomínám na mladá léta. K tomu mi pomáhá můj deník, který jsem si psal od 
studentských let. Často se vracím k událostem v roce 1953. 

A tak otvírám tajný deník, listuji stránku za stránkou a před očima se mi odvíjí pravdivý 
příběh, který hluboce zasáhl do mého života na dlouhých třicet šest let. 
 Jmenuji se Tomáš Dvořák. Žiji se svými rodiči v malém bytě na prostějovském náměstí T. 
G. Masaryka v prvním poschodí patrového domu, nedaleko radnice. Přestěhovali jsme se sem 
z Brodku u Prostějova před třemi lety. Můj otec zde totiž přijal nabídku práce na místní 
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prostějovské radnici, pracuje jako úředník. Moje matka si tu také našla práci, pracuje v 
knihkupectví. Má ráda knihy a je znalkyně české literatury, takže je „ve svém živlu“. Každý 
z okolí k ní moc rád chodí pro radu,     kterou knížku si má koupit a přečíst. 

Já studuji IV. ročník na Wolkerově Gymnáziu. Po maturitě bych chtěl dále jít studovat do 
Olomouce na Univerzitu Palackého - Filozofickou fakultu.  Mým dlouholetým snem je stát se 
učitelem. Chci děti učit mateřskému jazyku českému a vychovat z nich vzdělané a uvědomělé 
občany. 

Píše se rok 1953, je pátek 10. dubna a mne vyrušily uprostřed noci, asi ve dvě hodiny ráno, 
z mého lehkého spánku hlasité zvuky motoru. Protože strojům dobře rozumím, ihned mi 
došlo, že takovéto zvuky může vydávat pouze lehký autojeřáb. Poněvadž jsem ještě ospalý, 
nevěnuji jim téměř žádnou pozornost. Ale asi po pěti minutách toho nepříjemného, 
protivného a velice hlasitého hluku mi má zvědavost nedala, a já se tedy rozhodl, že vstanu 
z mojí vyhřáté postele a půjdu se podívat k oknu, co že se to venku vlastně děje. Koukám, ale 
nic nevidím. Pro jistotu  si znovu promnu oči a podívám se ještě jednou, ale stále nic. Na 
náměstí majestátně panuje bílá tma. 

Okolí je zakouřeno velice hustou mlhou. Najednou slyším něčí kroky, směřující směrem ke 
mně. Otevřou se dveře do mého pokoje a v nich stojí rodiče. Koukají na mě rozespale a trošku 
i udiveně. „Tomáši, pojď, obleč si kabát a půjdeme  se podívat ven před dům, máma na nás 
tady počká,“ řekl táta a já jej ihned uposlechl. Chtěl jsem tomu všemu také rychle přijít 
nakloub. 

Roztržitě jsme tedy vyběhli před dům. Hluk motoru autojeřábu byl slyšet         snad všude 
okolo nás. Rozléhal se po celém náměstí a byl mnohem hlasitější  než před tím. Nebylo téměř 
slyšet vlastního slova. Pomalu pronikáme do mlhy.  Ihned jsem si všiml, že to není přírodní 
mlha, taková jak ji známe. Tato byla jiná, mnohem hustější a neprostupnější. „Vraťte se domů, 
zde není nic k vidění,“ křičel     na nás vztekle a hrubě jeden člověk a bránil nám v tom, 
abychom pokračovali  v naší cestě. Do obličeje jsem mu přes hustou mlhu skoro vůbec 
neviděl. Jen si pamatuji, že byl mohutné postavy a hodně vysoký. Celou tu dobu, co nám ten 
záhadný muž přikazoval, ať se vrátíme, byl značně nervózní. Jakoby se něčeho bál, něčeho, co 
mu nahánělo velkou, ba i panickou hrůzu a ve skrytu duše doufal,   že jej poslechneme a 
nebudeme se snažit proniknout dál. 

A tak jsme se tedy z donucení vrátili. Zvuky motoru byly slyšet po celém prostějovském 
náměstí ještě dobrých deset minut po našem odchodu. 

Ráno jsem na celou tu velkou noční událost úplně zapomněl a ani mě nenapadlo podívat 
se z okna ven. Jen jsem si vzal tašku a rychle utíkal do školy, jelikož jsem maličko zaspal. Mí 
rodiče už byli dávno v práci. Oba vstávají brzy ráno, ještě za tmy. 

Jdu po schodech, otevřu domovní dveře, vykročím ven před dům a zdá se mi,   že na 
náměstí není něco v pořádku, ale nemohu přijít na to, co. To něco mi zde neskutečně chybělo. 
Pouze jsem si všiml několika lidí, kteří stojí na prostějovském náměstí a posmutněle se na 
něco koukají. Ujdu několik kroků blíže k nim a co nevidím! Na místě, kde ještě včera večer stál 
pomník na památku Tomáše Garrigua Masaryka, dnes není zhola nic! Pouze a jen prázdný 
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podstavec. Všichni   jsme tam beze slova stáli, koukali na tu zkázu a nevěřícně kroutili hlavou. 
Na obyvatelích Prostějova, bydlících na náměstí, kteří si při své po letech již zevšednělé ranní 
cestě do práce všimli tohoto hanebného vandalského činu, byla vidět velká bezmoc. Některé 
ženy dokonce i plakaly a naříkaly. Všem nám bylo sochy velice líto a mrzel nás její krutý, a tak 
nedůstojný osud. „Kdepak asi teď je, co se s ní stalo,“ pomyslil jsem si. 

To už jsem ovšem uslyšel radniční hodiny, jak odbily a rázem jsem si uvědomil,   že musím 
rychle spěchat do školy. Ve školních šatnách mě potkal náš pan školník a divil se, proč jdu tak 
pozdě, poněvadž jsem vždy přesný. Tak jsem mu tu hroznou novinu ve značné rychlosti 
vypověděl. Nechtěl tomu ani uvěřit. Myslel si, že je to jen nějaký nejapný žert, nebo dokonce 
snad výmluva. 

Do třídy jsem dorazil těsně před naším třídním panem profesorem Skalkou, kterého jsem 
zahlédl na chodbě. Vyučuje nás matematiku. Vtrhl jsem do třídy, ani jsem si ještě nepřipravil 
pomůcky na lavici a už byl vyučující ve třídě. Cestou k učitelské židli mě přistihl, že ještě 
nejsem patřičně připraven na hodinu a řekl mi,   ať si nesedám a jdu rovnou před tabuli. 
„Dvořáku, zopakuješ nám učivo z minulé hodiny na známky! Viděl jsem tě, že jsi posledně 
nedával příliš dobrý pozor. Povídal  jsi tam v zadní lavici s Čermákovou.“ Pomalu se tedy blížím 
k tabuli, vzniklou situaci jsem neviděl zrovna příliš růžově a celou cestu k tabuli mám hlavu 
plnou      všelijakých myšlenek. Dnešní krušná noc a moje nepříjemná ranní cesta do školy se 
mi začala pomalu spojovat dohromady. I proto se mi učivo z minulé hodiny matematiky 
opravdu vůbec nevybavovalo. Stál jsem tam před tabulí nehybně, doslova „jako solný sloup“. 
Nevěděl jsem zhola nic. „Nevíš? To je ale škoda. Zklamal jsi mě! Minule  jsme přece opakovali 
rovnice,“ říká mi vyčítavě. Mezitím si dodám odvahy a pokouším se hrozící pětku zamluvit a 
mé počáteční rozhodnutí vše o svržené soše říci, ještě sílí. Celá třída mě s určitým napětím 
poslouchá, nikdo ani na chvíli neodvrací pozornost. Což mě i trošku těší. Nakonec je mi 
řečeno, ať se posadím. O následující přestávce  
 
 
za mnou přichází dva moji nejlepší kamarádi Mirek Zemánek s Václavem Nečasem      a 
domlouváme se, že ihned po škole se sejdeme na náměstí před naším domem. Chce s námi jít 
i Anna Čermáková,  kterou jsem vždy považoval za sobě velice blízkého člověka, hodně jsem si 
jí vážil a její modré oči se mi vždycky tuze líbily.  Proto ji přemlouvám, aby s námi raději 
nechodila, že by to pro ni mohlo být i nebezpečné. Chvíli mi sice odporovala, riziko prý ráda 
podstoupí, ale nakonec mi slíbila, že zůstane doma. 

Cestou domů procházím přes náměstí a vidím, že už zde nestojí jen hrstka lidí, jako z rána, 
ale už několik stovek. Jsou to především ženy, mládež, studenti, žáci učilišť, středních a 
obecných škol, ale poměrně dosti málo mužů. Živě diskutují  a vesměs odsuzují svržení sochy. 
To už se ovšem objevují i občané, kteří vymýšlejí,   jak se bude dále postupovat při právě 
zrozující se demonstraci. 

Doma sotva odkládám tašku na zem a už slyším zvonek. Jsou to Mirek s Václavem, kteří na 
mě již dole čekají. Scházím za nimi a společně se vydáváme za lidmi stojícími       na místě 
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pozůstatků Masarykova pomníku. Mirek se ptá jednoho z demonstrantů, zdali neví, kdo za tím 
stojí „Lidé jsou toho názoru, že za to všechno mohou jen a jen komunisté a za organizátory 
celé akce považují Místní národní výbor (prostějovskou radnici) a také i armádu.“. To už 
konečně procházíme masami lidí  až k samotnému holému podstavci. Některé ženy zde kladly 
bezpočet květin                a zapalovaly svíčky. Mnohé z nich pláčí. V očích obyvatel Prostějova je 
vidět  nejen smutek a bezmoc, ale především velká zlost a pobouření nad tímto hanebným 
vandalským činem. Účast lidí je zejména hlavně teď v počátcích spontánní  a zcela individuální. 

Stojíme tam s lidmi u podstavce a vzpomínáme na našeho Osvoboditele Tomáše Garrigua 
Masaryka, který se přece tolik zasloužil o samostatné Československo. Mirek asi nejvíc, 
poněvadž ho jeho rodiče už od malička vedli k Masarykově úctě.  Patří totiž k těm, kteří 
aktuální komunistickou vládu přespříliš neoslavují. 

Další lidé na náměstí stále přicházejí a přicházejí. Mirek, Václav a já si povídáme     
s místními pamětníky, kteří pamatují doby, kdy byl Masaryk ještě prezidentem, když v tom 
slyšíme, jak lidé začínají vykřikovat ojedinělá protikomunistická hesla.  To už ale začíná počet 
lidí na náměstí prudce narůstat asi k pěti stům. Za této situace vysílá kolem třetí hodiny 
Okresní výbor KSČ mezi nás dvě skupiny Lidových milicí v civilním oblečení (asi po 30 – 40 
lidech). Ti se okamžitě dávají do diskuse s demonstrujícími občany a vysvětlují jim „reakční 
úlohu Masarykovu“, přičemž dochází k prvním srážkám a někteří milicionáři jsou i zbiti a spolu 
s nimi  i další jednotlivci, kteří odporovali názorům shromážděného lidu. Ti posléze z náměstí 
uprchli. 

Charakteristickou epizodou bylo, že když se jeden starý komunista snažil lidem vykládat, 
jak za první republiky horko těžko sháněl nějakou práci, byl odbyt pokřikem, „že prý byl 
vagabund a pobuda“. Špatně také dopadl jeden důstojník, štábní kapitán, který si vylezl na 
podstavec sochy a chtěl občanům cosi vysvětlovat, byl však také zbit a byly mu dokonce 
strhány i výložky. Podařilo se mu pak utéct do nedaleké školy, kde se schoval. 

O něco později posílá Okresní výbor mezi lid své agitátory. S jedním v Prostějově známým 
agitátorem se tam také osobně setkávám. Mirek mě na něj upozornil. Dobře jej zná, kvůli 
němu totiž jeho otce sesadili v práci. Jelikož přišel k nim domů  a poučoval Mirkovy rodiče, že 
se málo zapojují do komunistických akcí. Mirkův otec jej za to vyhodil ze dveří. 

Dívám se přímo na něj. Je vidět, že má strach, a když nás uviděl,                              že jej 
pozorujeme, raději se z náměstí vytratil. Stejné to je i s ostatními agitátory, většina z nich má 
příliš velký strach, než aby se o něco pokusila, a tak raději pouze      a jen sledují vývoj událostí 
a aktivnější občany, kteří jsou na náměstí.  Přičemž někteří z nich spolu s davem dokonce i 
skandují protikomunistická hesla. 

Ve večerních hodinách vystoupal počet demonstrantů až k 2 000 lidí. Na náměstí nyní jsou 
i četní dělníci a zaměstnanci, kterým skončila pracovní doba. Od páté hodiny zpíváme státní 
hymnu a masarykovské písně „Teče voda, teče…“, „Ach synku, synku…“. Z davu jsou slyšet 
výstižná hesla a volání po svobodě a demokracii.  Některá z nich se i zachytila: „Hroutí se nám 
republika, chceme zpátky Masaryka“, „Masaryka máme rádi, Tonda (prezident Zápotocký) 
nám ho nenahradí“ a střídavě „Gottwald nám ho nenahradí“, „Dejte (nebo vraťte) nám 
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Masaryka“ a nejčastěji „Dejte nám Pobudu, dáme mu na hubu!“. Někteří jednotlivci volali také 
„Pověste Pobudu, zabte Pobudu!“. 

Vilém Pobuda totiž je předsedou Místního národního výboru, a tak je lidem považován za 
hlavního aktéra odstranění Masarykovy sochy, avšak později se zjistilo, že v době odstranění 
pomníku nebyl v Prostějově. Pobuda sídlí na radnici, proti níž možná i proto, že byla tak blízko 
demonstrace, se obrací největší hněv občanů. 

Atmosféra na náměstí je naprosto báječná. Nic podobného zde dosud v takovémto 
rozsahu nebylo. Lidé vidí, že si s nimi komunisté nevědí rady a ve skrytu duše doufají, že na 
aktuálním ne moc růžovém režimu něco změní. „Chceme zpět demokracii!“ křičí někteří. 
Všichni jsme rádi, že se můžeme alespoň takovýmto způsobem na chvilku přiblížit více ke 
svobodě, o kterou jsme přišli odchodem Masaryka. Tato demonstrace jistojistě zdravě osvěžila 
již dlouho komunismem „zapáchající“ vzduch. 

Demonstrace pokračuje se stále větší intenzitou. Kolem sedmé hodiny večerní dochází 
k prvnímu útoku na radnici. Pronikáme do přízemí budovy a osazenstvo tak zatlačujeme do 
prvního poschodí. Snažil jsem se do radnice dostat hned s první vlnou, protože jsem se obával, 
že by tam ještě mohl být můj táta,  kterého bych pak případně mohl před davem ochránit. 
Naštěstí však šel dnes z práce  o něco dříve než obyčejně. 

Za této pro komunisty krajně nepříjemné situace vysílá Okresní výbor KSČ  do radnice asi 
30 milicionářů, kteří postupně, jednotlivě a zcela nenápadně pronikají na radnici. Zde se 
spojují a daří se jim dav z budovy vytlačit. Byli velice dobře organizovaní, vše se stalo tak 
strašně rychle, nestačili jsme ani nějak zareagovat.  To už ovšem zabarikádovávají masivní 
vrata radnice, aby už nikdo jiný nemohl  zase zpět dovnitř.  Mezitím je  ve městě  vypnuto 
elektrické osvětlení,  ale po mnoha telefonátech prostějovských občanů do elektrárny je opět 
raději zapojeno. Kvalita osvětlení je ale i tak špatná, což ovšem nevadí demonstrantům, ale 
spíše těm,       kteří chtějí z radnice rozeznávat útočníky. 

Okolo deváté hodiny večer dav znovu útočí na radnici. Rozšířily                                se mezi 
námi totiž fámy, že na radnici zůstaly zavřeny některé děti, které se zúčastnily prvního vniknutí 
do budovy. Tentokrát je však útok mnohem razantnější a brutálnější, neboť demonstranti 
proráží zabarikádované dveře. Používají k tomu trámy donesené z nedalekého staveniště, také 
lavičku z parku a jedna žena dokonce sekeru. Ostatní hází kameny, klacky a kusy železa do 
oken radnice, hodně jich rozbíjí.  Mezi tím se já, Mirek a Václav snažíme do radnice proniknout 
zadním vchodem. Tam však narážíme na příslušníka StB, který na nás pohotově míří svojí 
služební pistolí, ale neodvažuje se ji použít. Možná, že by to udělal, kdyby nás Václav            
včas nezarazil a neřekl nám, ať se vrátíme, že to za to nestojí. Při odchodu za našimi zády 
slyšíme: „Hlavně po nich nikdo nestřílejte! Celé by se to zvrhlo ve velké masové krveprolití.“. 

Při dobývání radnice jsou zranění dva členové milice, kteří se snažili bránit v činnosti 
demonstrantů. Po chvíli vidím sanitku, která pro ně přijela. Jakmile to vidí lidé dobývající se na 
radnici, ihned utíkají sanitnímu vozu prořezat pneumatiky. Což ovšem prudce rozhněvaným 
demonstrantům nestačí, a tak převrhují sanitku      na bok. Kolem půl desáté večer se nám 
konečně daří prolomit masivní dveře radnice a znovu ji obsadit. Z obsazování budovy a 
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následná záchrana dětí, které zde údajně měly zůstat po prvním vniknutí, se stává ničení 
obrazů komunistických státníků           a vývěsek na chodbách. Avšak ke střetu se zaměstnanci 
Místního národního výboru stále nedochází. 

V průběhu těchto událostí se nejaktivnější účastníci akce pokouší navázat kontakt 
s dělníky pracujícími ve druhých směnách prostějovských závodů. Posílají proto posly, kteří 
mají získat dělníky pro další účast na demonstraci. Jsou ale na cestě do závodů pozatýkáni 
příslušníky StB a Lidových milicí. Další spojky, které měly přihlížející v okolních ulicích přimět 
k aktivnějšímu zapojení do právě probíhající demonstrace, jsou tak též pozatýkány. Akce 
v továrnách naopak organizuje Okresní výbor,            kde dochází ke schůzím, na nichž jsou 
dělníci vyzýváni ke klidu a je jim vysvětlováno, že jde o „provokace reakčních sil“. V Hanáckých 
železárnách při projevu ředitele závodu značná část pracujících přerušuje ředitelovu řeč 
pískáním a hlasitými výkřiky. Dělníci závodu také chtějí podpořit demonstraci, proto jsou po 
skončení pracovní doby vyvezeni na okraje města a důrazně vyzváni, aby se protistátní 
demonstrace    na náměstí nezúčastňovali. Zároveň jsou také vyslány hlídky Veřejné a Státní  
bezpečnosti k výpadovým silnicím z města, čímž je zabráněno dorozumění demonstrantů 
s okolím. 

Dobytím radnice rozhodnost demonstrantů vrcholí, a když se nám nedaří získávat nové 
posily, naše nálada a celková morálka značně klesá. V rozhlase slyšíme výzvy k občanům, 
abychom se rozešli a upustili od páchání „protistátních činů“.  Je nám vysvětlováno,  že jde 
v podstatě o protistátní akci organizovanou místními reakčními živly. Souběžně rovněž dochází 
k zatýkání skutečných či údajných organizátorů akcí, které se daří bezpečnostním orgánům 
vytáhnout z davu. Jsou to zřejmě ti nejaktivnější účastníci, kteří vymýšleli hesla a navrhovali 
další demonstrační postup, neboť o předem připravené organizaci demonstrace není vůbec 
možno uvažovat. 

Já mezitím dostávám nápad, že bychom mohli obsadit místní rozhlas,                díky 
kterému bychom mohli přivolat na již pomaličku zanikající demonstraci  další občany na 
pomoc. O svém nápadu říkám i Václavovi a Mirkovi. Mirek je pro,    ale Václav to již vzdává a 
jde raději domů, že jsme prý již udělali vše, co jsme mohli. 

Tak tedy s Mirkem a několika dalšími demonstranty běžíme z náměstí úzkými   a temnými 
uličkami, abychom se vyhnuli hlídkám rovnou směrem k hlavní budově rozhlasu. Těsně před 
cílem se nám ale do cesty staví členové milice a SNB. Snaží  se nás pochytat a zatknout. 
Demonstranty, kteří šli jako první, ihned zatýkají.   My ostatní začínáme zběsile utíkat pryč. 
Několik z nás ještě dohání a taktéž je zatýkají. Mně se naštěstí daří prchnout. Po zdlouhavé 
honičce prostějovskými ulicemi se mi konečně podařilo moje pronásledovatele konečně 
setřást. V tom ale slyším zezadu něčí kroky. 

 Vystrašeně a pomalu se tedy otáčím a vidím Mirka, který utíká za mnou.  Naštěstí se mu 
také podařilo utéct. „To bylo o vlásek!“ koktá Mirek zadýchaně  a vystrašeně. „Vraťme se zpět 
na náměstí, potřebují nás tam.“ povídám  mu „Já už nejdu, Václav měl pravdu, už to jde mimo 
nás.“ „Srabe! Zrovna teď, když je nás nejvíc potřeba, tak to taky vzdáváš. Demokracie na nás 
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už volá. Jdi mi z očí!“ křičím naštvaně na Mirka, který mezitím sklopil hlavu k zemi a provinile 
odchází pryč. 

Je asi půl jedenácté večer a já se usilovně snažím dostat zpět na náměstí. Brání  mi v tom 
však příslušníci Lidových milicí, kteří střeží úzké uličky, kterými jsme se před tím protáhli. 
Nikdo teď nemůže dovnitř ani ven.                      Záhy si uvědomuji, že do Prostějova dorazily 
nové posily z okolních měst,               které mají za úkol zvládnout co nejdříve a co 
nejefektivněji situaci na náměstí. Naštěstí ještě nejdu až tak pozdě a jednu nestřeženou 
„dírku“ objevuji.  Tou se dostávám opět na náměstí před radnici, kde se snažím před novými 
posilami varovat co nejvíce lidí. Křičím okolo sebe, ale nikdo mě nevnímá. Jako bych nevydal  
ani hlásku, jako kdybych oněměl. Na náměstí panuje zmatek, strach a panika.  Jsou tu 
připraveny snad všechny bezpečnostní složky - Lidové milice, Veřejná bezpečnost, Státní 
bezpečnost a mnohé další. Z náměstí se stává jedna veliká hrozná  a nebezpečná past. 

Zhruba po jedenácté hodině večerní mají bezpečnostní složky moc plně v rukou, náměstí 
pod kontrolou a začínají vytlačovat srocený lid z náměstí. Demonstrace,   do které každý, kdo 
tam na náměstí byl a viděl naše odvážné činy, vkládal   snad  opravdu  všechny  svoje,  třeba  i 
sebemenší naděje, je bohužel u trpkého konce. Už je to pouze otázka času, kdy bezpečnostní 
složky získají celé náměstí zpět. 

A tak raději utíkám domů i já, do našeho malého bytu na prostějovském náměstí. 
Odemykám dveře bytu a vcházím dovnitř. Vidím zde mámu a tátu, jak sedí u stolu v kuchyni. 
Ale nejsou tam sami. Někdo cizí je tam s nimi. Jsou to příslušníci Veřejné bezpečnosti, oblečení 
v civilu, kteří kontrolovali obyvatele, žijící v bytech na náměstí, aby se nezapojili do 
demonstrace i oni a aby demonstrantům jakkoli jinak nepomáhali. A když zjistili, že nejsem 
doma, tak zde na mě čekali. „Soudruhu Tomáši Dvořáku, naše bezpečnostní orgány na radnici 
vás identifikovaly, byl                          jste na demonstraci, aktivně jste se účastnil zákeřných 
útoků na radnici                          a ještě jste chtěl ovládnout spolu s dalšími demonstranty 
dokonce i místní rozhlas. Z toho vyvedeme patřičné důsledky!“ Sotva to dořekli, odešli. Výraz 
mých rodičů po jejich odchodu si budu pamatovat snad ještě celý život. Jsou sice rádi, že jsem 
v pořádku nazpět doma, ale jsou také silně zdrceni zprávou, že jsem také byl na demonstraci. 
V místnosti je klid. Nikdo nic neříká, ani nemá chuť říkat. Raději  se na své rodiče ani nedívám, 
nemám odvahu čelit jejich pohledům. Nemohu  jim pohledět do očí. Cítím se jako desetiletý 
uličník. 

Po chvilce té nedýchatelné atmosféry raději odcházím do svého pokoje. Dívám se z okna 
na náměstí, sleduji, jak bezpečnostní složky nastolují pořádek   a v hlavě si přehrávám celý 
dnešní den. Vzpomínám na Mirka, neprávem   jsem na něj křičel, že je srab, ale teď vím, že 
není, jenom byl opatrnější než já.       Také vzpomínám na Aničku Čermákovou. Udělal jsem 
moc dobře, že jsem jí přemluvil, aby s námi nechodila. 

Před půlnocí je prostranství před radnicí již vyprázdněno a jsou zatýkáni poslední aktivní 
demonstranti. Po půlnoci je náměstí již zcela prázdné, kromě několika skupin příslušníků 
bezpečnostních složek, které na něm stále ještě hlídkují. To už pak jdu spát i já. 
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Doslov 

 
Během jednoho jediného dne se změnil život nejen mně, ale i mé rodině  a kamarádům. 

Tátovi v práci řekli, že už další den nemá chodit na radnici,  nýbrž do místních železáren, kde 
strávil na pozici řadového dělníka celý zbytek svého života. Nemohli prý nechat v tak 
zodpovědné úřednické funkci někoho z tak „politicky nespolehlivé rodiny“. Z  mámy se stala 
uklízečka v  tom knihkupectví,  kde dříve tak ráda prodávala knihy. 

Mirkovi a Václavovi rodiče dopadli jen o něco málo lépe než moji. A můj sen stát se 
učitelem našeho krásného mateřského jazyka českého se mi krutě a nemilosrdně rozplynul, 
protože komunisté nakonec shledali celou naši třídu jako „protistátně smýšlející“. Nikdo z naší 
třídy nebyl připuštěn k maturitě, ba dokonce ani na vysokou školu. I náš pan profesor Skalka 
byl zbaven své tolik zamilované profese.   Avšak nebyli jsme sami, kdo byl po projevení 
vlastenectví a touze po demokracii potrestán komunistickou stranou. Společně s námi pykaly 
také další desítky rodin, některé více, některé méně. A ti nejaktivnější demonstranti šli 
dokonce za mříže. 

Jediný, kdo z naší třídy bez jakýchkoli obtíží odmaturoval, byl Karel Pazdera,  i když míval 
vždy jen průměrný prospěch. Po listopadové revoluci v roce 1989 se však ukázalo, že náš 
„milý“ spolužák komunistům donášel všelijaké informace  o svých spolužácích a kamarádech 
výměnou za bezproblémové studium na vysoké škole. 

Nakonec jsem se ale dočkal. Po roce 1989 mně i spustě dalších bylo umožněno dodatečně 
odmaturovat a studovat. Za své činy jsem se však celá ta léta        nikdy ani v nejmenším 
nestyděl, i když jsem musel přijmout dělnické povolání  a několikanásobně absolvovat  
zdlouhavé a zcela  vyčerpávající  výslechy  bezpečností,  několik let po demonstraci v roce 
1953. U srdce mě celou tu dobu hřálo vědomí,  že jsem neudělal nic špatného. To stejné mi po 
pár letech řekli také moji rodiče, které moje „politické dobrodružství“ také tolik zasáhlo. 
 
 
 

Závěr 

 
Když jsem psal tuto soutěžní práci, dozvěděl jsem se, že se svržení pomníku účastnilo 20 

osob, celá akce trvala asi 10 - 15 minut a socha byla posléze odvezena   na vojenskou střelnici 
v Žarovicích, kde byla pásy autojeřábu rozdrcena a zahrabána do předem připravené jámy.  

Zpráva o nezvládnuté demonstraci, která se udála, se šířila velmi rychle a vzbudila 
v komunistických kruzích velké zděšení. Sami funkcionáři nečekali, že svržení sochy vyvolá tolik 
poprasku, pouze že si jen pár citlivějších žen a dětí popláče. 

V jiných městech proto při dalších akcích odstraňování pomníků postupovali opatrněji, 
zřetelněji a o mnoho více šetrněji, nežli tomu bylo v Prostějově. 
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Jistou raritou je, že před polednem 10. dubna 1953 projížděl Prostějovem, bez vědomí 
veřejnosti tehdejší prezident Antonín Zápotocký, který se vracel z léčebného pobytu v lázních. 
Ve městě se nezastavoval a o počínajících demonstracích neměl ani tušení. Na trase jeho cesty 
však hlídkovali příslušníci StB v civilu, proto nemohli současně zasahovat na náměstí proti 
demonstrantům   už v zárodcích demonstrace. 

K obnovení Masarykova pomníku na náměstí v Prostějově došlo až po listopadové 
revoluci, v roce 1996. 

Nakonec se to, o co se Tomáš Garrigue Masaryk celý svůj život snažil, vyplnilo.   Po více 
než 40 letech hluboké totality a svobody jen od jednoho plotu ke druhému zavládla 
v Československu konečně demokracie, republika se opět stala svobodnou. 

Těší mě, že jsem se mohl zapojit do soutěže, která mi přinesla mnohé zajímavé informace. 
Nahlédl jsem do historie mého rodného města a pohnutých osudů sochy T. G. Masaryka. 

Při psaní této soutěžní práce jsem si uvědomil, že doba komunismu nebyla    vůbec lehká a 
jsem rád, že mohu žít a studovat ve svobodné zemi. 
 
 
 
 

Seznam literatury 

 
Tabery, K. - Pomník T. G. Masaryka v Prostějově k 10. výročí položení  
                   základního    kamene. 
                  Vydala Sokolská župa prostějovská, Prostějov 2006. 
 
Trapl, M. -   Prostějovský „černý pátek“ 10. dubna 1953. 
                    Vydal Městský úřad Prostějov u příležitosti odhalení  
                   obnoveného  pomníku T. G. Masaryka a 80. výročí naší státnosti  
                  dne 27. 10. 1998. 
 
Trapl, M. -   Osudy sochy. Sborník k obnovení sochy T. G. Masaryka  
                   v Prostějově.    Vydal Městský úřad Prostějov v roce 1999. 
 
 
 
 

Přílohy 

 
 
 



 38 

 
 

T. G. MASARYK NA DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍCH 

 

 

  
 
 



 39 

  

 
 
 
 

 
 

DNEŠNÍ NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA, POHLED NA PROSTĚJOVSKOU RADNICI 

 
 



 40 

 

 
 
 

  
 
 



 41 

  
 

POMNÍK NA PAMÁTKU T. G. MASARYKA (SOCHAŘ: PROF. O. ŠPANIEL) 

 
 

  
 
 



 42 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 43 

    
    
    
    
    
    
    

PAVLÍ�A    MUTOVKIJOVÁ 
 
 

 

ZŠ   dr. Milady Horákové, Kopřivnice 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. CE�A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Život   a   dílo   TGM  
25.srpna 1875 

vypsal svůj dosavadní vývoj do žádosti na universitní úřad ve Vídni, ke zkouškám na filosofický 
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doktorát. Na doktora filosofie byl povýšen 10. března 1876. "Jaká je podstata duše u Platonu" byla 
jeho prací k rigorosu. 
 

�a podzim 1876 
pokračoval ve vědeckých studiích na universitě v Lipsku v rámci vychovatelské úlohy.Tam, v 
penzionu kde bydlil,  poznal při četbě Byronu, Milla "O poddanství žen" a Buckleye "Dějiny 
civilizace v Anglii" Charlottu Garrique z Brooklynu, studentku lipské konservatoře- obor hudba a 
zasnoubil se s ní ještě před jejím odjezdem do Ameriky. Svatba v Americe se konala 15.března 
1878. V roce 1879 se narodila dcera Alice a v roce 1880 syn Herbert. 
 

14.1istopadu 1878 
Masaryk vydal r. 1881 habilitační spis "Sebevražda hromadným zjevem společenským v 
přítomnosti". Spis založil Masarykovi vědeckou pověst. 
 

16.října 1882 
měl profesor Masaryk první přednášku na české univerzitě v Praze.Vyšla tiskem s názvem "Počet 
pravděpodobnosti u Humova skepse".V další přednášce "O praktické filosofii" vyzval studentky: "Já 
bych rád, aby mládež nepřijímala nic slepě, ale studovala a dělala si samostatný úsudek. "Jeden z 
žáků později napsal: "Masaryk je právě nejenom učenec, on je i umělec a pedagog, který stojí na 
výši své doby a je si i vědom velikého a těžkého svého údělu: formovat lidi a jejich duši...". Vidí 
život v celé jeho plnosti, složitosti a tíze, a proto mu filosofie nebyla jen školním předmětem,nýbrž 
výrazem a klíčem života,život sám. 
 

15.1istopadu 1882 
přednášel v sále české techniky na téma: Blaise Pascal, jeho život a filosofie s převažujicí otázkou 
náboženskou. Následovalo nesčetně přednášek mimo síně universitní. 
 

15.října 1883 
vyšlo prvé číslo kritického listu vědeckého Athenaeum, založené Masarykem s obory filosofie, 
psychologie, politika, náboženství, dějiny kulturní, sociologie, etika a estetika. 
 

1884 
v květnu spis "Theorie dějin dle zásad T.H.Buckle"-rozbor spisu anglického myslitele."O dějinách 
vzdělanosti v Anglii" a téhož roku v Lumíru i samostatném otisku: "O studiu děl básnických"- 
návod k tomu, jak číst básníky. 
 

1885 
vyšlo Masarykovy: "Základové konkrétné logiky"- kde vyložil princip svého pozdějšího směru- 
realismu a "Slovanské studie, slavjanofilství Ivana Vasiljeviče Kiřejevského". Knižně vyšly až 
1889.- koncem roku vyšel článek universitního profesora Jana Gebaueramo Rukopisech 
zelenohorském a královéhorském jako pokračování sporu o pravosti z r. 1857, 1877 a 1879. Článek 
byl napaden Martinem Hattalou profesorem slavistiky na pražské universitě 16.1edna 1886 v 
Národních listech méně vědecky, ale více vlastenecky. Začal boj, jehož vůdcem na straně vědy a 
pravdy se stal Masaryk. 
Boj rukopisný byl mu příznakem celého našeho přerodu, počátkem nové doby. Masaryk přispěl k 
popravě obou rukopisů estetickým a sociologickým rozborem. Šlo mu o mravní stránku a očištění 
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národa. Česká universita vybojovala v té době svobodu slova vědě. Boj byl i politickým 
mezerníkem, začala se objevovat třetí strana, pozdější lidová(pokroková). 
 

20.prosince 1886 
 

začal vycházet čtrnáctideník Čas založený společností Masarykových stoupenců, kteří se našli v 
době rukopisného boje s názvem Unterhaus při Athenaeu v čele s Janem Herbenem proti společnosti 
profesorské a vědecké s názvem Oberhaus-Athenčíci. Národní lísty Unterhaus nazvaly Maffia. 
Článek "Naše dvě otázky" v prvním čísle Času s kritikou naší národní a kulturní malomoci od 
H.G.Schauera byl vlasteneckou společností připsán Masarykovi neprávem. Masaryk o založení Času 
nevěděl a s 1.číslem byl nespokojen. 
 

Roku 1887 
byl Masaryk spolupracovníkem Času. 
 

1887 a 1888 
dvě cesty Masaryka do Ruska, projevil zájem o Lva Tolstého a jeho náboženské postoje. 
 

3.května 1889 
vyšel časopis českého studentstva s pečetí masarykových myšlenek a Masarykovým článkem "O 
úkolech českého studenstva" v druhém čísle a je otištěn v knize "Naše nynější krise". Masaryk 
Převzal názor z Cicera – De re publika, stát (res publika) znamená národ (res populi). Národ je 
sdružení lidí, spojené souhlasným právem a společným prospěchem. 
 

1889 
podstatná účast Masaryka ve spolku pro postavení Husova pomníku v Praze včetně autorství žádosti 
k obci pražské o místo,- Kaizl, Kramář, Masaryk utvořili důvěrnou společnost, odkoupili 
čtrnáctideník Čas, změnili jej na veřejnost. 
 

1890 
vytištěn Rámcový program strany lidové se šestero podmínkami předloženými straně staročeské. 
Následoval v Čase uveřejněný Návrh programu lidového, který byl vzat za základ dohody s 
mladočechy- 26.1istopadu 1890 (Grégr s Masarykem). 
 

2. a 4. března 1891 
ve volbách do říšské rady Masaryk zvolen ve skupině pošumavských měst. 
 

26.června 1891 
v parlamentu při položce Veřejná bezpečnost mluvil Masaryk o sociální otázce, 30.června o 
nedostatcích rakouského středního školství, 30.října naléhal na reformu středního školství s 
potřebou studia žen. Svůj politický program vyložil svým rodičům ve Strakonicích ke konci 
prázdnin roku 1891. 

25.ledna 1892 
mluvil na říšské radě o reformě právnických studií a o úkolech moderního práva a státu včetně 
sociální otázky, 7.dubna zasáhl do rozpočtové debaty na českém sněmu. Významná byla i jeho řeč 
6.června 1892 v Brně na sjezdu na Moravě založené lidové strany. Před prázdninami pronesl na 
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říšské radě řeč o potřebě druhé české university, 19.října ostře odsoudil zlořády v okupovaných 
zemích jako například v Bosně. 
 

18.1istopadu 1892 
na říšském sněmu v rámci rozpočtové debaty při tlumočení nespokojenosti českého národa českými 
poslanci, Masaryk završil bouři ve sněmovně klidným vyložením evropského i světového postavení 
českého národa s vyjádřením požadavku na celé a dokonalé žití národní s českým státním právem. 
Vyvolal bouři rozčilení na urážku od poslance Mengera. V následně vyžádaném kárném řízení si 
Menger vysloužil udělení důtky(TGM:Naše revoluce VII/1993) 
 

1893 
počátkem února na říšské radě vystoupil Masaryk proti klerikálním snahám o konfesionální školu a 
při projednávání finančního zákona pro českou otázku a pro spravedlivý zákon menšinový. 
Opětovně v debatách a interpelacích mluvil o zbědovaných poměrech v Bosně a Hercegovině. V 
červnové delegaci ve Vídni mluvil Masaryk i za české delegáty a tím i všechen český lid. Po 
červencové aféře Šromotově proti Grégrovi s obviněním Masaryka a po vyhlášení vyjímečného 
stavu v Čechách(Omladina) složil Masaryk v září mandát říšské i sněmovní v důsledku vyvrcholení 
dlouhodobých názorových rozporů s radikální částí mladočechů. 
 

Říjen 1893 
po zániku Athenaea stal se Masaryk redaktorem a řídícím duchem nově založené revue Nová doba s 
rozsáhlou "Slovanskou studií" a v druhém ročníku studie "Časové směry a tužby" s myšlenkou, že 
také filosofie a věda jsou národní. Ze studií v Naší době a z universitních přednášek vzniklo rychle 
za sebou patero knih: 
 

1895 
vydány: ČESKÁ OTÁZKA, NAŠE NYNĚJŠÍ KRISE, JAN HUS 
 

1896 
vydána kniha Karel Havlíček 
 

1898 
vydána kniha OTÁZKA SOCIÁLNÍ.Všechny uvedené knihy s názory filosofickými,náboženskými 
a o Masarykově učení o poslání českého národa v Evropě. 
 
1890-1898 
období styků se Slováky, od hovorů v bytě ve Školské ulici, slovenští studenti na Masarykových 
přednáškách, seznámení s Českou otázkou, Naší nynější krizí i s revuí Nová doba, setkání s 
martinskou společností v rámci oslav Kollárových stých narozenin v Bystřičce roku 1893, 
seznámení a roztržka se Svetozárem Hurbanem  Vajanským pro Masarykův článek v Čase o sporu 
rusko-polské a jeho nesouhlasu s brutálními opatřeními ruské v1ády proti polákům a Vajanského 
zanevření na Čechy pro příklon k realismu, jehož byl Masaryk tvůrcem až po obrat na sklonku 90let 
se zrodem měsíčníku Hlas a zrodem slovenských realistů. Setkání slovenské studující mládeže s 
Masarykem v Bystřičce během martinských slavností roku 1897 vyšlo z potřeby znát jeho názory o 
založení slovenského měsíčníku a rady Masarykovy s nešovinistickým názorem o lásce k národu 
(povinni jste milovat svůj národ, ale cizí nemusíte nenávidět) atp. je překvapili. 1.7.1898 vyšel Hlas 
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a to dle slov Škrobárových byly počátky slovenského hnutí v mládeži vedlo v Prohlášení 
svatomikulášskému 1.5.1918 a k slovenské Deklaraci svatomartinské z 30.října 1918. 
 

Leden 1897 
Masaryk- s ročním zpožděním oproti nástupnímu ujednání- jmenován řádným profesorem s ročním 
platem 2 480 zlatých. Následně po žádosti 15.září 1899 mu byl přiznán přídavek 1000zl. ročně. 
Začala nechutná. protimasarykovská kampaň v tisku se snahou diskreditovat Masaryka v očích 
národa. 
 

29.března 1899 
objevena v lese u Polné směrem na Malou Věznici mrtvola dívky Anežky Hrůzové z M. Věznice, 
pohřešované několik dní se známkami zavraždění. Podezřelým se stal Leopold Hilsner- toulavý žid 
z Moravy údajně viděný se společníky v blízkosti nálezu mrtvoly. Souzen byl kutnohorskou porotou 
od 12. do 16.9.1899, uznán za úkladného vraha a odsouzen k smrti provazem bez přímých důkazů. 
Čas, jediný z českých časopisů se 23.9. ozval proti rozsudku, byl s případem seznámen a v 
soukromém dopise do Vídně odmítl rituální pověru a postavil se proti antisemitismu se souhlasem k 
jeho uveřejnění(vyšel v Neue Freie Preese). Následovaly výtky, útoky, podezírání o uplacení židy. 
Napsal článek pro Naši dobu, který po bouři proti Masarykovi nebyl otištěn. Pod názvem "Nutnost 
revidovati proces polenský?" byl otištěn 6.11. v Čase, ale též téhož dne konfiskován. Vyšel až po 
interpelaci poslance Kronawettera na říšské radě. České studenstvo s klerikálními vůdci rozhodlo se 
Masaryka při přihlášce praktické filosofie vypískat. V Klementinu bez možnosti mluvit psal své 
prohlášení křídou na tabuli s replikami. Opustil sál a přerušil přednášky do 27.11. Ohlas událostí byl 
i v zahraničí. Bolela ho zbabělost studentů i jejich učitelů a zejména samé university, která neučinila 
nejmenšího projevu. Finále Hilsneriády bylo v r.1914. 
 

Konec století 
profesor Masaryk byl nejosamocenější muž v české veřejnosti. Na otázku: Jak snášíte ta všecka 
příkoří? odpověděl "jako když prší, to jest roztáhne se deštník". Holanský básník-filosof Van Eeden 
nazval takové muže královskými. 
 

31.března 1900 
ustavující sjezd strany lidové. 
 

1900 
V knihovničce Času vyšla Masarykova brožura. 
 

1901-1907 
v tomto období se stal Masaryk živým svědomím národa tím, že se věnoval žurnalistice a 
přednáškám mezi lidmi. Nejprudčeji se zabral do náboženské otázky. 
 

2.1istopadu 1901 
v Čase napsal "Otevřený list urozenému pánu, panu bratrovi dr. F.L.Riegrovi v Praze", jako ohlas na 
interview Riegra klerikálnímu časopisu Rozkvět na podkladě nečestných informací na adresu 
Masarykovu. 
 

1901 
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vydává Masaryk "Ideály humanitní" a velimskou přednášku z 23.6.1901 konanou po schůzi lidové 
strany po návštěvě císaře Františka Josefa I. v Praze. "Naše politická situace". 
 
 

Léto 1902 
Masaryk přednášel v Chicagu na pozvání fondu pro kursy o slovanských národech při chicagské 
universitě a byl jmenován čestným doktorem university. 
 

1903 
vydal Masaryk spisy "Desorganizace mladočeské strany" a "Organizujeme se ku práci 
 

1904 
vydal Masaryk spisy "V boji o náboženství" a "O svobodě náboženské a volnosti přesvědčení". 
 

1905 
vydal "Přehled nejnovější filosofie náboženství" a "Národnostní filosofie doby novější". 
 

1906 
po konfliktu s katechety vydal knížku"Zrcadlo katechetům" a po hradeckém náboženském hádání 
vydal knížku "Inteligence a náboženství". Dále vydal politickou brožuru "Politická situace, 
poznámky ku Poznámkám dra Kramáře".- reforma volebního zákona a rozpuštění říšské rady. 
 
 
 

Masarykova kandidatura v našem kraji 
 
Blížily se prázdniny roku 1905, možná už poslední společné pro Masarykovu rodinu. 
Šestadvacetiletá Alice se vracela z Ameriky a po prázdninách už se chtěla osamostatnit a uplatnit 
svou kvalifikaci v Čechách, ale mimo Prahu. I o rok mladší Herbert uvažovalo samostatné 
existenci... 
Na letošní prázdniny měl Masaryk pozvání od oddaného stoupence Jana Kraicze, svého bývalého 
studenta, který právě letos zakotvil jako lékař ve Valašském Meziříčí. Masaryk spojil prázdninový 
pobyt v dosud nepoznaných končinách severovýchodní Moravy s přednáškovým kurzem pro učitele 
v nedalekých Hranicích. 
Kraicz našel pro Masarykovu rodinu vhodné místo, prázdninový byt na samotě "Žabárna" u vsi 
Rouštka. Během prázdninového pobytu si Masaryk zajel na Hanou, do Prostějova, kde Přednášel o 
Husovi. Navštívil tam i místní závody a domácké dělníky i drobné živnostníky v jejich dílnách i 
bytech. Poznal jejich práci i sociální poměry. 
Samota na Valašsku ožila rušným životem s Masarykovými přijela i Charlotina sestra z New Yorku. 
Sám Masaryk přivítal spoustu návštěv z domova i z ciziny, Často jezdíval do Vsetína přednášet, 
"doma" pokračoval ve studiu či literární práci, našel si i dost času k odpočinku v rodinném kruhu. 
Vždyť volná příroda v okolí zvala k procházkám, koupání, k výletům i dětským hrám. 
Ještě před odjezdem z Valašska, 11.září ve vsetínském Dělnickém domě promluvil Masaryk o 
alkoholismu. 
Z prázdninového pobytu si odnášel zajímavé dojmy a poznatky. Objevil pro sebe nový kout českých 
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zemí- Valašsko. Krásná příroda a hrozná lidská bída, jakou nepoznal ani na Slovensku. Bída, z níž 
klerikálové, demagogové a lichváři těží svou moc, slávu a peníze. Poznal i ohromný kontrast, když 
podnikl výlet do blízkého sousedství, na Hanou, kde poznal její zámožné obyvatele, lidi zcela jiné 
povahy- jako by tu sousedily dvě úplně cizí země. 
 
A přiblížil se rok 1907, rok, který rozvířil poklidnou hladinu života i v našem nejbližším okolí. A 
jak to tu vypadalo??? 
 
Už v roce 1906 proběhly doplňovací zemské volby, v nichž realisté pomýšleli vyhlásit Masarykovu 
kandidaturu na Novobydžovsku. Po mnoha jednáních Masaryk od plánu na získání poslaneckého 
mandátu v tomto obvodu odstoupil. S naprostým nepochopením se setkal i Masarykův záměr 
kandidovat v doplňovacích říšských volbách v Novém Městě Pražském, kde bylo jeho projednávání 
ze strany mladočechů zavrženo dříve, než mohlo být zahájeno. Veřejnost očekávala vyhlášení 
Masarykovy kandidatury na Plzeňsku, později i na Písecku. 
Jediným volebním obvodem v Čechách, kde se při zvažování Masarykovy kandidatury přešlo od 
vykonstruovaných předpokladů a nezávazných dotazů k poněkud činorodější práci, bylo Náchodsko. 
Radikální pokrokáři tam zcela neoblomně usilovali o kandidaturu Antonína Hajna. 

 
Možná neuškodí malé ohlédnutí do doby předcházející těmto událostem. Realismus se politicky 
uplatňoval od přelomu osmdesátých a devadesátých let 19.století. Tehdy začal prostřednictvím své 
tribuny "Čas" působit zvláště a naši českou inteligenci, a jeho představitelé J.Kaizl, K.Kramář a 
T.G.Masaryk se stali mladočechy a vystupovali zevnitř této strany proti jejímu radikálnímu křídlu a 
navenek zejména proti středočeskému konzervatizmu. Zatímco Kaizl s Kramářem v mladočeské 
straně trvale zakotvili a dosáhli v ní postupem času významných mocenských pozic, z nichž 
podstatně ovlivňovali její další činnosti, Masaryk se s mladočechy brzy rozešel a vytvořil ze svých 
stoupenců malou skupinu, která se projevovala výrazněji v ideovém, než v praktickém politickém 
dění. 
Masarykova realistická skupina se ustavila roku 1900 jako samostatný organizační útvar pod 
názvem Českou stranu lidovou a po sloučení s radikální pokrokovou frakcí A.Hajna změnila v roce 
1905 své pojmenování na Česká strana pokroková. Politická strana realistů měla celou dobu své 
předválečné existence úzkou členskou a sociální základnu a opírala se o silnou osobnost svého 
ideového a politického vůdce. Jejím neoficiálním orgánem byl týdeník Čas. 
V době, kdy se realismus organizačně osamostatnil, docházelo v českém politickém táboře 
k prokazatelnému nástupu masových a zájmových stran, jako byly především sociální demokracie a 
zanedlouho rovněž agrární strana a vedle nich také reprezentace politického klerikalismu, totiž 
strany katolicko-národní a křesťansko- sociální. V nově vznikající struktuře volných politických sil 
musely starší a v podstatě honorační strany, podobně jako nedávno zakládané a zatím jenom krátce 
existující strany, navazovat vzájemnou součinnost a vstupovat do větších, i když volných 
politických seskupení. Nikoliv náhodou se právě z řad těchto stran ozvalo hlasité volání po zlepšení 
politického systému na pokladně koaliční, nebo podle tehdejší terminologie koncentrační. 
Definitivní formulace koncentrační taktiky provedl Masaryk na poradě výkonného výboru České 
strany pokrokové 2.září 1906 v Přibyslavi. Zdůrazňoval tehdy, že bylo třeba co nejdřív 
demokratizovat rakouskou ústavu a reformovat volební systém. Na základě rovného a všeobecného 
hlasovacího práva měly pak české strany vyslat do říšské rady své nejlepší síly. To však bylo možné 
až po rozdělení politického tábora do tří seskupení, a to především sociálně demokratického, dále 
pokrokářského a konečně konzervativního. Sociální demokracie byla legitimní představitelkou 
proletariátu a chtěla jít do voleb samostatně, což ovšem nevylučovalo její případnou spolupráci s 
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pokrokovými stranami. Konzervativní seskupení kromě šlechtického velkostatku tvořili staročeši a 
především klerikálové. Mezi oběma póly se nacházeli pokrokáři s částí mladočechů a se stavovsky 
organizovanými rolníky a živnostníky. 
Masaryk své taktické zásady neponechal jen v zajetí teoretických úvah. Postupně je vyzkoušel v 
doplňovacích zemských a říšských volbách roku 1906 a v praxi je použil při výběru volebního 
obvodu v řádných volbách do říšské rady v roce 1907. 
 
V předvečer řádných říšských voleb se začala opakovat situace známá z předešlého roku před 
doplňovacími volbami. Proto byla Masarykova kandidatura přemístěna z nejistého českého do 
nadějnějšího moravského prostředí. 
Počátkem r.1907 se objevila v "Moravském kraji" noticka, že předseda moravské strany lidové 
nemíní kandidovat na Novoměstsku. Poté začali příznivci Masarykovi připravovat půdu pro 
vyhlášení jeho kandidatury. Tímto úsilím se zabýval i moravský tisk. Zatímco prostějovské "Slovo" 
pokládalo vyhlášení Masarykovy kandidatury za hotovou věc, Lidové noviny uveřejňovaly opačné 
zprávy. Konzervativní listy komentovaly toto zpravodajství s neskrývanými obavami, jimž dal 
nejpříhodnější' výraz klerikální "Hlas": "To by nám na Moravě ještě scházelo- Masaryk!" 
Masaryk sice s Novoměstskem i nadále počítal, pokud by však trvalo taktizování okolo kandidatury, 
nutilo jej to ohlížet se i po jiných eventualitách. Ty vyvstaly na východní Moravě. Zde z několika 
dřívějších akcí sociálních demokratů a pokrokářů vyvstávaly náznaky možné spolupráce. Masaryk 
své dotazy na vyhlídky uvažované kandidatury adresoval prostějovskému redaktoru Krapkovi a 
valašskomeziříčskému lékaři dr. Kraiczovi. 
Zatímco první- i když Masarykův dávný ctitel- odpověděl jako sociální demokrat v podstatě 
zamítavě, Kraicz, Masarykův žák a stoupenec, přislíbil spolupráci a z jeho iniciativy byla 
Masarykova partie na moravské šachovnici rozehrána. 
Kandidát musel počítat. A v naprostém klidu skutečně počítal, i s neúspěchem na půdu tak nejistou. 
Jedno však bylo jisté. Měl-li se představit voličům na Valašsku, musí zvolit jiný přístup než ve 
východních Čechách. Tam bylo východisko jednoduché: osobnost Havlíčkova, v níž Masaryk viděl 
svého předchůdce a učitele a tak mohl je navázat na regionální úctu k Havlíčkovi jako buditel a 
zakladatel moderní české politiky. Valašsko- to byl úplně jiný svět, bez buditelských tradic. Dalo se 
tu navázat pouze na dávné a pohnuté místní tradice náboženské, na reformaci a protireformaci. V 
podstatě to bylo cosi prostého, obecně lidského, čistý zdroj duchovního života, z něhož teď formálně 
čerpali a jehož i zneužívali vládnoucí klerikálové. Chtěl navázat na pravé křesťanství, na skutečného 
Ježíše. Havlíček- Ježíš, dvě osobnosti nesrovnatelné, dvě východiska naprosto různá. V Masarykově 
pojetí však obě cesty vedly ke stejnému cíli. K povznesení veřejného života duchovní silou osvěty, 
humanity a demokracie. S tímto odhodláním kandidaturu přijal. 
 
Masaryk se rozhodl pro Valašskomeziříčsko a telegramem z 23.února 1907 Kraiczovi přijetí 
nabídky potvrdil. Realistická kandidatura v tomto regionu byla vyhlášena na schůzi pokrokářských 
důvěrníků ve Valašském Meziříčí už o den později a brzy nato došlo k jejímu schválení i ve 
výkonném výboru moravské strany pokrokové a následně na společné poradě moravských 
pokrokářů a lidovci. Už 27.února se Masarykovo jméno objevilo na společné kandidátce tohoto 
volebního seskupení a bylo publikováno pod volebním prohlášením moravské strany lidové a 
moravské strany pokrokové. 
 
Volební okresky byly tehdy rozděleny na městské a venkovské, s voliči zapsanými v "katastru" 
českém nebo německém. Ve IV. městském volebním okresku českém na návrh pokrokových 
předáků kandidoval pražský univerzitní profesor T.G.Masaryk, který poznal Valašsko při svých 
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prázdninových pobytech v dřívějších letech. Tento obvod tvořily Bojkovice, Bystřice p. Host., 
Kopřivnice, Krásno n. Bečvou, Nový Jičín, Příbor, Štramberk, Rožnov pod Radh., Valašské 
Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín a Zlín. Za jeho přirozené středisko bývalo 
považováno Valašské Meziříčí, podle kterého se někdy mluvilo o Valašskomeziříčsku a naprosto 
nepřesně o Valašsku. 
Ve skutečnosti ze třinácti uvedených měst, městysů a obcí bylo pouze osm valašských a zbývajících 
pět leželo mimo rámec této národopisné oblasti (Kopřivnice, Nový Jičín, Příbor a Štramberk patřily 
k Lašsku, Bojkovice dokonce ke Slovácku). Volební obvod nelze proto označovat jako valašský, ale 
pouze jako valašskomeziříčský, nebo ještě lépe jako východomoravský. 
Východní Morava patřila k ekonomicky málo rozvinutým územím. Ohledem na městský volební 
obvod zde byla industrializace přece na určité výši. Největší význam měla továrna na vagóny v 
Kopřivnici (1700 dělníků), dále výroba nábytku z ohýbaného dřeva firem Thonetů a První rakouské 
a.s.Jakuba a Josefa Kohnových, které vlastnily závody ve Vsetíně ( 1600 dělníků) a v Bystřicí p. 
Host. (1300 dělníků), stejně jako řada obuvnických dílen ve Zlíně ( firma Baťa zaměstnávala 300 
dělníku), potom kloboučnické strojírenské závody v Novém Jičíně, sklárny v Krásně n. Bečvou a ve 
Vsetíně, pletárny v Rožnově p. Radh. a v Příboře, které vedle dílenských poskytovaly obživu i 
většímu počtu domáckých pracovních sil. 
Ne všichni dělnici v místech svého pracoviště přímo bydleli, přesto však průmyslový charakter 
Kopřivnice a některých dalších měst sehrály důležitou roli v jejich společenském složení se všemi z 
toho vyplývajícími důsledky pro upevňující se politické postavení sociální demokracie. Tím se 
vytvářela protiváha politickému klerikalismu, který měl oporu v převládajícím postavením katolické 
víry. Je třeba si uvědomit, že ve vzpomenutých třinácti východomoravských městech převládali 
katolíci vpočtu asi 93%. Přibližně 5% tvořili evangelíci a 2% obyvatel měla jiné vyznání, nebo byla 
bez vyznání. Je třeba také vědět, že města a obce se značně lišila svým náboženským, ale i sociálním 
složením. 
V té době intelektuálové, živnostníci i obchodníci tvořili určitou základnu možným  měšťanských 
seskupení, pokrokový politický spolek však zatím vznikl jenom ve Valašském Meziříčí, v jiných 
městech se o tom teprve uvažovalo. 
Není proto divu, že názory na Masarykovu kandidaturu se lišily- jiný názor měli členové a příznivci 
pokrokových stran, jiný zase obyvatelstvo konzervativnějšího zaměření. 
Myšlenka kandidovat Masaryka byla podporována úzkým kroužkem přátel a příznivců TGM v čele 
s dr.Kraiczem. Masaryka před několika lety přivedl na Valašsko básník Fr.Táborský, bystřický 
rodák. Prázdniny roku 1905 prožil Masaryk v Jarcové na "Žábarně", odkud denně jezdil na kole 
přednášet do Hranic, kde probíhal prázdninový učitelský kurz. Z Jarcové podnikal časté výlety do 
okolních hor. Na Valašsku našel prof. Masaryk mimo dr. Kraicze řadu svých žáků z univerzity. 

 

Volební kampaň 
 
Dne 2.března 1907 byla ve Valašských Novinách vyhlášena kandidatura prof. Masaryka jako 
společná kandidatura strany pokrokové a strany lidové (čs. strana lidová byla stranou stoupenců a 
příznivců TGM). Ovšem Masaryk kandidoval jako příslušník své strany realistické (české strany 
pokrokové). Na podporu kandidatury prof. Masaryka volební výbor manifest. 
Na Masarykovu kandidaturu podrážděně reagoval klerikální tisk, který uveřejňoval o realistickém 
kandidátovi pomluvy o jeho bezvěrectví, o paktování s židy, zednáři a odpadlíky, o jeho zhoubném 
vlivu na vysokoškolské studenty, o nízké hodnotě nepůvodně vědeckého díla a také o jeho 
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bezcharakternosti. Klerikální strana považovala Masarykovu kandidaturu za skvrnku, houževnatě se 
proti ní bránila a brojila proti jeho činnosti i vydáváním různých letáků a litanií, které hlásala, že 
Masaryk je kandidát židů nevěrců a odpadlíků. a proto ho žádný katolík nemůže volit. 
Ve vnitřních politických poměrech by byl úspěch Masarykovy kandidatury významnou událostí. 
Profesor Masaryk, duše českého realismu, svou přímočarou, nekompromisní a nebojácnou kritikou 
našich politických a kulturních poměrů, osob i věcí a potíráním předsudků a pověr se stal terčem 
mnoha útoků. Bylo mu vyčítáno nevlastenectví, rakušáctví, závislost na Židech. Jeho humanitnímu 
ideálu českých dějin bylo vytýkáno neživotné slabošství. Církevní kruhy proti němu ještě více 
popudilo jeho hluboké pojetí náboženství jako obsahu lidské duše a základu mravného, šťastného 
lidského života. Bylo mu přisuzováno nevěrectví, nihilismu, filozofie sebevraždy, volná láska... 
Nebylo v českém národě hlavy, okolo níž se křižovalo tolik prokleti jako okolo Masarykovy. Ale 
nebylo také jméno, na něž se soustředilo tolik úcty, důvěry a oddané lásky těch, kteří Masarykovu 
činorodou kritiku a humanitní ideály pochopili. 
Souběžně s kampaní v tisku pořádali Masarykovi pokrokoví příznivci řadu voličských schůzí, 
během nichž kandidát vystoupil postupně v jednotlivých městech svého volebního obvodu. První 
cyklus schůzí se uskutečnil ve dnech 17.března až 7.dubna, další proběhl od 25.dubna do 9.května 
1907. Neoficiálně vystoupil ještě v předvečer užších voleb (druhého kola) 21.května 1907 s 
přednáškami ve  
 
 
Štramberku, Kopřivnici a v Příboře, kde se snažil získat hlasy sociálně demokratických voličů. 
Na prvních voličských schůzích Masaryk přednesl a komentoval program, kterým se chtěl v případě 
zvolení řídit ve své poslanecké činnosti na říšské radě. Východiskem mu byly zásady formulované v 
České otázce, ale i v jiných studiích z 90.let. Podal též charakteristiku českých hospodářských 
poměrů, od nichž se dostal postupně k bližším i konečným cílům. 
Masaryk počítal, že naše země budou mít trvalé místo v habsburské monarchii, ale že se zároveň 
bude promýšlenými reformami provádět federalizace a připravovat tak demokratickou politikou 
řádný vývoj občanské společnosti. Pod ní si představoval "politiku práce, politiku práce drobné, 
politiku opravdovou, politiku odporující velikému, nezdravému romantismu, politiku ne jednotlivce, 
nýbrž politiku lidu, nás všech a v zájmu všech." 
Kandidátní řečí Masaryk voličům projevil své programově politické názory. Na schůzích často 
mluvil o nejrůznějších speciálních problémech, tak, jak vznikaly podle místních potřeb jednotlivých 
měst volebního obvodu, ale i celé východní Moravy, poněvadž myslil, že ona se stane mostem mezi 
českými zeměmi a Slovenskem. Nejčastěji mluvil o Havlíčkovi a jeho významu pro moderní dobu i 
o jeho poměru ke katolické církvi. Také hovořil i o vývoji českého socialismu, živnostenské otázce, 
o sociálních reformách, rovnoprávnosti ženy, ale i o mnoha jiných problémech. Tím polemizoval s 
názory svých protikandidátů a vyvolával odpovídající reakci na stránkách regionálních novin, jak 
klerikálních, tak i sociálně demokratických. 
Přednáškami a schůzemi žil v té době celý volební okres, široké vrstvy voličstva kromě 
organizovaného, vyspělejšího dělnictva- do té doby o realismu a Masarykovi mnoho nevěděly. Snad 
kromě toho, co štvavého četli v novinách svých stran. 

 
Zvědavost, jakási reakce vzbuzená štvaním, přivedla ty lidi na schůzi, chtěli vidět a slyšet člověka 
tolik nenáviděného a proklínaného. Viděli a slyšeli prostého muže, ne milostpána, ne nedostupného 
učence ani kantorského profesora, ne proroka, vzdáleného a povzneseného vysoko nad posluchače a 
nad skutečnosti všedního života. 
Profesor Masaryk symbolizoval novou dobu v celém českém životě. Znamenal pokáceni autorit, 
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odstranění nacionálních inkvizitorů, národních šibeniček nachystaných vždy pro lidi nepohodlné. 
Jako člověk vývoje nikdy nezůstal stát u nepoznaného, vždy hloubal a studoval dál. A když jednou 
uznal, že musí něco říci, řekl to bez obalu, bez ohledu na sebe a svoji rodinu. A řekl toho mnoho 
českým lidem. Byl neústupný v poznané pravdě a bojoval za ni celou svou vědeckou silou. Chtěl dát 
českému životu obsah. V Masarykovi se ztělesňoval účelný a účinný boj proti klerikalismu vůbec a 
proti římskému zvláště. Masaryk byl nenáviděn i ve Vídni, poněvadž učil lidi myslit, a tím 
ohrožoval moc centralistické byrokracie. 
Masaryk vedl usilovnou agitaci v celém kraji a jeho projevy svou znalostí problémů zapůsobila na 
voliče hlubokým dojmem. Ve svém hlavním předvolebním prohlášení se jen krátce zmínil o české 
nezávislosti, většinu času věnoval detailnímu výkladu příčin a možností řešení problémů drobných 
obchodníků a rolníků. Hájil také sociální reformu, popíral, že by byl marxistou, prohlásil se však 
stoupencem socialistického názoru na svět. Zmínil se, že sám býval dělníkem, poznal, co je bída, a 
chová stále k dělnictvu vřelou náklonnost. Otevřeně prohlásil, že podporuje oddělení církve od státu 
a "odcírkevnění"školství. Obhajoval legalizaci rozvodů. tomuto řešení dával přednost před 
alternativou doporučovanou církví, totiž pouhou právní rozlukou manželství, neboť ty by s sebou 
nutně přinášelo jiné sociální zlo:divoká manželství. 

 
 
 
 
 
 

 Počet voličů TGM Soc. dem. klerikálové 
Boskovice 302 137 63 102 
Bystřice p. Host. 735 201 272 262 
Kopřivnice 447 107 230 110 
Krásno 348 63 94 191 
Nový Jičín 354 77 204 73 
Příbor 769 171 151 447 
Rožnov 530 287 38 205 
Štramberk 548 112 129 307 
Val. Klobouky 557 151 98 308 
Val. Meziříčí 529 261 52 216 
Vizovice 543 199 21 323 
Vsetín 1148 373 358 417 
Zlín 618 220 219 179 
 7428 2359 1929 3140 
 
 
 
V úterý 14. května 1907. Ve všech 13 městech volilo celkem 7 428 voličů s následujícími výsledky: 
 
Užší volba ve čtvrtek 23. května 1907: 
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 Počet. Voličů Masaryk Klerikálové 
Vsetín 1157 761 396 
Val. Meziříčí 537 313 224 
Krásno 350 165 185 
Rožnov 519 292 227 
Bystřice p. Host. 740 435 305 
Zlín 631 433 198 
Vizovice 558 232 326 
Val. Klobouky 553 204 349 
Bojkovice 93 193 100 
Příbor 770 198 472 
Nový Jičín 367 277 90 
Kopřivnice 456 325 131 

 6931 3928 303 ? 
 
Hlasový poměr 55,4% pro Masaryka proti 44,6% klerikálním. Úpornost zápasu je zřejmá z počtu 
účasti voličů k užší volbě přišlo skoro všude víc voličů než při volbě první. 
 
 

Z celého tehdejšího volebního kraje, si blíže 
všimneme nejbližších měst v našem regionu: 

 
 

Kopřivnice 
�ový Jičín 
Štramberk 

 
 
 
 

Kopřivnice 
 
Tovární město s proslulou vagónkou, město, v němž se dávno vyráběly automobily, vlastně kočáry s 
namontovaným motorem. Rozvoj železnic znamenal i rozvoj kopřivnické vagónky. Na samém 
prahu úzkého údolí, jímž se město protáhlo až ke Štramberku a téměř s ním splývá, vyrostla továrna 
světové pověsti. Její komíny se vypínaly vysoko nad pokřivené střechy chalup a domků přitlačených 
k zemi a vévodily kraji městu jako jejich pánové. Němci, kteří využívaly své hospodářské moci, 
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usilovně germanizovali a snažili se českým dělníkům i jejich dětem vtloukat do hlavy vědomí 
příslušnosti k oné širší vlasti, jejíž hlavou byla Vídeň. 
Fabrika postavila německé školy, její náhončí pořádali v celém okolí "verbuňky" na české děti, 
fabriční direktoři Němce protěžovali, pro české dělníky zbývala robota. Útisk a ústrky byly živnou 
půdou pro nespokojenost, která vyvrcholila propuštěním dvaceti čtyř českých dělníků. To se stalo 
signálem ke stávce. 
Kopřivnická vagónka však dostala velké objednávky, továrna potřebovala zapracované síly, a proto 
po šesti týdnech znovu přijala propuštěné dělníky do práce a s nimi se vrátili i stávkující. 
Půldruhého roku nato se přišel do Kopřivnice o mandát ucházet T.G.Masaryk. Kopřivnický učitel 
Vilém Vavřík, čtenář Času a uvědomělý realista, byl "přívrženec rozhodný p. dr. Masaryka a 
propagátor myšlenek jeho a zásad". Obec řídil (a to doslova) tajemník Václav Růžička, na něhož i 
starosta Veřmiřovský mnoho dal. Přesto, že obecní výbor byl složen ze tří čtvrtin z klerikálů a 
staročechů, sympatizujících s "dajčafrandlichy", věci se vyřešily vždy podle představ Růžičkových. 
Vavřík získal Růžičku pro Masaryka a ve spolupráci s valašskomeziříčským dr. Kraiczem se dali do 
práce. 
Rozpoutal se volební zápas, někdy úporný a tuhý, protože v Kopřivnici musel Masaryk odrážet 
útoky nejen klerikálů, ale i některých sociálních demokratů. Místní dělnická organizace byla v té 
době rozštěpena na Masarykovce a Smetanovce. Pro Masaryka se postavili především dělníci 
Jalůvka, Hrček, Šimíček... V užší volbě hlasovali pro Masaryka i ti ortodoxní. 
Výhodou Masarykovců bylo, že proti klerikálům stáli i sociální demokraté. Kopřivnický kaplan P. 
Martin Chudoba, "kněz agilní a fanatický", chodil za Masarykem všude jako stín. Polemizoval s ním 
v názorech o manželské rozluce, o Hilsnerovi, vyzvedával význam kněžích- buditelích odpovídal: 
"Neměli jste nás uspat a nemuseli jste nás potom probouzet." Posluchačům se to líbilo, jak trefně 
kaplana usadil. 

 

Nový Jičín 

 
Nový Jičín bylo německé město se silnou českou menšinou. Kousek za náměstím stojí (a stál) 
Národní dům, bývalá česká beseda, kde se konaly volební schůze. Agitaci pro Masarykovu 
kandidaturu vedl novojický advokát dr. Derka, který znal Masaryka ještě ze svých pražských studií. 
Dr.Derka později vzpomínal: "...Když mne došla zpráva, že prof. Masaryk bude kandidovat v našem 
kraji, měl jsem z toho opravdovou radost...První Masarykova voličská schůze byla svátkem celé 
české menšiny- byla to první česká veřejná schůze, lidé mu viseli na rtech a jeho slova přímo 
hltala..." 
"...Jednou Masaryk přednášel v Novém Jičíně a mluvil na téma Co je demokratismus", dodává jiný 
příznivec, Cyril Kolář. A pokračuje:" Na přednášku přišlo asi padesát nebo šedesát lidí. Klerikálové- 
jak se tehdy říkalo lidovcům- se ho báli. Každý se na demokratismus díval jak na ďábla...Na té 
přednášce o demokratismu to vzal tehdy pan profesor od základu. Řekl, že Kristus byl největší 
demokrat, nejvýš spravedlivý, že se nemusí nikdo toho slova bát a pak nastínil celý vývoj 
demokratismu až do dnešní doby. Klerikálové, ti se tomu moc divili, že Kristus byl také demokrat a 
od té doby se dívali v Jičíně na demokraty docela jinak... 
Masaryk přinesl mezi lid nové poznání a bylo pak s nimi docela jiné jednání a debata... " 
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ŠTRAMBERK 
 
Na srázem horském svahu leží štramberk, moravský Betlém. Malebná zřícenina hradu s vysokou 
věží vévodí celému městu a pod ní, v malebných domcích sroubených ze dřeva a vymazaných 
hlínou žili horalským životem lidé, jimž hlad a bída byly životním údělem. Na 700 mužů pracovalo 
v lomech a vápenkách a na 700 jich nepřinášelo z těžce vydělaných peněz domů téměř nic. 
Dlouhými hlty režné kořalky propíjeli zbytky hubených výpal, celá tíha starostí o rodinu spočívala 
na bedrech žen, které se musely starat o nasycení pěti i šesti dětí. 
Žilo se tu v bídě, a nikdo si nestýskal, lidé věřili, že to tak musí být, nikdo si netroufal hledat cestu k 
lepšímu způsobu života- bál se, aby neopatroval vůli Boží. Řemeslníci byli stavem skoro panským, a 
přece Štramberáci nechtěli dát své synky do učení v kopřivnické vagónce. Její dělnictvo bylo 
sociálně demokratické a zbožní Štramberáci se báli o své děti. Říkali, "aby se jim nezkazili". Farář 
byl rádcem i sousedem, jeho slovo platilo víc zákon. A v tomto prostředí se o mandát ucházel prof. 
T.G. Masaryk. 
Volební kampaň PRO Masaryka vedl učitel Dresler. "Před volbami' ',vzpomínal .. začali klerikálové 
zpracovávat venkov prostřednictvím misií. Do Štramberka přijeli misionáři, kteří na lid působili 
nejdříve nábožensky, aby ho pak při volbách mohli agitátoři snadno zpracovat i politicky... 
Masarykova kandidatura byla vyhlášena dosti pozdě. Informoval jsem prof. Masaryka o poměrech v 
obci a tehdy jsem mu dal jednu radu: mluvte hodně o náboženství, klerikalismus je u nás hojně 
rozšířen, ale lidé jsou spíš náboženští než klerikální... Když byla kandidatura Masarykova hotovou 
věcí, přijel s Kraiczem a všichni tři jsme šli k Hrstkovi, aby ho Masarykovu kandidaturu a slíbil, že 
nám bude pomáhat. .. 
Když prof. Masaryk přijel na první schůzi, ubytoval se nedaleko nádraží v hotelu Kahánek... Začal 
svou řeč citátem z bible... pokračoval, že se musí rozeznávat klerikalismus od náboženství. Jeho 
schůze měla úspěch, který byl příčinou, že agitace proti němu vystupňovala v zuřivý boj... 
...Včele agitace proti Masarykovi stáli kaplani, faráři se drželi spíš stranou. V našem kraji to byl 
kopřivnický kaplan Martin Chudoba, bystrý a sečtělý člověk, jehož pak za jeho volební agitaci 
jmenovali arcibiskupským kaplanem... 
Jindy míval Masaryk schůze v hostinci Pod Trúbou, z Palárny šel obyčejně 
v doprovodu známých a příznivců. Stalo se, necestou na Masaryka pokřikovali i navedené děti, 
jindy i jedna z navedených žen hodila po něm hrnec... Ale schůze měla úspěch a Masarykova řeč na 
posluchače působila... 
Jiný pamětník, paní Martinásková, v kronice zaznamenala:.. Ve Štramberku se podobně jako 
kopřivnický kaplan zpod Radhoště učitele Dreslera, který byl s prof Judou velikým zastáncem 
Masaryka. Učitel Dresler mu odpovídal v časopise Lubina... čím více se  blížil den voleb, tím víc se 
boj stupňoval. Volebních schůzí se zúčastňovalo mnoho lidí... K velké radosti všech pokrokových byl 
zvolen prof Masaryk. Budoucnost ukázala, že se o československý stát... 

 
 
 
 
 

VSTUP DO POLITICKÉHO ŽIVOTA 
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V roce 1934 prezident Masaryk cítil, že se blíží cíli své životní cesty. Prodělal opakované záchvat 
mozkové mrtvice a v jeho věku - bylo mu již 84 let- o zlepšení zdravotního stavu nemohlo být řeči. 
Přesto v květnu 1934 byl po čtvrté zvolen prezidentem, měsíc po záchvatu mozkové mrtvice. 
Vyvrcholení zdravotních problémů přišlo na konci léta 1935. I přes veškerou snahu politiků udržet 
jej ve funkci se Masaryk jejich přání vzepřel a rozhodl se pro abdikaci. 

 
14. prosince 1935 si prezident Masaryk pozval k sobě do Lán předsedu vlády Dr. Hodžu, předsedu 
sněmovny Jana Malypetra a předsedu senátu Dr. Soukupa, aby vyslechli jeho abdikaci. Kancléř Dr. 
Šámal jménem prezidentovým četl: " Prezidentský Úřad je těžký a odpovědný a vyžaduje proto plné 
síly. Vidím, že již nestačím a proto se jej vzdávám. Byl jsem čtyřikráte zvolen prezidentem naší 
republiky, snad mi to dává legitimaci, abych vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany 
národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, že se státy udržují těmi ideály, z 
nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždy vědom. Potřebujeme dobrou zahraniční politiku a doma 
spravedlnost ke všem občanům. Ať jsou kterékoliv národnosti. Rád bych vám ještě řekl, že za svého 
nástupce doporučuji Dr. Beneše. Pracoval jsem sním za hranicemi i doma a znám ho. Mám plnou 
důvěru, že vše půjde dobře, a dá-li Bůh, budu se na vás ještě chvíli dívat, jak to vedete. Vás pane 
ministerský předsedo prosím, abyste vzal mou rezignaci na vědomí a zařídil, co je třeba' '. 
 
Ze stožáru v Lánech byla stažena vlajka a T. G. Masaryk se vydržel dívat ještě dva roky. 14. září 
1937 ráno se jeho srdce zastavilo. 
Pohřeb bývalého prezidenta měla na starosti armáda, která pohřbívala svého bývalého nejvyššího 
velitele. Masarykův nástupce prezident Beneš přednesl řeč před Matyášovou bránou. Připomněl v ní 
odkaz Masarykovy filozofie a zdůraznil, že zesnulý celý svůj dlouhý život věnoval zápasu o 
pochopení člověka, přirovnával jej k zářící pochodni, která nás povede po další cestě. Projev 
zakončil slovy: "Prezidente Osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme. 

 
"Za zvuků husitského chorálu, dunění děl, leteckých motorů a vyzvánění zvonu šest generálů 
položilo rakev na lafetu houfnice a Masaryk se vydal na svou poslední cestu. Celá trať z Prahy do 
Lán je roubená lidmi, kteří chtějí milovanému prezidentovi vzdát 
čest. Taková sláva se v českých dějinách nebude už nikdy opakovat. Masaryk je pohřben vedle 
Charlotty a v roce 1948 bude do rodinné hrobky uloženo i tělo nešťastného syna Jana. 
 
I přesto, byl velký státník, byl jenom člověk. My sami jsme si z něho udělali toho 
nejlepšího, protože všechno chceme jenom nej...,nej...,nej... 
Masaryk si svůj postoj k životu a "době"-k tomu, co v ní bylo nadějné i hrozivé - snažil vyjádřit 
především svými životními zápasy. Lid prezidenta miloval, jistým způsobem jeho snahám o 
demokratismus i rozuměl. 
Po jeho odchodu začal druhý, méně slavný ale nikoliv snadnější zápas o jeho odkaz a duchovní roli 
v dějinách lidstva. Co se odehrálo ve světě krátce po Masarykově smrti není třeba připomínat. 

 
V půlstoletí po Masarykově smrti byly jeho sochy a pomníky třikrát strženy a třikrát znovu 
vztyčovány. To ukazuje jak živý a významný Masaryk po celou dobu byl.Svědčí to i o tom, jakým 
hororem musel projít národ, který se Masaryk snažil kdysi vést 
k ideálům všelidskosti. Ale běsnění extrémistů zleva a zprava se ukázalo marné  
v listopadu 1989 polepila mládež Prahu plakáty, které obsahovaly citáty z Masaryka. 



 58 

Kdysi, před mnoha lety mnozí lidé také nevěděli téměř nic o Palackém a o tom, jak on dokázal náš 
národ dostat na kulturní úroveň Evropy, což pak Masaryk završil politicky. I dnes se setkáváme s 
názory: Co je mi po Masarykovi, on založil Československo, to však už neexistuje... 
Je možné, že by Československo vzniklo i bez Masaryka, ale bylo by jiné.Masaryk byl osobnost, 
která mohla být respektována všemi, netvrdím, že milována. Respektovat ho mohli všichni, i Němci 
i Maďaři. 
Ale je paradox dějin, že Masaryk vlastně pomohl zachránit slovenský národ. Nebýt Československa, 
je otázka, zda by slovenský národ vůbec dnes existoval.Masaryk měl obrovské osobní charisma. 
Takového vůdce najde národ jednou za století, spíš za několik staletí. A my jsme to veliké štěstí 
měli. 
A před 100lety ovlivnil TGM i naše města a jejich osudy. Ale přečteme si o něm i 
jako o člověku s jeho lidskými problémy, abychom jej poznali bez legend- a potom hodnoťme jeho 
velikost politickou i státnickou. 
 
Na počátku 20. století se lidé o politiku nezajímali, byli zvyklí poslouchat "Zachovej nám 
Hospodine císaře a naši zem... ". Drtivá většina obyvatel našeho kraje nevěděla nic o pádech 
Badeniho a Hunovy vlády, které vlastně znamenaly konec úvah o reformě říše metodou 
federalizace. Nikdo nic ani netušil o sarajevském atentátu a o hrůzách 1. světové války, ani o 
Mnichovu a jeho zhoubných důsledcích na morální stav národa. Nikoho tenkrát ani nenapadlo, jak 
nás poznamená nejprve německonacistická teroristická okupace a potom dlouhá desetiletí Ruska- 
komunistické slepé uličky. 

 
Dnes, s odstupem času, už víme, že příčina krizového stavu, jímž naše společnost po desetiletí 
procházela a možná prochází, spočívá mimo jiné i v přetržení kontinuity naší moderní minulosti, 
tradicemi z konce devatenáctého a první třetiny dvacátého 
století. 
 
Významným spolutvůrcem těchto tradic byl od počátku osmdesátých let minulého století i prof. 
Masaryk, který jako zralý muž velmi významným způsobem ovlivňoval více než půlstoletí našich 
dějin. Za tu dobu byl najednou hlavním aktérem události, jež byly další osudy národa velmi důležité. 
Před více než devadesáti lety ovlivnil Masaryk i osudy lašských a valašských měst a jejich obyvatel. 
Masaryk byl zbožňován i nenáviděn už za svého života. Za života mu stavěli pomníky, školy i jiné 
ústavy nazývali jeho jménem. V průběhu dalších desetiletí se změnou doby režimů měnil se i vztah 
k Masarykovi a jeho dílu i odkazu. A tak se pomníky bouraly, školy a ulice postupně 
přejmenovávaly, později znovu stavěly... 
Na následujících stránkách chceme populární formou široké čtenářské obci přiblížit osobnost TGM, 
vzpomenout jeho obvodu, význam této volby a stejnou formou se snažit o objektivní zhodnocení 
TGM v dějinách. 

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o publikaci určenou převážně širší veřejnosti všech generací, čerpáme 
převážně ze vzpomínek pamětníků (či jejich potomků), obecních i rodinných kronik, dobového 
tisku, ale také z archivních materiálů, nejedná se tudíž o pojednání přísně historické. 

 
Tak jako před sto, sedmdesáti či padesáti lety mohou se i dnes názory na Masaryka různit. Je ale 
třeba si uvědomit, že se stále výrazněji ukazuje nadčasová platnost Masarykových myšlenek. 
Bohužel si většina lidí neuvědomuje jejich hloubku. Na Masaryky se dlouho zapomínalo, ve školách 
jej vzpomněli- ale jako nepřítele. Masaryk však už dávno věděl, co se dnes teprve učíme a hledáme- 
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a sice, že ta pravá demokracie vyžaduje především mravné a vzdělané lidi, lidi "schopné zastávat 
jakýkoliv úřad" a arogantně usilující jenom o " koryta". Připomeňme si jeho vlastní slova: 
"<epřítelem demokracie  je diletantismus a politikaření konjunkturální. Život  jednotlivců je příliš 
krátký, aby bylo času k politickému hraní a hráčství. " 
Skutečně není snadné vylíčit životní příběh syna kočího, kovářského učedníka, nadějného 
gymnazisty, vynikajícího vysokoškoláka a studenty oblíbeného profesora filozofie. Ano, řeč je o 
Tomáši Masarykovi, který se později dal na politiku a dobyl v ní skvělých úspěchů. Budeme si 
všímat příběhu člověka, který jakoby náhodně" odskočil" z dráhy učitele a filozofa, aby bouřil na 
politických schůzích a v říšské radě a pro pravdu rušil osvědčený zemský lid. Skvěle zvládl i taje 
diplomacie a na dlouhá léta zaměstnal významné státníky tří kontinentů. Stal se vůdcem velké 
akce,dá se říct národní revoluce a zcela po právu byl zvolen prvním prezidentem republiky. 
Ke konci života byl veřejně opětován, přímo násilně vyzván do nadlidských rozměrů legendy o 
"tatíčkovi". Legenda se však zhroutila zároveň se zhroucením mýtu o první republice. Ve 
skutečnosti smysl Masarykova životního díla byl daleko hlubší a širší. Vždyť boj o první republiku a 
její trvání zabírá asi čtvrtstoletí jeho dlouhého osobního života, složeného z dramatických zápasů i 
vědeckých či politických střetů, jejichž ohlasy slyšíme i v současnosti. 
Tomáš Masaryk se narodil v Hodoníně 7. března 1850. Otec, uherský Slovák ve dvoře císařského 
panství, matka, rodem Terezie Kropáčková pocházela z tehdy poněmčených Hustopečí, její rodiče 
přišli z Hané. 
Životopisec jeho mládí, Zdeněk Nejedlý uvedl, že ,jakoby vystupoval ze svého rodného kraje, 
moravského Slovácka... z intenzity drsné sociální reality něčeho bolestného, zlého, doléhajícího na 
jeho citlivou mysl jako hrozný zážitek bídy hmotné i duchovní, rovněž ze síly jeho mladického 
katolicismu jako něčeho jistého, iluzivně krásného a nadějného řešení". 
Z těchto kořenů se zrodila Masarykova touha po vědění, rozvíjely se jeho představy o demokratismu 
ve společnosti i jeho věčné rozpory se zavedenými pořádky. Tak se později střetl s výbojným 
klerikalismem, který mu zosobňoval zpozdilý politický 
absolutismus rakouského mocnářství. ' 
Dvacet let po smrti Karla Havlíčka se 251etý Masaryk s vysokoškolským vzděláním a s krédem: 
"Vědění jest moc. Pravdou k právu. Nic není velké, co není pravdivé" chystal na vědeckou a 
pedagogickou dráhu. 
Alespoň stručně přiblížíme a připomeneme činnost mladého vystudovaného Tomáše Masaryka a 
důležité okamžiky v jeho životě. 
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 Rozhodla jsem se psát o T.G.M, protože mne zaujal jeho život,  jeho 
vláda,  jako prezident,  ale nejvíc mě zaujal jako člověk.  Člověk,  který 
se nebál říct svůj názor a vždy si stál za svým.  Líbí se mi jeho 
myšlenky,  se kterými chtěl změnit svět a lidi v něm.  Pan Masaryk byl 
podle mne osobnost,  která si zasloužila,  aby se o ní psalo,  a proto 
píši.  

 Téma: Vybrala jsem si téma filosofii, náboženství, vědu, morálku, 
politiku, dějiny a národ očima T. G. M. Vybrala jsem si to proto, že 
právě toto téma je dle mého názoru to nejzajímavější.  
 
V roce 1895, tudíž čtyři roky po zvolení T. G. M.  do vídeňského 
parlamentu jako poslanec za mladočeskou stranu, jež se stejně po dvou 
letech svého mandátu vzdává, pro nespokojenost s planým 
radikalismem mladočechů a s jejich vnitrostranickými půtkami, 
Masaryk formuluje své názory na problematiku českých dějin a 
překládá český politický program. Představuje se přitom jako politický 
myslitel, jehož názory mají pevný, morální a náboženský základ. Jedna 
z jeho myšlenek je: „Jen když dokážeme skutečně milovat sami sebe, 
můžeme opravdu milovat také druhého člověka. Musíme však být sami 
sebou. Veliké zlo je, že žijeme v myšlence, co řekne o mně soused. Ale o 
to právě běží, mít svůj vlastní úsudek , svou individualitu!Odhodlejme 
se být svými!Nežijme na cizí účet, na cizí svědomí“. Reaguji: „ Když 
však ventiluji své vlastní názory, před tzv. dospělými,  jsem za ně 
často pranýřována. Proto raději potlačuji svou vlastní individualitu a 
řídím se názory většiny, i když vím, že v mnoha směrech nejsou 
správné. Někdy takové zasahování do vlastního já, může brzdit rozvoj 
společnosti“.  
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Pan Masaryk postupně publikuje spisy na téma:Česká otázka 1895, 
Karel Havlíček 1896 a Otázka sociální 1898, kde napsal:“ 
Náboženství není teorie, nýbrž praxe. Každý musí myslit i náboženský 
člověk. Náboženství je to, čemu říkám vnitřní život, ale ne věda a 
filosofie.Připouštím, že je také filosofie praktická, avšak ani mravouka 
nedovede nahradit náboženství. Filosofie a vědecká mravouka mohou 
nahradit theologii, ale ten náboženský, vniterný život-to je něco jiného 
než theologie. Proto věda a filosofie podle mého vědeckého přesvědčení 
nikdy nenahradí náboženství“. „ Na to bych reagovala jeho jinou 
myšlenkou, kdy řekl: „Chceme-li být vzdělaní, buďme pozorní, učme se 
myslit, ale nebuďme všeteční. Být moudrý, o to běží. Mnohovědnost 
nás nespasí. A pokud možno, je třeba pěstovat všechny síly současně. 
Duch, ale i tělo.“    
 Za dva roky Masaryk společně  s některými svými stoupenci ze 
skupiny“ realistů“ zakládá novou politickou stranu pokrokovou. 
Masarykova  strana ale nemá úspěch, v české politice má jen 
marginální, okrajový význam. To ale Masaryka neodradí (jak už jsem 
řekla, obdivuji, že si stál vždy za svým)a v roce 1907 tudíž po sedmi 
letech se znova stává poslancem vídeňského parlamentu a to za 
realistickou stranu. K mandátu mu tudíž pomohou  sociální 
demokraté. Poslancem je do počátku první světové války. V této době 
podniká svou třetí cestu do spojených států amerických, na sjezdu 
náboženských liberálů v Bostonu, přednáší o náboženství v Rakousku. 
Další z jeho myšlenek:“ Co se týká nenávisti, říká se a často to tak je, 
že nenávist k národu druhému pokládá za lásku k národu svému. Ale 
takové myšlení je destruktivní. Je třeba vždy pozitivně milovat, bez 
pozadí jakékoliv nenávisti“. Rovněž nádherná myšlenka, kterou chtěl 
nejspíš pan Masaryk říct, že musíme si uvědomit než něco řekneme, že 
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je tato myšlenka to, oč právě běží, že je to to, co právě chceme, co 
cítíme a za čím si stojíme. Když už za něco bojujeme, musíme tomu 
věřit a být odhodláni milovat svou myšlenku, svůj názor a věřit, že na 
ní není nic špatného a nesnažit se jí později nenávidět“.  
Masaryk má silnou víru ve své náboženství a dokáže jej publikovat i 
v cizích zemích, a proto vede v parlamentu akci na obranu svobody 
vědy. Hájí rakouského vědce profesora Ludwiga Wahrmunda, 
pronásledovaného za přednášku o rozporech mezi vědou a církevní 
doktrínou. Masaryk se opět nebojí říct svůj názor a pro svou víru a 
pravdu jiných, kteří jsou neprávem utlačováni je ochoten se „ bít“, což 
je dle mého názoru skutečně úctyhodné a to v mých očích Masaryka 
ještě více vyzdvihuje. Vždyť právě za pravdu byl upálen i Mistr Jan 
Hus. Mezi lety 1909-1911 Masaryk velmi ostře kritizuje, zejména po 
anexi Bosny a Hercegoviny, zahraniční politiku Rakouska-Uherska, 
zvláště jeho alianci s Německem.  Po zahájení bojů první světové války 
se Masaryk rozhodl pro politickou podporu Spojenců a jejich boje proti 
Rakousku-Uhersku a Německu. V roce 1917 cestuje Masaryk do 
Ruska, kde po bolševické revoluci konsoliduje československou legii, 
která je prohlášena za část československé armády ve Francii a má se 
podle dohody s bolševickou vládou přesunout na západní bojiště. Je 
třeba připomenout, že kdyby nebylo Masaryka, nebylo by ani vzniku 
samostatného Československa-právě Masarykem vedené zahraniční 
akce během první světové války a jejich brilantní zakončení ve 
Spojených státech v říjnu roku 1918. V roce 1925 vychází pod názvem 
„ Světová revoluce“Masarykova kniha memoárů a politických a 
historických úvah o přelomové době, jejíž mezníkem byla první světová 
válka. Březen 1931-Rakousko se pokusilo uzavřít s Německem celní 
unii jako první krok připojení Rakouska k Německu. Západní Evropa 
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za součinnosti Malé dohody tento plán zmařila. 28. října 1931 
president učinil na pražském hradě poslední oficiální projev 
k zástupcům Národního shromáždění a vlády. Rozebral hospodářskou 
situaci, obhájil demokracii, postavil se za rozhodný postup proti 
korupčníkům a jejich společníkům. Zhodnotil zahraniční situaci i 
nutnost zkracovat rozpočet. Uplatnil potřebu reformy bankovnictví, 
školství i kultury. Důraz kladl na politiku populační, přestat 
s bezstarostnou povrchností a pohodlnou lhostejností, politika 
administrace musí spočívat na vzdělanosti a mravnosti. Řeč uzavřel:“ 
Má-li program svobody nebýti anarchií, má-li ideál rovnosti nebýti 
chytráckým vykořisťováním slabších, nemá-li pod rouškou bratrství 
řaditi všeho druhu násilnictví. Tedy politiku rozumnou a poctivou. Na 
to bych reagovala jeho myšlenkou, kdy řekl: 
“ Nemějme zálibu v mučednictví. Nemějme zálibu ve smrti. Je to tak 
divné…lidé chtějí žít a přitom se nedokážou odtrhnout od smrti. 
Jestliže chceme žít, nechtějme pak mučednictví. Zbavme se mučitelů, 
zbavme se mučedníků. Pokud jsou mučitelé, jsou mučedníci, ale pokud 
jsou mučedníci, jsou také mučitelé“.  
V roce 1933 se v Německu zhroutila demokracie. 14února 1934 
vypukla v Rakousku občanská válka a byl proveden ústavní převrat, 
ustavena druhá Malypetrova vláda. 1. května pan Masaryk zachvácen 
značnou nevolností, porušil se zrak v pravém oku podkrvením 
mozkových cév-příznak stáří. 24. května Masaryk po čtvrté zvolen 
presidentem. Do léta 1934 se zhoršil presidentův stav-ochrnula ruka a 
noha. Pro osobní ctižádostivost některých vůdců koalice a neochotu 
k návrhu kandidatury Dr. E. Beneše, byl nucen president vést heroický 
boj s nemocí rozšířenou a neschopnost mluvy při omezené snaze plnit 
státní povinnosti. Až koncem srpna nastalo zlepšení. Rok 1935-



 65 

president má osmdesát pět let. 21. listopadu oznámil president 
předsedovi vlády úmysl resignovat na úřad s přáním, aby presidentem 
byl zvolen Dr. E Beneš. 14. prosince se Masaryk presidentství vzdal. 
Posledním Presidentovým aktem byla rozsáhlá politická amnestie a 
armádní rozkaz-odkaz zakladatelův československé armádě. 18. 
prosince byl presidentem zvolen Dr. E Beneš. 2. září pan Masaryk 
onemocněl a dne 14. září ve tři hodiny a dvacet sedm minut naposledy 
vydechnul. Doba vlády pana Masaryka je již dávno za námi, ale jeho 
odkaz dosud přežívá v mnoha z nás.    
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Buglová 
9. května 134 

Bohumín 
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Úvod: 

 Tomáš Garrigue Masaryk je velmi významnou osobností nejen českých dějin, ale i dějin 

evropských. Jeho práce, přesvědčení a vlastenecký pocit, které na začátku 20. století vyústily ve 

vytvoření samostatného československého státu. V poslední době jsem nabyl přesvědčení, že se 

demokracie stává nástrojem dravého volného trhu a pomalu začíná ztrácet svůj význam. Přestává 

být spojencem liberálně smýšlejících občanů a stává se otrokem kapitalismu. A proto jsem se 

rozhodl, že se pokusím zpracovat téma, které s demokracií úzce souvisí a sice demokracie 

v kontextu s T.G.M. Je nutné uvědomit si a jasně definovat pojem liberalismu a demokracie ještě 

než ji začnu zpracovávat z pohledu prvního českého prezidenta. Také život T.G.M. je důležitou a 

zároveň neopominutelnou součásti mojí práce, protože pouze když se dozvíme něco o Masarykově 

životě jsme schopni chápat utváření jeho názorů. Celou záležitost je zároveň nutné pozorovat 

v soudobém kontextu, tzn. na konci 19. a počátku 20. století. T.G.M. je velmi důležitou dějinnou 

postavou a při zpracovávání tohoto tématu je nutno postupovat s velkou opatrností a pečlivostí. 

Tato práce má být pouze krátkým shrnutím a připomenutím toho, co bylo v literatuře již mnohokrát 

zmíněno, ať už jde o dílo samotného T.G.M. nebo historiků, kteří se podobnou problematikou 

zabývali. Věřím, že i přesto se může stát přínosnou pro každého čtenáře.  

V Pirně 23.2.2008        Tomáš Doležal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Demokracie 

1.1.Pojem demokracie 
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 V dnešní době se velmi často používá slovo demokracie, ale mnohdy je jeho význam 

deformován a účelně přetvářen. Co to tedy vlastně znamená demokracie? A jak bychom ji mohli 

chápat? V nejužším slova smyslu je demokracie vlastně složenina dvou slov a znamená v překladu 

vláda lidu (demos-lid a kratos-vláda, síla nebo moc). Termín samotný pochází ze starého Řecka, jež 

může být považováno za kolébku demokracie. Demokracie není pouze politický systém, nýbrž způsob 

života společnosti a zahrnuje názory, myšlenky a postoje člověka ke světu. Pokud se omezíme na 

politický smysl demokracie, je to zřízení založené na podřízení menšiny většině a na uznávání svobod a 

individuality člověka. V moderním pojetí se pod pojmem demokracie rozumí i lidská práva1 a 

suverenita lidu, ze kterého celá moc vychází. Demokracie má určité ideje a určité cíle, které jsou 

prosazovány a uskutečňovány lidem. V demokracii jsou těmito ideami např.: svoboda, rovnost, 

realizace lidských práv apod. Systém demokracie je také ohrazován z levé i z pravé strany systémy 

totalitními. Z levé strany je to totalita levicová, jejíž základní myšlenky formuloval J.J. Rousseau a jež 

se prosadila především ve formě komunismu. Zprava je to totalita pravicová, jejíž nejhorší podobou se 

stal fašismus a nacismus ve 20.století. Pokud důkladně prostudujeme a pochopíme oba radikálně 

zaměřené politické systémy, můžeme dojít k tomu, že demokracie je v určitém smyslu spojením obou 

diktatur a obsahuje jejich prvky. Proto je také demokratické zřízení mnohem náchylnější k změně v 

jednu z těchto diktatur. Ovšem i v dobře fungujícím demokratickém systému musí být skloubeny její 

ideály jako například suverenita lidí, občanské svobody či spravedlnost s racionálním uvažováním lidu 

tak, aby vytvořily pokud možno pro všechny prospěšný a hlavně fungující řád. Co se týče zákonů, musí 

být v demokracii definovány co nejobjektivněji, aby nemohly poškodit některého občana, musí ale být 

zcela jednoznačné. Zákon musí také být přístupný, aby se občan mohl poučit o svých právech a 

samozřejmě také povinnostech. Exekutiva je také vázána na Ústavu, která zaručuje základní lidská 

práva a svobody. 

 

 

 

 1.2. Vývoj demokracie v dějinách lidstva 

„ Říká se, že historie je soudcem, že je učitelkou. Já pravím, že je především povinností.“2 Ať 

už je to tak nebo tak, je mou povinností zmínit se o tom, jak se demokracie vyvíjela než se dostala k 

                                                 
1 Např.: Ústava ČR listina základních práv a svobod 
2 citát od T.G.M., ANO, Masaryk, Zdeněk Mahler, Slávka Kopecká, Praha 2007, str. 34 
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Masarykovi. Jak jsem již řekl, kolébkou demokracie jako názoru na svět i jako politického systému je 

starověké Řecko. Právě v Řecku se formují první demokratické městské státy tzv. Polis, což je 

v tehdejším výhradně autokratickém světě naprostou novinkou. Ve starověkém Řecku dosáhla 

demokracie svého vrcholu, ale nalezne tam na dlouhou dobu také svůj hrob. Do Říma byl přenesen 

pouze její stín v podobě ranné římské republiky. Středověk jí nedává ani sebemenší šanci. Je drcena 

feudálními a náboženskými principy tehdejší doby. V té době vládne v Evropě její úhlavní nepřítel, 

autokracie. Ke změně dochází až v 15. a později 16.století v Itálii, která je tehdy ovlivněna 

myšlenkovými proudy humanismu a renesance.Jako příklad lze uvézt Francesca Petrarcu, jež byl 

předním italským spisovatelem a básníkem a stal se jedním z otců renesance a humanismu. Dalším 

vývojem prošla demokracie v období ranného novověku. Bylo to v Anglii, v 17. století, v době tzv. 

Cromwellova protektorátu. V Anglii se postupem času uplatnily některé principy demokracie ve formě 

konstituční monarchie, která funguje dodnes. Velmi významným mezníkem v historickém vývoji 

demokracie se stalo založení USA3. Na evropském kontinentu zakořenila v době francouzské revoluce, 

která byla samozřejmě vývojem v USA značně ovlivněna. 19. století je potom v rozvoji a utváření 

demokracie zcela zlomové. Utváří se ucelený myšlenkový proud liberalismu s jasnými představami a 

cíly. Je to také doba, kdy jsou odbourány poslední zbytky feudálního systému vládnutí. Pod ochranným 

štítem demokracie a liberalismu se snaží v 19. století mnohé národy dosáhnout samostatnosti, 

popřípadě sjednocení (Polsko, Maďarsko, Německo, Itálie či Čechy). A právě teď vstupuje na scénu 

Tomáš Garrigue Masaryk. V první polovině 20. století prodělá demokratický stát těžký šok. V řadě 

zemí dochází k jeho zhroucení a je nahrazen totalitním režimem, například  v Itálii nebo v Německu. 

Po druhé světové válce se demokratické státy formují především v západní Evropě, zatímco na 

východě jsou státy řízeny totalitárně a slouží jako satelity SSSR. Zlomový je rok 1989, kdy dochází ke 

zhroucení tzv. „východního bloku“ a Evropu lze považovat za zcela demokratizovanou. Tomáš Garigue 

Masaryk působil z pohledu dějin pouze krátkou dobu, zanechal však za sebou v oblasti utváření a 

vývoje demokratického státu velký kus práce, která je kladně hodnocena i dnes. 

 

 

 1.3. Rozvoj demokracie po „Velké francouzské revoluci“ 

Velká francouzská revoluce byla zcela zásadní pro vývoj Evropy v 19. století. Poprvé naprosto 

přesvědčivě ukázala, že feudalismus je funkční pouze tak dlouho, jak dlouho jsou k němu ochotni lidé. 

                                                 
3 4.7.1776 deklarace nezávislosti USA 



 71 

Největším plodem, který přinesla revoluce ve Francii měl být Napoleon. Ten však místo 

mírumilovného rozšiřování myšlenek demokracie podnikal krvavá tažení napříč kontinentem a svou 

vůli prosazoval ostřím své šavle a bodáky své gardy. „Imperialistický pokus Napoleonův se 

nepodařil…“ 4 A proto se jedinou zemí, kde se demokracie a způsob vlády a života mohl pokojně 

rozvíjet byla Amerika. K té Masaryk také posléze upíná svůj zrak a vidí v ní i jakýsi vzor 

demokratického světa. Evropu mezitím ideologicky dusí období restaurace a reakce. Nad střední 

Evropou krouží pruská orlice s kopím v pařátech a celý „německý“ prostor ovládá militarismus, 

ztělesněný později osobou císaře Viléma II5. A to je doba, do které již mohl a také zasáhl právě Tomáš 

Garrigue Masaryk. Na konci 19. století dochází k něčemu, co můžeme do té doby označit za ojedinělé. 

Mnoho evropských národů, především těch malých, se staví proti svým pánům a rozbíjí tak více či 

méně úspěšně hegemoniální, imperialistickou představu o vládnutí, kterou prosazují tehdejší mocnosti 

jako Velká Británie, Rusko či Rakousko-Uhersko. Jako příklad můžeme uvést Řecko, Maďarsko, 

Polsko nebo Čechy. V tomto prostředí se pohybuje také T.G.M., který si utváří a posléze modifikuje 

svůj pohled na svobodu, demokracii a na to, jak ji prosazovat a jak s ní žít. A je to hlavně Masarykovo 

filosofické přesvědčení, co ho nakonec vede k úspěšnému boji s feudalismem a k vytvoření nové 

republiky.             

              

              

              

              

              

              

              

              

          

2. Tomáš Garrigue Masaryk 

2.1. Mládí T.G.M. 

 Tomáš Masaryk se narodil 7.března 1850 v Hodoníně. Vzhledem k původu rodičů, matka byla 

kuchařka v panské rodině a otec podkoní, se dalo předpokládat, že se Tomáš bude ubírat stejným 

                                                 
4 T.G.M. Cesta demokracie, CIN-Praha  1934, svazek první, strana 17 
5 Vilém II. německý císař  (1888 – 1918) 
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směrem a v životě ničeho velkého nedosáhne. Nejvíce ho v mládí ovlivňovala matka, čímž vznikl také 

svazek s rodiči, který byl umocněn křesťanským vychováním Tomáše. Druhá osoba, která výrazně 

zasáhla jeho mládí byl kaplan František Satora. Jeho rozporuplné chování a plamenný přednes 

zanechaly v mladém Masarykovi hlubokou stopu. Už od této chvíle se Masaryk zamýšlí nad tím, jak 

fungují přirozenosti světa a co je vlastně přirozené a správné. Negativně na něj zapůsobil hlavně 

opovržlivý a přehlíživý postoj dvorských úředníků vůči jeho otci na zámku v Čejkovicích. Masaryk 

vyrůstal v kraji, kde spolu v míru žili Češi, Němci, Slováci a byla zde i určitá náboženská svoboda. Je 

zřejmé, že toto prostředí muselo na Masaryka a jeho pozdější život zapůsobit. Gymnázium studoval 

Tomáš v Brně, které bylo skoro výhradně německé. Stále více se zajímal o politický život nejen 

v zahraničí a ve svém bytě pořádal diskuse a besedy se svými přáteli. S velkou nechutí pozoroval vývoj 

roku 1866, kdy císař Čechům slíbil korunovaci, ale k ničemu nakonec nedošlo. To jen prohloubilo 

Masarykovu nedůvěru v rakousko-uherský aparát. Masaryk se později dostal do Vídně, kde bydlel u 

rodiny dr. Schlesingera. Tam se setkávali významní politici, vědci a literáti a Masaryk tak mohl utvářet 

svůj filosofický pohled na svět. Ve Vídni se také seznámil se svou budoucí ženou Charlottou, se kterou 

diskutoval na mnohá politická témata a viděl v ní rovnocenného partnera, což bylo na konci 19. století 

výjimečné. Navíc pro něj ztělesňovala Nový svět. Za Charlottou odjel do Ameriky, kde se vzali. Poté 

se ovšem oba vrátili do Prahy, aby Masaryk mohl konat svou nově započatou vlasteneckou činnost.  

 

 2.2. Život na konci 19. a počátku 20.století 

 Masaryk dostal v té době místo profesora na obnovené české univerzitě. Zde se seznámil také 

s M. Štefánikem a E. Benešem. V té době se po celém světě vedou diskuze na téma zrovnoprávnění žen 

ve společnosti a úlohy ženy ve společnosti. Masaryk se vyjádřil takto: „…žena není ani horší ani lepší, 

je jiná a má být svá. A není dobré stavět muže a ženu proti sobě, neboť muž a žena představují teprve 

celek.“6 Toto je zcela v rozporu s tehdejší představou o postavení muže a ženy, kdy muž hraje roli 

naprosto dominantní ve všech situacích a žena je pouze submisivní článek, který se stará o domácnost. 

Už tento výrok dokazuje Masarykův postoj k principům rovnosti a svobody jednotlivce, což je 

základním kamenem každé vyspělé demokracie. A tak i Masaryk tímto svým postojem vůči ženám 

dává najevo svůj demokratický náhled na svět. Další významnou událostí v Masarykově profesním 

životě byla aféra označována jako „hilsneriáda“. Šlo v ní o obvinění pobudy židovského původu 

Leopolda Hilsnera z úkladné vraždy mladé Anežky Hrůzové. Tato aféra se rozpoutala hlavně kvůli 

                                                 
6 Zdeněk Mahler: ANO, Masaryk, Slávka Kopecká, Praha 2007, strana 33 
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tehdejším velmi silným antisemitským náladám, které kolovaly v žilách všech Evropanů, nejen 

v Rakousku-Uhersku. Masaryk se okamžitě postavil na Hilsnerovu stranu a  jako pragmatik požadoval 

přesvědčivé důkazy o Hilsnerově vině, pokud měl být odsouzen. I zde se projevuje Masarykova 

svobodomyslnost. Křesťanství a Judaismus spolu vedou jistý duchovní boj již od Kristovy smrti, a 

proto je logické, že se křesťané s Židi nemají moc v oblibě. To ovšem neplatí pro Tomáše Garrigua 

Masaryka. Ten navzdory své křesťanské výchově pomáhá Hilsnerovi a prokazuje tak svou tolerantnost 

a solidaritu vůči ostatním. Masaryk se také stává terčem kritiky ze strany svých kolegů i široké 

veřejnosti, která se k němu obrací zády. Dalším incidentem, ve kterém Masaryk ukazuje tolerantní tvář 

a demokratičnost svého jednání je kolize s katolickou církví. Ta se v té době opírala o císařský trůn a 

tvořila s ním jednotu, kterou se nedalo otřást. T.G.M. se o to přesto pokusil. „…náboženství by nejvíce 

prospělo, kdyby se vlastně odcírkevnilo, kdyby se každý sám sobě stal papežem…“7 Tím proti sobě 

poštval celý kněžský stav a když ještě při výročí narození J.A.Komenského uspořádal soubor 

přednášek, popudil i Vídeň světskou. Tou svou rebelií rozviklal a nařízl vratké nohy císařského trůnu a 

tím i církve samotné. Jeho názor o sekularizaci náboženství mohl také výrazně přispět k rozšiřování 

svobody vyznání, která, ač v té době byla oficiálně garantována8, nebyla brána zcela vážně, viz 

hilsneriáda. Svůj boj s církví a státem nakonec vyhrál a byl po vyhraném soudním procesu přivítán 

potleskem davu. Masaryk však nikdy nebyl ateista, vždy zůstával přesvědčeným křesťanem, za své 

názory se ale dokázal tvrdě bít. „Lev je i lev v kleci, nestane se oslem,“ říkával. Na krátkou dobu také 

přijal za Mladočechy poslanecký mandát v říšském sněmu ve Vídni, kde mohl projevit své názory 

demokrata a vlastence. Tam se vedla diskuse o státoprávním vyrovnání. K dosavadnímu Rakousku-

Uhersku se měly přidat i Čechy a měl vzniknout tzv. trialismus. Masaryk tvrdil, že žádný národ není 

ani nadřazený ani vyvolený a brojil proti přehnanému nacionalismu. Tím se však postavil proti 

představě německého pangermanismu, který s Čechy vůbec nepočítal.9 Proti demokratizujícím snahám 

Masarykovým a potažmo i snahám celočeským zasáhla právě ona pruská orlice, kroužící nad 

německým prostorem jako vězeňský dozorce, vše bylo podřízeno pangermanismu a autonomní Čechy 

se staly nadbytečnými. Svou orientaci Masaryk zaměřil na filosofii dějin a za stěžejní považoval 

reformační tradice, osvícenství a ideály francouzské revoluce a boj za nezávislost v Americe. „Češi se 

musejí stát evropštější“, to byla jeho další vize. Po některých osobních krizích, týkajících se 

Masarykova života, přišel čas pro aktivní politickou práci. Masaryk zakládá malou stranu a snaží se 

                                                 
7 Zdeněk Mahler: ANO, Masaryk, Slávka Kopecká, Praha 2007, strana 41 
8 Toleranční patent Josefa II. z roku 1781 garantující některým náboženstvím svobodu vyznání. 
9 viz Studie a knihy od Hartmanna, Lagardeho, von Gümreicha či Walskera. 
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politicky prorazit. Proti jeho snahám se staví církev. Masaryk zastával od svého zvolení až po ukončení 

působení v říšském sněmu rakouský federalismus. Po marných snahách o reformaci podunajské 

monarchie se T.G.M. od této myšlenky odklonil a začal prosazovat samostatnost Čechů mimo císařský 

trůn. Do jeho práce ovšem vstoupila velmi razantně první světová válka. V tuto chvíli Masaryk své 

přesvědčení ještě více radikalizuje a vyhlašuje otevřeně Rakousku-Uhersku válku a chce bojovat za 

svobodu. Masaryk se rozhodne emigrovat a rodinu zanechat v Čechách. Začíná nejtěžší část jeho práce, 

představit budoucí Československo světu a prosadit ho jako rovnoprávný subjekt na politickém poli. 

Organizuje československé spolky v zahraničí. v Čechách samotných ale nachází jen chabou podporu. 

Většina se stále přiklání k monarchismu, ale ruskému. Jako vládce na českém trůně vidí ruského cara 

Mikuláše II.10 Masaryk koncentruje svůj odboj především na západ, kde vidí kolébku demokracie.11 Od 

roku 1917 se centrum Masarykovy působnosti přesouvá na východ, kde se utváří mohutná 

československá legie. Jeho snažení se začíná vyplácet. Krize nastává v roce 1918, kdy se po vyhlášení 

separátního míru Ruska s centrálními mocnostmi musí stáhnout veškeré československé vojsko a 

z druhé strany přichází nabídka finanční pomoci pro Rakousko z USA. Po velmi rozporuplných 

jednáních s prezidentem Wilsonem nakonec USA uznaly Československo jako suverénní stát. 

Masarykova práce se vyplatila. „Ne násilím, ale smírně, ne mečem, ale pluhem, ne krví, ale prací, ne 

smrtí, ale životem k životu – toť odpověď českého génia, toť smysl našich dějin a odkaz našich 

předků.“12 T.G.M. byl současně zvolen prezidentem Evropské demokratické unie, jež byla založena 

v USA. Měla to být obdoba USA v Evropě. 

 

 

 

 

2.3. Masaryk prezidentem 

 Už v roce 1912 se měl podle výzkumu veřejného mínění v případě osamostatnění 

Československa stát prezidentem jednoznačně Tomáš Garigue Masaryk. A proto není divu, že se tak po 

28. říjnu 1918, kdy byla vyhlášena samostatná republika, prezidentem skutečně stal. Malý český národ 

v čele s vysokoškolským profesorem dosáhl samostatnosti, po které toužil už od Bílé hory. „Člověk se 

                                                 
10 Masaryk je zcela proti. ve své práci „Rusko a Evropa“ líčí carismus jako prohnilost a spoléhá se na demokratické síly ( 
Francie,  USA) 
11 znal se např. s Theodorem Rooseveltem, americkým prezidentem, nebo s miliardářem Charlesem Cranem 
12 Tomáš Garrigue Masaryk 
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nemusí bát býti v minoritě. Minorita začíná pokrok.“ Masaryk musel neprodleně začít řešit problémy 

spojené s fungováním demokratického státu. Velmi rychle se utvořilo pestrobarevné spektrum 

politických stran, které zastávaly velmi odlišné názory a tvrdě je prosazovaly. Jakoby lidem 

demokracie zatemnila mozek. Každý chtěl rovnost, každý chtěl absolutní svobodu. „Demokracie není 

rovnost paušální, která by neuznávala kvalitativní rozdíly. Svoboda, rovnost, bratrství neznamenají 

nivelizaci, nýbrž individualizaci, a tím i kvalifikaci“: říkával T.G.M. Stát nemá panovat, ale spravovat. 

Velkým problémem se stala německá menšina, která byla vůči novému státu velmi odbojná. Masaryk 

se také víceméně úspěšně pokusil navázat přátelské vztahy a podepsat mírové smlouvy s okolními 

státy. Za velkého spojence považoval Francii. Masaryk velmi rád komunikoval s lidmi a sám šel 

příkladem ostatním. Snažil se být po celou dobu prezidentem lidovým a ne prezidentem z funkce. 

„Demokracie je také iniciativa. To, co činíme z dobré vůle, má větší cenu než to, co nám nařizuje 

zákon nebo daňový předpis.“  

 

3. Demokracie v pojetí T.G.M. 

 „Obnovili jsme svůj stát ve jménu demokratické svobody, udržíme jeho svobodu jen svobodou 

vždy dokonalejší… Náš demokratismus byl doposud negativní, negující rakouský absolutismus, teď 

však se musí stát pozitivním, to, čeho jsme hájili jako ideálu, musí se teď stát skutkem. Nebude to 

snadné.“13 Tento citát je velmi výmluvný a vypovídá o Masarykově pojetí demokracie a 

demokratického státu mnoho. Masaryk vychází z filosofického přesvědčení a z víry v mravní hodnoty 

jako jsou právě svoboda, rovnost, odpovědnost nebo tolerance.14 Masaryk chápe demokracii jako 

způsob života a až sekundárně jako způsob fungování státu. To je možná podmíněno právě tím, že 

základní jednotkou demokratického státu je člověk, který musí v demokracii věřit a tím pádem ji 

uznávat jako způsob života. „…stát a tedy jeho živí a činní nositelé: úředníci, vojáci, učitelé byli 

naplněni duchem pravé demokracie.“15 Masarykovo chápání demokracie by se dalo přirovnat k vývoji 

člověka. Už od narození se něčemu učí a rozvíjí svou osobnost, s postupem času se zdokonaluje a snaží 

se být užitečný. A stejné je to i s demokracií. Na začátku stojí zrod nového státu a položení základů 

demokracie ve formě ústavy či zákonů. I demokracie se má stále vyvíjet,  zdokonalovat se a snažit se 

být lepší. Jelikož se dá vývoj demokracie poměrně snadno přirovnat k růstu člověka, mělo by být 

jednodušší se s demokratickými principy ztotožnit. „Nepodceňuji vnější autoritu státu, ale nemohu stát 

                                                 
13 Wickham Steed: Diktatura a demokracie, Praha 2004, strana 54 
14 T.G.M. Cesta demokracie svazek první, ČIN-Praha 1934, strana VII 
15 T.G.M. Cesta demokracie, ČIN-Praha strana XIV 
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a jeho moc zbožňovat.“ Masaryk tvrdí, že politik se v zájmu státu musí ohlížet na mravní předpisy. Bez 

těchto předpisů podle něj nemůže žádný stát správně fungovat a stává se nástrojem diktátora. Pokud 

srovnáme principy absolutismu či diktatury s principy demokratického státu, pochopíme, jak 

protikladná obě zřízení jsou. „Absolutismus není jen brutální, je vždy také hloupý.“16 Masaryk uvádí 

konkrétní příklad v byrokratickém aparátu. V absolutistickém státě je byrokracie nástrojem panování a 

demonstrátorem síly. Ve státě demokratickém plní byrokracie roli pracovníka lidu. Podle T.G.M. není 

demokracie pouze negací absolutismu, nýbrž je positivismem a dalším stádiem politického vývoje. 

Z této teze je jasné, že Masaryk nechápe politiku jako soustavu revolucí, nýbrž jako velký evoluční 

vývoj. Na absolutismu nekritizuje pouze osobu  vládce, ale především jeho neomylnost. Masaryk se 

přiklání k platonovskému obrazu vládce filosofa, který využívá svou moc ve prospěch ostatních. 

T.G.M. klade důraz na osobní odpovědnost každého občana a na jeho činorodost. Jako hrozbu pro 

demokratický stát vidí mechanizaci této organizace. Dle jeho názoru je nutná neustálá činnost ze strany 

občanů. Jako příklad, kde tato občanská aktivita selhala a demokracie se zmechanizovala můžu uvést 

meziválečné Německo. „Die Verfassung kann man mit Hilfe der Verfassung selbst, beseitigen.17 

Němci zničeni prohranou válkou zcela rezignovali na jakoukoliv politickou činnost, což zapříčinilo 

strukturální krizi v legislativě a umožnilo radikalizaci politiky. Tato krize nakonec zapříčinila pád 

demokracie a převzetí moci nacisty.18 Takovému vývoji je podle Masarykových slov nutno zabránit. 

Masaryk zdůrazňuje i další mravní hodnoty jako jsou spravedlivost či rovnost. „Základem státu, to již 

hlásali Řekové a Římané, je spravedlnost, a spravedlnost je aritmetikou lásky. I humanitní ideály, které 

Masaryk zastává je podle něj výraz pro lásku k bližnímu. Když se podíváme komplexně na 

Masarykovy názory a myšlenky, je zřejmé, že se jednotlivé aspekty lidského života, mravní hodnoty a 

principy demokracie navzájem ovlivňují a nemohou fungovat jedno bez druhého. Pro Masaryka je 

velmi důležitá také spolupráce jednotlivých demokratických států. Pouze za předpokladu, že budou 

všechny demokratické státy spolupracovat, může efektivně probíhat proces demokratizace. Právě proto 

se snaží Masaryk navázat úzkou spolupráci s Francií, USA či nově vzniklými státy jako Jugoslávie 

nebo Polsko. Masaryk si také jako jeden z prvních u nás prostudoval práci Marxe a Engelse.19 Odmítl 

však jejich teorii dělnické revoluce a vlády lidu. Byl proti tomu, aby se dělnictvo stavělo do role vládce 

a bylo mu zcela jasné, že i takové politické uvažování vede k diktatuře. To dokazuje transformace 

                                                 
16 citát od T.G.M., z knihy ANO, Masaryk 
17 „Ústava se dá pomocí ústavy samotné zničit.“ německý historik Haagen Schulze k ústavě Výmarské republiky 
18 V březnu 1933 na základě tzv. Ermächtigungsgesetz se Hitler stává vůdcem a Německo se mění na diktaturu. 
19 Např.: „Das Kapital“ 1848 Karel Marx 
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Ruska po roce 1917, kde se socialismus dokázal plně realizovat. Thomas Mann o Masarykovi řekl: 

„Kdyby Evropa měla vedle Masaryka ještě čtyři osobnosti jeho formátu, vyvíjely by se její dějiny 

podstatně lépe.“ Masarykovo snažení a budování demokracie bylo založeno na silném vlastenectví. 

můžeme jenom spekulovat, zda by své myšlenky a názory formuloval stejně v případě, že by Čechy 

byly autonomním státem uvnitř podunajské monarchie. V takovém případě vzniká otázka, zda by 

Masaryk dále bojoval za úplnou samostatnost či zda by nebyl svorným poslancem říšského sněmu ve 

Vídni. „Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily.“ Tento citát vyjadřuje duchovní spojení mezi 

státem a občanem. Masaryk věřil, že člověk musí jednat a ne sedět u stolu a sepisovat paměti.20 Slovo 

demokracie a její definici jsem uvedl již na začátku své práce. Masaryk naplňoval tuto definici a 

přidával k ní své vlastní myšlenky determinované dobou. S trochou nadsázky by se dalo říci, že 

Masaryk byl českým Georgem Washingtonem. „ Kdyby existovaly Spojené státy evropské, jako 

prezidenta bych si dovedl představit jedině Masaryka,“ prohlásil americký spisovatel G.B.Shaw. Tento 

citát podle mého názoru výborně ilustruje, jak významná byla pro evropské dějiny na počátku 20. 

století osoba Tomáše Garrigua Masaryka.  
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Úvod 
 
Knih, článků, studií a jiných prací o TGM bylo napsáno již mnoho a bylo by pošetilé 
domnívat se, že bych mohla přinést nějaké zásadní nové poznatky, či alespoň shrnout 
základní 
údaje. Proto jsem zvolila jinou, více hravou a čtivou, formu. 
Vždy jsem měla ráda jednoho z významných obdivovatelů Masaryka – Karla Čapka. Jeho 
dílo Hovory s TGM mě dokonce přivedlo k nápadu napsat stěžejní část své práce formou 
dialogu. 
Tato práce si neklade za cíl přinést zcela nové myšlenky a poznatky o TGM, ale spíš 
zdůraznit 
obecně známé věci: připomenout některé Masarykovy postoje a pokusit se, alespoň trochu, 
vykreslit 
charakter jednoho z velikánů českých dějin. 
Proto jsem zaměřila své otázky nikoliv na věci z Masarykova života – to koneckonců udělal 
již zmíněný Karel Čapek, ale na moderní problémy, které trápí naší dobu a jsou často 
diskutované. 
Měli bychom se pokusit o mnohem širší rozbor tohoto tématu, o mnohem více názorů. Právě 
proto 
se snažím přinést pohled prvního prezidenta Československé republiky a jednoho z jejích 
zakladatelů. Mnohdy se, nejspíše, pohybuji na velmi tenkém ledě, ale vždy jsem se snažila 
vycházet 
z všeobecně známých faktů. Masarykovy odpovědi jsem několikrát konzultovala s odborníky, 
abych dosáhla co největší autentičnosti. 
 
 
 

Život 
 
Tomáš G. Masaryk se narodil 7. března 1850 v jihomoravském Hodoníně jako syn kočího a 
kuchařky. Rodina to byla nepříliš movitá, a tak nemohl být vydržován na školách svými rodiči. 
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Po dokončení školy v Čejkovicích a následně hustopečské reálky dělal Masaryk učitelského 
praktikanta v Hodoníně, a posléze se učil na zámečníka ve Vídni. Obou činností však po čase 
nechal a nastoupil jako pomocný učitel na hustopečské reálce, kde se začal připravovat na 
studia na gymnázium. Při studiích si vydělával kondicemi pro děti z bohatých rodin, což v té 
době bylo poměrně běžné. Po maturitě začal ve Vídni studovat filozofickou fakultu, kterou 
dokončil roku 1876. 
Tématem jeho disertační práce byla: „Podstata duše u Platóna“. Je v tom kus vzrušující 
osudovosti: sedmadvacetiletý Masaryk, jako kdyby si vytýčil před závorku svůj cíl i volbu 
prostředků. Platónská filozofie otevřeného a mravně vyváženého přístupu k otázkám životním 
i veřejným se totiž stala osou, přesněji snad řečeno základem, na němž spočívalo celé další 
Masarykovo působení – na těchto základech tvořil ideu a filozofii pro vznik a utváření nového 
československého státu. 
Z Vídně vedla Masarykova cesta do Lipska, kde působil jako soukromý učitel a seznámil se tu 
s Američankou Charlotte Garrigue, s níž se 10. srpna 1877 zasnoubil a 15. března 1878 ji 
pojal za svou manželku. Těžištěm jeho působení však nadále zůstal Starý kotinent. Znovu 
Vídeň a pak především Praha, kde se v průběhu nadcházejícího desetiletí stal profesorem 
filozofie. Založil zde měsíčník Atheneum, vydal několik knih a zapojil se do veřejných diskusí 
– například o pravosti Královédvorského a Zelenohorského rukopisu, či projevu antisemitismu 
v Hilsnerově aféře. Dosáhl 
postavení známé osobnosti, uctívané i odsuzované. Hodně cestoval. Přitahovala ho však 
také politická sféra, v níž viděl cestu pro obnovu české státnosti. Mezi články tohoto úsilí 
patřilo založení „realistické strany“ a po dvě období i působení ve vídeňském parlamentu, kde 
se v řadě svých vystoupení postavil proti nedemokratickým a dobou překonaným jevům. 
Mezníkem v životě našeho filozofa byl rok 1914, počátek první světové války. Nacházel se již 
ve věku téměř penzijním, ale přesto ho čekalo období té nejhorečnější činnosti. Navštívil 
Itálii,Švýcarsko, Francii, Anglii, USA a porevoluční Rusko. V Paříži založil spolu s Edvardem 
Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem Československou národní radu, která byla 
Francií, Anglií i Spojenými státy americkými uznána de facto za československou vládu. 
Podílel se také na formování našich legionářských jednotek a dokončoval spis Nová Evropa, 
formulující nástin poválečné evropské rekonstrukce. Domácí uznání za všechno toto úsilí 
mělo jednoznačnou podobu:revoluční Národní shromáždění ho v roce 1918 zvolilo prvním 
prezidentem Československé republiky, což se podle nové ústavy následně stvrdilo v roce 
1920. Poté byl zvolen ještě dvakrát,a to v letech 1927 a 1934. 
Dosáhl věku pětaosmdesáti let, když roku 1935 oznámil svou abdikaci na funkci prezidenta. 
Vedly ho k tomu nejen zdravotní důvody, ale také nejspíše reálně usoudil, že v době nástupu 
nacismu v Německu a stoupání nároků Henleinovy Sudetoněmecké strany, kterou pan 
prezident lehce podcenil, by měl dát příležitost někomu mladšímu a vitálnějšímu. Bez 
jakýchkoliv skrupulí dal najevo, kdo by dle jeho mínění měl být příští hlavou státu – dr. Edvard 
Beneš. Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v září roku 1937. Opět tak neuvěřitelně symbolicky. 
Rok předtím než bylo nátlakem nepřátel a zradou spojenců rozbito jeho celoživotní dílo, stát 
kterému obětoval většinu svého života. 
 
 
 

Sezení po 70 letech a 5 měsících, aneb poznámky 
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Starého pána 
 
Rozhovor jsme nemohli uskutečnit nikde jinde, než v krásném prostředí lánského zámku. 
Vybavena svými poznámkami jsem se usadila v místnosti a z okna vyhlížela Starého pána – 
jak mu říkali kolegové z Hradu; byl se před rozhovorem projet na Hektorovi, svém oblíbeném 
koni. Zatím jsem se vydala do jeho pracovny, v které vydechl naposledy. Nejdříve procházím 
salonkem, kde je nad červenou pohovkou s kyticí růží pověšen obraz jeho syna Herberta 
Masaryka. Jasně slyším Schubertovu 5. symfonii, kterou zde poslouchal v den své smrti. 
Opatrně projdu do jeho pracovny, kde si nelze nepovšimnout velkého počtu knih, kterými se 
zaobíral i na sklonku svého života. Dokonce na nočním stolku leží Heidenův Muž proti 
Evropě. Jsou zde také podobizny prvního předsedy československé vlády – Aloise Švehly, 
prvního československého ministra zahraničí – Edvarda Beneše. Vedle nich visí vídeňský 
mistr klavírních skladeb Ludwig von Bethoven.Tato pracovna a ložnice ho do velké míry 
vystihuje: leží zde prostý kavalec s vlněnou pokrývkou a polštářem, v blízkosti na nočním 
stolku bible. A již z okna vidím vraceti se hrdě vztyčeného a i přes svůj věk velmi důstojného 
muže, který obýval tento pokoj. Okolo věšáku s kabáty a širokým kloboukem se odeberu do 
místnosti, kde s ním budu hovořit. Vysoká postava vstoupila do místnosti. I přes svůj věk 
držel tělo velice vzpřímeně. Měl na sobě košili s manžetami, pohodlné kalhoty a vysoké 
jezdecké boty, smekl čapku a pozdravil: „Dobrý den, to máme ale pěkné počasí, že?“ Byla 
jsem zcela ztrnulá, stát před takový velikánem českých dějin. Zprvu jsem ze sebe nemohla 
dostat ani slova, ale pak jsem si povšimla rozepnuté manžetky na rukávu Masarykovy košile 
a to mi připomnělo, že je také jen člověk, a znovu jsem nabyla sebevědomí. „Velice šťastný 
den, když s Vámi mohu mluvit a provést tento opravdu jedinečný rozhovor. Počasí máme 
vpravdě hezké. 
Doufám, že jste si užil svoji projížďku?“ 
„Bylo krásné po tolika letech cítit český vzduch proudící okolo tváří, rodnou úrodnou zem 
pod kopyty, vidět lány polí lemující cestu, hrající si děti, vodu hučící po lučinách, bory šumící 
po skalinách, v sadě skvící se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to je ta naše země, země 
česká, domov můj. Tož, to mi opravdu chybělo.“ „Vskutku krásně vyjádřeno pane prezidente. 
Mohla bych tedy začít s otázkami?“  „Tož, slečno, začněte.“ „Začnu nepříjemným tématem, 
snad Vás to neurazí. Vaše smrt byla pro náš národ velkou ztrátou. Váš pohřební průvod se 
dá srovnat nejspíše pouze s velikostí průvodu Karla IV. Snad to již mohu říci takto otevřeně. 
Bál jste se smrti?“ „Měl jsem dojem, že snad ani nezemřu, žertoval jsem, že by měli zavést 
zákon, který by mi povoloval v klidu odejít. Takže ne, nebál jsem se. A nakonec jsem přeci jen 
odešel, v den třináctý. Koneckonců 13 bylo vždy mé šťastné číslo.“ „Jsem ráda, že to berete 
takto s humorem. Vaše matka Vás již od mládí vedla ke křesťanské víře a etice. Celý život 
jste se řídil Písmem svatým. Pomáhalo Vám v těžkých chvílích a ve velké míře ovlivnilo Vaši 
cestu životem. V dnešní době věřících stále ubývá. Mohl byste udat nějaké důvody, které 
podle Vás zapříčiňují stále narůstající počet bezvěrců?“ „Být kosmopolitní společností je 
žádoucí, ale nemůžeme rozvracet základy, na kterých je postavena naše kultura. Měli 
bychom si uchovat národní integritu a nesnažit se usidlovat zde lidi, kteří patří jinam. Obávám 
se, že stejný problém je s náboženstvím. Máme tu příliš mnoho nových, zbrklých a 
neověřených teorii, myšlenek a jiných vlivů, které rozbíjejí starou a ověřenou kulturu 
křesťanského světa, s vysokými morálními hodnotami, kterými bychom se měli řídit a 
rozhodně bychom je neměli popírat ani je zavrhovat. Je to odkaz minulých generací a naše 
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velké bohatství. Měli bychom ho střežit a chránit.“ „Pane profesore, je všeobecně známo, že 
jste se vždy velmi zabýval problematikou správné výchovy dětí a jejím významem. Jak byste 
hodnotil současný postoj rodičů k dětem a jejich vedení skrz 
nejranější období vývoje člověka?“ „Shrnul bych to asi takto. Pro dítě je první a hlavní školou 
rodina. Mladý člověk je ovlivněn nejvíce tím co vidí kolem sebe. Tedy jací jsou rodiče, matka i 
otec, jaký mají poměr k sobě a ke svému okolí. Jak může vyrůst z děcka slušný člověk, když 
doma pozoruje takové věci jako hádky rodičů, hrubost, neúctu a nepravdivost? Stejně tak 
důležitý je poměr mezi sourozenci, kde platí přirozené právo stařešinství. Starší bratr své 
sestry chrání, starší sestra je mladším sourozencům skoro maminkou. Zde dítě hned vidí 
předobrazení dospělého života. Nemyslím, že je dobré být jedináčkem. Mně se moc líbil můj 
strýc, který byl pekařem. Byl sice dost hrubý, bil ženu i děti, ale jinak takový pevný, rozšafný, 
pracovitý člověk. Slovák z Cáhnova. Zásaditý a ochranitelský.  Současná doba je velice 
benevolentní a tolerantní k rozmařilostem a poklesu mravů. Napomáhají tomu i nové, úžasné, 
leč i společensky nebezpečné objevy a vynálezy, kterými je dnešní svět propleten. Schémata, 
která jsem nastínil výše, jsou samozřejmě platná i teď, a při celkovém poklesu morálky mají 
děti problém nalézt si vzory, které by pro ně byly vhodné a vedly je tím správným směrem k 
úctě. Dalším problémem je celkový úpadek mládežnických organizací, kde mladí mohli objevit 
řád a ctnosti. Naskýtala se jim zde příležitost naučit se drobnostem, které doma poznat 
nemusejí a byli chráněni před nebezpečnými vlivy společnosti jako jsou ideologie, mravní 
poklesy či hanebné činy dospělých, kteří při svém jednání nejsou vždy tak ohleduplní, jak by 
měli být, zvláště k nezkažené rozvíjející se dětské mysli.“ 
„Po skončení druhé světové války nastala éra absolutně nedemokratická, která popírala 
většinu zásad První republiky. Jak se díváte na tuto část českých dějin, kterou si musel náš 
národ projít?“ 
„Nebát se a nekrást. Člověk, který žije mravně podle božích přikázání, má na mysli obecné 
blaho a prospěch společnosti, nemůže nikdy sejít z „pravé cesty“. Mně je milý člověk, který 
nemá plný kufr vysvědčení, který nejen o práci mluví, ale který něco dělá pro své bližní, pro 
národ, pro stát. Komunismus hlásá rovnostářství jedněch na úkor druhých. To není 
demokracie, to je diktatura, která se halí do líbivých věcí.“ 
„Co říkáte na další ideologie tak oblíbené ve Vaší době, které byly později uplatněny v praxi?“ 
„Každý musí na něčem viset. Někdo visí na víře, někdo na hřebíku, později se někteří pokusili 
pověsit na ideologii. Ideologie je fanatismus, a ten jako takový z principu zdravého rozumu 
odsuzuji.“ 
„Co říkáte na moderní zahraniční politiku České republiky, různé pakty a mezinárodní 
smlouvy do kterých jsme zapojeni?“ „Stejně důležitá jako politika vnitřní, byla - a bude pro 
mně vždycky - politika zahraniční. Ta je a má být věcí veliké a důsledné koncepce státní a 
světové. Přitom si málokdo vybaví, co drobné práce a mravenčího úsilí skutečná zahraniční 
agenda vyžaduje. Pro mne osobně je to práce neustálá. Přesvědčil jsem se za války, jakou 
praktickou cenu v politice, zejména mezinárodní, mají osobní styky a poctivé osobní 
informace. Sympatie a důvěra jsou lepší argument než jakákoliv 
„chytristika“. Dobré a přátelské styky s cizinou umožní vhodné svazky hospodářské. 
Jsem rád, že dnes jsou Česká republika i Slovenská republika, v mezinárodní alianci, která je 
schopná účinně zasáhnout a ubránit je. Stejně tak schvaluji hospodářskou a do jisté míry i 
kulturní integraci Evropy v Evropské unii.“ „Na konci 80. let v Československu proběhla tzv. 
sametová revoluce. Co vy si myslíte o tomto nenásilném přechodu z 
jednoho režimu k druhému?“ „Tato revoluce byla vyjádřením občanské zralosti a připravenosti 
k demokracii. Občanské fórum mělo jasný požadavek a šlo za ním. Státní aparát nemohl 
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vzdorovat vůli svobodomyslných občanů. Tato událost pro mě má ohromný význam a těší 
mě, že zde byla efektivně uvedena do praxe myšlenka pacifismu, kterou jsem vždy zastával.“ 
„Jenže tato svobodomyslnost a občanská zralost, jak vy říkáte, s sebou nese i mnohá 
negativa. Díky liberální povaze České republiky smíme zastávat mnoho názorů, ale stejně se 
většinou děje, že se problematika 
jen polarizuje. Například vlastenectví se v současnosti nejvíce projevuje v extrémní pravici a 
proti ní se silně, až fanaticky, vyhrazuje skupina, která do značné míry zastává anarchistické 
zásady a nejraději by popřela stát, či alespoň s neutuchajícím zaujetím kritizuje zcela vše, co 
stát udělá.“ „Opravdová láska k národu je věc velmi krásná. U slušného a čestného člověka 
se rozumí sama sebou, proto o ní mnoho nemluví. Stejně jako slušný muž nevytrubuje do 
světa lásku k ženě, k rodině a tak dále. Pravá láska chrání, přináší oběti a především pracuje. 
A na tu práci pro národ pouhé mluvkaření a rozčilování se nestačí. Je rozdíl mezi 
vlastenectvím a vlastenčením. Své vlastenectví musíme projevovat vědomou státností. Máme 
úkoly pro národ a máme úkoly pro stát. Ten stát jsme zbudovali my, a my jej musíme umět 
vést a spravovat. Naše historie, 
politika Přemyslovců, svatého Václava, Karla, Jiříka musí být vzorem naší politiky. Fakt, že 
jsme obklopeni velkými mocnými státy, nutí myslivého Čecha k politice obezřetné a přímo 
moudré. Žili jsme dlouho spíše proti státu než pro stát. Zde zas narážím na analogii mezi 
Rakousko- Uherskem mé doby a pozdější zkušeností se socialismem, který zase zažila vaše 
doba a nese si z toho mnoho obecných, velice rozšířených a ne vždy dobrých názorů. Proto 
si myslím, že vlastenectví je přirozeným produktem doby jak první republiky, tak vaší. Každý 
národ by měl ctít svou historii a sám sebe. Vaše doba to má o to jednodušší, že nemáte tolik 
menšinových národů jako první republika, která byla v tomto směru velice rozdrobena.“ 
„Dnes, a jistě i za první republiky, je velkým a hodně diskutovaným problémem státu korupce 
a přílišná byrokracie státní správy. Jak se na to díváte Vy? Jak by se na to měli dívat občané? 
Případně, jak by mohli situaci zlepšit?“  „Jsem toho názoru, že čím větší iniciativa občanstva, 
tím dokonalejší je demokracie. Ta však po občanech požaduje rozšířený přirozený smysl pro 
pořádek. Co největší vzájemná ochota a důvěra úřadů a občanů, to je nejjistější politická 
konsolidace státu. Občan by se neměl dívat na státní aparát skrze prsty, i když se to často 
děje a dělo i za první republiky. Je to návyk ze socialistické éry. V případě první republiky pak 
z éry rakouské, kde byl státní aparát především represivní složkou a až na posledních 
příčkách pomyslného žebříčku 
priorit fungoval jako služba občanům. A samozřejmě by občan měl mít úctu k práci státu a 
majetku státu, který je majetkem všech. To ale neznamená, že by si s ním každý, čistě ze 
svého rozhodnutí, mohl dělat, co se mu zlíbí, ale že by o něj měl pečovat jako o svůj a 
nenakládal s ním jako s majetkem nikoho či jako s majetkem utlačovatele. Bez toho zastání 
aparát nemůže chovat v náležité úctě občany.“ „Za první republiky drogy nebyly příliš 
rozšířené, a proto jejich zákeřnost byla ustavičně podceňována a celkově přehlížena. Avšak 
dnes je jednou z nejdiskutovanějších otázek právě problematika 
návykových látek a neustálý nárůst závislých lidí. Kdybyste věděl, což jste samozřejmě 
nemohl, jak se bude situace vyvíjet zvláště pod vlivem volnomyšlenkářských 60. let 20. století 
a postupného pronikání drog do širšího okruhu střední třídy - jak byste reagoval či 
co byste činil?“ „Jak jsem již řekl, je to způsobeno úpadkem mládežnických organizací a 
úpadkem tradičních hodnot rodiny, kterých jsem si vždy cenil nade vše. Kdyby druhá světová 
válka nerozbila miliony rodin a s tím související křesťanské hodnoty, byl by tento problém 
menší. Hnutí hippies prosazovalo dobrou myšlenku, avšak jejich prostředky se zvrhly v něco 
nemorálního a nepřístojného. Obecně vzato je svobodné myšlení věc, která je moc 
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prospěšná, ale neměla by se zvrhnout v čistou anarchii. Tak to nejde, občané musejí mít 
zodpovědnost. Celková životní úroveň obyvatel je oproti minulosti nepoměrně vyšší, k čemuž 
se váže více volného času, který byl dříve 
záležitostí privilegovaných, tudíž jsou hledány nové činnosti, které ho zaplní a navíc 
v mladším věku přinášejí pocit vzdoru, po kterém jinoch tolik touží. 
Při řešení této neblahé situace bych apeloval na rodiče, pedagogy a vzory dospívajících 
občanů, kteří mají v rukou osud následující generace našeho národa. Apeloval bych na vládu, 
aby zodpovědně chránila i své nejmladší občany před legálními narkotiky, jako jsou alkohol a 
cigarety, které uškodí zvláště rozvíjejícímu se tělu i mysli. Soustředil bych se také na 
vzkříšení mimoškolních aktivit, kvalitně vedoucích k správné a slušné cestě morálního 
člověka a dobrého občana.“ 
- „Pane prezidente, jak sám dobře víte, technický vývoj přinesl v průběhu 20. a 21. století 
neuvěřitelné objevy, které pohnuly životy lidí dnešního světa takovým směrem, o kterém si 
naši předci nemohli nechat snad ani zdát. Co říkáte tomuto obrovskému 
skoku, který lidstvo učinilo od dob prvního letu Praha – Pardubice, po dnešní zkoumání 
kosmu?“ „Pro mne byla technika vždy velmi fascinující. Vždy jsem ji obdivoval, ale vždy jsem 
se jí i bál. Člověk by si neměl hrát s něčím, čemu nerozumí. Nejdříve jsem novou věc 
prozkoumal a zjistil, jak funguje, a až poté jsem jí začal plně důvěřovat. Dovolilo mi to odhalit 
všechny možnosti, a tedy i potencionální hrozby a nebezpečí daného předmětu. Dnes je tato 
situace již složitější. Vynálezy jsou příliš složité na to, aby člověk plně pochopil každý, který 
potřebuje ke svému plnohodnotnému uplatnění ve společnosti. Je to do značné míry smutné, 
protože to vede k jistému úpadku odpovědnosti za daný nástroj. Všichni víme, jak pracuje 
nůž. Umíme s ním ukrojit chléb, ale také víme, že může být smrtelnou zbraní, a že k tomu 
stačí trochu neopatrného zacházení. To se však vytrácí u předmětů, u kterých to již není tak 
zřejmé.“ „Jste hodnocen jako jedna z nejvýznamnějších osobností v dějinách 
Československa, Vaše skutky a názory jsou častým předmětem diskusí, nejen co se odborné 
veřejnosti týče. Jedna z nejzásadnějších otázek, které Vám zde dnes položím, je tedy 
nasnadě. Jak Vy sám byste hodnotil své činy, popřípadě čeho byste se býval vyvaroval nebo 
na co si dal větší pozor?“ „Z celého mého života jsem si shledával příklady, jak se mně mé 
plány nedařily, a jak přece a přesto výsledky mého usilování byly lepší než mé rozumy. 
Někdo by mohl říci, že jsem značně přispěl k založení naší milované republiky, avšak o to se 
postaral celý národ v čele s domácím odbojem. My v zahraničí jsme tomu všemu pomohli 
mezinárodním uznáním, ale to by nebylo možné bez správného cítění celého národa. Později 
jsem byl sice hlavou státu, ale i tak platí, že republika bude prostě taková, jaká bude většina 
občanů, a ne taková jaká její prezident či ministři, i když ti by samozřejmě měli jíti příkladem.“ 
Těsně poté co Starý pán domluvil, vešel do pokoje jeho komorník Hůza. „Omlouvám se, pane 
prezidente, že ruším, avšak právě přišel pan ministr, který s Vámi potřebuje projednat 
naléhavou a neodkladnou záležitost. “ 
„Zajisté, pokud mě slečna omluví. Hůzo, připravte mi prosím kávu.“ Komorník se okamžitě 
vypravil vyplnit profesorovu prosbu, přičemž jsem s Masarykem opět zůstala sama.„Tož, 
slečno, bylo mi potěšením.“ „Já jsem také velmi ráda, že jsem Vás mohla poznat osobně. 
Setkání s Vámi mne fascinovalo a inspirovalo. Tedy nashledanou a doufám, že se někdy 
znovu setkáme.“ 
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Závěr 
 
 
Jak jsem již řekla v úvodu, tato práce měla přinést „masarykovské“ názory na moderní 
problémy. Snad je přinesla. Toto hodnocení ovšem není na mně. Já mohu jen doufat, že toto 
dílo umožnilo čtenáři podívat se, třeba trochu jinak, na jednu z nejvýznamnějších osobností 
našich dějin, a uvědomit si velikost Masarykovy osobnosti, která bude již navždy spjata s 
naším národem. Ne každému se to může podařit, ale tento muž jako kdyby popřel představu, 
že stáří je pouhým čekáním na smrt - ve čtyřiašedesáti letech se vydal do exilu, kde 
spolubojoval za vznik státu, v jehož čele stál poté dalších sedmnáct let. Už za svého života, a 
stejně tak i později, se Masaryk stal symbolem Československa, demokratického 
Československa. Byl to autoritativní typ státníka, jehož slovo mělo váhu téměř absolutní – a 
pokud to nešlo jinak, dokázal si představitele 
politických stran pozvat do ústraní a smířit je. Ano, byl autoritativní. Ale byla to autorita, která 
pramenila z jeho osobnosti a díla, nebyla vynucena silou či útlakem. Filozof Karl Raimun 
Popper napsal, že „Masarykovo Československo bylo - podle mne nade vší pochybnost – 
nejotevřenější společností, která kdy v Evropě spatřila světlo světa.“ 
Není to pro nás, v mnohém nehodné dědice Masarykova odkazu, důvodem k hrdosti? 
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1 Úvod 
 
Tomáš Garrigue Masaryk patří k nejvýznamnějším osobnostem naší historie. Když zaslechneme jeho 
jméno, v prvé řade si ho spojíme s prezidentským úřadem, odbojem za první světové války a pozicí 
budovatele první republiky. Méně pak s poslaneckým postem, který zastával před světovou válkou v 
říšské radě ve Vídni, kde hájil české státoprávní, kulturní a jiné požadavky. Právě toto, v povědomí lidí 
méně známé, období Masarykova politického života jsem si zvolil jako téma této práce. 
Má snaha byla motivována zájmem o historii, o „podhoubí“, na jehož základe vyrostla první republika, 
jejíž kontinuita byla přerušena a k níž se stále vracíme. 
Práce si bere za cíl seznámit čtenáře alespoň okrajově s Masarykovou politickou činností vyvíjenou na 
pude vídenského parlamentu, s požadavky české strany, Masarykovým názorem na stát a představou 
budoucnosti rakouské monarchie. V neposlední radě se chci zaměřit na aktuálnost jeho názoru pro 
dnešní svět. 
Při své práci jsem se opíral zejména o pramenné zdroje, kterými byly Masarykovy parlamentní projevy, 
jež na základe stenografických protokolu přeložil a uspořádal Jiří Kovtun, a Masarykův spis Česká 
otázka, jehož první vydání vyšlo roku 1895. Své závěry jsem průběžně konfrontoval s odbornou 
literaturou, jejíž seznam uvádím na konci práce. 
 
 

2 Období 1891–1893 
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Tomáš Garrigue Masaryk byl do říšské rady poprvé zvolen v březnu 1891 za mladočeskou stranu. 
Aktivní politika měla v té době za sebou více než jednu dekádu, vznikal pluralitní politický systém, 
staročeská strana ztratila v boji o punktační články v roce 1890 politický vliv, mladočeši zažívali 
vzestup a objevovali se nové osobnosti a nové strany. 
 
 
2.1 Poprvé do říšské rady 
 
Jedním z nových politických proudu byl směr realistický s vůdčí osobností Tomáše G. Masaryka. 
Odmítal ústupnost staročechu (Národní strana), stejně tak radikalismus mladočechu (Národní strana 
svobodomyslná). Roku 1890 vstoupili jeho představitelé (Tomáš G. Masaryk, Josef Kaizl, Karel 
Kramár) do mladočeské strany (považovali se za frakci) a následujícího roku byli zvoleni do říšské 
rady. Volby proběhly demokraticky, nicméně kuriální systém diskriminoval velké množství 
obyvatelstva – zejména sociálně slabší a Slovany. Oprávněných voličů bylo v Rakousku, jak uvedl 
Kaizl1), pouze 7,2 procenta. 
Masaryk zastával v mladočeské straně kritický smě silně ovlivněn vědeckým myšlením a nehodlal se 
podřídit vedení velké strany. Společnou řec nedokázali bezvýhradně nalézt ani všichni tri realisté, 
jejichž osobnosti byly značně odlišné. Historik Jiří Kovtun poukazuje na to, že „Kramár a Kaizl měli 
nesporně vetší politický talent než Masaryk“ 2). Jak píše později Masaryk ve svém spisu Česká otázka: 
„Politika aktivní, po dlouholeté pasivitě, přivodila i úpadek stran, napřed ovšem strany staročeské.“3) 

Osudné se jí staly punktace. Problém strany staročeské tkvěl v jejich nekoncepčnosti, neexistenci 
konkrétního programu, nejednotnosti. Řešením by dle Masaryka bylo přijetí realismu v plném rozsahu. 
Pro německé politické strany byla v mnoha ohledech příznačná stagnace, idea udržení držav a 
dokončení státoprávního vývoje. Opačný politický program předložila mladočeská strana, která dle 
Masaryka nehodlala jít násilně proti logice dějin a přirozenému vývoji, chtěla prosadit české přirozené 
a historické právo.Masaryk pronesl během svého působení v říšské radě v letech 1891–1893 jedenáct 
větších projevu týkajících se školské a právnické reformy, mezinárodní situaci a především otázky, ke 
které směřovala každá jeho řeč – otázky českého státního práva (viz 4.3). 
 
2.2 Odchod z říšské rady 
 
Během svého prvního poslaneckého období celil Masaryk kritice, zejména Národních listu, řadových 
poslanců i vedení strany za uskutečňování „extrapolitiky“. Masarykovo působení v mladočeské straně 
se dostalo na počátku roku 1893 do závěrečné fáze, kdy je mimo jiné obvinován z příliš loajálního 
přístupu vůči Němcům. Masaryk se hájí ve svém článku uveřejněném v periodiku Čas myšlenkou, že 
cesta nevede jednoznačným příklonem k Německu či Rusku jako národům vyspělejším než je český. 
Poddání se jednomu či druhému považuje za stejné zlo, a napadá tak všeobecné slovanské a proruské 
nadšení. Sílu bychom měli nalézat především v sobě, protože „my Čechové máme stejnou cenu jako 
<ěmci a Rusové. (...) <árod český (...) důvěřuj sobě. <ikdo jiný nás nespasí“4). Pod dojmem těchto 
událostí se v září 1893 vzdal poslaneckého mandátu v říšské radě i na zemském sněmu (kde působil od 
roku 1892). Ve svých poválečných vzpomínkách Masaryk sebekriticky uznal některé své protimluvy a 
svoji politickou „neúplnost“. V letech 1894–1906 se dotváří Masarykovy politické názory, vydává radu 
spisu (Česká otázka, <aše nynější krize, Jan Hus, Karel Havlíček, Otázka sociální), mimo jiné přednáší 
v roce 1902 na chicagské univerzitě. 
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3 Období 1907–1914 
 
Na jaře 1900 byla ustavena Česká strana lidová neboli realistická, v roce 1906 přejmenovaná na 
Českou stranu pokrokovou. Byla to malá strana se střízlivým programem, který byl postaven na 
zásadách realismu (viz 5.2) a Masarykových vizích. Politicky však nemela většího vlivu, ve volbách do 
říšské rady získala roku 1907 pouhé dva mandáty, v roce 1911 reprezentoval realisty ve Vídni již pouze 
Masaryk, a to zřejmě jen na základe dohod se sociálními demokraty. V roce 1907 se volilo podle nove 
uzákoněného všeobecného hlasovacího práva. Ve volebním systému i nadále zůstávaly nedostatky, tím 
největším byla nerovnoprávnost hlasu jednotlivých národu. Masaryka také tížilo, že do zemských 
sněmu se i nadále volilo podle nespravedlivého kuriálního systému. 
V letech 1907–1914 uskutečnil Masaryk na patnáct větších řečí, ve kterých navázal na své projevy z 
předchozího období, avšak jeho rétorika poněkud přitvrdila. K tématům, kterým se věnoval, patřil 
samozřejmě česko-německý spor, zároveň věnoval zvýšenou  pozornost krizové situaci na Balkáne, 
kam se několikrát osobně vypravil. Pro iniciativu v této oblasti se stal trnem v oku císaři a vládě, k 
jejichž reputaci v mezinárodním kontextu rozhodne nepřispíval. Velezrádné procesy v Záhřebu se staly 
vůbec pro Masaryka jakýmsi mezníkem, jeho názor na pozitivní změny v Rakousku se obrátil spíše ke 
skepsi, přece však ve svém snažení v parlamente vytrval. 
Stále zřejmější těžkopádnost vídenské politiky nevedla k žádnému cíli. V červnu 1913 byl „anenskými 
patenty“ rozpuštěn zemský snem, tzn. zrušení, byt omezené, autonomie.  
Říšský sněm byl 16. března odročen a před válkou už svolán nebyl. 28. června byl v Sarajevu spáchán 
atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda a svět vstoupil do krvavého konfliktu. 
 
 

4 České státní právo 
 
4.1 Masarykovo pojetí státu 
 
Masaryk chápe moderní stát jako stát sociální s posílenými organickými částmi, jako souhrn 
individualit, souhrn různosti. Právě pestré národnostní složení má podle něj nejpozitivnější dopad na 
výslednou kulturní velikost státu. Základní podmínkou je ovšem princip rovného práva pro  všechny 
občany, podpora a spolupráce individualit, které sledují společný cíl. „Cílem je nikoli uniformita, nýbrž 
společenství, (...) nikoli lpění na státu, nýbrž budování a výstavba státu – práce pro celek!“5) Stát 
nepovažuje za něco nedotknutelného, stát je tu pro občany a ne naopak. „Jen ten dobře vládne, kdo 
dobře poslouchá.“6) Ve svých úvahách dále důrazně rozlišuje společnost 
(dána od přírody) a stát (dílo lidí). Úloha moderního státu se, jak Masaryk podotýká, změnila: důraz se 
přesunul z vnější na vnitrní funkci, z geografického na kulturní hledisko. Ve vyspělých zemích se 
kultivuje vnitrní komunikace a to zejména mezi centrální vládou a periferními oblastmi. A paralelně s 
rostoucí mocí státu by mela růst i moc jednotlivce. „Všude sílí autonomní sebeurčení, a jen zde v 
Rakousku se činí pokus nahradit živý organismus tuhým státním mechanismem.“7) Proti těmto 
principům však jde již samotná ústava, ve které Masaryk vidí výrazné prvky absolutismu. Situaci se 
snažil řešit předseda vlády Bienerth, který předložil na začátku roku 1909 návrh jazykové reformy, 
která mela mimo jiné správně rozdělit Čechy a vytvořit krajské vlády. Reforma byla odmítnuta z 
několika důvodu – jazyková otázka by měla být v kompetenci zemských sněmu a navrhované zemské 
vlády mely fungovat bez svobodné volených krajských zastupitelstev. O omezení centralismu tak 
nemohla být řeč. „Dobré zákony musí být národní, tj. musí vyplynout z přirozených potřeb a požadavku 
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národa“8), a toho je možné dosáhnout jedině „self-governmentem“ autonomních oblastí, kde bude platit 
všeobecné hlasovací právo. „Chceme živý stát, který nespočívá na jazyku, nýbrž na právu a 
spravedlnosti.“9) 
 
 
 

4.2 Zahraniční politika 
 
Ve svých projevech Masaryk vyjádřil i obavy o osud slovanských národu v souvislosti s rakouskou 
zahraniční politikou, tzn. slepou loajálností k Německé říši. Kromě upozornění o možném záměru 
Německa připojit k sobe Rakousko se zmínil o rostoucím německém nacionalismu a jejich názoru na 
slovanskou otázku a svá tvrzení podepřel citací z Lagardových* myšlenek: „Rakousko musíme 
považovat za koloniální zemi <ěmecka. (...) Rakousko udržíme jen tak, že je budeme bezohledně 
germanizovat.“10) Podobně upozorňoval na názory Otto von Bismarcka a jiných německých osobností. 
 
 
4.3 České státní právo 
 
Českému státnímu právu se Masaryk obšírně věnoval ve své parlamentní reci 20. března 1893  Opět 
zdůraznil, že není v zájmu Cechu rozbíjet monarchii, a objasnil legitimitu českého státního práva. 
„<árod, který má 6 miliónu obyvatel, národ, který, jak sami uznáváte, je hospodářsky velmi silný, 
pilný, nadaný, rozvíjející se národ, který si je vědom své síly, své * Paul Anton Lagarde (1827–1891) – 
německý filozof historie, silná nacionální orientace, antisemitický postoj ceny zvláště pro tuto říši, takový 
národ nesnese, aby byl pod kuratelou – o to jde. I kdybychom neměli žádná historická práva, musel by 
náš národ zápasit o dosažení oné samostatnosti,která mu podle našich historických práv patří.“11) 

Masaryk označil české řešení budoucnosti monarchie za moderní a odvolával se na přirozený 
historický vývoj Rakouska. Vládě vytkl stagnaci domácí politiky a prohlásil, že nebude v moci 
rakouské vlády zamezit osamostatnění českého státu. 
 
 

5 Politické cíle 
 
5.1 Realismus 
 
„Poznávej vždy a všude věci a jejich jádro!“ 12) Základní princip realismu, tedy vědeckého, 
filosofického směru, který se neváže pouze na politiku, nýbrž má všeobecnou platnost, formuloval 
Masaryk takto: „<ení vývoj věcí prvou důležitostí pro ducha, ale věci samy, (...) poznání a pozornost 
nesmí utkvívat na historické změně.“ 13) Realismus je metodou a směrem, který navazuje na Františka 
Palackého a Karla Havlíčka Borovského, vystupuje proti historismu. Člověk nemá být v počátku příliš 
zahleděn do minulosti, výchozím bodem by mela být především přítomnost, neboť ta je důležitá, v 
historii posléze nalezneme důkazy a principy potvrzující  právnost našeho tvrzení. Realismus v sobe 
obsahuje i požadavek zpřístupnění vědy širokým vrstvám. 
 
 
5.2 Politické zásady realismu 
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K hlavním politickým zásadám realismu14) patří: 
• Humanita jako požadavek sociálních reforem, důraz na sociální a kulturní otázky 
• Usilování o státoprávní samostatnost českých zemí ve shodě s Němci 
• Postavení mezi radikální a konzervativní stranou 
• Odmítání politické pasivity a násilí 
• Důraz na vnitrní politiku 
• Víra ve velikost českého národa 
 
5.3 Politické cíle 
 
Realistická strana ve svém programu nemela požadavek samostatnosti českých zemí, byla si dobře 
vědoma toho, že takový požadavek by nikdy nebyl vyslyšen. Cílem její politiky tedy bylo především 
výrazné posílení pozice zemí Koruny české v rámci rakouské monarchie, rovnoprávné postavení všech 
národu v monarchii, jazyková otázka, školská reforma a všeobecné hlasovací právo do říšské rady a 
zemských sněmu. Své požadavky Masaryk shrnul za mladočeskou stranu 18. listopadu 1892 při 
projednávání rozpočtu: „Chceme samostatnost a právo sebeurčení českého národa; chceme se národně 
plně vyžít.“15) Svou tezi rozvíjí podotknutím, že velikost národa nerozhoduje o jeho právu státně a 
kulturně žít. Němce kritizuje za neznalost a malichernost, když nechtějí pochopit tuto touhu po 
seberealizaci. Při této příležitosti Masaryk upozorňuje na nezanedbatelný přínos německých národu, 
které stále vetší měrou formují rakouskou kulturu a politiku. Monarchie, místo aby z těchto dispozic 
těžila, násilně staví jeden národ nad druhý, a zvyšuje tak mezi nimi pnutí. „A tak dochází k tomu, že 
rakouský stát, který nedovede rozpoznat svou vlastní výhodu, potlačuje nepřirozeně, a proto 
bezvýsledně české síly, místo aby jich využil.“16) 
 
 

5.3.1 Všeobecné hlasovací právo 
 
Základním nástrojem by se melo stát všeobecné hlasovací právo (jeden z nejstarších bodu programu 
mladočeské strany), které ovšem nesmí být chápáno jako samospasitelné. Jeho úkolem má být zapojení 
širšího okruhu politických sil a vytvoření živné pudy pro další změny. Všeobecné hlasovací právo bylo 
v předválečné době předmětem častého sporu. Radan Hain uvádí příklad, že „v roce 1890 se Američan 
John W. Burgesse domníval, že ‚současný stupen obecné vzdělanosti dokonce ani v nejpokročilejších 
státech‘ nestačí k tomu, aby se mohlo zavést  všeobecné volební právo“17). Masaryk si toho byl vědom, 
a právě v tomto kontextu musíme chápat jeho tezi, že „tzv. popularizace vedení je hlavní úlohou 
moderní demokracie“ 18). Otázka  vzdělání a školské reformy pro něj byla velice důležitá a stávala se 
častým tématem jeho řečí v říšské radě. 
 
 
5.4 Víra v jednotlivce 
 
Důležitým motivem je pro Masaryka spolupráce, a to nejen na úrovni národní, ale především občanské. 
Masaryk obecně věří v sílu vzdělaného jednotlivce a nedůvěřuje institucím. Často 
vyzýval k tzv. drobné každodenní práci, krůček po krůčku se vytrvale přibližovat k cíli. Vyzýval k 
samostatnosti, vlastní iniciativě. „Čím lepší a rozumnější je společnost, tím méně práce má stát.“19) 

Usiloval o rozložení centrální moci na autonomní oblasti s všeobecným hlasovacím právem do 
zemských sněmu. Usiloval o přenesení odpovědnosti na nás samé. 
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„Přičiňme se sami a necekejme, že pro nás a za nás pracovat bude vláda vídenská a jiní.“ 20) Základem 
silného státu je sebevědomý národ. V tomto směru podněcoval národ k uvědomění si vlastní hodnoty. 
Jak poznamenává historik Jaroslav Opat – „Masaryk žádal, aby si každý Cech uvědomil, že i on je 
národ, a že tudíž i na jeho osobním snažení a sebezdokonalování závisí prospěch národa jako celku.“ 
21) 
 
 

6 Závěr 
 
Tomáš G. Masaryk prakticky po celou dobu svého působení v říšské radě hájil rakouskou politiku, 
nikoli však německou. Věřil v „prozřetelnost“ v dějinách a nevyhnutelnost uplatnění českých práv. 
Věřil v budoucnost Rakouska jako celku, budoucnost státního útvaru, ve kterém jsou jednotlivé národy 
uspořádány na základe rovnoprávnosti, mravnosti a humanity. Ještě v květnu 1913 na pude vídenského 
parlamentu prohlásil, že se „nemůže oddávat snům o rozpadu Rakouska, že ví, že toto Rakousko – at 
dobré nebo špatné – potrvá, že mu jde docela vážně o to, aby z tohoto Rakouska něco udělali“22). Jeho 
cílem byla posílená pozice 
českých zemích. 
Nutno podotknout, že navzdory snaze nebylo našim požadavkům, vyjma volební reformy do říšské 
rady, vyhoveno a Rakousko svou stagnací samo zpečetilo svůj osud. Ani po vzniku našeho 
samostatného státu Masaryk neopustil svoji ideu součinnosti jednotlivých subjektu pro celek – 
budoucnost viděl v úzké spolupráci národu, věděl, že pouhá samostatnost není samospasitelná. Dnes 
vidíme, že federaci národu, o které mluvil, skutečně došlo a dochází.  
Tuto práci zakončím citátem ze závěru spisu Česká otázka. „Každý tu máme své povinnosti a úkoly 
mnohé a staré, úkoly dnem ode dne rostoucí, každý tu můžeme a máme začínat a hned, neboť v tom je 
jádro a jediné rozřešení otázky české, a řešit tuto otázku českou musíme jeden každý a všichni a 
ustavičně.“23) 
 
 

7 Poznámky 
 
1) Kovtun, Jiří. Slovo má poslanec Masaryk. 1. vydání Praha: Československý spisovatel, 
1991, s. 10. 
2) Tamtéž, s. 17. 
3) Masaryk, Tomáš Garrigue. Česká otázka, 7. vydání Praha: Melantrich, 1969, s. 188. 
4) Kovtun, Jiří. Slovo má poslanec Masaryk. 1. vydání Praha: Československý spisovatel, 
1991, s. 142. 
5) Tamtéž, s. 87. 
6) Opat, Jaroslav. Filozof a politik Tomáš Garrigue Masaryk 1882–1893. 1. vydání Praha: 
Melantrich, 1990, s. 95. 
7) Kovtun, Jiří. Slovo má poslanec Masaryk. 1. vydání Praha: Československý spisovatel, 
1991, s. 109. 
8) Opat, Jaroslav. Filozof a politik Tomáš Garrigue Masaryk 1882–1893. 1. vydání Praha: 
Melantrich, 1990, s. 95. 
9) Kovtun, Jiří. Slovo má poslanec Masaryk. 1. vydání Praha: Československý spisovatel, 
1991, s. 109. 
10) Tamtéž, s. 119. 
11) Tamtéž, s. 145. 



 94 

12) Masaryk, Tomáš Garrigue. Česká otázka, 7. vydání Praha: Melantrich, 1969, s. 160. 
13) Tamtéž, s. 160. 
14) Tamtéž, s. 173. 
15) Kovtun, Jiří. Slovo má poslanec Masaryk. 1. vydání Praha: Československý spisovatel, 
1991, s. 110. 
16) Tamtéž, s. 114. 
17) Hain, Radan. Teorie státu a státní právo v myšlení T. G. Masaryka. 1. vydání Praha: 
Nakladatelství Karolinum, 2006, s. 159. 
18) Masaryk, Tomáš Garrigue. <esnáze demokracie, O Bolševictví. 1. vydání Praha: Listopad 
1990, s. 7. 
19) Opat, Jaroslav. Filozof a politik Tomáš Garrigue Masaryk 1882–1893. 1. vydání Praha: 
Melantrich, 1990, s. 95. 
20) Masaryk, Tomáš Garrigue. Česká otázka, 7. vydání Praha: Melantrich, 1969, s. 175. 
13 
21) Opat, Jaroslav. Filozof a politik Tomáš Garrigue Masaryk 1882–1893. 1. vydání Praha: 
Melantrich, 1990, s. 321. 
22) Kovtun, Jiří. Slovo má poslanec Masaryk. 1. vydání Praha: Československý spisovatel, 
1991, s. 141. 
23) Masaryk, Tomáš Garrigue. Česká otázka, 7. vydání Praha: Melantrich, 1969, s. 237. 
 
 

8 Seznam použitých pramenu a literatury 
 
8.1 Prameny 
 
Kovtun, Jiří. Slovo má poslanec Masaryk. 1. vydání Praha: Československý spisovatel, 1991, 
368 s. ISBN 80-202-0320-6. 
 
Masaryk, Tomáš Garrigue. Česká otázka, 7. vydání Praha: Melantrich, 1969, 274 s. 
 
Masaryk, Tomáš Garrigue. <esnáze demokracie, O Bolševictví. 1. vydání Praha: Listopad 
1990, 48 s. 
 
8.2 Literatura 
 
Efmertová, Marcela. České země v letech 1848–1918. 1. vydání Praha: Libri, 1998, 466 s. 
ISBN 80-85983-47-8. 
 
Hain, Radan. Teorie státu a státní právo v myšlení T. G. Masaryka. 1. vydání Praha: 
Nakladatelství Karolinum, 2006, 250 s. ISBN 80-246-1045-0. 
 
Kovtun, Jiří. Slovo má poslanec Masaryk. 1. vydání Praha: Československý spisovatel, 1991, 
368 s. ISBN 80-202-0320-6. 
 
Opat, Jaroslav. Filozof a politik Tomáš Garrigue Masaryk 1882–1893. 1. vydání Praha: 
Melantrich, 1990, 474 s. ISBN 80-7023-044-4. 



 95 

 
Polák, Stanislav. T. G. Masaryk – Za ideálem a pravdou 2. 1. vydání Praha: Masarykův ústav 
Akademie věd České republiky, 2001, 502 s. ISBN 80-86495-02-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

Lucie Matějková 
OBCHODNÍ AKADEMIE TGM – KOSTELEC NAD ORLICÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CE�A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boj o Rukopisy 
 

 



 97 

Úvod 
 

Musím se přiznat, že mých vědomostí, co se týče Rukopisů, bylo skutečně málo. Věděla jsem, že 
pravděpodobní autoři Václav Hanka a Josef Linda vytvořili Rukopis královédvorský          a 
zelenohorský za účelem posílení národního sebevědomí a dokázání starobylosti naší kultury.  I o 
Masarykově zapojení do bojů a jeho konečném vítězství nad falsifikátory jsem slyšela      ve škole. 
Ovšem až po důkladné četbě odborných knih jsem objevila mnoho zajímavých událostí spojených 
s Rukopisy a dozvěděla se o praktikách obránců i odpůrců při vedení několikaletého sporu. 

Pokusím se vám nastínit průběh bojů o Rukopisy od počátku roku 1886, kdy se otevřela nová fáze 
konfliktu, tentokrát i s účastí T.G.M. 

 

 

 

Rukopisné padělky 
 

 

Rukopis královédvorský (RK) 

 

- „nalezen“ roku 1817 ve Dvoře Králové 

- označen za památku z konce 13. století 

 

 

 

Rukopis zelenohorský (RZ) 

 

- anonymně zaslán Národnímu muzeu roku 1818 

- „nalezen“ na Zelené Hoře u Nepomuku 

- označen za památku z 10. století 
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Pravděpodobní autoři podvrhů: 

 

 

 Václav Hanka – knihovník a archivář Českého muzea, básník, 
jazykovědec (znalec staroslověnštiny, staročeštiny, 
polštiny a ruštiny) 

 Josef Linda         – novinář a spisovatel 

 

 

 

Význam RKZ 

 

- měly dokázat starobylost naší kultury (touha po velkých eposech) 

- měly posílit národní sebevědomí (= projev vlastenectví) 

- jsou básnicky cennými díly 1. pol. 19. stol. 

- inspirovali se jimi umělci jako Bedřich Smetana, Julius Zeyer, Mikuláš Aleš či Josef Mánes 

 

 

 

Jak to všechno začalo… 

 
 

V letech 1818 – 1819 a 1827 – 1828 ohlásil V. Hanka, že na různých místech země nalezl spolu 
s přáteli staré české středověké památky: Píseň vyšehradskou, Rukopis královédvorský, Rukopis 
zelenohorský, Milostnou píseň krále Václava, Glosy ve slovníku Mater verborum     a Evangelium sv. 
Jana. 
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Dnes již spolehlivě víme, že všechna uvedená díla jsou padělky, jež zhotovili šťastní nálezci. Ale před 
mnoha lety se o pravost dokumentů rozhořel tuhý spor, který do svého víru vtáhl přední české 
odborníky a ovlivnil celý národ. Nikoho nenechal chladným, a tak měly české deníky o téma na svých 
titulních stranách postaráno na několik měsíců dopředu. 

 

Falza měla většina národů Evropy. Některá známá, jiná méně. V literatuře a v umění vůbec se 
opěvovaly hrdinské činy dávné minulosti. Kultura se tak snažila napomáhat formování sebevědomí 
jednotlivých národů. 

 

Česká falza měla, tak jako falza jednotlivých států, svá specifika. Po téměř 200 let trvajícím 
pobělohorském útlaku byli Češi silně sociálně a politicky zdecimováni. První obrozenci – Pelcl, 
Dobner, Dobrovský, Jungmann, Puchmajer a další – se snažili usilovnou a hlavně poctivou prací ve 
vědě a kultuře překlenout propast, jež se mezi Čechami a Evropou otevřela. Malá skupina lidí kolem 
Václava Hanky uvažovala jinak. Proč by Češi nemohli mít své „staré“ památky, které by oslavovali 
ctnosti hrdinů a připomínaly tak národu slavnou minulost? A tak se z myšlenek zrodil čin. Došlo k 
„objevení“ Rukopisů. Hanka s přáteli nejen že památky sepsal, ale také je s použitím středověkého 
písma vepsal na staré pergameny, aby jako staré skutečně působily co nejvěrohodněji. Všechny tyto 
ochranné znaky poté nesmírně ztěžovaly poznání skutečné pravdy. 

 

 

 

Spor - 1886 
 

 Významnou roli v bojích o Rukopisy sehrál Jan Gebauer, přední znalec staročeštiny a profesor na 
pražské univerzitě. Sám velmi dlouho věřil v pravost Rukopisů, ale protože byl člověk kritický, nemohl 
odmítnout protirukopisné námitky A. Vaška a A.V. Šembery. Právě na popud A. Vaška, profesora 
češtiny na gymnáziu v Brně se rozhodl, že Rukopisy znovu důkladně prozkoumá. V roce 1881 pak 
svým studentům oznámil, že jeho pochybnosti            o pravosti Rukopisů jsou natolik závažné, že je 
vylučuje z přednášek o staré české literatuře      a že je již nebude používat jako pramene k poznávání 
staročeské mluvnice. 

 V prosinci 1885 publikoval v Erschově-Gruberově encyklopedii článek, v němž se vyslovil pro další 
kritické zkoumání  RKZ. 

 16. ledna 1886 na Gebauerův článek reagoval Martin Hattala, jazykovědcův kolega z univerzity. 
V odpovědi, již uveřejnily Národní listy, hrubě napadl Gebauera a spolu s ním i další kritiky RKZ a 
označil je za pomlouvače nejhoršího druhu. Redakce Národních listů podepřela Hattalův útok 
poznámkou, v níž žádala mocné činitelé kulturního života národa, aby proti kritikům zasáhli. 
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 V minulosti se obhájcům RKZ podařilo nejednoho kritika umlčet. Ovšem historie se již neměla 
opakovat. Napadený Gebauer se ihned po zveřejnění článku obrátil na svého o čtyři roky staršího 
kolegu a přítele profesora Kvíčalu. Žádal ho o zveřejnění své odpovědi             ve Filologických listech, 
odborném časopisu, jehož hlavním redaktorem Kvíčala byl. Ten schválil Gebauerův úmysl, ovšem ve 
Filologických listech odpověď zveřejnit odmítl. Místo nich doporučil Gebauerovi Athenaeum a s ním 
T.G. Masaryka. 

 Poměrný klid a pohoda, kterou měl Masaryk po příchodu do Prahy, se po 13. únoru 1886 naprosto 
změnil. Toho dne vyšlo Athenaeum spolu s Gebauerovým příspěvkem a Masarykovým dopisem, 
v němž žádá důkladné historické, estetické, paleografické a chemické rozbory. Zároveň tvrdí, že 
poznání pravdy okolo Rukopisů má větší cenu a je užitečnější, než hloupé obhajování omylu, který 
celý národ sdílí. 

 První reakce tisku na Gebauerovo a Masarykovo vystoupení byla celkem věcná. Ovšem brzy poté se 
kolem měsíčníku Osvěta, vydávaného V. Vlčkem zformovala skupina obránců, jejichž hlavními 
oporami se stali profesoři historie V.V. Tomek a J. Kalousek. Další skupina obránců RKZ se seskupila 
kolem Národních listů vedených Juliem Grégrem. Jeho zveřejňovaná obrana byla jen zčásti věcná. 
Ano, podložil ji filologickými, historickými i paleografickými argumenty. Odborná diskuse se však 
obráncům kolem Národních listů nestala prvotním cílem. Tím stanovili slepou a bezpodmínečnou víru 
v pravost Rukopisů. Kdo se o nich opovážil veřejně pochybovat, dopouštěl se dle jejich mínění národní 
svatokrádeže, stal se nepřítelem národa a zasloužil si proto, aby se s ním také podle toho jednalo. 

 Obránci vulgárně útočili na Masaryka i Gebauera.  V Národních listech je označovali jako laiky, 
nemravné lidi, škůdce a dokonce i jako hyeny, které hlodají a zohavují kosti nejslavnějších českých 
vlastenců. Častým argumentem většiny obránců se stali známí, ovšem převážně již nežijící lidé, kteří za 
svého života v pravost Rukopisů věřili. Mezi ně patřil hlavně Palacký. Protože si však (alespoň někteří) 
uvědomovali, že tento důkaz sám o sobě nestačí, snažili se moudřejší, vzdělanější a slušnější z obránců 
nacházet i důkazy ryze vědecké. 

 A jak reagovali kritikové Rukopisů na projevy obránců? Většina z nich pevně věřila, nebo alespoň 
vážně pochybovala o pravosti RKZ. Trpělivě hledali a veřejnosti předkládali nové a nové skutečnosti, 
jež ukazovaly na rukopisný podvrh. Gebauer v textech RK a RZ objevil přes 1000 slov, v nichž se 
z pohlednu staročeštiny vyskytovaly mluvnické chyby. Masaryk upozorňoval, že se nelze omezit pouze 
na lingvistické chyby. Opět žádal důkladné prozkoumání RKZ z kritického, historického, estetického a 
paleografického hlediska. Ukazoval na důležitost okolností, za kterých došlo k objevení Rukopisů. 
Vyslovil otázky jako kdo, kdy a kde složil, sepsal, či složit a sepsat Rukopisy mohl. Všichni kritici 
navíc zastávali shodný etický postoj k celému RKZ problému. Pro všechny platilo, že etika je 
neoddělitelná od vědy a svobody bádání a svobody své výsledky zveřejňovat. Mnoho z nich tak svou 
účastí v bojích vlastně hájili svobodu projevu. 

 Oproti minulým rokům kritici nezůstali v osočování ze strany obránců sami. Veřejně se k nim 
přihlásil O. Hostiský, A. Kraus, J. Král, J. Polívka, M. Opatrný a další. 

 

Jaroslav Goll 
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Důležitým způsobem do sporu zasáhl v létě 1886 historik Jaroslav Goll. Rozhodl se totiž vydat brožuru 
s názvem Historický rozbor básní Rukopisu královédvorského: Oldřicha, Beneše Heřmanova a 
Jaroslava. Porovnal obsah básní s obsahem jiných, ale bezesporu pravých historických pramenů 
(hlavně Hájkova kronika z roku 1541), a také s tím, co vůbec bylo známo v době, do níž se RKZ řadil. 
Tak dokázal, že sporné památky rozhodně nejsou tak staré, za jaké je obránci vydávali. Některé údaje 
uvedené v básních nebyly v době svého vzniku vůbec známy a některé se dokonce nikdy nestaly! 
Domnělý tvůrce se o nich tedy mohl dozvědět jedině z kronik, které vznikly až později. Svým 
rozborem zasadil obráncům jednu z nejcitelnějších ran. Ani pokus historika Kalouska otřást Gollovým 
rozborem neuspěl. Významem své kritiky Rukopisu královédvorského se Goll zařadil vedle Gebauera a 
Masaryka, čímž s nimi vytvořit základní trojici. Jeho vystoupení se v dané chvíli stalo nezastupitelným. 

 

profesor Kvíčala 

 

Další významnou roli v bojích o Rukopisy zastoupil profesor Kvíčala. To on Gebauerovi doporučil 
Masarykovo Athenaeum ke zveřejnění své odpovědi Martinu Hattalovi a v očekávaném sporu přislíbil 
svou podporu a účast. 

Jenže boj začal a Kvíčala Masaryka s Gebauerem nijak nepodpořil. V deníku Hlas národa uveřejnil 
zprávu, v níž se od obou kritiků distancoval a dále sdělil, že k oběma bojujícím stranám má silné 
výhrady. Jako, to zatím neobjasnil. Smysl jeho článku byl jasný. Nejen že se rozhodl boj opustit, on se 
prakticky postavil proti němu. 

 

 Masaryk s Gebauerem přijali Kvíčalovo chování jako zradu. Bojovný duch Masaryka se nakonec 
rozhodl jednat a poslal Kvíčalovi dopis. V něm ho vyzval, aby s k Rukopisům vyslovil veřejně. Přesně 
tak, jak to slíbil při jejich předchozí schůzce. Pro případ, že tak Kvíčala neučiní, upozorňoval, že má 
„zevrubný protokol“ z minulého setkání a na jeho základě může v Athenaeu zveřejnit, jak k otištění 
Gebauerova článku vlastně došlo. Kvíčala Masarkovy výzvy nedbal, a tak se v červencovém Athenaeu 
objevil článek, jenž se Kvíčaly velice nepříjemně dotkl. Masaryk v úvodu vysvětlil, proč do sporu 
vlastně vstoupil. Hlavně proto, že poznal podvrženost Rukopisu a dokud falza nebudou odstraněna, 
nebude v českém národu existovat pravá věda a kritika. Dále vylíčil, jak se při rozhodování o 
uveřejnění Gebauerova článku Kvíčala angažoval. 

 Tři dny po uveřejnění Athenaea otiskly Národní listy Kvíčalovu obsáhlou odpověď.      V ní označil 
Masarykovu verzi schůzky za nesprávnou a namítal, že šlo o schůzku důvěrnou a že Masarykovi nedal 
souhlas k uveřejnění rozmluvy. Tvrdil, že Masaryka na schůzku nepozval z vlastní vůle (což je lež), ale 
na žádost profesora Gebauera. Odmítl své označení jako hlavního činitele zahájení sporu (vedle 
Gebauera). Popřel také, že by jakýmkoliv způsobem ovlivňoval Masarykovo jednání. Přiznal pouze, že 
o Rukopisech pochyboval (Masarykovi přitom ve schůzce 21. ledna sdělil, že v Rukopisy nevěří již 25 
let!), ale jeho pochyby prý rozptýlil profesor Bělohoubek, který Rukopisy zkoumal chemicky a 
mikroskopicky. Kvíčala, vzdělaný a zkušený filolog, se tak ve sporu o stáří literární památky vzdával 
vlastního názoru a přijímal názor cizí, předběžný, protože Bělohoubek zkoušky ještě nedokončil. 
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 Po tomto článku následovala série dalších. Gebauer s Masarykem po Kvíčalovi požadovali 
spoluzodpovědnost za rozpoutání bojů, ten ji však zatvrzele odmítal. 

 

Masaryk a univerzita 

 

Na univerzitě Masaryk pocítil zlobu obránců Rukopisů obzvlášť nepříjemně 27. května 1886. Toho dne 
hlasoval profesorský sbor filozofické fakulty o návrhu na Masarykovo jmenování řádným profesorem 
v souladu se slibem, který mu byl dán roku 1882, když přišel do Prahy. Návrh na jmenování podepsalo 
již 4. února 1886 (tedy ještě než vyšlo Athenaeum s Gebauerovým článkem) sedm členů sboru: J. 
Durdík, J. Kvíčala, V. Strouhal, J. Goll, J. Gebauer, L. Čelakovský a A. Seydler. K vypracování 
formálního návrhu se ustanovila komise z Durdíka, Kvíčaly a Seydlera. Když se sbor konečně po 
různých odkladech 27. května sešel, aby o Masarykovi rozhodl, bylo jeho sezení ovlivněno rukopisnou 
atmosférou. Na schůzi bylo ticho, členové sboru se dívali pod stůl či na strop, někteří zmateně těkali 
očima ze strany      na stranu. Doporučující návrh přednesl J. Durdík. V tajném hlasování se sešlo 11 
hlasů pro a 11 hlasů proti jmenování Masaryka profesorem. Proti hlasovali: Tomek, Hattala, Krejčí, 
Studnička, Čelakovský, Frič, Vrba, Šafařík, Kalousek, Jireček, O. Novák. Pro hlasovali: Kvíčala, 
Durdík, Seydler, Gebauer, Strouhal, Goll, Rezek, Král, Vejdovský, Hostinský, Jarník. Nerozhodný 
výsledek hlasování se rovnal zamítnutí návrhu. Slib řádné profesury do tří let, daný Masarykovi při 
jeho odchodu z Vídně do Prahy nebyl splněn. Nelibost a zloba, již vůči Masarykovi chovali někteří 
členové sboru již dříve za jeho kritickou činnosti v Athenaeu a hlavně pak za jeho roli v bojích o 
Rukopisy, si tak našla v hlasování svůj ventil. Řádně jmenovaným profesorem se T.G.M. stal až 1. 
ledna 1897.  

 

 Spor Masaryka a Gebauera s Kvíčalou v letních měsících roku 1886 situaci v profesorském sboru 
dále vážně zhoršoval. Přitom obě sporné strany ohlašovaly své úmysly v diskusi veřejně pokračovat. 
Nový rektor univerzity – profesor Ott – se pokusil obě strany smířit, a tak osobně navštívil Gebauera. O 
smí usilovali také Goll a Seydler. Nakonec za Gebauerem přišel i sám Kvíčala. 

 Masaryk s Gebauerem byli ochotní jednat o smíru, avšak kladli si podmínky. Žádali, aby Kvíčala 
veřejně přiznal, že nepostupoval správně. Masaryk Kvíčalu nehodlal nijak šetřit. Očekával od něho 
prohlášení, že 

1) k vážným Masarykovým výtkám nemá co polemického říci 
2) schůzka 21. ledna proběhla tak, jak o ní referovali Masaryk a 

Gebauer 
3) Masaryk nepsal ve sporu příkře 
4) Projeví lítost nad vlastním vystoupením. 

 Nakonec se Masaryk s Kvíčalou setkali několikrát osobně. Uzavřeli smír a spolu s Gebauerem poté 
v Athenaeu zveřejnili články týkající se ukončení jejich osobního sporu. Musím ovšem dodat, že se 
jednalo o velice křehký mír. 
 
Schauerovy �aše dvě otázky 
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V prvním čísle časopisu ČAS vyšel 20. prosince 1886 velice zajímavý článek s titulem Naše dvě 
otázky, podepsaný šifrou H. G. Svým obsahem se rukopisných bojů absolutně nedotýkal. Proč ho tu 
tedy zmiňovat? Protože jeho autor (zjistilo se, že jím byl Hubert Gordon Schauer) se svými dvěma 
otázkami →Co jest úkolem našeho národa? a Jaká je naše národní existence? Neúmyslně rozpoutal 
novou vlnu nenávisti a pomluv vůči T.G. Masarykovi. 
 Na první otázku Co jest úkolem našeho národa neodpověděl přímo. Obsah svých myšlenek naznačil 
jen dalšími otázkami např. zda pro život národa postačí udržování jeho jazyka, pěstování umění či 
soužití se sousedy. Jednoznačně tvrdil, že ne. Odpověď doplnil o nutnost vnitřního zákona rozvoje, 
jednotného ducha a cíle, mravního povolání a ideálu. Dále pokračoval opět otázkami, zda je na světě 
český národ jen proto, aby zprostředkoval spojení mezi romanogermánským západem a slovanským 
východem, či může i sám vytvořit vlastní novou kulturu. Vyzývá k aktivitě, povzbuzuje národ a 
zároveň varuje před hrozícím odnárodněním ze strany Němců a Rusů. Tím se dostal k druhé otázce 
Jaká je naše národní existence? Ptal se, jak by se Češi zachovali při germanizace či rusifikaci. I na tento 
dotaz odpověděl přívalem mnoha otázek. Stojí za to, aby Češi bojovali za své sebeurčení, když mají 
možnost připojit se k většímu a vyspělejšímu národu a tím lidstvu prospět, než paběrkovat se svými 
značně omezenými prostředky? Má se jednotlivec namáhat pro zachování naší existence? Poskytnul by 
národ svým bojovníkům dostatek mravní síly k boji? 
 Na konec Schauer připsal: Národ bude zajištěn, bude-li jeho snažení v souladu s ideálním řádem 
světovým. Šlo m tedy o to, aby české národní snahy byly v souladu s nejpokrokovějšími světovými 
trendy. 
 Masarykovi se Schauerův článek nelíbil, přesto právě jemu způsobil nové nepříjemnosti. 
 
 
 
 
 

Pokračování sporu – 1887 
 

 V sobotu 19. února otiskly Národní listy na titulní straně článek Filozofové samovraždy. Upravená, 
anonymní a nenávistí překypující zpráva označila ČAS za list, který se na národu dopustil nejtěžšího 
zločinu, a počínání zakladatelů spolu s těmi, kteří ČAS podporovali svými pracemi, za svrchovanou 
hanebnost, vlastizrádné rejdy a mrzkou a ošemetnou zradu. Pisatel tohoto krutého článku o Našich 
dvou otázkách prohlásil, že je to návrh na národní samovraždu. Šifru H.G.,jíž se autor podepsal, 
ignoroval a hned se pustil do T.G. Masaryka. V narážce na jeho spis o sebevraždě, kterým se na 
univerzitě představil, ho označil                za filozofa, který nejraději pracuje v otázkách samovraždy, a 
nazval ho ohavným zrádcem. 

 Autorem inkriminovaného článku byl novinář a spisovatel Ferdinand Schulz. Zastánci Rukopisů 
uvítali Naše dvě otázky jako skvělou příležitost k novému roznícení antimasarykovského cítění a 
nenávisti. Kampaně proti Masarykovi se účastnil také Adolf Heyduk, J.V. Frič či Eliška Krásnohorská. 
Nejčelnější představitelé literatury jako např. Jan Neruda, Alois Jirásek, Jaroslav Vrchlický, Svatopluk 
Čech či Josef Václav Sládek se štvanice na kritiky RKZ nezúčastnili. Asi věděli proč (na rozdíl od 
jiných…). 
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 A jak se pisatel Našich dvou otázek, H.G. Schauer, zachoval? Veřejně se k autorství hlásil a v ČASe 
uveřejnil další článek, navazující na dvě otázky. A podepsal se pod něj svým celým jménem. Ovšem 
kampaň proti Masarykovi již probíhala ve své plné síle. Zastavit ji? Na to nikdo neměl chuť. 

 T.G.M. na napadení ze strany Národních listů reagoval článkem, který zveřejnil v ČASe. Poukázal 
na to, že zprávy s takovou brutalitou a frázovitostí, jež Národní listy vydávají, mohou u vzdělaných 
národů předkládat jen lůze. Zároveň kritizoval způsoby psaní v českých denících. Schauerovy Naše dvě 
otázky plně a bez výhrad podporoval (ačkoliv k nim měl výhrady, které však v odpovědi s ohledem na 
brutalitu Schulze, nepovažoval za vhodné zveřejnit). Oprávněně vytkl Národním listům, že obsah 
původního článku Našich dvou otázek upravily a daly jim smysl, jaký samy potřebovaly. Odmítl 
metodu vytrhávání vět a myšlenek z původních souvislostí. Označil ji za zákeřnickou a osoby kolem 
Národních listů nazval prázdnými hlavami, zuřivci a šílenci. Dále rozvíjel své představy o dobrém 
moderním tisku. Na první místo stavěl pravdivost a věcnost informací. Odmítal tvrzení, že nepříjemnou 
pravdu národ nesnese. Od požadavku pravdy se dostal ke svobodě myšlení. Úroveň tehdejšího tisku 
s jeho nezájmem na šíření a vůbec poznávání pravdy byla překážkou v rozvoji svobodného myšlení. 
Také Národní listy obvinil z falešného vlastenectví. Na jedné straně odmítali  vše, co z Německa 
pochází, a na druhé straně noviny byly živy ze zpráv v německých a vídeňských denících.V závěru 
článku opět zopakoval nutnost pravdivosti, věcnosti a politické liberality novin. 

 Masaryk zároveň Národní listy zažaloval za uveřejnění pomluv v článku Filozofové samovraždy a 
žádal tiskovou úpravu, na kterou měl podle tiskového zákona nárok. Sám novinám zaslal opravu 
k uveřejnění. Redakce pozměněný článek skutečně vytiskla, ale zkomolený a navíc v něm pomluvy i 
s útoky na Masaryka bezestudu zopakovala! 

 Před soudem pak, ve snaze dodat svým vývodů váhy, se redaktor NL Anýž dotkl Masarykovy krve. 
Prohlásil, že vůbec není česká. Soud rozhodl, že článek Filozofové samovraždy byla pouhá kritika, jež 
vyjadřovala osobní názor pisatele na teorii profesora Masaryka a na její účinky. Proto se na něj 
nevztahují paragrafy o tiskové opravě. Masaryk se odvolal k Zemskému soudu, ten však výrok 
okresního soudu potvrdil. 

 Pro Národní listy výsledky soudního sporu jako by uvolnily cestu k pokračování              ve 
štvanicích na T.G. Masaryka. Julius Grégr jich otiskl celkem 7. Všechny obsahovaly urážky, pomluvy, 
vysmívaly se soudu i Masarykovi a znevažovaly profesorovu celoživotní práci. Avšak ani Grégr 
nemohl vystačit s pouhými pomluvami a očerňováním Masaryka   před očima národa. Musel svým 
čtenářům předložit i něco věcného. Zaměřil se tedy právě    na Čechy, na národ. Poukazoval na pomalý 
rozvoj a růst českého národního života. Příčinu viděl v podřízenosti Vídni, a proto požadoval větší 
autonomii a politickou samostatnost. Grégr se vlastně obecně se Schauerovými Našimi dvěma 
otázkami ztotožnil. 

 Zajímavý byl způsob, jakým Masaryk spolu s ostatními v Athenaeu reagoval na nenávist a zlobu, jež 
z Grégrových článků přímo čišela. Nikdy nikde Grégrovi neoplácel stejnými zbraněmi. Kritici se 
důsledně soustředili na odborně argumentovanou kritiku sporných Rukopisů a osobním útokům se 
zásadně vyhýbali. O své pravdě byli přesvědčeni, a proto neměli důvod obránce napadat, ačkoliv ti si 
takové servítky nebrali. 

 Masaryka se velice dotýkala Grégrova povrchnost a nedostatečná vzdělanost, jež souvisela s jeho 
obranou RKZ, ale přesto ho považoval za velkého muže, kterého chtěl co nejdříve získat pro politické 
záměry realistů. 
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 Lze předpokládat, že Masarykova zdrženlivost a trpělivost, s níž přistupoval ke Grégrovu jednání, 
přispěla zároveň k obráncovu vystřízlivění. Po skončení boje dokonce označil svou účast v rukopisném 
sporu za chybnou. 

 Bouři, kterou vyvolal Schauerův článek Naše dvě otázky, se stala, jak jsem již uvedla, druhou vlnou 
antimasarykovské zloby. Ovšem po usmíření kritiků s Kvíčalou se hlavní rukopisná vřava pomaličku 
uzavírala. Ubylo polemických článků a i obránci psali méně nenávistně. Všichni netrpělivě očekávali 
výsledky chemických zkoušek Rukopisu královédvorského, kterými pověřilo České muzeum profesory 
V. Šafaříka a Antonína Bělohoubka. Mezi členy komise dále patřili V.V. Tomek, J. Emler, M. Hattala, 
J. Gebauer,  

A. Vrťátko a J.M. Černý. Gebauer v průběhu prací chemiků vznášel na zasedáních komise různé 
námitky a po konzultacích se svými přáteli – znalci – předkládal protinávrhy. Zpráva komise o 
předběžných výsledcích zkoušek z 16. ledna 1887 tvrdila (proti Gebauerovu stanovisku), že při práci 
chemiků nebylo shledáno žádné pochybení. Naštěstí však z povzdálí sledovali Bělohoubkovo počínání 
i jiní odborníci. Chemik B. Brauner sdělil Grégrovi, že chemická zkouška RKZ byla holý švindl. Další 
chemici - Č. Strouhla, B. Rayman a jiní – s Braunerem souhlasili. V Athenaeu otiskli článek, který 
kritizoval zprávu komise a oznámil, že výzkum dosud nepřinesl řádný důkaz o starobylosti RKZ. 
Gebauer si uvědomil, že by bylo dobře, aby proti zveřejňovaným vývodům Bělohoubka – chemika – 
vystoupil veřejně rovněž chemik. Nikdo z Gebauerova okolí se k tomu neodhodlal, protože 
Bělohoubka přece jen považovali za váženého odborníka. A byl to přece jejich kolega (typičtí Češi). 
Proto Gebauer o spolupráci požádal Johanna Wislicena z lipské univerzity, celosvětové uznávaného 
vědce v oboru organické chemie. Ten Gebauerovi vyhověl a s Bělohoubkovými závěry se blíže 
seznámil. Poté jeho pokusy i použité metody ověřil v praxi. Nakonec Bělohoubkův výzkum odmítl a 
souhlasil s Gebauerovou kritikou. 

 Bělohoubek své snažení popsal ve zprávě, uveřejněné v měsíčníku Osvěta. O metodě, ketou při 
zkouškách použil, napsal, že byla jen návodem, podnětem k sestrojení příští správné metody… 

 Athenaeum zasáhlo na jaře roku 1887 do rukopisné atmosféry i nevěcně. Otisklo 7 let staré práce M. 
Hattaly a A. Patery: Zbytky rýmovaných Alexandreid staročeských. Pod článek, komentující tuto 
recenzi, se podepsal Karel J. Černý, kandidát profesury. Zpráva čišela zlobou, pohrdáním a ironií. 
Autor chtěl Hattalovi vrátit všechny urážky, které adresoval kritikům RKZ. Text recenze posloužil 
autorovi k ukázce Hattalovy vědecké neplodnosti, která trvala již od padesátých let. 

 Athenaeum tak vypovědělo Hattalovi otevřené osobní nepřátelství. Hattala si nic nenechal líbit a 
požádal akademický senát univerzity, aby proti Masarykovi s Gebauerem zavedl disciplinární řízení. 
K němu se připojil i Kvíčala, protože vztah mezi ním a Masarykem dospěl k trvalému rozchodu. 
Masaryk jako příčinu krachu obviňoval Kvíčalu z nedodržení slibů z roku 1886 a opět v Athenaeu 
napsal, že právě Kvíčala nese velikou vinu na tom, že se rukopisná otázka tak zamotala. Profesorský 
sbor vyhověl přání obou profesorů, avšak           na požadavek odstranění Masaryka z univerzity 
nereagoval. 

 K jednotlivým bodům stížností se vyjádřili Masaryk, Gebauer i Hattala. Masaryk se bránil a 
poukazoval na to, že vše, co bylo v Athenaeu napsáno kriticky na adresu kolegů Kvíčaly a Hattaly, byla 
odpověď na četné hrubé útoky. Nezůstal však jen u obrany. Nechal si zaprotokolovat i vlastní stížnosti 
na hrubosti ze strany profesora Hattaly. 



 106 

 Akademický senát uzavřel celé řízení 3. února 1888. Masarykovi udělil přísnou důtku s výstrahou a 
dodatkem, že kdyby v urážlivém chování vůči kolegům pokračoval, navrhl by senát jeho odstranění 
z univerzity! Usnesení postoupil k dalšímu řízení ministerstvu ve Vídni. Masaryk se odvolal. 

 Ministr kultu a vyučování rozhodnutí komise potvrdil a Masarykovo odvolání zámítl. Vyslovil však 
velikou nelibost nad Hattalovým chováním v celém RKZ sporu. V rozhodnutí ministra se tak odrážel 
kompromisní postoj vídeňských vládních i vědeckých kruhů k nepřátelství českých profesorů na 
univerzitě. Vídeň podporovala stanovisko kritiků – tedy Masaryka. 

 

 

Význam bojů o Rukopisy 
 

 Výsledek Rukopisných bojů ovlivnil filologii a historiografii, protože jejich poznání z RKZ 
vycházelo. Ovšem po dokázání falešnosti památek, se z těchto pramenů již nemohlo dále čerpat. Vedle 
převratného významu, který měl celý spor pro další bádání v otázkách českého jazyka a dávných 
českých dějin, přinesl důležité podněty i pro další vývoj estetiky a paleografie. I pro tyto obory přestaly 
být Rukopisy zavazující normou. 

 Celý spor ale neměl jen pozitivní výsledek. Vždyť se při urputných bojích, kdy pro ostré slovo nikdo 
nešel daleko, znepřátelilo mnoho lidí – přátel, kolegů, známých. Proto kulturní a politický vývoj na 
okamžik zabředl a aktéři k sobě museli postupně hledat nové cesty. Mnoho vědců a odborníků vůbec 
promarnilo spoustu času i energie ve vedení sporu, ačkoliv se mohli věnovat své práci a profesnímu 
růstu. 

 

 

 

 

Tomáš Garrigue Masaryk v rukopisném sporu 

 

Jestliže Jan Gebauer vystupoval jako hlavní odborník v kritice Rukopisů, Masaryk vystupoval jako 
hlavní organizátor a usměrňovatel veškerých bojů. Masaryk ovšem k rukopisným bojům poznamenal, 
že kdyby jej kolega Kvíčala nepožádal o propůjčení Athenaea k otisknutí Gebauerova článku, on sám 
by proti Rukopisům nevystoupil, přestože je měl za falešné. Své stanovisko zdůvodňoval tím, že jeho 
estetické a sociologické důvody nebyly přístupné širším kruhům. 

V bojích nevystupoval jako hlavní odborný kritik, nýbrž jako myslitel, jenž okamžitě pochopil, že 
sporem o dvě kulturní památky se otevírají nové možnosti pro změnu české politiky. Měl dostatek 
odvahy, vůle a schopností, aby boj účinně organizoval, vedl a zároveň nesl všechna jeho rizika. 
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Spolubojovníkům často radil a ve chvílích, kdy obránci na kritiky zvláště krutě útočili, jim byl i 
morální oporou. Sám přitom přijímal a nesl rány nejtvrdší. 

Masaryk chápal celý spor především jako pokračování pokusu mladší vědecké generace o vybudování 
nové duchovní autority v českém národním životě. Uvědomoval si snahu Národní listu (ale i jiných 
vlivných kruhů) ovládnout a řídit univerzitu. Útoky obránců urychlily formování kritiků v semknutou 
literární skupinu kolem Athenaea, která se později začala nazývat realisté. Tato skupina se stala silnou 
konkurencí Grégrových staročeských Národních listů a mohla (což se jí také podařilo) velice ovlivnit 
mladou inteligenci. Studenti se ale odvraceli od Národních listů i od staročechů, z nichž pocházelo 
několik militantních obránců RKZ. Po skončení rukopisných bojů získala strana mladých na filozofické 
fakultě převahu. Z jejích profesorů byl na školní rok 1890/1891 zvolen nový děkan fakulty – Jan 
Gebauer. 

Strana starších byla v rozkladu. Na školách a mezi inteligencí se rozšiřovalo realistické cítění, Masaryk 
pomýšlel na smír realistů s kritiky a nepřáteli. Dokázal se povznést nad zlobu a nenávist, kterou ho 
častovali. Díky pevné vůli pracovat k náprava a povznesení tehdejších poměrů překlenul i pocit křivdy. 

 
 

Závěr 
 

 Pravda, kterou měl Masaryk se svými přáteli v rukopisné otázce rozhodně neznamenala, že  jeho boj 
za ni byl bez stínů. Ačkoliv se nikdy nesnížil k vulgaritám Národních listů, vracel někdy rány s tvrdostí 
a drsností. I veřejně přiznal, že občas na pero více přitlačil. Dokonce byl ochoten omluvit se svým 
odpůrcům, ovšem jen za jistých podmínek. 

 Masaryk byl silná osobnost. Mnoho uznávaných představitelů vědy nevěřilo či pochybovalo o 
pravosti Rukopisu. Měli promluvit, ozvat se, ale mlčeli. Pokud ne Masaryk, někdo jiný by pozvedl svůj 
hlas a sdělil celému národu svůj názor, za nímž si pevně stojí a nikdo a nic by ho z jeho pravdy 
nezviklalo. „Pravda vítězí!“ 
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ÚVOD 

 

O T. G. Masarykovi již bylo napsáno a řečeno mnohé, celé generace politiků (pochopitelně mimo 

období totalitního režimu) se k jeho politickému i lidskému odkazu vracejí. Čím ale může tato 

osobnost oslovit mě, případně mé vrstevníky, studenty, kteří již vyrostli v polistopadové demokracii, 

může být i pro nás Masaryk ještě inspirací? Má nám co říct? 

�a základě informací získaných četbou literatury a studia pramenů jsem dospěl k názoru, že 

jeho odkaz je pořád živý, i když se to může jevit jen jako pouhá fráze. 

Odkazem politické kariéry T. G. M. mohou být ideály lidskosti v každodenním budování 

demokracie, které se lehce utvářejí na stránkách novin, ale mnohem hůře realizují a v praxi udržují. 

Dokladem této teze může být samotný Masarykův život. Jeho celoživotní politická kariéra směřovala 

k budování a utužení demokracie a zdá se být smutným paradoxem, že Masaryk zemřel v okamžiku, 

kdy československá demokracie je ohrožena nástupem teroru totalitních režimů. 

Je tedy demokracie, ve které v posledních desetiletích žijeme, natolik pevná a stálá, že ji není 

třeba ochraňovat? Záběry ze srazů nejrůznějších extremistických skupin mluví  o opaku.  

Cílem mé práce bylo najít onu myšlenku aktuálního Masarykova odkazu. V tomto hledání mi 

pomáhala četba odborné literatury a memoárů, která mi umožnila pochopit více dobu, v níž 

Masaryk žil a tvořil. 

 

 

 

POLITICKÁ KARIÉRA T. G. MASARYKA 

 

Mládí a studium 

 

Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident svobodného Československa, se narodil 7. března 

1850 v Hodoníně v rodině kočího a kuchařky. Své mládí strávil jako nadaný kovářský učeň, 

poté i jako student gymnázií v Brně a ve Vídni, kde posléze po ukončení svého studia obdržel titul 

doktora filozofie. 
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Po studiu pobýval v Lipsku, kde dva roky působil jako soukromý učitel. V té době se seznámil se 

svou budoucí manželkou, mladou Američankou Charlotte Garrigue. Oženil se s ní při své první cestě    

do Spojených států amerických dne 15. března 1878. Svou lásku a úctu vyjádřil Charlotte 

připojením jejího příjmení ke svému. Od té chvíle se představoval zásadně jako Tomáš Garrigue 

Masaryk.  

O několik let později se habilitoval na Vídeňské univerzitě jako soukromý docent, poté byl 

Masaryk jmenován mimořádným profesorem na nové české univerzitě v Praze. 

 

 

Počátky politické aktivity 

 

Vlastní politickou kariéru zahájil Masaryk svým účastí ve volbách a následným zvolením  

do vídeňského parlamentu za stranu Mladočechů. Se vzrůstajícím radikalismem Mladočechů a 

s jejich vnitrostranickými půtkami, rostla ale nespokojenost Masaryka s členstvím v této straně, 

proto se mandátu raději vzdal. 

Společně se svými stoupenci z původní skupiny „realistů“ založil novou politickou stranu 

nazvanou Česká strana lidová (realistická). Získal mandát poslance ve vídeňském parlamentu.    A 

v této funkci strávil celkem dvě volební období.  

 

 

Masarykova snaha o svobodný stát 

 

Masarykovy zásluhy o budování samostatného státu jsou v odborné literatuře natolik podrobně 

zpracovány, že pro mé zamyšlení není účelné se k nim rozsáhle vracet. Proto uvádím jen základní 

časová fakta. 

�a počátku první světové války se Masaryk rozhodl pro politickou podporu Spojenců. Odjel 

proto do Paříže, kde mimo jiné spolupracoval s Edvardem Benešem či Milanem Rastislavem 

Štefánikem. S posledně jmenovaným založili Československou národní radu. Ta byla po usilovném 

snažení v roce 1917 uznána zeměmi Dohody i USA jako prozatimní československá vláda, což bylo 

pro Masaryka a jeho kolegy prvním krokem k samostatné demokracii. 
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Po sepsání Masarykova „Prohlášení československé nezávislosti“ přijalo Rakousko-Uhersko 

podmínky amerického prezidenta W. Wilsona vyjádřené v tzv. 14 článcích, jež se mimo jiné týkaly 

práva národů na sebeurčení. 28. října 1918 vzniklo samostatné Československo, k němuž se 30. října 

Martinskou deklarací připojila i slovenská politické reprezentace. 

 

 

Masaryk  prezidentem ČSR 

 

V době oficiálního vzniku Československa Tomáš Garrigue Masaryk stále pobýval               ve 

Spojených státech amerických. �avzdory tomu byl v Praze 14. listopadu 1918 zvolen revolučním 

�árodním shromážděním prvním prezidentem Československé republiky na dobu dvou let.  

Dne 21. prosince 1918 se T. G. Masaryk triumfálně vrátil zpátky do Prahy. Při své cestě          po 

republice ho lidé euforicky vítali. �ebylo divu. „Jeho lid“ do svého nového prezidenta vložil nemalé 

naděje na vybudování prosperujícího státu z trosek staré monarchie. 

 

 

Nová vláda a Masaryk v čele demokracie 

 

Základním předpokladem tohoto úkolu bylo sepsat ústavu a uspořádat demokratické volby. 

Masarykovi a jeho kolegům z exilu, kteří se stali zástupci v nové vládě, se to po velkém úsilí podařilo. 

Ústava Republiky československé byla schválena parlamentem v únoru 1920, demokratických 

parlamentních voleb se prvně československý lid dočkal v květnu téhož roku. I  

přes počáteční problémy národnostní a jazykové nejednotnosti, kde vedle sebe žili Češi, �ěmci, 

Slováci, Podkarpatští Rusíni, ale i  Poláci a Maďaři, stálo Československo na počátku rozkvětu.  

V roce 1920 byl podle nové československé ústavy Masaryk zvolen znovu do funkce prezidenta. 

Ve funkci strávil další dvě prezidentská období. 

Masarykova píle s budováním republiky neutichala. Pracoval ve dne v noci, aby své ideje      o 

stabilní demokracii naplnil. �a post prezidenta podle svých slov údajně nebyl připraven a dlouho si 

na něj zvykal., jak dokládají jeho slova v Hovorech: „Být prvním prezidentem v novém státě, který 

nemá své tradice vládnutí a reprezentace?! (1) Veřejností byl zcela určitě vnímán jako osobnost na 

pravém místě. 
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�arážel tak snad na změnu svého postavení ve společnosti? Jak se vyrovnával se slávou a 

světovou známostí, když si jen tak vyšel na procházku z Hradu a v okamžiku se u něj zastavil dav 

lidí? 

Dle mého názoru zůstal Masaryk ve svém srdci řadovým občanem, necítil potřebu panovat.  

Z literatury, kterou jsem měla možnost nastudovat, vyplývá Masarykův životní názor, že pro stát je 

potřebnější mít v čele vůdčí osobnost, která necítí potřebu moc zneužívat ve vlastní prospěch. 

Odpovídá to jeho přesvědčení, že pro výstavbu demokracii je potřebná „drobná, každodenní práce.“ 

Této své životní filosofii jistě své „prezidentování“ přizpůsobil. A právě to může být odkazem i pro 

dnešní politiky... 

 

„Pravá demokracie není jen tím, co je napsáno v ústavách, demokracie je názor na život, spočívá      na 

důvěře v lidi, v lidskost a v lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry. Demokracie, to je hovor 

mezi rovnými!“ (2) 

Jako demokrat se domníval, že žádná rovnost není dána „už od přírody“. Údajně proto, že ani 

v přírodě, ani mezi hvězdami na nebi a ani mezi lidmi rovnost neexistuje. Podle Masaryka je nutné, 

aby vedle toho, kdo řídí, ve společnosti existoval i ten, který se umí podřídit. 

 

 „<eomylnictví je projevem nevzdělanosti a polovzdělanosti, proto musí být právě ona demokracie na 

straně proti politickému povýšenectví.“ (3) 

 

Vrcholným projevem Masarykovy politické i lidské moudrosti bylo umění přiznat chybu i 

porážku a světu tak ukázat, že rytíři ještě nevymřeli a že šlechtici ducha nemusí disponovat zrovna 

šlechtickými rodokmeny. Tento názor, mně osobně velmi sympatický, má obecnou a časově 

neomezenou platnost a lze ho aplikovat i na současné společenské poměry. Zároveň je dalším 

důkazem Masarykovy lidskosti 

 „Demokracie je diskuse!“ (4) Tímto postojem přesvědčil světovou veřejnost. Byl na svých cestách 

všude vlídně a mile přijímán, s opravdovou úctou jako špičkový politik, skvělý člověk. �e nadarmo 

je obraz Masarykovy doby vládnutí  vnímán mnohými jako „zlatý věk“ v československých 

dějinách. �utno podotknout, že tento obraz je značně zidealizovaný a že právě silná osobnost T. G. 

Masaryka přispívala k potřebné stabilizaci poměrů. 
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Masaryk věřil v občana, v občanskou solidaritu a svépomoc. Snažil se svým přesvědčením, že 

sám pro sebe žije tak, jak by si přál, aby mohl žít každý občan, vést občany k novému sebevědomí, 

samostatnosti a zájmu o veřejný život. Politika dle něj není jen věcí poslanců, ale trvalou drobnou 

prací každého občana, což společně vytváří trvalé civilizační hodnoty. 

Skutečnost, že byl se svými „bratry demokraty“ schopen položit v novém, mnohonárodnostním 

státě, ve válkou rozvrácené a vinou militantního nacionalismu fatálně zničené Evropě, základy tak 

pozoruhodně prosperující demokracie, bylo pozitivním faktem a velkým příslibem do budoucna. 

 

 

Zakončení  úspěšné kariéry 

 

Ve třicátých letech se jeho životní snaha o tvorbu demokracie postupně začala uzavírat. Přestože  

tehdy vyvrcholily jeho dlouhodobé zdravotní problémy, stále se nevzdával. �ebyl ještě čas se vzdát. 

Masaryk věděl, že musí „svou zemi“ vést do doby, kdy bude jasné, že jeho nástupcem se stane přítel 

a kolega, do kterého vkládal veškerou svou důvěru, dr. Edvard Beneš.  

Jeho přání  bylo zanedlouho vyslyšeno. �árodní shromáždění  Beneše opravdu oficiálně 

jmenovalo prezidentem Československa. Stalo se tak v prosinci 1935. 

Pokud bychom hodnotili ukončení politické kariéry, mohl Masaryk  v klidu a bez jakýchkoli 

výčitek a strachu o budoucnost státu v rukou prezidenta Beneše odejít. Mezinárodní situace však 

bohužel demokratickému režimu nepřála a Československo se stalo pouhým ostrůvkem demokracie 

v totalitní Evropě. 

 

 

 

Život na zámku 

 

Po opuštění prezidentského úřadu strávil Masaryk  poslední dny života na zámku v Lánech.  Ani 

tam však jeho zájem o veřejné dění neslábl. Zároveň bojoval se svou nemocí. Přestože        veřejnost 

se jen velmi těžko smiřovala s myšlenkou Masarykova definitivního odchodu, on sám údajně 

přesvědčil lékaře, že svůj život chce již odevzdat osudu. 
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Neutuchající smutek světa 

 

Tomáš Garrigue Masaryk zemřel 14. září 1937. Splnilo se tím jeho přání nezemřít na jaře či 

v plném létě. Jeho životní pouť byla dokončena v babím létě, které jako by symbolizovalo odchod 

něčeho krásného a vitálního. Státní pohřeb se konal 21. září 1937. Truchlil nejen „Masarykův 

národ,“ ale s ním i celý svět. 

 

ZÁVĚR 

 

Odkaz Masaryka budoucnosti národa? 

 

„ Početně slabý, malý národ, musí toho vykonat několikrát víc než občan velmocí, početní slabost musí 

malý národ překonat vysokými cíli…“(5) 

 

V závěru své práce bych zkusila odpovědět na otázku položenou v úvodu, která je podle mého 

názoru stěžejní. Čím může tedy T. G. Masaryk pro mě být inspirativní? Přinejmenším jistě svým 

životem, jenž rozhodně nebyl vždy jednoduchý. Masaryk musel ve svém osobním i politickém životě 

překonávat celou řadu závažných problémů, které ho bezesporu posílily.  Lidská síla Masarykova 

ducha by možná mohla oslovit mnohé, kteří se vzdávají i před menšími překážkami. 

Pro mne osobně je však nejdůležitějším odkazem dnešku myšlenka zformulovaná ve výše 

uvedeném citátu. Jeho obsah totiž považuji za trvale platný.  

V posledních několika desetiletích jsme svědky horečné snahy o překonání regionálních rozdílů     

na evropské úrovni. Mnoho lidí se v této souvislosti obává ztráty identity českého národa, které 

podle nich hrozí rozplynutí v evropském společenství. T. G. Masaryk celou svou prací ukázal, že i 

malý národ může být inspirací pro velké, pokud jeho cíle nebudou malé... 

 

 

Seznam pramenů a  literatury: 

 

Literatura: 
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Masaryk a ženská otázka 
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Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident a, troufám si říct, 

jedna z nejvýznamnějších československých osobností 20. století, nebyl pouze 

státník, filozof a vědec, ale také sociolog s velmi živým zájmem o znevýhodněné 

kategorie obyvatelstva: ženy, židy, Slováky a další. Právě otázkou postavení žen 

bych se ráda zabývala ve své práci, poněvadž si myslím, že jde o téma, které se nás 

bezprostředně dotýká i dnes. V současnosti se ženy v naší republice mohou téměř 

neomezeně angažovat v politice, studovat na univerzitách, zastávat vysoké 

pracovní posty, mají hlasovací právo, dokáží samy uživit rodinu. Avšak je důležité 

si uvědomit, že tomu tak není odjakživa. Ještě před pár lety téměř neexistovalo, že 

by žena-feministka veřejně přednesla své názory a nesklidila za to odpor a kritiku. 

A to česká společnost 19. století byla v tomto ohledu ještě poměrně pokročilá (stačí 

si připomenout známé spisovatelky Boženu Němcovou, Elišku Krásnohorskou 

nebo Karolínu Světlou, které se prosadily v kulturní oblasti). 21 

Právě Masaryk byl jedním z prvních představitelů inteligence, kteří se 

snažili postavení žen značně zlepšit. Spolu s dalšími pokrokovými vědci, např. 

profesorem biologie Janem Evangelistou Purkyněm, profesorem filozofie Josefem 

Durdíkem nebo profesorem historie Jaroslavem Gollem, se snažili o zvyšování 

vzdělanosti žen a vytváření středních škol pro měšťanské dívky, které by pak měly 

lepší možnost přístupu na univerzitu. Všechny tyto snahy pramenily z představy,  

že vzdělanější ženy přispějí ke kulturnímu rozvoji rodin, a tím i celého národa. 

Studentstvo samo o sobě představovalo velmi důležitou složku společnosti, 

stálo v čele pokroku a nových idejí. I když v modernější době nebylo jediným 

šiřitelem pokroku – literatura, žurnalistika nebo různé spolky vykonaly své, 

studenti na důležitosti svého postavení tolik neztratili. 

 Masaryk se plně a s velkým zaujetím snažil o zpřístupnění vzdělání všem 

vrstvám společnosti, tedy i ženám. Domníval se totiž, že studentky se vzdělávání 

věnují více a pečlivěji než muži. Masaryk zastával názor, že „muž-student 

v Evropě je nucen k pití, navštěvuje hospody, kavárny – leč žena-studentka toho 

                                                 
21 srovnej Alan SOUBIGOU, Tomáš Garrigue Masaryk, Praha a Litomyšl 2004, s.125. 
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nemůže dělat a nedělá, proto má více času, který využitkuje lépe.“22 To, co bylo 

v zahraničí (např. v Americe nebo Německu) bráno za naprostou samozřejmost, 

muselo v Čechách nejprve čelit odporu ze strany lidí zastávajících konvence a 

považujících dívky ve školách za něco nepřípustného. Přes počáteční odpor se 

však Masarykovi snad povedlo částečně odstranit předsudky a pokročit ve vývoji 

české společnosti tím správným směrem. 

Masaryk byl přesvědčen, že žena může stát na stejné intelektuální úrovni 

jako muž, že umí jednat racionálně a ne se pouze nechat ovládat city, jak se 

v tehdejší době mnoho lidí mylně domnívalo. Proto po celý život tvrdě bojoval za 

emancipaci žen a zastavení jejich (i když povětšinou nenásilného) utiskování.  

Tento Masarykův postoj pramenil již z jeho raného dětství, protože jeho 

matka Terezie Masaryková otce intelektuálně vysoce převyšovala a potažmo řídila 

celou domácnost. Tím si mladý Masaryk uvědomil, že žena je manžela schopna 

nejen nahradit, ba v mnoha ohledech dokonce i překonat. Jeho budoucí manželka 

Charlotta Garrigue toho byla důkazem. Ovlivňovala Masaryka v mnoha otázkách 

– především v náboženství.  

Charlotta Garrigue byla podle všeho výjimečná žena – neoplývala pouze 

krásou, byla i velmi vzdělaná, inteligentní a nadaná. Celý život toužila po přesném 

poznání, byla hluboce zbožná a pevná v otázkách politických i sociálních, 

v běžném životě praktická. Manželství s ní dovršilo podle Masarykových slov jeho 

výchovu. Charlotta ho po celý život podporovala v politické činnosti, velmi rychle 

se naučila pročítat a rozebírat Masarykova díla, statě i přednášky, které poté se 

svým mužem konzultovala. Ač byla rodilá Američanka, stala se Češkou mravně i 

politicky; věřila v génia našeho národa a příznivou budoucnost Čechů. Jako projev 

úcty k Charlottě hned po svatbě Masaryk zařadil do svého jména rodné příjmení 

své ženy – Garrigue. Tímto gestem chtěl vyjádřit určitou představu o důstojnosti 

žen a jejich právu na rovnost. Byl to i jeden z prvních hmatatelných důkazů 

Masarykovy angažovanosti usilující o změnu postavení žen ve společnosti. 

                                                 
22Tomáš Garrigue MASARYK, Americké přednášky, Praha 1929, s.113. 
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Ostatně, podle mého názoru, hrála rodina v životě Tomáše Garrigua 

Masaryka velmi důležitou roli. Bral své povinnosti k rodině velmi vážně, pokládal 

otcovství za úkol stejně důležitý jako mateřství a velkým dílem se podílel na 

výchově svých čtyř dětí (Alice /* 1879/, Herberta /* 1880/, Jana /* 1886/ a Olgy 

/* 1891/). 

Tématem vzniku a fungování rodiny se zabývá i ve svém díle Otázka sociální 

– rozebírá v něm mimo jiné dílo Bedřicha Engelse (Der Ursprung der Familie, des 

Privateigenthums und des Staates /Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu/), 

který zavedl pojem „tři základní typy lidských dějin“ (tj. divošství, barbarství, 

civilizace), na jejichž základě se rodí i novodobá rodina. Avšak Engels kritizoval 

monogamii, s čímž Masaryk nesouhlasil. V Otázce sociální vyslovil myšlenku, že 

monogamní svazek se zakládá na pravé lásce a vzájemné úctě obou manželů. 

Z prvotní promiskuity a života bez řádu chtěl Masaryk vytvořit fungující 

společnost, jejímž základem by byla právě rodina. Každou rodinu mají tvořit 

manželé – žena a muž, kteří jsou si rovni, tzn. žena by neměla být „majetkem“ 

mužů, neměl by platit dříve široce uznávaný patriarchát. Engels se domníval,že 

žena (má-li být skutečně ženou), musí být zcela svobodná, a to i pohlavně. Právě 

z pohlavní svobody žen se v dobách pozdějších vyvinula prostituce, ke které se 

uchylovaly a i dnes uchylují „zanedbané manželky“ a ženy na okraji společnosti. 

Masarykovi se tento Engelsův postoj nelíbil, volnou lásku a manželskou nevěru 

pokládal za skandální.23 Podle něj je jen jinou variantou polygamie, podkopává 

moderní společnost a znevažuje ženy. 

Celkově se Masaryk o prostituci vyjadřoval zpříma. Často tvrdil, že by 

nevznikla, kdyby muži byli věrni svým manželkám a nevyhledávali jiné ženy. 

Podle něj „prostituce – to nejsou jen padlé ženy, nýbrž i stejně padlí mužové. Bída 

mužů stahuje do bídy ženy, které pak klesnou k prostituci.“24 Dokázal tak, že „vše 

souvisí se vším“ a k potlačení prostituce je potřeba nejprve odstranit degradující 

                                                 
23Tomáš Garrigue MASARYK, Otázka sociální, Praha 1898, s.391, s.440. 
24Tomáš Garrigue MASARYK, Mnohoženství a jednoženství, Praha 1899, s.19. 
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bídu. Tímto postojem Masaryk projevil značnou názorovou odlišnost od 

všeobecně přijímaných tezí, podle kterých je prostituce pouze otázka morálky, a 

přenesl debatu na pole sociální a politické. Podle Masaryka se prostituce omezí 

hlavně právem žen na vzdělání, důstojnost se ženám vrátí politickými právy volit 

a být voleny apod. Od roku 1900, ještě intenzivněji od roku 1912 důsledně kladl 

důraz na požadavek rovného volebního práva pro muže i ženy. 

Zajímavostí je, že Masaryk zaslepeně nepřejímal ustrnulou tradici, podle níž 

by kněží měli dodržovat přísný celibát. Naopak konstatoval, že sňatky pastorů 

povolené u protestantů zvyšují vážnost rodiny. Připomněl, že celibát kněží je 

dogma, které se objevilo až dlouho po Ježíšovi (zavedeno někdy v 6. stol.) a ještě 

v několika pozdějších stoletích nebylo vždy úplně dodržováno. Masaryk rovněž 

zpochybňuje výlučné právo katolické církve na oddávání. Tato myšlenka byla na 

tehdejší dobu také velice pokroková, i když hlavně konzervativní částí společnosti 

ne vždy kladně přijímaná. 

I v dalším tématu, otázce rozvodů manželství, které se nás přímo dotýká i 

v současnosti, zastával Tomáš Garrigue Masaryk poměrně velkorysý postoj. Ne 

snad proto, aby se tím usnadnily nové vztahy žen, což přirovnává k prostituci, 

nýbrž proto, aby se manželství stalo plnohodnotným vztahem dvou lidí, kteří se 

vzali z lásky, ne nerozvážně nebo jen z vůle rodičů. Sám nebyl příliš horlivým 

zastáncem rozvodů, avšak domníval se, že rozvod je v očích zkušených lidí 

prostředkem zmravnění: ten, kdo si už jedním rozvodem prošel, uzavře další 

sňatek jen po zralé úvaze a s plným vědomím všech možných následků. 

Tento jeho postoj dokládá i skutečnost, o které mnoho historiků mlčí, a to 

rozvod Masarykovy dcery Olgy po asi ročním manželství s koncipientem 

Vendelínem Halíkem. Ačkoli rozvody na počátku 20. století nebyly tak běžné jako 

dnes, Masaryk plně respektoval rozhodnutí své dcery ukončit manželství a proti 

jejímu rozvodu se nepostavil. 

Velmi aktuální byla pro Masaryka otázka rovnosti mužů a žen – ukazuje, že 

v dělnickém prostředí se práce týká ženy stejně jako muže, a tak by tato rovnost 
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měla vést i k rovnosti před zákonem, při volbách a v otázce mzdy. To ale na 

počátku 20. století rozhodně nefungovalo a dá se říct, že v určitých ohledech 

nefunguje dodnes. Svými myšlenkami v dílech Otázka sociální a Česká otázka 

Masaryk dokládá, že utlačování žen je v první řadě společenské a ekonomické a 

teprve pak právní a náboženské. 

K rozboru překážek rovnosti obou pohlaví Masaryk přistupuje stejně 

pragmaticky jako k oblasti morálky: pokud má dojít k emancipaci žen, zároveň 

s tím by měla proběhnout i emancipace mužů. Přitom rád dráždí mužské ego: 

„Miluje-li muž doopravdy, jak by mohl milovat někoho nižšího, než je sám!“25 

Ještě útočněji než v boji za emancipaci žen Masaryk vystupoval proti 

alkoholismu, jenž se týkal především mužů. Sám šel všem příkladem, byl 

abstinentem a neváhal vést všemožné proslovy týkající se alkoholismu. Ve svých 

přednáškách k lidem žijícím v sociálním prostředí alkoholismem obzvlášť 

zasaženém se nerozpakoval odsuzovat postoj mužů, jejichž opilectví vede ke 

špatnému zacházení se ženami a dětmi v rodinách i mimo ně. 

Co říci závěrem? Celý problém ženské otázky vystihují slova z Masarykova 

díla Otázka sociální: „V otázce tzv. ženské neběží, a nikdy neběželo, jen o ženu, 

nýbrž zároveň stejnou měrou o muže. Otázka ženská – je otázkou mužskou, 

otázka mužská – je otázkou ženskou. Od samého počátku vývoje byli muž a žena 

se svými dětmi, tedy rodina, vždy sociální jednotkou – dnes jen dekadentní literáti, 

filozofové a politikové ´roztrhli společnost´ a zdvihli pak otázku ryze ženskou.“26 

Na sklonku svého života se Tomáš Garrigue Masaryk v Hovorech s Karlem 

Čapkem vrací k úvahám o vlastním manželství s Charlottou, která zemřela v roce 

1923, a opět je vysoce oceňuje. Nejen z těchto úvah, ale z celého Masarykova díla je 

vidět, že téma žen a jejich emancipace mu leželo na srdci daleko víc, než by se 

z mnoha odborných studií jemu věnovaných mohlo zdát. 

 

                                                 
25 Karel ČAPEK, Hovory s T. G. Masarykem, Praha 1990, s.95. 
26 Tomáš Garrigue MASARYK, Otázka sociální, Praha 1898, s.445-446. 
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Tomáš Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Jeho otec, Slovák, sloužil jako panský 
kočí. Matku, Moravanku, celý život hluboce miloval a ctil. Už'jako malý chlapec se učil latinu, 
francouzštinu a posléze polštinu. Německy uměl díky své matce. Na školy se dostal Masaryk 
poměrně pozdě (nejprve se učil kovářem), a. tak nad svými spolužáky na gymnáziu v Brně a 
později. ve Vídni od počátku vynikal rozhledem, zkušenostmi i cílevědomostí. Po studiu 
filozofie ve Vídni se rozhodl pro akademickou dráhu. Lipsko znamenalo pro Masaryka nejen 
rozšíření filozofického vzdělání, ale poskytlo mu i cenné zkušenosti politické a náboženské. 
Srovnával národnostně jednotné Německo s komplikovaností habsburské říše. Poprvé také 
hlouběji poznal protestantství. Ale nejvýznamnější a zároveň asi nejpříjemnější událostí bylo 
první setkání se svou budoucí ženou. 
 
Do penzionu, v němž Masaryk bydlel, přijela v červnu 1877 Charlotta Garrigue, dcera 
zámožného podnikatele z New Yorku. Masaryk se s ní při dlouhých rozhovorech s blížil. 
Oboustranná láska vyústila 10. srpna v zasnoubení. Snoubenci se vrátili domů- Charlotta do 
Ameriky a Masaryk do Vídně. Brzy na to, uprostřed zimy 1878, se Masaryk vydal na cestu do 
Spojených států a 15. března 1878 se zde s Charlottou oženil a podle amerického zvyku přijal 
i její jméno. 
 
Sňatek hluboce ovlivnil všechen další jeho život. O manželství měl Masaryk vždy představy 
neobyčejně vysoké. Díky svým platonickým ideálům a vlastním dosavadním zkušenostem, 
byl rozhodnut, že se neožení, nenajde-li naplnění svých představ. V Charlottě je našel. Ona 
formovala Masarykův charakter a rodina se mu stala bezpečným útočištěm ve všech 
životních bojích. V březnu 1879 začal přednášet na vídeňské univerzitě jako soukromý 
docent. Jeho roční plat činil 400 zlatých. Počátkem května se mu narodila dcera Alice a o rok 
později syn Herbert. 
 
Roku 1882 přichází Masaryk jako. profesor do Prahy, kde se právě otevírá znovu samostatná 
česká. univerzita.. Přináší tam tzv. svěží vítr. Masaryk se naprosto vymykal z vžité šablony 
upjatého, nad studenty povzneseného, profesora. Zval studenty k sobě domů a diskutoval s 
nimi jako rovný s rovnými. Značný rozruch, až pohoršení, budil svými univerzitními 
přednáškami o praktické filozofii; neváhal totiž hovořit ani o ožehavých tématech, kterými 
tehdy byly např. vztah mezi mužem a ženou, sociální problémy jako je prostituce... 
Přes nedorozumění a názorové střety byl však Masaryk v prvních letech svého pobytu v 
Praze českou společností přijímán a uznáván. 
 
Spoluzakládá časopis Athenaeum, v němž se má záhy rozvinout jeden z četných 
Masarykových zápasů o pravdu - boj o Rukopisy. Údajně prastaré rukopisy (Královédvorský a 
Zelenohorský), "nalezené" koncem dvacátých let 19. století Václavem Hankou, vzbuzovaly 
vždy jisté pochybnosti (například u Josefa Dobrovského), ale probouzející se český národ a 
ještě i generace 80. let 19. století je žárlivě hájily jako věc "národní cti". Masaryk a spolu s 
ním jazykovědec Gebauer a historik Goll je odhalili jako falza. V mnoha článcích a vědeckých 
statích se o tom zmiňovali. Zastánci pravosti Masaryka zahrnovali urážkami. Masaryk 
oponoval slovy,. že čest národa si žádá především uznání pravdy. Univerzita ho 
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odmítlavroce1886 jmenovat řádným profesorem. Na nehorázné útoky tisku 
Masaryk.odpověděl v.časopise Čas přáním, aby naše žurnalistika byla poctivá ke všem 
protivníkům a aby pomáhala vést národ k práci a myšlení a konečně zmizely nevědomost 
a.nepoctivost. Tomáš Garrigue Masaryk nakonec v boji o. Rukopisy dokázal, že má pravdu. 
Postavili tak vědeckou pravdu.proti "zbožné lži". T.G.M. si tím znepřátelil nejen většinu 
vzdělanců, ale poštval proti sobě celou vlasteneckou veřejnost, pro kterou ztělesňoval 
vlastizrádce. Přesto stál neochvějně na svém  - "Neběží pouze o. pravost nebo nepravost 
Rukopisů, ale o to, aby bylo každému '.' (dopřáno) vědeckého jeho přesvědčení kdykoliv a o 
čemkoliv hájit... " Na přelomu století pak útoky proti Masarykovi vypukly nanovo. Z vraždy 
mladé dívky v Polné byl obžalován. Leopold Hilsner, který byl židovského. vyznání. Tvrdilo 
se, že děvče zabil, aby její krev použili židé při náboženských obřadech. .Případ rozpoutal 
vlnu protižidovské nenávisti. Proti hloupé a nízké pověře se postavil Masaryk. Tentokrát - v 
tzv. hilsneriádě."'" už bojoval zcela osamocen. Proti veřejnosti české, německé, proti svým 
studentům, kteří mu vytloukli okna; proti vládním úředníkům vyšetřujícím případ liknavě. 
Vytrval a vstříc vlně nenávistných útoků a pomluv postavil pravdu, čest a svědomí. A přitom 
studoval, psal spisy, které odpovídaly. na nejpalčivější otázky doby (,,O pokroku, vývoji a 
osvětě; Česká otázka; Karel Havlíček; Rusko a:Evropa"), vyučoval na univerzitě a působil 
jako poslanec ve vídeňském. parlamentu za stranu, které se ne nadarmo říkalo realistická. Oč 
menší to byla strana, o to větší měla vliv morální. A nejen doma, díky Masarykovu působení 
ve Vídni a. jeho neohrožené kritice přehmatů rakouských soudů proti Jihoslovanům v  
Donarchiise o profesoru sociologie z Prahy mluvilo s úctou po celé Evropě. V šedesáti 
čtyřech letech, kdy většina lidí odchází na odpočinek, zvolil si T.G.M. strastiplnou cestu 
exulanta. Po čtyřech letech odříkání, usilovné práce a neustálého jednání pomohl své vlasti 
získat svobodu a stanul včele .státu. Vznik samostatného československého státu, pojmy 
republika, demokracie, svoboda -to vše je pro nás tělesně spjato se jménem T.G. Masaryka. 
Prezidentem se stal nejen proto, že se největší měrou "zasloužil o stát", ale také proto, že byl 
pozoruhodnou osobností v měřítku národním i světovém, člověkem s ohromnou morální 
autoritou. Zosobňoval ušlechtilé ideály: mravnost, humanitu, skromnost i kritičnost a také 
smysl pro praktické naplnění těchto myšlenek Říká se, že nikdo není ve své vlasti prorokem, 
a také Masaryk musel podstoupit často nelehké zápasy s českou veřejností. To je nutné 
připomenout zejména těm generacím, které do prosince 1989 mohly pociťovat úctu k 
prezidentskému úřadu, ale ne k jeho představitelům...... 
 
Masaryk podle tehdejší československé ústavy neměl jako prezident velké pravomoci, ale o 
to větší morální autoritu. Tím, že nové Československo postrádalo státní tradici - po bitvě na 
Bílé hoře jsme na 300 let vlastní stát ztratili, Slováci jej pak vlastně nikdy neměli - 
ztělesňovala osoba Masarykova ideály svobodné a demokratické společnosti. Odtud také 
vyplynul někdy až nezdravý kult "tatíčka Masaryka", proti kterému se sám T.G.M. Bránil. 
 
Československá republika vznikla především díky porážce Německa a Rakouska-Uherska v 
První světové válce a zásluhou spolupráce československého zahraničního odboje s 
dohodovými velmocemi Francií, Velkou Británií a Spojenými státy. Důležitou úlohu přitom plnil 
boj československých vojenských jednotek - legií po boku Dohody proti centrálním 
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mocnostem. 
 
Významný podíl na vzniku na vzniku Československé republiky měl zápas českého a 
slovenského národa proti národnostnímu a sociálnímu útlaku, německé a maďarské 
nadvládě. 
Historický přínos vzniku Československé republiky jako společného státu Čechů a Slováků 
spočíval v tom, že odstranil staletý národnostní útlak, nastolil demokratické společenské i 
politické poměry a poskytl českému i slovenskému národu příznivější podmínky pro jejich 
život. 
Na troskách staré monarchie bylo třeba vybudovat nové instituce a obsadit je novými lidmi. 
Masaryk se především zasadil o rozšíření prezidentských pravomocí, původně vymezených 
příliš úzce, a dal sestavit prezidentskou kancelář. 
. 
Při respektování všech ústavních norem si dovedl získat ke své spolupráci politiky, jimž 
nejvíce důvěřoval. Byl to především Edvard Beneš, bez jehož ohromné práce by dobrý 
výsledek celého zahraničního odboje byl nemyslitelný. Masaryk ho učinil svým nejbližším 
spolupracovníkem. Od počátku v něm viděl i svého budoucího nástupce. Nejasné však bylo, 
jak se do nové situace a její všední, často nevábné problematiky vypraví M. R. Štefánik se 
svou romantičností a duchovním aristokratismem. Jeho tragická smrt v květnu 1919 
ponechala otázku navždy bez odpovědi. Ve vnitřní politice se stali prezidentovými 
spolupracovníky Alois Rašín (dříve Masarykův oponent), jemuž však také byla souzena 
předčasná smrt (1923), a Antonín Švehla, politik dovedný a loajální. V prvních měsících, když 
se vytvářela republika narychlo a takřka z ničeho, bylo třeba celých dnů a často i nocí 
nepřetržité práce. Již od války trpěl Masaryk nespavostí, ale jeho výkonnost se tím nesnížila. 
 
V říjnu 1923 navštívil prezident Francii, Velkou Británii a Belgii a byl všude přijat vřele a s 
opravdovou úctou, nejen jako učenec a státník světové proslulosti, ale i jako představitel 
nejspořádanějšího státu ve střední Evropě. A vskutku. Nový stát za pět let své existence 
překonal největší obtíže a měl již dobře fungující ústavní správu, silnou měnu a prosperující 
hospodářství. Sám Masaryk tvrdil: "Potřebujeme padesát let nerušeného vývoje - potom se už 
ničeho nebojím. Bude třeba "odrakouštět", národ se musí zbavit otrockého ducha, vyspět k 
občanské odvaze, iniciativě a odpovědnosti." 
 
Dne 1. května 1934 přišel první náraz osudné nemoci. Masaryk se nevzdával. Věděl, co by 
znamenal jeho náhlý odchod. 24. května byl opět zvolen prezidentem. Jeho zdravotní stav 
kolísal, občas mu úplně zabránil v plnění svých povinností. Jeho snahou bylo už abdikovat; 
ale ne dříve,. dokud nebude mít jistotu, že prezidentem se stane Edvard Beneš - jediný 
politik, v němž viděl záruku, že se Československo bude ve svém vývoji ubírat správným 
směrem. Po překonání mnoha překážek se to podařilo. 14. prosince 1935 se T.G.Masaryk 
vzdal svého úřadu a za svého nástupce doporučil E.Beneše. Parlament jeho přání splnil.  
Zbytek života strávil Masaryk na zámku v Lánech. Nesmírně se mu ulevilo. Konečně byl 
zbaven břemena, které už dlouho bylo nad jeho síly. Nepřestal se zajímat o veřejné dění, 
hrozil se nad Hitlerem a nad úspěchy jeho zrůdné ideologie. Četl a nechal si.. předčítat, 
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přijímal návštěvy, vyjížděl si do okolí. Navštěvoval Charlottin hrob. Jeho vztah k hudbě, 
zvláště k Beethovenovi a Smetanovi, zvroucněI. Tvrdý rys bojovníka z jeho povahy vymizel, 
už ho nebylo potřeba; zbývaly jen dojemné vzpomínky. 
V noci z 1. na' 2. září 1937 přišel poslední záchvat. Celý národ s napjetím sledoval smrtelný 
zápas. Lékaři ze všech sil bojovali o jeho záchranu. 9. září Masaryk pochopil, že je to marné 
a tak jim klidně řekl, že by chtěl zemřít - naznačil, aby ho už nezdržovali. Po dva dny pak 
nemluvil, neodpovídal na otázky, při plném vědomí očekával smrt. 11. září upadl do 
bezvědomí a 14. září 1937 Tomáš Garrigue Masaryk - Prezident Osvoboditel - zemřel. Splnilo 
se mu tak jeho přání, jež kdysi vyslovil: že by nerad zemřel na jaře nebo uprostřed léta. 
Zemřel na konci léta a na konci epochy, která byla určena jeho životnímu dílu. 
 
Já se narodila na konci roku 1991, a tak pořádně nevím, jak těžká doba musela být. Oproti 
lidem, co žili v devatenáctém století a v první polovině dvacátého století si myslím, že jsem se 
narodila do krásné doby, i když dvacáté a dvacáté první století plný zkorumpovaných lidí, 
vražd a násilí taky není žádná výhra. 
 
Masaryk byl člověk, kterého by si měli všichni vážit. To, co. dokázal, by nedokázal jakýkoliv 
člověk, sjednotil stát a postavil se za pravdu, což potřebovalo dost odvahy, protože musel 
čelit nejen vymlácením oken, a díky tomu se postavit i strachu o rodinu, ale i lidským 
pomluvám a mnoho dalšího, ale Masaryk to zvládl. Obdivuji ho. Já bych tohle asi nedokázala. 
Stál si za svým cílem, a i když to bylo pro něj těžké, nakonec se domohl uznání. 
 
 
Nejsem si jistá existencí člověka, který by byl podobný této osobnosti. Byl výjimečný. Ano, 
každý jsme výjimečný, každý jsme originál, ale spousta z nás . jsou si dost podobní, ale to on  
nebyl. 

 
Jeho díla: 
 

• Der Selbstmord als soziale Massenerscheinung der Gegenwart (Sebevražda jako 
masový sociální jev přítomnosti), Vídeň 1881 
Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, ÚTGM, Praha 1998, 
Praha 2002 (4. č. vyd.) 

•  Versuch einer concreten Logik (Pokus o konkrétní logiku), Vídeň 1887 Pokus o 
konkrétní logiku, třídění a soustava věd, MÚ, Praha 2001 (1. č. vyd. ) 
Základové konkretné logiky, třídění a soustava věd, MÚ, Praha 2001 (2. č. vyd.) 

•  Česká otázka. Snahy a tužby národního obrození. Praha 1895, Praha 1908 (2. vyd.) 

 
•  Naše nyněiší krise. Praha 1895 
 
•  Jan Hus. Naše obrození a naše reformace. Praha 1896, Praha 1908 (2. vyd.) .  
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•   Česká otázka - Naše nynější krize - Jan Hus, ÚTGM, Praha 2000 (Česká otázka 8. 
vyd., Naše nynější krize 7. vyd., Jan Hus 9. vyd.) 

 

•  Karel Havlíček, Praha 1896 

• Karel Havlíček, snahy a tužby politického probuzení, ÚTGM, Praha 1996  (4. 
vyd.) 

• Moderní člověk a náboženství, Praha 1896 

• Moderní člověk a náboženství, MÚ AV ČR, Praha 2000 (2. vyd.) 

•  Otázka sociální, Praha 1896 
• Otázka sociální: základy marxismu filosofické a sociologické I. a II., MÚ AV ČR, Praha 

2000 (6. č. vyd.) 

•  Nová Evropa_Praha 1918 

 
        Rusko a Evropa, Rusko a Evropa a svět (od 1915 řada vydání v různých  
        řečech) 
 
       Rusko a Evropa I. - III., ÚTGM, Praha 1995-96 (rev. vyd., 3. díl 1. vyd.) 

•  Světová revoluce. Za války a ve válce 1914-1918., Praha 1925, 1930, 1936, 1938 

 
           Světová revoluce. Za války a ve válce1914-1918., ÚTGM / MÚ AV ČR, 
           Praha 2004 
 
Česká otázka je jedno z hlavních děl Tomáše Garrigue Masaryka, poprvé vydané roku 1895. 
Dotýká se pozice Čechů a Slováků (v Masarykově podání Čechoslováků) v rámci Rakouska-
Uherska. 

Autorovi jde především o analýzu dosavadního národně obrozeneckého úsilí. Česká otázka 
měla být v jistém slova smyslu apelem k hojnější kulturní a vzdělávací činnosti, která dle 
Masaryka často ustupovala nacionalistickým vášním a nevzdělanosti. Masaryk podal svůj 
pohled na smysl českých dějin, jenž spatřuje v humanistickém odkazu, zejména v ideálech 
inspirovaných myšlenkami Českých bratří. Tento Masarykův názor na historii byl brzy poté 
ostře kritizován předními českými historiky (zejm. Josefem Pekařem) a přerostl v dlouhý spor 
o smysl českých dějin. 

V knize se pak Masaryk věnuje vnitropolitickým sporům mezi Staročechy a Mladočechy a 
později i Mladočechy a realisty - pokrokáři, jejichž mluvčím byl. 

Českou otázku v této době zasazuje Masaryk do kontextu širších evropských politických 
vztahů jen minimálně. Obrací-li se k celé Evropě, pak jenom na úrovni otázek kulturních, když 
odmítá bezhlavé mladočeské slavjanofilství; Masaryk a jeho stoupenci mnohem více hledí ke 
kultuře západu, ačkoliv slovanský rozměr české kultury nijak nezpochybňují 
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0  ÚVOD 
 
Obávám se, že dnešní společnost je nastavena tak, že pro mnohé z nás jsou dějiny jen 
souhrnem dat a jmen. A protože tato data a jména většinou v běžném životě nepotřebujeme, 
zdá se nám být historie vědou jaksi přebytečnou.                                                                           
Ale není to smutné nevědět něco o našem prvním prezidentovi? 
S výběrem námětu své práce pro tuto soutěž jsem dlouho váhal. Bylo skutečně těžké se 
rozhodnout. Myslím však, že jsem se rozhodl správně. V návaznosti na poměrné nedávné 
prezidentské volby, kdy byl pro své druhé pětileté funkční období zvolen staronový představitel 
Václav Klaus, po tom všem, co jsme museli vidět kolem volby prezidenta státu, ty různé 
peripetie, pozdní příchody do sálu, neustálé pendlování mezi sálem a kuloáry, obviňující se 
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politické strany navzájem, jsem byl rozhodnut. A proto jsem si vybral námět Tomáš Garrigue 
Masaryk jako prezident ČSR. Má práce se Vám pokouší přiblížit jeho prezidentské funkční 
období. Nekladu si za cíl, aby práce vyčerpala téma pojednávající o jeho prezidentství, ale chci 
poskytnout čtenáři některé základní informace o tom, jak se u nás vytvářela prezidentská 
tradice. 
Dovolte mi, abych vám přiblížil tuto nejvyšší ústavní funkci. 
Každý stát má nějakého představitele. Funkce hlavy státu se mnohde těší hluboké úctě.                             
Lidé měli vždy hrůzu z prázdnoty a bezvládí a milovali své císaře, kancléře, krále, knížata, 
chány, sultány, náčelníky, vévody, velkovévody, emíry. V republikách je to zpravidla  
prezident, jakožto individuální hlava státu. Československý a dnes už pouze český prezident 
navazuje na tradici českých králů, má prezidentskou standartu s heslem                             Jiřího 
z Poděbrad „Pravda vítězí“, které vrátil na standartu Masaryk, dále obývá Pražský hrad, 
disponuje právem milosti. 
Prezident by měl být výraznou, ale domácí osobností, musí mít skvělé vystupování, jazykové 
vybavení, měl by být vlastně ideálním občanem, ale nikdo takový neexistuje, a proto bude 
veřejnost s každým prezidentem částečně nespokojena. S některým více, s jiným méně. 
 
 

 
1  CESTA �A HRAD 
 
1.1 EXIL 
 
Celý Masarykův svět se mění po začátku války. Už v roce 1914 Masaryk cestuje za hranice  a 
někdy v této době ho napadá zásadní myšlenka: český národ může být znovu svobodný, tato 
myšlenka během dalších let doznává mnohých úprav. Na cestě ho bude doprovázet dcera Olga. 
Charlotta už nemá tolik sil, musí se tedy rozloučit. Jejich životy se po čtyřiceti letech rozdělují. 
Navždy. Stejně tak už nepotká svého nejstaršího syna. Tři měsíce po otcově odchodu se 
Herbert nakazí tyfem a umírá. 
Od podzimu 1914 organizoval Masaryk v Čechách ve spolupráci s některými politiky 
konspirativní protirakousky orientovanou skupinu, tzv. Maffii.  
Aby si mohli poslat vzkaz nebo zprávu vymysleli si různé šifrovací systémy. Např. dávali 
vzkaz mezi dvojité stěny kufrů, vzkaz posílali i v podpatku anebo ve výplni tužek či cigaret. 
Samozřejmě, že používali i krycí jména: Masaryk se podepisoval jako Hradecký nebo 
Goedinger a navíc cestoval pod falešnými pasy: měl srbský na jméno Tomáš Georg Martin a 
pak anglický jako Thomas George Marsden. 
Masaryk jede do Itálie a pak do Švýcarska. Brzy přichází osudová chvíle – pětisté výročí smrti 
Jana Husa, 6. červenec 1915. Masaryk je v Curychu a vystoupí zde na husitské slavnosti. V 
jeho projevu zazní prudká kritika rakousko-uherské monarchie. Sám za sebe, jako soukromá 
osoba vypověděl válku Rakousku a současně apeloval na světovou veřejnost, aby pochopila 
nutnost rozbití habsburské monarchie a potřebu uplatnění státoprávních požadavků Čechů a 



 133 

Slováků. Masaryk je rozhodnut, že bude bojovat za samostatný stát.             Je  ovšem 
prohlášen za velezrádce, zbaven profesury i platu. Pokud by se vrátil domů, hrozí mu trest 
smrti. Policie přichází do jeho bytu vykonat domovní prohlídku. Chtějí zavřít alespoň 
Charlottu, ale ta je už vážně nemocná. Charlotta, která ztratila jakéhokoli spojení se svým 
mužem a zůstala bez prostředků odkázána jen na pomoc přátel, trávila ve svém bytě dlouhé 
týdny a měsíce v osamění. Jednou k ní dolehla zvěst, že Masaryk byl zastřelen v Rusku, jindy 
dostala anonymní lístek s namalovanou šibenicí. Nutně se v ní zdvihaly úzkostné stavy a 
deprese, až jim nakonec psychicky podlehla. Nezbylo, než ji odvézt do ústavu ve Veleslavíně. 
Když v květnu 1918 dorazil do Spojených států, čekalo ho velkolepé přivítání: 200 000 krajanů 
ho oslavovalo již jako prezidenta Československé republiky. Obdobné přivítání se konalo i 
New Yorku. Masaryk se ovšem ubytoval ve Washingtonu, aby byl nablízku Bílému domu a 
prezidentu Wilsonovi. Ale tady – navzdory tomu, že pro Wilsona vypracoval obsáhlé 
memorandum – ho žádné pozvání nečekalo. Protože Masaryk věděl, že Amerika je klasická 
země žurnalismu, neztrácel čas a stýkal se zatím velice intenzivně s novináři, poskytoval řadu 
rozhovorů, přednášel na univerzitách. Teprve po šesti týdnech, až 14. června 1918, Wilson 
Masaryka přijal. Na 45 minut. Jejich rozhovor se poněkud podobal rozpojenému dialogu, neboť 
Masaryk se soustředil na transport legií a rozbití Rakousko-Uherska, zatímco Wilson mluvil o 
bolševismu a otázce intervenčního tažení. A tak rozhovor skončil rozpačitě a bez výsledku. 
 
 
 
 

2  VZ�IK ČESKOSLOVE�SKA 
 
Habsburská monarchie kapitulovala. Nato československý lid 28. října 1918 provedl                  
převrat a byla ustavena samostatná svobodná Československá republika. Masaryk byl konečně 
u svého cíle. Češi byli svobodní. Na ulicích zavlály červenobílé prapory a trikolory, občané 
strhávali z čepic vojáků nenáviděné odznaky - „karlíčky“, štíty s dvouhlavými orly se ocitaly 
na dlažbě. 
V šest hodin večer Národní výbor už vydává první zákon, jenž dostal jméno                                           
Zákon ze dne 28. října o zřízení samostatného státu československého.                                                                        
Stálo v něm: „Samostatný stát československý vstoupil v život... Národní výbor jménem 
 československého národa jako výkonný stání svrchovaný orgán nařizuje:  
 Čl. I.   Státní formu československého státu určí Národní shromáždění ve   
   srozumění s Československou národní radou v Paříži jako orgánové   
 jednomyslné vůle národa... 
 Čl. II.  Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají v    
 prozatím v platnosti. 
 Čl. III. Všechny úřady samosprávné, státní, župní, ústavy státní, zemské,   
  okresní, župní a obecní jsou podřízeny Národnímu výboru...“ 1)                        
Národní výbor tedy převzal funkci jakési prozatímní vlády; vládl pomocí dekretů, jež měly 
platnost zákonů. 
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3 �A HRADĚ 
 

 
3.1 PREZIDE�TEM V 68 LETECH 
 
Dne 14. listopadu se v Praze sešel nejvyšší zastupitelský a ústavodárný orgán Československa, 
ve starobylém sále zemského sněmu se shromáždili čeští poslanci i delegáti ze Slovenska; 
chyběli němečtí poslanci, kteří odmítali uznat začlenění německé menšiny do nové republiky. 
Národní shromáždění si vytklo za cíl co nejrychleji vypracovat návrh definitivní ústavy a 
dovést obyvatelstvo státu k parlamentním volbám.                                           Při zahájení práce 
v něm zasedalo 254 poslanců.            
První schůzi zahájil K. Kramář. Když vyzval poslance, aby prvním prezidentem byl zvolen 
Tomáš Garrigue Masaryk, ozval se potlesk a volání slávy, takže Kramář prohlásil volbu za 
skončenou. 

 
3.2 TRIUMFÁL�Í �ÁVRAT 
 
Masaryk pobýval hlavně v Americe, ale na několik měsíců navštívil i Rusko. Ještě než se stal 
prezidentem, získal jiný „titul.“ V Americe ho místní novináři přivítali sloganem                                        
Pán celé Sibiře a poloviny Rusi. To díky udatným legiím, které ovládaly tepnu asijského Ruska 
představovanou transsibiřskou magistrálou.  
O svém zvolení československým prezidentem se prý dozvěděl při obědě. Historka je popsána 
jako anekdota. Masaryk jí, když mu přinesou telegram. Nedbale jej rozloží a přečte, pak 
telegram složí do kapsy. Nic na sobě nedává znát. Až když se ho zeptají, co mu to poslali, sdělí 
jim, že se stal prezidentem. Rozloučil se a vstoupil na luxusní loď Karmanii obklopen štáben 
novinářů, kteří na něho doléhali množstvím otázek, především, zda se cítí šťastný. „Šťastnější 
jsem se necítil, ale těšilo mne poznávání vnitřních souvislostí.   Běh života 
jednotlivců a národů se skládá do značné míry jinak, než si přejeme,  chceme, usilujeme. 
A přece je v něm logika, kterou odhalujeme dodatečně, ex post.  V činnosti za hranicemi a v 
celém svém životě jsem shledával příklady, jak se mně  plány kolikrát nedařily a jak 
přece a přesto výsledky mého usilování byly lepší než mé rozumy.“ Po zastávkách v Londýně, 
Paříži a Římě ho pak vlak dopravil dne 20. 12. 1918 do Horního Dvořiště. Po čtyřech letech byl 
doma. Pro Masaryka byl připraven kočár jako pro císaře, ale on si vyžádal automobil. Po 
uvítání, jakého se nedostalo žádnému císaři, složil prezidentskou přísahu. 
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3.3 ZDRAVOT�Í PROBLÉMY MA�ŽELKY 
 
Poté, co Masaryk složil prezidentskou přísahu ve sněmovně, odebral se neprodleně do 
Veleslavína, kde byla v sanatoriu hospitalizována jeho žena Charlotta.   
Ale přišel pozdě. Po letech vážné duševní choroby ji našel zlomenou, bez síly k životu a bez 
schopnosti komunikace. Jejich setkání samozřejmě nikdo nebyl přítomen – víme jenom,  že 
Masaryk v Charlottině osobní bibli našel lístek, na který si vypsala citát ze Shakespeara: „Je 
život stín jen bludný, bídný herec, jenž chvíli svou si řádí na prknech a pak dost – jen fraška, již 
vypravuje blb, v ní plno slov, leč smysl žádný...“ 3) 

Ten výraz nicoty poměřoval hloubku její oběti. Její stav se už nezměnil, čekalo se na smrt, 
která bude zároveň vykoupením. Přesto s ní strávil ještě mnoho času. Jezdil za ní do 
Veleslavína, kde si nechal zařídit pokoj, a vzpomínal tu na společný život. Také se jí snažil 
ulehčit poslední chvíle, často bláznivými nápady. Třeba do léčebny pozval slavné kvarteto, aby 
jí zahráli nejkrásnější Smetanovy skladby. Konec však byl neodvratný. Po opakovaných 
záchvatech mozkové mrtvice zemřela 13. května 1923. Za zvuků chorálu „Ktož jsú boží 
bojovníci“ byla pochována v Lánech. Jejich celé manželství byla jedna spolupráce. On jí dával 
vědomosti, ona ho formovala. Zvlášť její pravdivost a nekompromisnost měly na něho velký 
výchovný vliv. 

 
3.4 PRV�Í POTÍŽE 
 
Vůdcové politických stran si nepřáli „silného“ prezidenta. V prozatímní ústavě byly tedy jeho 
možnosti silně okleštěny. Ve sněmovně mohl složit slib, promluvit zde však nesměl. 
Jeho funkce byla spíše tak reprezentativní. Ale Masaryk nechtěl být jen prezidentem pro 
ozdobu. To dal vědět hned po svém příjezdu do vlasti. V prosinci 1918 ho první premiér 
Kramář nabádal, aby se nepouštěl do praktické politiky: „Já Vás prosím a zaklínám, zůstaňte 
nad oblaky. Kdo u nás vstoupí hlouběji do politického života, je poházen blátem a ztrácí 
autoritu,“ 4)   ale Masaryk ho neposlechl. První, co udělal, byla změna prezidentských 
pravomocí v prozatímní ústavě. Když mu oznámili, že bude mít pouze reprezentativní 
postavení, postavil se proti: „Tož to ne!“ 5)   A tak si prosadil relativně široké pravomoci, od 
určování počtu ministrů po právo veta jednotlivých zákonů. Masaryk také do československé 
ústavy prosadil, že žena je rovnoprávná. Tvrdil, že žena musí být zrovnoprávněna, protože 
ženou se zdvojnásobuje lidský potenciál. 
Jiný Masarykův spor s politickou elitou představovala otázka trestu smrti. Masaryk byl jeho 
zásadním odpůrcem, popravy jako filozof odmítal a kritizoval. Přesto však musel za svého 
prezidentování několik poprav podepsat. Dělal to s velkým sebezapřením a jen v případě, kdy 
se jednalo o trest za velmi brutální činy. Celkem bylo během jeho sedmnáctileté vlády 
vykonáno jen jedenáct poprav, zatímco přes 400 rozsudků trestů smrti změnil milostí  na 
dlouholeté vězení. V roce 1930 vydalo Národní shromáždění zvláštní zákon: „Masaryk se 
zasloužil o stát,“ stalo se tak při příležitosti jeho 80. narozenin.  
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3.5 ŽIVOT OHROŽE� 
 
Také Masaryk v roce 1921 vážně onemocněl. Jeho život byl vážně ohrožen. Z obyčejného 
nachlazení se rozvinula vleklá choroba, která skončila trombózou žil na obou nohách a proto 
musel být operován. Tehdy starému pánovi doporučili, aby k ozdravění jezdil na koni, protože 
v sedle se dvojnásob dýchá. Po překonání krize odjel, doprovázen lékařem a dcerou Alicí, do 
známého letoviska na Capri. Do úřadu se vrátil až v srpnu 1922. 
Po návratu mu u dragounů vybrali elegantního koně Hektora. „Když si sednu na Hektora, jako 
když vklouznu do starých bot,“ 6)    říkával jeho pán, který na koni jezdil až do svých 83 let. Ale 
nechyběly ani pády. To když se Masaryk zabral do přemýšlení, povolil otěže a Hektor klesl na 
kolena. Jednou mu vběhlo pod koně dítě. Prezident na poslední chvíli koně strhl a oba, kůň i 
prezident, spadli do příkopu.  
 

 
3.6 ŽIVOT�Í STYL V DOBĚ JEHO PREZIDE�TSKÉHO ÚŘADU 
 
První noc, kterou Masaryk strávil na Pražském hradě, nespal. Nejen z pocitu odpovědnosti za 
novou republiku, ale také proto, že Hrad byl zpustlý, zdevastovaný – Habsburkové sem umístili 
dělostřelecká kasárnu. Někdy už ho oficiální povinnosti víc než obtěžovaly – všem sjednal 
svobodu a sám se stal zajatcem. Jako starý pán měl samozřejmě právo na větší míru odpočinku, 
a proto se vláda rozhodla, že zakoupí poblíž Prahy jako rezidenci prezidenta republiky bývalý 
lovecký zámeček na Lánech. Když sem Masaryk poprvé přijel, věděl, že jede do vesnice, která 
je hornická, převážně komunistická, přesto hned se mu zde                               zalíbilo – od té 
doby kdykoli si přál jet domů, myslel tím Lány.  
Když se zdejších lidí zeptal: „Kde máte školu?“  7)   Oni na to: „To víte, pane prezidente,                 
bída s nouzí...“ 8)   Přikázal vyčlenit ze svého fondu 600 000 korun a sám zahájil výkop.                                            
Nakládal hlínu do kolečka, které vozil ministr Beneš, havíři volali rozjařeně:                     
„Přidat, přidat!“ 9)   Avšak i tomuto místo ovšem vtiskl pracovní řád. Rozdělil svůj týden na 
dvě poloviny: první dny fungoval na Hradě, druhou polovinu týdne v Lánech. Jeho kancelář 
zpracovávala ročně 65 tisíc podání, vyřizovala tři tisíce návštěv, prezident osobně absolvoval 
za rok v průměru na 400 audiencí. Tomu musel odpovídat denní režim:                 Masaryk 
zahajoval ráno v sedm hodin, při snídani si prostudoval několikery noviny,                               v 
devět nastoupili tajemníci s aktuálními spisy a poštou. Pracovalo se do třinácti, pak byl oběd. I 
ten nezřídka míval pracovní ráz. Masaryk přijímal premiéra, ministry, hlavy států.                                  
V šestnáct hodin si udělal pauzu: pokud bylo hezky, projel se na koni, anebo se aspoň prošel 
parkem. Vrátil se ještě na chvíli k práci. V devatenáct pak byla večeře, konala se většinou v 
kruhu rodiny. Po ní býval hudební dýchánek nebo beseda či se promítal film. Ve 22 hodin se 
prezident odebral do své ložnice, zůstával ještě mezi svými knihami, teprve po půlnoci zhasínal 
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světlo. Nelibě snášel osobní ostrahu, svým strážným unikal: když už je nebavilo věčně ho 
hledat, skončili v hospodě – za hodnou chvíli  je prezident objevil nad pivem a kartami: „Co já 
se vás nahledal! Pojďme se, hoši, dohodnout, že vás najdu vždycky v téhle hospodě.“ 10)   O 
Vánocích pořádal nadílku – z účetních výkazů lze vyčíst: sedmi ševcům za 192 párů bot pro 
děti v Lánech poukázáno 14 268 korun 50 haléřů, oděvnímu družstvu za 55 oblečků pro děti v 
Lánech poukázáno 3 770 korun a 60 haléřů. Na konci vesnice žila babka, vdova. Na Štědrý 
večer před okny zastavilo auto a zřízenci ze zámku pro ni vynášeli dárky. Masarykovi záleželo 
na tom, aby byl vnímán jako prezident i té poslední babičky. 

 
 
3.7 DEJTE MI PE�ÍZE 
 
Masarykovo výjimečné postavení se odráželo také ve financování Hradu. Masaryk totiž 
potřeboval od státu spoustu peněz. Jak pro sebe, tak na rozdávání. Když jel v roce 1921 po 
nemoci na Capri, peníze na jeho cestu nebyly v rozpočtu a musely se opatřit zvláštním 
způsobem od bankéřů. Nešlo o malou částku, ale o rovné dva miliony. 
Také každé jeho životní jubileum či výročí státu bylo důvodem k finančním dotacím.                    
Část politické reprezentace však tučné hradní dotace pravidelně kritizovala.                                          
Jako velkou vymoženost si cenil, že u sebe nemusí nosit žádné peníze – měl po kapsách              
leda špačka tužky a lístky na poznámky. Jednou si dokonce uvědomil, že vlastně nezná,                        
jak vypadají české bankovky, a tak požádal své přátele, jestli by mu je ukázali – neučarovaly 
mu. Neměl rád honosné, luxusní a moderní věci. Nikdy nespal pod peřinou, přikrýval se pouze 
dekou a jeho lože představoval jen obyčejný vojenský kavalec. Jediná novinka, které podlehl 
bylo promítání filmů – „pohyblivých obrázků,“ 11)   jak on říkal. V Lánech proto nechal zřídit 
kino. Na projekce zval nejen osazenstvo zámku, ale též lánské občany. A vysloveně trval na 
tom, aby vždy přivedli školáka, který se při groteskách nakažlivě smál. Také se rád nechával 
fotit, filmovat a malovat. Měl obrovské charizma a byl si toho vědom. Jeden čas dokonce 
uvažoval o tom, že založí nové náboženství, jehož bude vůdcem.  
Co tedy s tolika penězi dělal? Totiž Masaryk byl štědrý donátor. 500 milionů korun půjčil 
Rakousku, aby si podrželo samostatnost, neboť Rakouská republika se totiž po rozpadu 
monarchie dostala do natolik svízelné situace, že kvůli přežití uvažovala o sloučení buď s 
Německem, nebo s Itálií, nebo s Československem. Peroutkovi dal na vznik časopisu 
Přítomnosti půl milionu. Akademii práce věnoval milion korun, dalšími dary přispěl na 
vydávání týdeníků Čin a Tribuna. V roce 1925 pak věnoval Stránskému milion korun na 
volební fond jeho Strany práce. V roce 1932 založil Ústav T. G. Masaryka, kterému daroval 
deset milionů korun. V závěti mu odkázal 70 tisíc svazků své knihovny a svůj soukromý 
archiv, na nichž si Masaryk zakládal. 

 
3.8 BEZPROSTŘED�Í KO�TAKT S OBČA�Y 
 
Masaryk věděl, že souhlas a energie lidových mas tvoří prezidentův největší kapitál, znásobil 
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tuto zálohu tím, že se pravidelně vydával na výjezdy po republice: lidé, kteří po staletí živořili 
pod cizími vladaři a mnohdy je ani neznali, teď mezi sebou vítali                              „tatíčka“ – 
osvoboditele, jako bájnému blanickému rytíři mu házeli na cestu květiny, na jednom 
chrámovém okně ho zdobili do konce jako nekorunovaného krále a povýšili mezi svaté. 
 
 
 

3.9 MASARYK OPĚT ZVOLE� 
 
Dne 27. května 1920 Masaryk byl podruhé zvolen československým prezidentem.                          
Této volbě se podrobil dobrovolně, protože jeho řádný mandát měl trvat až do roku 1925, 
neboť v roce 1918 byl zvolen na sedm let. Ani právě přijatá ústava o nové volbě nehovořila. 
Určovala pouze, že „dosavadní prezident zůstává ve svém úřadě, dokud nebude provedena 
volba nová“. Prezident Masaryk však trval na tom, aby jeho funkce byla potvrzena prvním 
zvoleným Národním shromážděním, tvořeným Sněmovnou a Senátem.                                         
Prvních prezidentských voleb se účastnilo celkem 411 poslanců a senátorů. Masaryk dostal 284 
hlasy. Protikandidát německých občanských stran dr. Naegle, církevní historik, rektor pražské 
německé univerzity, obdržel 61 hlasů. Čtyři hlasy získal bolševický legionář Muna (pozdější 
předseda KSČ) a dva hlasy kdosi odevzdal pro prezidenta  „Slovenské sovětské republiky“ 
Janouška. 

 
 
3.10 MASARYK POTŘETÍ PREZIDE�TEM 
 
Zatímco první dvě kandidatury Masaryka na prezidentské křeslo byly manifestací jednotné vůle 
národa i politických sil postavit do čela státu muže, jenž se o jeho vznik nejvíc zasloužil, 
nebylo třetí zvolení už nikterak hladké. Proti Masarykově kandidatuře se totiž stavěli nejen 
komunisté, pro něž byl symbolem všeho, co nenáviděli, ale i české, slovenské a německé 
nacionální strany. Zatímco komunisté postavili svého kandidáta Václava Šturce, nacionální 
strany se na žádném kandidátovi neshodly a svou přízeň vyjádřily Masarykovi.                                                 
Dne 27. května roku 1927 Masaryk obdržel 274 hlasů, což mu zajistilo prezidentské křeslo na 
dalších sedm let, Šturc získal 54 hlasů. 
 

 
3.11 �EUSKUTEČ�Ě�Ý ATE�TÁT �A PREZIDE�TA 
 
Nenávist proti Masarykovi nespojitě, bizarně vyústila v přípravu atentátu.  
Chtěl se ho dopustit potřeštěný belogvardějský běženec jménem Gorgulov. Dostal se dvakrát 
do Masarykovy blízkosti: poprvé, když prezident jel na židlovchovický zámek a                         
v Hrušovanech vystoupil z vagónu – tehdy se Gorgulov připletl mezi vítací sbor a podal 
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Masarykovi jakousi knihu. Podruhé už to bylo v Praze: dozvěděl se, že prezident navštíví 
výstavu v Mánesu, a čekal na něho mezi zvědavci. Masaryk přijel autem, prošel kolem zástupu, 
zastavil se před Gorgulovem a usmál se na něho. Bůhví jestli ho poznal, každopádně Gorgulov 
v tom momentě nebyl s to vytáhnout revolver a střílet. Terorista pak přejel do Paříže, kde 
zastřelil francouzského prezidenta. Při výsleších se teprve dodatečně československá ochranka 
dozvěděla o neuskutečněném atentátu. Pachatel byl v Paříži gilotinován. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.12 TAJ�É �EMOCI 
 
Masaryk zahájil zvláštní tradici: u všech našich prezidentů se bude tajit pravda o jejich 
zdravotním stavu. V roce 1934, kdy Masaryk prodělal opakované záchvaty mrtvice, vyšla                 
v tisku jen falešná informace: „Ve veřejnosti kolují různé zprávy o zdravotním stavu prezidenta 
republiky. Prezident byl stižen v posledních dnech lehkým chrapotem, a proto nevycházel a 
nepřijímal návštěvy. Jinak je prezident zdráv.“ 12)   Tentokrát však hrozil skandál. Onemocnění 
totiž přišlo ve velmi nevhodnou chvíli – konala se čtvrtá volba prezidenta.  Politici ho chtěli 
udržet. Masarykův stav se stabilizoval, ovšem ve stadiu značné fyzické invalidity. 
 
 

 
3.13 MASARYK �APOSLEDY PREZIDE�TEM 
 
Dne 24. května 1934 byl zvolen dokonce i počtvrté. V neuvěřitelných čtyřiaosmdesáti letech. O 
zvolení Masaryka prezidentem nebylo pochyb, byl jediným kandidátem vládních stran. Proti 
Masarykovi však velmi ostře vystoupili komunisté, kteří kandidovali na místo prezidenta 
Klementa Gottwalda. Tato nominace pochopitelně neměla žádnou šanci – jenže komunisté jí 
využili nejen k agitaci pro své cíle, ale i k velmi tvrdým a do té doby neslýchaným útokům 
proti Masarykovi. Při volbě prezidenta poprvé v historickém Vladislavském sále se chovali 
komunističtí poslanci tak ostudně, že někteří museli být vyvedeni. Masaryk byl poté zvolen 327 
hlasy, Gottwald získal 38 hlasů a 53 lístků bylo prázdných. 
 
 
 
 

4  CESTA Z HRADU 
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4.1 ABDIKACE 
 
Celý rok 1934 se však odehrával ve znamení Masarykových vážných zdravotních problémů. 
Už při volbě v květnu 1934 si starý pán nepamatoval text přísahy a nemohl hýbat pravou rukou. 
Komolil slova a nemohl se podepsat. Pokoušeli se ho naučit podepsat se levou rukou, ale když 
to nesvedl, museli vytvořit podpisové razítko. Vyvrcholení těžkostí přišlo na konci léta 1935, 
kdy Masaryk opakovaně prodělal další záchvaty mrtvice. Nemohl mluvit, chodit, číst ani psát. 
Navíc ztrácel schopnost mluvit česky, a když něco řekl, používal angličtinu. Přesto politici 
rozhodli, že má zůstat dál – i proti své vůli – ve funkci. Ale Masaryk se vzepřel. Věděl, že už je 
konec. Dne 14. listopadu oznámil předsedovi vlády Hodžovi, že má v úmyslu vzdát se 
prezidentského úřadu. Dne 14. prosince přečetl abdikační projev jeho věrný kancléř Šámal. V 
projevu Masaryk přiznal, že už na výkon prezidentské funkce nestačí, a proto se jí rozhodl 
vzdát. A za nástupce označil Beneše. To mělo velký význam. Přestože řada politiků Beneše 
nechtěla, jimi oslovení kandidáti Masarykův názor respektovali a boj proti Benešovi odmítli. 
Ze stožáru v Lánech byla stažena vlajka a Masaryk poznamenal:  
„So, I am free.“ 13)   (Jsem tedy volný.) A když mu přikývli, dodal: „Fine.“ 14) 

 
 
 
 

 
 
 

5  ODEŠEL HRDI�A 
 
Rok 1937 přinesl republice citelné ztráty: zemřel Karel Kramář, zesnul profesor Šalda, skonal 
historik Pekař. Abdikační projev Masaryk zakončil slovy: „Mám plnou důvěru, že vše půjde 
dobře, a dá-li Bůh, budu se na Vás ještě chvíli dívat, jak to vedete.“ 15)                            
Vydržel to dva roky. V létě 1937 se jeho stav znovu povážlivě zhoršil. V noci na 2. září uslyšeli 
z jeho pokoje slabý sten. Přiběhli k němu a našli ho v bezvědomí. Dali mu injekci pro 
povzbuzení srdce. Ještě na okamžik oddálili poslední chvíle. 
Ale konec se nezadržitelně blížil. Masaryk dostal zápal plic a rapidně se zhoršila činnost srdce. 
Pár dní před smrtí vlétnul podle tradované legendy do jeho pokoje otevřeným oknem netopýr a 
sedl si na lustr. Když šel Masaryk spát, zeptal se prý, zda tam netopýr ještě je. Odletěl. Poslední 
chvíle strávil ve spánku či v mdlobách, už nereagoval na žádné podněty. 
Dne 14. září v půl čtvrté ráno se jeho srdce zastavilo. 
Ze světa přicházely stovky kondolencí, všechny noviny přinášely nekrology. Byl nazván 
Největším Evropanem či Majákem, který září ve Starém světě. Jeho odcházení z toho světa 
brali lidé jako národní neštěstí. 
„Svět ztratil hrdinu,“ 16)   psaly svorně americké noviny. A spisovatel Thomas Mann litoval: 
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„Kdyby Evropa měla vedle Masaryka ještě tři čtyři osobnosti jeho formátu, vyvíjely by se její 
dějiny podstatně lépe.“ 17)   Profesor Hainisch, bývalý rakouský prezident, řekl: „Masaryk byl 
nejlepší Evropan, jakého jsem kdy potkal.“ 18)   A dramatik G. B. Shaw prohlásil: „ Kdyby 
existovaly Spojené státy evropské, jako prezidenta bych si dovedl představit jedině Masaryka.“ 
19) 

 
 
 
 

6 ZÁVĚR 
7  

 
Dějiny jsou jenom jedny – jejich výkladů a  hodnocení ovšem může být bezpočet 
podle jedněch byl Masaryk nejlepším československým prezidentem – jiní prohlašují, že 
naopak uvedl český národ do rizik, dokonce na pokraj záhuby, ale jisté je, že v povědomí lidí 
žije Masaryk jako ten, kdo náš národ a stát vrátil do pestrého konglomerátu evropských zemí 
po předlouhé době opět jako národ plně rovnoprávný, svébytný a suverénní – jak tomu bývalo 
např. za Karla IV. Málokdo se snažil v poslední století vkládat do českých dějin tolik smyslu 
jako právě Masaryk. Bez Masaryka si nelze Československou první republiku vůbec představit. 
Jeho postava, která ve společnosti vždy vynikala nebyla mimořádně vysoká, jen 174, 6 cm. 
Masaryk se v našich dějinách tyčí jako modla, prezidentské roli vtiskl až neuvěřitelnou osobní 
autoritu, naše země se rychle zařadila mezi nejrozvinutější evropské státy, zbavil nás postupně 
tolik tížícího komplexu malého národa. Zaznamenali jsme zřetelný rozkvět, otevřeli jsme se 
světu, v duchovní i materiální oblasti jsme mu měli co nabídnout. Náš Masaryk se bude říkat i 
za sto let, zatímco ostatní jména vladařů budou jen jmény pro historiky. Ač mnohé z 
Masarykových myšlenek pozbyly během času na své aktuálnosti, stále si jich značná část 
udržuje trvalou platnost a promlouvá k nám. 
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8  PŘÍLOHY 
 
POCTĚ� ŠEST�ÁCTI ČEST�ÝMI DOKTORÁTY 
 
1)  Vysoká škola technicka v Praze – čestný doktor a profesor, 6. 11. 1918 
2)  Trinity College v Hartfordu, stát Connecticut, USA – čestný doktor, 8. 7. 1919 
3)  Univerzita Karlova v Praze, právnická fakulta – čestný doktor, 15. 7. 1919 
4)  Univerzita v Bělehradě, právnická faklulta – čestný doktor, 2. 3. 1920 
5)  Univerzita ve Štrasburku, právnická fakulta – čestný doktor, 1. 5. 1920 
6)  Univerzita v Oxfordu, právnická fakulta – čestný doktor, 1920 
7)   Univerzita v Záhřebu, právnická fakulta,         
 Království Srbů, Chorvatů a Slovinců – čestný doktor, 11. 1. 1921 
8)  Univerzita v Sheffieldu, právnická fakulta, Velká Británie – čestný doktor, 1921 
9)  Univerzita v Paříži, právnická fakulta, Francie – čestný doktor, 25. 11. 1920 
10) Husova československá evangelická bohoslovecká fakulta v Praze    
 – první čestný doktor, 24. 5. 1923 
11) Coe Collge v Cedar Rapid, právnická fakulta, stát Iowa, USA – čestný doktor, 6. 6. 1923 
12) Univerzita v Glasgow, Anglie, právnická fakulta – čestný doktor, 21. 6. 1923 
13) Vysoká škola báňská, Příbram – čestný doktor, 8. 10. 1924 
14) Česká vysoká škola technická v Brně – čestný doktor, 14. 5. 1925 
15) Univerzita krále Alexandra I. v Lublani, filozofická fakulta,    
 Království Srbů, Chorvatů a Slovinců – čestný doktor, 6. 3. 1930 
16) Univerzita v Londýně, Velká Británie – čestný doktor práv, 1931 

 
�AVRŽE� �A �OBELOVU CE�U ZA MÍR 
 
Vysoké reputaci se těšil nejenom doma, měl ji i v zahraničí. Byl považován za živé svědomí 
střední Evropy, a proto v roce 1935 byl navržen na nominace Nobelovy ceny „Za mír“. 
Na tuto cenu byl nominován jak náš prezident, tak německý publicista, pacifista a humanista                    
Carl von Ossietzky (1889 – 1938). Masaryk se kandidatury na Nobelovu cenu nejen vzdal ve 
prospěch kandidatury Ossietzkého, ale ještě jeho kandidaturu výrazně podpořil v domnění, že 
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Hitler bude nucen laureáta Nobelovy ceny propustit, neboť byl odsouzen k 18 měsícům vězení 
za vlastizradu. Ossietzky cenu skutečně dostal, nicméně z koncentračního tábora byl propuštěn 
jen krátce před smrtí, skonal na následky věznění. Masarykův humanitní postoj v této 
záležitosti byl vždy oceňován. 
 
 
 

PREZIDE�T �A MI�CÍCH A PAPÍROVÝCH PE�ĚZÍCH 
 
V roce 1928 byla vydána pamětní desetikoruna (stříbrná) k 10. výročí vzniku ČSR. 
V roce 1937 byla k úmrtí T. G. Masaryka vydána (rovněž stříbrná) pamětní dvacetikoruna. 
Za války v Londýně připravena státovka v nominální hodnotě 100 Kč s portrétem T.G.M. 
V roce 1993 byla vydána bankovka ČNB v nominální hodnotě 5000 Kč s portrétem T.G.M. 
 
 

1. Návrat z exilu, zastávka v Táboře 21. prosince 1918 

 
2. Návrat z exilu, zastávka v Táboře 21. prosince 1918 
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      2.Čestná promoce záhřebské univerzity 1921     
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                                                3. Jízda Prahou 1924 
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    4. Před vyjížďkou v Lánech 1926           
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                   5. Po třetí prezidentem: S předsedou vlády Švehlou, 27. května 1927 
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6.. Masaryk počtvrté zvolen prezidentem republiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 149 

 
 
 
 
    
                                                         . Podobizna z r. 1935 
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V povědomí každého z nás, myslím, je Tomáš Garrigue Masaryk zapsán jako velmi vzdělaný, moudrý 
člověk, jeden z těch, kteří se o naši republiku zasloužili nejvíc. 
Připomeňme si tedy jeho názory na republiku, jeho pohled na demokracii.  
Chtěla bych v tomto díle poukázat na jeho nadčasové myšlenky a demokratické názory, které jsou 
aktuální i pro dnešní dobu, pro nás. A také shrnout, které z jeho ideálů dnešní republika naplnila.  
 
Věnujme se nejdříve Masarykovým názorům na školu a vzdělání. On sám vystudoval na vídeňské 
univerzitě filozofii a přírodní vědy, později se stal v Praze profesorem filozofie. Kladl velký důraz na 
vzdělávání dětí, tvrdil, že je to nejúčelnější investice. V tomto okruhu vnímám jako nejzajímavější jeho 
pohled na samotný přístup ke vzdělání. Podle něj by učitelé měli dbát spíš na celkové formování 
charakteru než množství odříkané látky. Kdyby se tyto dvě složky spojily, vzniklo by  nejkvalitnější 
vzdělání. Poukazoval na anglické školství, kde se důraz kladl právě na již zmíněné formování 
charakteru. U nás stále převažovalo množství informací nad pozorováním zájmů a schopností studenta. 
Stejně tak dnes je podle mě podobný rozdíl mezi českým a například francouzským nebo americkým 
přístupem ke vzdělání. České univerzity jsou sice považovány za jedny z nejlepších ve světě, ale 
zároveň třeba střední školy se mnohem méně zajímají o individualitu studentů než jinde. Tato 
myšlenka podle mě patří k těm, které bychom měli vnímat, zamyslet se nad nimi a řídit se jimi, 
samozřejmě v rámci současných možností.  
      Masaryk viděl ve vývoji školy vývoj demokracie. I na tomto názoru je spousta pravdy, ale řekla 
bych, že takto jednostranné vyjádření je příliš úzkoprsé, ne úplně přesné. Vývoj školy bezpochyby je 
jeden z nejdůležitějších faktorů pro budování demokracie, vzhledem k tomu, že právě mladí lidé, 
studenti, se později budou podílet na chodu našeho státu, ale určitě to není faktor jediný. Zapomíná se, 
že vždycky je potřeba nejen vzdělaných lidí, ale i ostatních, například manuálně pracujících aby se 
demokracie rozvíjela správným směrem. Čímž ale nechci stavět Masaryka do pozice vzdělaného 
intelektuála, který se nezajímá o nižší vrstvy, to v žádném případě. Vždyť právě dělníci a zemědělci jej 
prohlásili za „Tatíčka Masaryka“, on pro ně udělal spoustu důležitých pozitivních věcí. Reaguji pouze 
na tento výrok. 
 
      Teď bych se zaměřila na to, jak přemýšlel o našem národu.  
 
Měl za to, že Čechům chybí tradice. Mnoho chyb je způsobeno tím, že než by se navázalo na 
úspěšného předchůdce, radši se začne od začátku. A příčinu viděl v tom, že Češi nejsou příliš pobožní, 
proto si neumí dobře vysvětlit naši minulost. Myslím, že v tomto ohledu je teď situace lepší, než za 
Masarykovy doby. Lidé sice nejsou víc nábožensky založení, ale pochopili, že tradice je důležitá a 
může pomoci. I když určitě stále platí, že každých pět let nastoupí nová generace s novými názory, 
která popírá  názory generace předchozí. Ale lidé už pochopili, že pokud se bude začínat pořád od 
začátku, těžko se někdy dostaneme k výsledku. Pokud už někdo začal, je nutné přemýšlet nad tím, jestli 
by nebylo dobré v tom pokračovat. A mnoho věcí už se tím úspěšně vyřešilo, například v oblasti 
medicíny. Přesně tak to měl Masaryk na mysli: historii brát na vědomí, učit se z ní, ale ne se jí 
bezpodmínečně řídit. 
Takže myslím, že z této teze jsme si vzali příklad a alespoň částečně ji naplnili. 
      Další myšlenku cituji z knihy Hovory s TGM : „Nám chybí moře, nám chybí vědomí, že na druhé 
straně je také svět, sedíme jak žáby v rybníce a kuňkáme na sebe.“ 
Myslím, že tím opravdu vystihl problém naší země. Máme velké vědce, lidi, kteří dokázali spoustu 
věcí, ví o nich celý svět, ale když přijedou sem, domů, do Čech, nikdo je nezná, nikdo o nich neví. Asi 
nám připadá, že když je nemáme denně na očích, nečteme o nich v bulváru a  nevidíme je v televizi, 
nejsou důležití. Ale není to zahanbující? V jiných státech si těchto lidí váží, snaží se celému světu 
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ukázat, že ten významný vědec, například, patří jejich zemi a jsou na něj patřičně hrdí. U nás se nic 
takového nevidí. Takže pak není divu, že o nás svět příliš mnoho neví. Možná si v zahraničí myslí, že 
jsme nevýznamný a nepodstatný malý stát někde uprostřed Evropy. Lidé si stěžují, jak je možné, že 
někteří cizinci neví, kde leží Česká republika. Ale myslím, že vina je na naší straně. Protože Amerika 
zná naše vědce a lékaře, jen neví, že jsou od nás. Proč by také měli, když sami Češi o nich nic netuší? 
      Masaryk poukazuje také na jistou mrzutost českých lidí. Říká, že nikde na světě si lidé tolik 
nestěžují na politiku, vlastně na všechno. Vysvětluje si to tím, že takový člověk nemá rád své povolání, 
dělá ho jen z povinnosti, a proto bez zájmu,což si pak kompenzuje právě těmi stížnostmi. Tato mrzutost 
Čechům bezpochyby vydržela až do dneška, proto tento výrok považuji za velmi aktuální i pro dnešní 
dobu. Řekla bych, že už je to taková typická národní vlastnost. Jako jsou například Američané otevření 
a bodří, jsme my, Češi, nespokojení a mrzutí. Ale myslím, že myšlenka toho, že všichni lidé by měli 
dělat práci která je baví a naplňuje je utopická. Určitě neexistuje stát, kde by všichni chodili do práce 
s nadšením. Takže příčinu té nespokojenosti bych asi hledala někde jinde. Možná nás ovlivnilo to, že 
jsme byli vlastně neustále pod tlakem nějakých větších států, ať už  Rakouska-Uherska nebo později 
Sovětského svazu. Z toho vyplývá, že jsme si neustále stěžovali – na vládu, na poměry, na všechno a 
samozřejmě oprávněně. Jenže teď, když už jsme svobodná a demokratická země se s tím neumíme tak 
úplně vyrovnat a mrzutost nám zůstává. To je podle mého názoru jedna z možných příčin naší, národní 
povahy.  
      S čím Masaryk v otázce evropských národů počítal je, že budoucí Evropa bude nejvíce slovanská. 
Počet Němců a Francouzů upadal, naopak natalita Čechů a Slováků rostla. To, jak se zdá, se příliš 
nepotvrdilo. I přes tuto domněnku, ale hlásal, že pokud něco dokáže malý národ, jako jsme my, má to 
nesmírnou mravní hodnotu. Rozhodně tedy nepokládal za nejdůležitější kvantitu národa. 
      Na závěr této části však musím dodat, že nechtěl hodnotit český národ takto povrchně a všeobecně, 
protože nepokládal své ani všeobecné antropologické znalosti natolik úplné aby z nich mohl vytvořit 
přesný a konkrétní úsudek o národu. Zde, jako i v ostatních oblastech se ukazuje Masarykova nesmírná 
moudrost a myslím, až nemístná skromnost. 
 
      Další řádky bych věnovala Masarykovi jako demokratovi. Byl jeden z těch, kteří nejvíc toužili 
vymanit se z područí Rakouska – Uherska, snažil se co možná nejvíce o vybudování ideálního 
demokratického státu.  
Že Masaryk demokrat byl, vyplývá i z mých předchozích úvah, vždyť téměř každá jeho idea je silně 
demokratická a pro světová.  
      Následující myšlenku bych opět znázornila citátem: „V demokracii netřeba pořád myslet na to, aby 
byl z kluka pán nebo sedlák. Dělníci a řemeslníci jsou často větší páni než ten inteligent, jen ať je 
každý pánem, každý mužem na svém místě, každý celým člověkem.“ Zpočátku se mi tato věta zdála 
trochu socialistická – na první pohled by se řeklo, že snad chce vyzdvihnout dělníky nad vzdělanost. Je 
to, ale ten kratičký první dojem. Sami víme, že Masaryk se socialisty nesympatizoval, odmítal jejich 
postoj k potlačení individuality, k zavedení rovnosti mezi všemi a bez rozdílu. Když se tedy znovu 
podívám na onu větu, je jasné, co tím chtěl říct. Že vzdělání není jediné kritérium pro dosažení 
úspěchu. Člověk se nemá cítit méněcenný jestliže nevystudoval vysokou školu. Každý má něco, co ho 
baví, co mu jde. Takže hlavní myšlenku tohoto citátu bych viděla v tom, že je důležité, vložit do svého 
díla co nejvíc ze sebe, ať už je člověk lékařem nebo truhlářem. Pak bude demokratická země vzkvétat. 
Mluvím, ale o lidech, které jejich povolání baví, kteří si ho opravdu svobodně vybrali, protože k němu 
mají určitý vztah.Těžko donutit někoho, kdo tráví osm hodin denně vlastně proti své vůli ve fabrice, 
aby miloval své povolání. Jak už jsem zmínila, nevnímám to však jako velký problém. Víme, že ještě 
žádný stát nedospěl k úplné demokracii. Možná k té ideální ani dospět nejde. Takže ani tato oblast 
nemůže být ještě vyřešena ke spokojenosti všech. A moje počáteční skepse k tomuto citátu? Myslím, že 
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byla způsobena časem, který uplynul. Masaryk žil v době před komunistickou érou,takže socialismus 
nevnímal ještě jako opravdové zlo. My žijeme po ní a často slýcháme o komunistických doktrínách, se 
kterými nesouhlasíme, které jsou nám proti srsti. Pak když se někde jen zaslechneme cokoliv o 
vyvyšování dělníků reagujeme takto, aniž bychom se vlastně nejdříve zamysleli. 
      Nyní se věnujme několika Masarykovým definicím demokracie. Řekl, že „demokracie je diskuse. 
A diskuse může být jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu“. Téhle myšlence 
se naše republika rozhodně nepřibližuje, spíš naopak. Právě proto, že si lidé důvěřují stále méně, 
diskuse už skoro zmizela. Nahradili ji hádky, jak všichni vidíme v dnešní politice. A těžko odhadnout, 
jakým směrem se bude situace vyvíjet dál. Nikde,ale zatím nevidím snahu vracet se k té pravé diskusi, 
jak ji vyjadřoval Masaryk. Hned navážu dalším výrokem a tím je: „demokracie má své chyby, protože 
občané mají své chyby.“ V předchozích řádcích to bylo, myslím, jasně vystiženo. Všichni vědí, jak by 
měla vypadat diskuse v demokratickém státu, ale řídí se tím jen velmi málo lidí. A takových případů 
bychom našli spoustu. 
      Z dalších definicí bych zdůraznila tuto : „demokracie je politické uskutečňování lásky k bližnímu a 
uskutečňování božího řádu na zemi“. Tím se dostáváme k náboženství. Masaryk byl odmalička velmi 
nábožensky založen a vydrželo mu to po celý život. Uměl obdivuhodně spojit své nadčasové myšlenky 
se svoji vírou, jak vidíme i v tomto citátu. Avšak já jako ateistka se s tímto názorem ztotožnit nemohu. 
Jsou mi bližší výše uvedené definice, tato příliš ne. Pokud, ale vezmeme tuto větu z jiné stránky než té 
náboženské, ukazuje nám opět, že nelze stavět demokracii na hádkách, potyčkách a nedůvěře. Zase si 
zde musíme srovnat naši republiku s ostatními zeměmi. I tady nám vyplyne, že žádný stát není 
dokonalý a nikde neexistuje absolutní důvěra. To, ale, určitě není omluva pro takové chování. Musíme 
se přece stále o ten demokratický ideál snažit, i když v jiných státech to zatím taky nevypadá příliš 
slibně.  
 
      Teď přejděme k politice. Masaryk jí věnoval spoustu času, byl poslancem, později působil 
v zahraniční politice a nakonec byl zvolen prezidentem. Prosazoval, že je stejně důležitá politik vnitřní 
jako zahraniční. Zvlášť u malé země v srdci Evropy. To, samozřejmě platí i pro dnešní dobu. Je stále 
důležitější se v Evropě prezentovat, začleňovat se do ní. Naše členství v Evropské Unii je určitě 
obrovským přínosem pro republiku. Nerozumím lidem, kteří jsou proti našemu členství. v EU. Dávají 
nám za příklad Švýcarsko a Norsko, ale podle mého názoru srovnávají nesrovnatelné. Nemůžeme přece 
srovnávat Českou republiku se zeměmi, které neměli komunismus, to znamená že jsou ekonomicky na 
absolutně jiné úrovni. Chápu že například Norsko by si vstupem do EU příliš nepomohlo, naopak. Ale 
s tak ekonomicky vyspělou zemí nás přece srovnávat nelze. Češi si tím jednoznačně polepší, stejně 
jako všechny postkomunistické státy. A myslím, že i Masaryk by nyní s Evropskou Unií souhlasil, ba 
dokonce by vstup veřejně propagoval. 
      Masaryk si byl téměř jist, že politici budou stále vzdělanější, že politika se po určité době stane 
vědou. Nemyslím si, že by se to potvrdilo. Politologie už sice existuje, ale vzdělaných politiků je podle 
mě stále ještě málo. Vždyť spousta z nich nemá žádnou vysokou školu, natož vystudovanou politologii. 
Řekla bych, že to není správné. Politici podle mě nemají vzejít z obyčejného lidu. Mají sice lid hájit a 
pracovat v jeho zájmu, ale  myslím, že vzdělání v tom důležitá. Za Masarykovy éry to ještě příliš 
možné nebylo, politologie ještě ani nefigurovala jako samostatná věda, ale teď když to možné je, 
přemýšlela bych o tom, dát vzdělání jako podmínku při kandidatuře. Vždyť politici, by měli být ti 
nejlepší z nás, jak Masaryk říká „politik musí pochopit, oč v dané době jde, ukázat v těžkých chvílích 
cestu, určit vhodný postup – a vést.“ A já myslím, že národ má vést člověk vzdělaný, protože ten by si 
měl být více vědom následků svých politických činů a rozhodnutí. 
      Dále bych se opět trochu vrátila k historii, Masaryk upozorňoval na to, aby politici nenavazovali 
jen na jednotlivé předchůdce, ale vůbec na širší části dějin. Určitě to je dobrá myšlenka, protože každý 
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člověk udělá za život několik chyb a bylo by hloupé řídit jen podle jednotlivce, jelikož je 
pravděpodobné, že bychom pak od něj převzali nejen to dobré, ale i chyby. Myslím, že tuto tezi naše 
republika naplňuje. Jako důkaz vidím například to, že při budování nové ústavy po roce 1989 jsme se 
vrátili nejen k Masarykovi a jeho názorům, ale i k dalším myšlenkám jiných lidí první republiky. 
 
      Život Tomáše Garrigue Masaryka vyvrcholil jeho prezidentskou kariérou, kdy jeho názory a 
myšlenky oslovily snad nejvíce lidí a téměř nikdo už nepochyboval o tom, že pan prezident má 
opravdu velkou zásluhu na vzniku samostatného Československa.  
I my bychom se měli poučit z jeho činů a myšlenek, přemýšlet o tom, k čemu Masaryk tehdejší národ 
vedl a jaké měl o naší zemi představy. Protože jeho představy a domněnky platí stejně pro naši dobu, 
jako pro tu, ve které žil. 
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ZÁKLAD�Í ŠKOLA TGM V BOJKOVICÍCH 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MIMOŘÁD�Á CE�A 
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Začneme slovy a tóny 
Masarykovy nejoblíbenější 
písně: 
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� Letos uplyne 157 let ode dne, kdy se 

7. března narodil na Moravě malý 
chlapec a dostal jméno Tomáš. 
Vyrostl z něho čestný a přemýšlivý 
člověk. Tehdy byla naše vlast součástí 
Rakousko – Uherské monarchie. 

� Značnou část svého života věnoval 
boji za samostatnost a svobodu 
Čechů a Slováků. Vždy prosazoval 
principy demokracie, humanity i 
sociální spravedlnosti. Jeho vědecké 
práce jsou právem oceňovány v celém 
světě. 

� Tomáš Garrigue Masaryk se stal 
naším prvním prezidentem, byl také 
českým vědcem, filozofem, 
pedagogem, politikem a žurnalistou. 

 

 

 

 

 

„Říká se o něm že neměl valného smyslu pro 

humor. Není to správné. Smál se rád a když už, 

tedy na celé kolo, zřídka se usmál, a to ještě spíš 

očima než ústy. Chybělo-li mu co, byla to 

normální dávka zlomyslnosti. Nehledal na lidech 

jejich směšné stránky a nedával je k lepšímu 

v jejich slabostech  a škobrtnutích, vypravoval-li  

o někom komickou epizodu, tedy jen sám o sobě. 

A chyběla mu jistá slovní nezávaznost, která si 

pohrává se slovními hříčkami a verbálními 

pointami. Slovo je věc vážná, nástroj myšlení a 

lidského styku, není to míč k pohazování a 

kejklířství.“      

                                      Karel Čapek 
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Život 
� T. G. Masaryk se narodil  

   7. března 1850 v Hodoníně.  
� Absolvoval čejkovickou 

školu a reálku 
v Hustopečích. Potom se 
učil v zámečnictví ve 
Vídni, to se mu ale 
nelíbilo, a tak ho dal otec 
do učení k místnímu 
kováři. Učitelé přemluvili 
rodiče, aby bystrého a 
vnímavého chlapce 
poslali na studia. 
Studoval v Brně a 
pokračoval studiem 
filozofie ve Vídni,  
kde pobyl 12 let.  

 

 

� Po promoci odchází 
mladý Masaryk do 
Lipska, kde se 
seznamuje se svou 
budoucí ženou 
Charlottou 
Garriguovou. Spolu 
přijíždí do Prahy a 
Masaryk začíná 
působit na nově 
zřízené české 
univerzitě. Seskupí 
kolem sebe mladé 
vědce a literáty a 
začíná vydávat 
časopis Atheneum. 
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� Masaryk se 
postupně stal 
uznávanou českou 
autoritou a roku 
1891 byl zvolen za 
mladočeskou stranu 
do parlamentu ve 
Vídni. Byl to velmi 
vzdělaný a čestný 
člověk. Tyto 
vlastnosti uplatnil 
v tzv. Hilsnerově 
aféře. Leopold 
Hilsner byl židovský mladík obžalovaný z vraždy křesťanské dívky. 
Masaryk prosadil, že případ Hilsnera nebyl posuzován rasisticky, ale že 
proběhl formou nezávislého soudu. 

 
� V roce 1907 ještě jednou 

vstoupil do Říšské rady jako 
poslanec reprezentující hnutí 
tzv. realistů. V době vypuknutí 
1. světové války v roce 1914 
bylo Masarykovi 64 let, přesto 
se rozhodl k emigraci a už 
v roce 1915 vystoupil ve 
Švýcarsku s vyhlášením 
národního odboje proti 
Habsburkům. Riskoval tím 
nejen svůj vlastní život, ale i 
život své rodiny, která zůstala 
doma. V průběhu války vedl 
v zahraničí náročná jednání a 
akce, organizoval z českých a 
slovenských dobrovolníků 
zahraniční vojsko – legie. 
V závěrečné etapě odboje 
zpracoval Prohlášení 
nezávislosti, na jehož základě 
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vznikla 28. října 1918 
samostatná Československá 
republika. 

� V nově vzniklé republice 
Národní shromáždění 
jednomyslně zvolilo T. G. 
Masaryka prvním 
prezidentem. Do čela státu 
v této vysoké hodnosti byl 
pro svoji všeobecně 
uznávanou autoritu zvolen 
ještě třikrát ( 1920, 1927, 
1934 ). Po celou dobu výkonu 
prezidentské funkce usiloval 
o to, aby Československo 
zakotvilo v Evropě jako 
svobodný, demokratický stát, 
v němž by došly naplnění 
jeho celoživotní ideály. 

 

 

 

 

 

 
� V prosinci 1935 Masaryk ze 

zdravotních důvodů 
abdikoval z funkce 
prezidenta republiky. 
V době narůstání nových 
problémů ve státě i 
v Evropě T. G. Masaryk 
dožíval svůj věk na zámku 
v Lánech. Zde také 14. září 
1937 zemřel a jeho tělo 
bylo uloženo do prostého 
hrobu na lánském hřbitově. 
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� V době okupace republiky během  
   2. světové války všechny vzpomínky na Masaryka byly zakázány, pomníky byly 

odstraňovány z veřejných míst. Tato situace se v dějinách několikrát opakovala –  po 
roce 1948 a 1968. Teprve po sametové revoluci v roce 1989 se o osobnosti T. G. 
Masaryka dále hovoří a píše. 

 

 

 

Základní dílo T. G. Masaryka: 
 

� 1878 Sebevražda, habilitační práce 

� 1895 Česká otázka 

� 1895 Naše nynější krize 

� 1895-96 Jan Hus 

� 1895-96 Karel Havlíček 

� 1896 Moderní člověk a náboženství 

� 1896 Otázka sociální 

� 1898 Palackého idea národa českého 

� 1901 Ideály humanitní 

� 1920 Nová Evropa 

� 1925 Světová revoluce 
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� V knize Otázky sociální vyjadřuje své názory filozofické, náboženské a své učení 
o poslání českého národa v Evropě. O náboženství a vědě soudil: „Já nevěřím 
slepě, pro mě je učení o Bohu vědeckou hypotézou, a proto můj Bůh je 
jiný, než Bůh teologie.“ 

�  V předmluvě k České otázce řekl: „Národnost není jen v jazyce, ale je 
v státě a politice, v hospodaření a sociálním usilování, v mravnosti a 
zbožnosti, ve vědě, filozofii a umění.“ 

 

 

Tomáš Garrigue Masaryk  
a Bojkovice 
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Osobnost T.G.Masaryka je zajímavě spjata s Bojkovicemi. Tento velikán českých 
dějin měl vřelý vztah k našemu městu již v období před I. světovou válkou. Nejdříve 
měl zde svého přítele ze studií a tím byl MUDr. Josef Tillich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dřívější náměstí Svobody s domem J. Tillicha. 
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Pohled na Tillichův dům v pozdějších letech: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo Tillichova domu v současnosti:  



 165 

 

� T.G.Masaryk se v r. 1907 stal kandidátem na poslance říšské rady za 4.valašský 
volební okres, který mimo jiné tvořila vnější město Zlín, Valašské Klobouky, 
Vizovice a Bojkovice. V předvolební agitaci často zajížděl do Bojkovic. Přijel 
vlakem a pak se vydal vždy pěšky, přenocovat ke svému příteli MUDr. Tillichovi. 
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� Předvolební schůze s voliči konaly se ve zdejším sále hotelu Hvězdy. Bývaly vždy 
hodně navštíveny a bývaly, dle svědků, někdy i velmi bouřlivé. 

 
� Hotel Hvězda – Sušilova ulice:  
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� Někdy pobyl 

T.G.Masaryk i více 
dní.Toho využil pak 
k tomu , aby se blíže 
seznámil s pěkným 
okolím Bojkovic. Rád 
poseděl pod 
obrovskými 
věkovitými duby, 
které vyrostly v trati 
“Hradská niva“ nad 
Bojkovicemi. Pod 
těmito věkovými 
duby se nacházelo 
staroslovanské 
mohylové 
pohřebiště.Toto 
místo si velmi oblíbil. 

 
� Ten největší dub byl proto 

pojmenován jako dub Masarykův. 
Ve dvacátých  letech byl dub 
zasažen bleskem a z části zničen. 
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Jeho přátelé z něj pořídili řez a tento z úcty k svému milovanému prezidentovi a 
příteli Bojkovic, mu zaslali do Prahy. Pan prezident však usoudil, že důstojné 
místo pro tento věkovitý unikát bude v Národním muzeu, kde jej daroval a tam 
v suterénu je umístěn dodnes. Druhý řez má Karlova univerzita v Praze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nově vysazený dub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbytek původního Masarykova 
dubu 
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� Možná, že právě o tomto dubu, který je spjat s jeho pobytem v Bojkovicích, 
mluví i v kapitole knihy K. Čapka, Hovory s T. G. Masarykem – Starý strom: 

„Podívejte se na ten starý dub; prý je mu devět set let, ale jak je silný, kolik je v něm 
života! Ta velikost ani to stáří mu nebrání vyrážet v nové listí ani kvést. Člověk by měl 
stárnout podobně. Žít do sta let, to by neměl být žádný kumšt - to se rozumí, těmi 
umělými, nepřirozenými zásahy se toho nedosáhne. Růst na zdravém vzduchu a v 
sluníčku, rozumně jíst a pít, žít mravně, pracovat svaly, srdcem a mozkem, mít 
starosti, mít cíl - to je celý recept makrobiotiky. A neztratit živý zájem: protože zájem, 
to je život sám, bez zájmu a bez lásky není života.  
     Měříme život příliš jednostranně: podle jeho délky a ne podle jeho velikostí. 
Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak jej opravdu naplnit. Mnoho lidí se 
bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že oni sami a tolik jiných žijí de facto jenom 
položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti. V poznání pravdy, v mravním řádu, v 
účinné lásce máme už v tomto životě podíl na věčnosti - prodlužujeme svůj život ne o 
dni nebo o léta, ale o věčnost. Je dohře, že hledíme život člověka prodloužit; ale nadto 
jej máme zhodnotit. Někdy se mi vracívá sen, nevím, odkud se mi vzal, snad z 
nějakého obrazu: na moři loď a nad ní se naklání anděl s hodinami; čas po čase skane 
z těch hodin krůpěj do moře a anděl praví: Zas jedna minuta uplynula. Ten sen si 
vždycky uvědomuje jako výstrahu: Dělej, pracuj, dokud tvé minuty plynou.“ 
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� R.1910 byl prof. T.G.Masaryk zvolen čestným občanem Bojkovic. Jeho 
přičiněním byl zregulován dravý horský tok řeky Olšavy, který napáchal po celá 
staletí mnoho škod. 
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Pan prezident u nás 
� Jako prezident Československé republiky navštívil T. G. Masaryk Bojkovice 

v roce 1924. Obyvatelé ho přivítali na tehdejším Palackého náměstí ( nyní před 
poštou). Starosta Bojkovic František Viceník ho pozdravil těmito slovy: 

� „Pane prezidente republiky! 
� Jsme hrdi a zároveň plni radosti nad tím, že Vás můžeme uvítat v naší obci. 

Těšívali jsme se vždy na Váš příchod dříve, kdykoliv jste k nám zavítal na svých 
cestách, avšak nynější Vaše návštěva znamená příchod vítěze, osvoboditele a 
reprezentanta naší vlasti …“ 

 

 
 

� Naposledy pak zdejší obyvatelé 
osobně pozdravili svého 
milovaného prezidenta T. G. 
Masaryka 15. července 1933, 
kdy Bojkovicemi projížděl na 
letní pobyt na Slovensku. Jeho 
prezidentský vlak zastavil 
v Bojkovicích, kde se 
T.G.Masarykovi dostalo 
bouřlivého a dojemného 
uvítání. Pan prezident přijal 
okresního hejtmana 
z Uherského Brodu,  profesora 
Zbořila, učitele Tomáška, 
řídícího učitele K. Dolinu. 
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� Hradská niva byla za éry socialistického zemědělství a lesnictví zdevastována. Z 
pařezu věkovitého dubu byl  zničen poutač, který hlásil, že toto místo je spjato 
s T.G.Masarykem. Taktéž z řezu tohoto dubu, který byl vystaven v muzeu 
v Bojkovicích, musel být odstraněn nápis Masarykův dub. Z měšťanské školy 
musel být sundán nápis Masarykova měšťanská škola. Zdůvodňovalo se to tím, 
že náš kraj je silně zatížen vírou, ale hlavně pak Masarykovými ideály. Lidé však 
nezapomínají a pravdu nelze umlčet. Ten koho milujeme, na toho 
nezapomínáme. 
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Masaryk a naše škola  
 
 

� Při oslavách 80. narozenin T.G.Masaryka ,které se konaly 7.3. 1930, byl položen 
základní kámen naší školy s tím, že ponese jméno našeho prvního prezidenta. 

� T.G.Masaryk měl k Bojkovicím blízký vztah, což prokázal také tím , že na 
výstavbu nové měšťanské školy osobně daroval  10 000 Kč.  

� Budova měšťanské školy byla postavena v letech 1930-1931. Slavnostně byla 
otevřena 28. října 1931 s názvem“Masarykova měšťanská škola v Bojkovicích“. 
Pojmenování bylo v době okupace zrušeno. 
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� Po osvobození nesla naše škola v názvu opět jméno    
    T. G. Masaryka, ale jen do roku 1953, kdy muselo být opět vypuštěno.  
 
� Učitelé, žáci školy a občané Bojkovic požádali 8. března 1990 o navrácení názvu 

školy.  
 
� Dne 28. 10. 1990 byl dekret ministerstva školství o navrácení čestného názvu 

„Základní škola T. G. Masaryka“ naší škole slavnostně předán. 
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Na počest 1. československého prezidenta byla pojmenována část Bojkovic - nábřeží 
T. G. Masaryka. 
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Mezi vojáky v legiích se ještě v době války a později i obecně rozšířilo 
důvěrné označení Masaryka jako  ,,tatíčka“. Za svůj rozhodující podíl na 
vzniku samostatné Československé republiky byl však později různými 
způsoby oceňován i oficiálně. K osmdesátým narozeninám v r. 1930 byla 
prokázána nejvyšší možná pocta tím, že Národní shromáždění podle 
klasického římského vzoru vyhlásilo ústavní zákon ve znění: 
,,T.G.Masaryk zasloužil se o stát.“ V závěru aktivní politické činnosti byl 
při abdikaci z nejvyšší funkce v roce 1935 ještě poctěn čestným titulem 
,,prezident Osvoboditel “. 
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� Nástupce v prezidentském úřadě 
dr. Edvard Beneš řekl: ,,Masaryk 
jako politický a duchovní vůdce 
národa burcoval celý svůj život 
z lhostejnosti náš rozum a 
svědomí. Volal po kritice a 
diskusi. Nepovolovat zlému, 
bojovat o pravdu, prokousávat 
se k opravdovosti – to byla jeho 
hesla. Nebudeme – li lhostejní, 
nebude hluší ani k sociální 
nespravedlnosti, ani nebudeme 
mlčet k politické nepravosti. A 
tudíž boj, boj za každou cenu za 
pravdu, proti zlu, proti 
nespravedlnosti sociální a 
národní, proti mravnímu úpadku 
všeho druhu, to byl Masaryk.“  

 
 

� Rozloučíme se slovy T. G. Masaryka. 
V hovorech se spisovatelem Karlem 
Čapkem se  vyznal, že při výkonu 
prezidentského úřadu považoval za 
jistou životní satisfakci, ,,že jsem ani 
jako hlava státu nic podstatného 
nevyškrtl z toho, več jsem věřil a co 
jsem miloval jako chudý študent, jako 
učitel mládeže, jako nepohodlný 
kritik, jako reformní politik; že stoje 
v moci, nenacházím pro sebe 
nižádného jiného mravního zákona 
ani jiného vztahu k bližním, k národu 
a k světu, než jakém mne řídili před 
tím. Smím říci, že se mi potvrzuje a 
naplňuje vše, več jsem věříval, takže 
jsem nemusel změnit nic na své víře 
v humanitu a demokracii, na svém 
hledání pravdy, ani na nejvyšším 
mravním a náboženském příkazu 
lásky k člověku“. 
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� ,,Musím věřit v pokrok, že se život jednotlivce a celku lepší a že bude 
pořád lépe. Kdo věří v pokrok, nebude netrpělivý. Pokračovat, 
znamená špatné překonávat. Špatné překonávat dobrým – to není tak 
těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším.“ 

 
� ,,Ale vy jeden každý musíte vždy snésti mínění druhého. V demokracii 

je svoboda, volnost, demokracie bylo řečeno, znamená diskusi. To jest, 
nesmí se nikomu překážeti, kdo má jiné a opačné mínění. Naučiti se 
respektovati cizí mínění, vyslechnouti důvody.“  

 

Naše výprava k Masarykovu 
dubu 
 

� V dubnu roku 2007 jsme se vydali  cestou T. G. Masaryka k místu, kde rostl 
staletý dub. Po chvíli pátrání jsme díky Sokolu Bojkovice našli mladý doubek, 
který byl vysazen pro připomínku oblíbeného stromu našeho prvního prezidenta. 
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Projekt vypracovali tito žáci: 
 
8. B -     

� Šárka Kročilová 
� Marek Hamšík 
� Marta Kročová 
� Magda Miličková 
� Leona Ondrušková 
� Nikola Prná 

 
8. C -            

� Mirka Táborská 
� Tereza Machalová 

 
8. D -   

� Jiří Krejčiřík 
� Marek Šoukal 
� Gabriela Gálová 
� Žaneta Hloušková 
� Simona Faryová 
� Adéla Rosíková 
� Jitka Šopíková 
� Marek Pavlacký 

 
9. A -           

� Jiří Šmigura 
 
9. C -            

� Libor Skrášek 
� Michal Palkovič 
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� Autoři projektu pracovali pod vedením paní učitelek:Mgr. Dagmar Svobodové,          
                                                                                   Mgr. Věry Zimmermannové,               
                                                                                  Mgr. Olgy Rybnikářové. 

 

 
 

 
 

� Použité materiály: 
� Dva prezidenti v Bojkovicích, vydal MěÚ v Bojkovicích 1992 
� Navrácení čestného názvu ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice, vydal MěÚ v Bojkovicích 

1990 
� Svět v obrazech – TGM ve fotografii, Novinář 1990 
� Rudolf Eliáš: Masaryk osvoboditel, nakladatelství Josef Hokr Praha 
� J. Černý, D. Veselý: Tomáš Garrigue Masaryk, ČTK 1990 
� Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem, Československý spisovatel v Praze 

1990 
� Materiály z internetu, z Mladé fronty, fotografie soukromých majitelů 
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