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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem T. G. Masaryka na přelomu 19. a 20. století 

ve vybraných českých médiích na pozadí událostí Hilsnerovy aféry. Text podrobně 

představuje vybrané mediální výstupy ve sledovaných médiích: Šípy, Katolické listy, Právo 

lidu, Čas a Národní listy. Následně charakterizuje jejich hlavní odlišné znaky, které byly 

popsány po komparaci vybraných novinových článků. Práce také obecně seznamuje s 

obdobím 19. století a českou mediální scénou, kde nechybí základní informace o 

sledovaných periodikách. Podrobně čtenářům přibližuje proces s L. Hilsnerem od 

zavraždění A. Hrůzové, přes průběh vyšetřování až po jeho odsouzení. Důkladně je 

rozebrána i osoba T. G. Masaryka. Práce si kladla za cíl potvrdit či vyvrátit hypotézu, že 

vybraná česká média publikovala články o Masarykovi v rozdílném znění. V závěru práce 

docházíme k verifikaci dané hypotézy, jak již naznačovalo teoretické východisko práce. 

Periodika Šípy, Katolické listy a Národní listy vytvářely o Masarykovi ve svých článcích 

často negativní obraz, a to nejen v návaznosti na Hilsnerovu aféru. Právo lidu bylo 

v počátcích sledovaného období Masarykovi nakloněno, postupně se články staly spíše 

neutrální. Periodikum Čas zcela zastávalo Masarykova stanoviska a vytvářelo o něm 

pozitivní obraz, což je také důsledkem jeho politického a osobního spříznění s Časem. 
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2 

Úvod 
 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou mediálního obrazu univerzitního 

profesora Tomáše Garrigua Masaryka, pozdějšího prvního československého prezidenta, 

v období Hilsnerovy aféry, která proběhla na přelomu 19. a 20. století. Hilsnerovou aférou 

označujeme událost zavraždění Anežky Hrůzové v městečku Polná na konci března roku 

1899. Z této vraždy byl obviněn a odsouzen žid Leopold Hilsner. Po vynesení prvního 

rozsudku se do procesu vložil T. G. Masaryk se svou brožurou Nutnost revidovati proces 

Polenský1, ve které popisuje hlavní důvody, proč by měl znovu proběhnout proces, který dle 

jeho názoru není postaven na relevantních důkazech. Tento Masarykův čin rozpoutal proti 

jeho osobě veřejnou přestřelku, která probíhala i prostřednictvím českých tištěných médií. 

Práce detailně přibližuje obsahy vybraných mediálních výstupů, které ve vymezeném období 

(září 1899 – září 1901) publikovala periodika Šípy, Katolické listy, Právo lidu, Čas a Národní 

listy. Práce poskytuje čtenáři hlubší poznatky o Masarykově mediálním obraze ve 

zmiňovaném období a jejím hlavním cílem je potvrdit či vyvrátit hypotézu, že sledovaná 

média podávala o Masarykovy v průběhu zmiňované aféry zprávy odlišného znění se 

zaměřením na hlavní charakteristické rozdílnosti a souvislosti publikovaných mediálních 

výstupů.  

Text je rozdělen na část teoretickou a praktickou, které se dělí na šest kapitol a několik 

podkapitol. První kapitola stručně seznamuje čtenáře s obdobím 19. století pro snazší 

pochopení navazujícího textu. Druhá kapitola obecně rozebírá stav české mediální scény 

v 19. století, charakterizuje vybraná média, jejich zaměření, fungování a postavení ve 

veřejném životě české společnosti. Další část se podrobně věnuje vraždě v Polné, ze které 

byl obžalován Leopold Hilsner. Popisuje průběh aféry od jejího počátku, přes soudní 

přelíčení až po vyústění procesu. Na to navazuje kapitola, která rozebírá osobu T. G. 

Masaryka. Nejdříve jeho postavení ve společnosti v 19. století, následně rozebírá jeho osobní 

postoj k náboženství a židům a popisuje jeho stanoviska k vraždě v Polné a obvinění 

Leopolda Hilsnera. Teoretická část se může zdát podrobnější a delší, především tedy část o 

vraždě v Polné, vyšetřování a procesu, než by možná dané téma vyžadovalo, ale je důležité 

řádně čtenáře seznámit se zmíněnou aférou a jejím celým průběhem pro plné pochopení 

kontextu publikovaných článků, ve kterých se souvislosti většinou nevysvětlují.  

                                                           
1 Masaryk, Tomáš Garrigue: Nutnost revidovati proces Polenský dokazuje T. G. Masaryk. Praha: Nákladem 

„Času“, 1899. 
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Analytická část obsahuje především seznámení s vybranými mediálními výstupy, které se 

týkaly Masaryka ve sledovaných médiích. V textu nejsou zařazeny všechny články, které 

obsahovaly klíčové slovo, tedy T. G. Masaryk, ale jsou vybrány ty, které se přímo zabývají 

Masarykem. Vybrané články jsou součástí rozsáhlejší obrázkové přílohy, která je přiložena 

k této práci. Poslední kapitola se věnuje vybraným publikovaným článkům jednotlivých 

médií, které popisují stejnou událost. Kapitola porovnává jednotlivé výstupy a charakterizuje 

hlavní odlišnosti jednotlivých periodik v souvislosti s publikovanými články o T. G. 

Masarykovi. 

Stěžejním materiálem pro zpracování praktické části textu byly vydané prameny, tedy 

dobové výtisky vybraných novin. Prozkoumání zmíněných listů byla časově nejnáročnější 

část pro zpracování tohoto textu. Postupně byla probádána všechna vydaná novinová čísla 

periodik Šípy, Katolické listy, Právo lidu, Čas a Národní listy ve sledovaném období září 

1899 – září 1901. Vybraná periodika jsou dostupná v Národní knihovně, Pražském 

městském archivu a některé výtisky jsou také digitalizované na webových stránkách Zemské 

knihovny v Brně. Pro sepsání teoretické části práce byly důležitým zdrojem informací 

dobové publikace, které rozebíraly zavraždění A. Hrůzové. Tedy brožura T. G. Masaryka 

Nutnost revidovati proces Polenský, ale také kniha B. Adlera Boj o Polnou či J. Ryse 

Hilsneriáda a TGM. Z odborných publikací si zaslouží zmínit díla J. Kovtuna Tajuplná 

vražda: případ Leopolda Hilsnera a L. Tomana TGM a hilsneriáda, které byly velmi 

nápomocné při zpracování teoretického konceptu práce. Během zpracování textu byly 

využity metody přímá, deskripce, explanace a komparace. 
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1 Historický kontext doby 
 

Události, které souvisí s hilsneriádou, proběhly na sklonku posledního desetiletí 19. století. 

Abychom pochopili okolnosti, které vedly k této aféře, musíme nahlédnout do minulosti a 

porozumět tomuto „dlouhému“ století, a to v prostředí evropském, ve kterém leží kořeny 

všech budoucích dějů propletených s osudem Leopolda Hilsnera. 

1.1 Obecná charakteristika 
 

Jedním z významných mezníků 19. století je přeměna feudální společnosti na kapitalistickou 

(moderní). Kořeny těchto změn můžeme hledat v průmyslové revoluci, industrializaci, 

ekonomickém růstu, v demografických změnách, ve vybudování peněžní a obchodní sféry 

či ve změnách dopravních a komunikačních, které toto období přineslo.2  

Tento přerod také souvisel se vznikem národního smýšlení v Evropě, které se začalo 

projevovat v 1. pol. 19. století. Původ ale můžeme hledat již v období Velké francouzské 

revoluce, na jejímž konci vzniká občanská společnost, ve které dominují dříve upozaděné 

sociální třídy tzv. střední (buržoazní) stav. Dané změny s sebou přinesly také kulturní a 

duchovní přerod ve formě osvícenství, romantismu a později realismu.3 Právě osvícenství 

představuje předpoklad pro vznik moderního národa, jenž si je vědom své národnostní 

příslušnosti. Dále také vychází z rozpadu feudálního systému, do popředí vyzdvihuje 

vzdělání, posiluje se důležitost psaného a tištěného slova a narůstá význam inteligence, a to 

vše na pozadí sílícího nacionalismu. 

Jednou z vrcholných proměn Evropy byla revoluční vlna z roku 1848, jejímž cílem bylo 

odstranění posledních zbytků feudalismu, zavedení ústavnosti a základních občanských 

práv. První impulsy nespokojených Evropanů, které později vedly k těmto revolučním 

snahám, se začaly projevovat po novém uspořádání zemí po napoleonských válkách, na 

kterém se mocnosti dohodly mezi lety 1814 až 1815 na Vídeňském kongresu, kde prakticky 

došlo k upevnění absolutistické moci. Následující léta přinesla hospodářské změny, které 

posílily sebevědomí městské části obyvatel. To se projevilo i ve strukturách sociálních a 

kulturních, což také vedlo ke snaze městských skupin i části aristokracie změnit 

proporcionální rozdělení státní moci a správy.4 Jednotlivé evropské národy se postupně 

                                                           
2 Jakubec, Ivan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992, s. 7. 
3 Křen, Jan. Dvě století střední Evropy, s. 102. 
4 Bednařík, Petr, Jan Jirák a Barbara Köpplová. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti, s. 85-86. 
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snažily o autonomní správu a sjednocení, což bylo také poháněno sílícím sociálním 

neklidem, který byl zapříčiněn také nedostatkem potravin, jenž zasáhl Evropu ve 40. letech.5  

Po politické stránce nebyla revoluce zpočátku zcela úspěšná, ale zanechala po sobě značně 

viditelné stopy, především v podobě zrušení roboty a odstranění státních zásahů ve sféře 

obchodu a průmyslu a došlo také k posílení pozice dělnické vrstvy.6 Pokračující 50. léta 

přinesla řadu válek, které přispěly k naplnění národnostních myšlenek na území Německa, 

Itálie, kde došlo k sjednocení, a ve Francii, která vyhlásila republiku. Následující období 

také přálo rozvoji vědy a techniky, a to z velké části na úkor křesťanské víry. Například 

Charles Darwin s teorií o evolučním vývoji člověka z roku 1859 zpochybnil křesťanské 

dogma o původu lidí, což vyvolalo vášnivé diskuze.7 

 V případě českých zemí přinesla porevoluční léta posílení absolutismu, tzv. Bachův 

absolutismus.8 Politický život se zklidnil, což ale nemělo vliv na hospodářskou konjukturu9 

(především jako důsledek odstranění celních hranic v rámci monarchie a zjednodušení 

pravidel pro import), modernizaci společnosti a sílící snahy o národnostní stát, které se plně 

projevily v 2. pol. 19. století. V 60. letech ztratila Vídeň absolutní moc nad částmi 

monarchie, a to především jako důsledek krize, do které se říše dostala v roce 1859 po 

prohrané válce s Itálií. Následovala vláda ve formě konstituční monarchie, která vyústila 

vyhlášením rakousko – uherského dualismu. Česká politická scéna měla stejné ambice jako 

Uhry, ale nikdy se jí je nepodařilo realizovat. Jejich nesouhlas byl poté prezentován formou 

politiky pasivní rezistence až do roku 1879. Postupně došlo k politickému uvolnění, Češi 

mohli volit své zástupce na lokální úrovni, zemských sněmů, dolní sněmovny a říšské rady. 

Vznikaly nové hospodářské, vlastenecké či kulturní spolky, postupně došlo 

k zrovnoprávnění češtiny s němčinou, rozvíjelo se dělnické hnutí a rostla gramotnost 

obyvatelstva.10 Konec 80. let a 90. léta se vyznačovala prosazováním nových politických 

proudů, témata týkající se národního uvědomování a otázky emancipace byly naléhavější. 

Bylo zavedeno všeobecné hlasovací právo pro muže a vztahy mezi Čechy a Němci byly 

velmi napjaté. To se také projevovalo sílícím antisemitismem (rasový, národnostní) 

v českém prostředí, který tu byl zakořeněný již z dob dřívějších. Židé se stali předmětem 

                                                           
5 Křen, Jan. Dvě století střední Evropy, s. 145-156. 
6 Bednařík, Petr, Jan Jirák a Barbara Köpplová. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti, s. 88. 
7 Tamtéž, s. 90-91. 
8 Bachův absolutismus je pojmenován podle Alexandra Bacha, který v rámci monarchie stál v čele resortu 

vnitra a politice a svou moc opíral o byrokracii, policii a armádu. 
9 Hospodářský růst nejen v Evropě byl zbrzděn v roce 1873, kdy došlo ke krachu na vídeňské burze, která 

zasáhla celý svět. 
10 Bednařík, Petr, Jan Jirák a Barbara Köpplová. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti, s. 97-98. 
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křivd, které Češi cítili vůči Vídni, a to především v oblasti podnikání.11 Tyto společenské, 

politické, hospodářské a sociální změny také potlačily náboženskou scénu do pozadí. Právě 

na přelomu 19. a 20. století vedla katolická církev boj s nacionálními, socialistickými, 

liberálními či komunistickými ideologiemi.12 

  

                                                           
11 Kieval, Hillel J. Formování českého židovstva: národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870-

1918, s. 102. 
12 Ryneš, Václav. Český národ a katolicismus v 18. a 19. století, s. 5. 
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2 Mediální scéna 19. století 
 

Nejen prostředí politické, hospodářské či kulturní prošlo výraznými proměnami v 19. století, 

ale došlo i k proměnám mediální scény, která se stala zrcadlem moderní společnosti.13  

Český tisk se v průběhu 19. století potýkal s obdobím rozvoje, ale i útiskem. V první 

polovině století došlo především k technologickému rozvoji, který se dotkl produkce 

tiskovin a vedl k rozšíření tisku v masovějším měřítku. Je to období spjaté s národním 

uvědomováním, rozvojem psaného textu v češtině a vznikem odborně zaměřených časopisů 

psaných také v českém jazyce.  

Během revoluční doby v roce 1848 hrála významnou roli skutečnost, že došlo k zrušení 

předběžné cenzury, která se do té doby uplatňovala na celém území monarchie. To mělo za 

důsledek, že se média začala zabývat politickými tématy mnohem více a tisk se stal aktivním 

hráčem na politickém poli. Ve velkém měřítku také vznikala nová periodika, jejich úroveň 

byla ale značně rozdílná a závisela na zkušenosti novinářů a redaktorů. Po revolučních 

tendencích byl tisk administrativně a finančně výrazně zatěžován. Vydavatelé byli nuceni 

platit kauce, odvádět inzertní daň a byl zaveden novinový kolek, který musel být součástí 

každého výtisku, což vedlo k podstatnému prodražení novin. Tyto ekonomické, ale i 

politické represe nakonec způsobily dočasné potlačení politického tisku a vydávala se pouze 

dvě periodika v českém jazyce.14 Literární, vědecká či zábavná periodika měla volnější 

prostor k rozvoji, často je ale brzdil malý počet odběratelů.15  

Od 60. let až do konce 80. let docházelo celkově k postupné liberalizaci mediální legislativy 

a psané slovo opět nabývalo na významu.16 Byl to jeden z důsledků uvolněnějších poměrů 

po skončení Bachova absolutismu. V následujících letech se zakotvilo profesionální 

povolání novináře, začala se rozvíjet komunální žurnalistika, média se stala nástrojem 

sdružování lidí se stejným ideovým smýšlením, ale je to především období vzniku tradičních 

politických listů.17  

Poslední desetiletí 19. století a přerod k 20. století se vyznačuje výraznějším obchodním 

duchem. Vydávané noviny, již nepatřily jednotlivcům či rodinnému podnikání, ale 

vlastnictví spadalo ve většině případů pod vydavatelské spolky, akciové společnosti, či pod 

                                                           
13 Bednařík, Petr, Jan Jirák a Barbara Köpplová. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti, s. 98. 
14 Končelík, Jakub, Pavel Večeřa a Petr Orság. Dějiny českých médií 20. století, s. 18. 
15 Bednařík, Petr, Jan Jirák a Barbara Köpplová. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti, s. 107. 
16 Končelík, Jakub, Pavel Večeřa a Petr Orság. Dějiny českých médií 20. století, s. 19. 
17 Bednařík, Petr, Jan Jirák a Barbara Köpplová. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti, s. 109-110. 
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strukturu politických stran. V redakcích se objevovaly první ženy, které vedly rubriky módy 

či ženské otázky, objevuje se bulvarizace, noviny se také začínají více vizualizovat pomocí 

fotografií. Pro toto období je charakteristická široká nabídková škála titulů. K dostání není 

pouze jen politický tisk, zájmový či profesně odborný, ale také velmi úzce specializovaný. 

Postupně také docházelo k omezení tiskových nařízení.18  

Mezi periodika, která vznikla v průběhu tohoto století, patří i Národní listy, Čas, Právo lidu, 

Katolické listy a Šípy, které si v následujícím textu podrobněji představíme, jelikož jejich 

obsah vydaný mezi lety 1899 až 1901 tvoří těžiště této práce. 

2.1 Charakteristika vybraných periodik 
 

Národní listy založil v roce 1861 Julius Grégr19, kterému se podařilo v následujících 

desetiletích vybudovat jeden z nejúspěšnějších listů na české scéně. Spolu s deníkem Čas to 

byly první noviny s politickým zaměřením, které dostaly povolení vydávat tisk po 

represivním období v 50. letech. Původně chtěli noviny založit F. Palacký a F. L. Riegr, ale 

ani jeden neobdržel koncesi na vydávání tohoto listu. Spojili se proto s J. Grégrem, který 

koncesi získal. F. Palacký a F. L. Rieger osobně neznali J. Grégra jen bratra doktora Edvarda 

Grégra, který bratra doporučil.20 Po roce se ale spolupráce rozpadla. J. Grégr finančně 

vyplatil ostatní vlastníky z důvodu neshod názorových, ale i finančních a stal se tak jediným 

vlastníkem listu.21  První číslo vyšlo 1. ledna 1861 s nákladem osmi tisíc výtisků.22 Redakce 

původně sídlila v domě „U Tří kaprů“ v Kolovratově třídě. Tisk první rok obstarávala 

tiskárna Antonína Renna. V následujících letech se redakce i tisk několikrát stěhovaly na 

různá místa po Praze. Roku 1880 J. Grégr začal postupně skupovat dům č. 3 v Mariánské 

ulici, kde byl v té době známý pražský pivovar U Turků. Nejdříve koupil přízemní část 

domu, kam přesunul tisk novin, a v roce 1882 se také redakce, expedice a administrace 

přestěhovala z nedalekého domu U Zlaté lodi do prvního patra domu U Turků.23 

Noviny se věnovaly nejen politickým a kulturním tématům, ale jejich snahou bylo obsáhnout 

různé sféry jako hospodářskou, později sportovní, válečnou či zahraniční. Mezi slavné 

osobnosti, které přispívaly do Národních listů, patří Jan Neruda, který se proslavil především 

                                                           
18 Bednařík, Petr, Jan Jirák a Barbara Köpplová. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti, s. 136-137. 
19 Julius Grégr původně vystudoval práva. 
20 Srov., Národní listy jubilejní sborník, s. 17. 
21 Verner, Pavel. Historie mediální komunikace, s. 90. 
22 Srov., Národní listy jubilejní sborník, s. 17. 
23 Srov., Národní listy jubilejní sborník, s. 20. 
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díky jeho fejetonové tvorbě. Neruda byl autorem mnoha antisemitských fejetonů, které byly 

později shrnuty do brožury pod názvem Pro strach židovský24. Dále přispívali do listu Jakub 

Arbes, Vítězslav Hálek, Karel Sladkovský, Svatopluk Čech, František Šimeček, Ignát 

Hermann, Miroslav Tyrš či Bedřich Smetana, který obohacoval hudební rubriku nebo také 

vídeňský zpravodaj Gustav Eim.25 Listy byly mediální základnou pro politickou skupinu 

mladočeši26 a svůj vrchol zažily v druhé polovině 19. století, kdy vycházely dvakrát denně, 

tedy ráno a večer.27 Samotnou administraci listu vedl Josef Němec, manžel Boženy 

Němcové.  

Národní listy byly v počátcích jejich činnosti známy především jako listy, kde mladí novináři 

vedli tiskové procesy. Například sympatizovali s italským revolucionářem Garibaldim, za 

což byly listy napomenuty a J. Grégr byl několikrát uvězněn za tyto tiskové procesy. Od 15. 

června 1865 došlo ke sloučení Národních listů s periodikem Hlas28.29 Grégr dokázal 

z Národních listů udělat prosperující noviny. Docílil toho především radikalizací politického 

programu, kde dominovala hlavně nacionální protiněmecká, protivládní témata a negativně 

se také vymezoval vůči skupině staročechů.30 Národní listy reflektovaly názory čtenářů, 

jejich žurnalisté byli flexibilní a jazykově velmi vytříbení.31 

Po smrti J. Grégra roku 1896 bylo na základě jeho závěti vedení listu svěřeno redakční radě. 

Šéfredaktorem stal se Josef Anýž, časem byl do vedení deníku také přizván nejstarší Grégrův 

syn Prokop Grégr.32 Na konci roku 1909 přešly Národní listy do vlastnictví Národní strany 

svobodomyslné ve formě akciové společnosti. V jejím čele stanul Karel Kramář a Alois 

Rašín.33 V roce 1918 od května do října došlo k zastavení jejich vydávání. Národní listy byly 

                                                           
24 Neruda, Jan: Pro strach židovský. Politická studie. V Praze Dr. Grégr a Ferd. Dattel, 1870. 
25 Verner, Pavel. Historie mediální komunikace, s. 91-92. 
26 Mladočeši se zrodili jako Národní strana svobodomyslná roku 1874, kdy se oddělila od staročechů. Mezi její 

hlavní osobnosti patřili Karel Sladkovský, bratři Grégrovi, A. Trojan. V pozdějších letech také J. Kaizl a K. 

Kramář. Na začátku devadesátých let patřil mezi mladočechy také T. G. Masaryk, který byl v roce 1891 zvolen 

za tuto stranu do říšské rady. V roce 1893 se ale Masaryk vzdává svého mandátu a opouští tuto politickou 

skupinu. 
27 Končelík, Jakub, Pavel Večeřa a Petr Orság. Dějiny českých médií 20. století, s. 19-21. 
28 Deník Hlas vznikl v roce 1862. Jeho majitelem byl Antonín Finka a odpovědným redaktorem se stal Vincent 

Vávra. Noviny podporovali myšlenku federálního uspořádání Rakouska a negativně se stavěly 

k centralizovanému řízení politické moci z Vídně. Vávra byl za tyto názory uvězněn. Ve vězení se potkal 

s Juliem Grégrem. Spolu se dohodli na sloučení Hlasu a Národních listů, jelikož jejich názorový proud byl 

velmi obdobný. 
29 Verner, Pavel. Historie mediální komunikace, s. 90. 
30 Staročeši neboli Národní strana byla jedna z nejsilnějších politických stran v druhé po19. století. Její kořeny 

sahají do roku 1848, ale významu nabývá především po roce 1859. Mezi hlavní představitele patřil F. Palacký, 

F. L. Rieger, F. A. Bauner, A. Bráf. 
31 Verner, Pavel. Historie mediální komunikace, s. 115. 
32 Srov., Národní listy jubilejní sborník, s. 73. 
33 Tamtéž, s. 94. 
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vydávány do roku 1941, následně byla jejich činnost v důsledku okupace nacistické okupace 

Československa zastavena. 

 

V roce 1897 vznikl v Praze dělnický deník Právo Lidu, který se politicky vyznačoval 

nákloností k sociálním demokratům. Sociálně demokraticky zaměřený tisk začal vycházet 

od 2. pol. 19. století. Právo lidu vycházelo ve formě časopisu v Kuklenách u Hradce Králové 

od roku 1893, a to jednou za čtrnáct dní a pravidelně byl konfiskován. Následně byl roku 

1884 přestěhován do Humpolce a o rok později do Prahy. O dva roky později 1. října začal 

vycházet denně, jak o tom rozhodl ústřední výkonný výbor strany.34  

Právo lidu vycházelo v nákladech okolo 20 tisíc35 výtisků a jako první přišel s deníkovou 

fotografií.36  Mezi redaktory patřili Antonín Němec, František Soukup, František Tomášek, 

Josef Schuster, František Krejčí, Václav Šturc či Jozef Hudec. Postupně list rozšířil své 

politické zaměření i o rubriky praktické či kulturní a od roku 1912 vycházel také Večerník 

Práva lidu. Po vzniku Československa řídil noviny sociálně demokratický politik Josef 

Stivín, přispíval Bohumír Šmeral či zahraniční redaktor listu Gustav Winter. 37 V roce 1920, 

kdy došlo k vnitřnímu rozkolu v sociálně demokratické straně, část redakce Práva lidu poté 

odešla do nově vzniklého stranického tisku komunistů Rudého práva.38 Po konci okupace 

v roce 1945 byla činnost deníku obnovena, šéfredaktorem se stal Jan Vaněk a deník vycházel 

v nákladu 190 tisíc výtisků. Netrvalo ale mnoho let a po komunistickém převratu v červnu 

roku 1948 v souvislosti se sloučením sociálně demokratické strany s KSČ zaniklo Právo lidu 

a část redakce i čtenáře převzalo Rudé právo.39 K obnově tisku došlo v exilu v německém 

Wuppertalu, kde Právo lidu vycházelo jako čtvrtletník sociálních demokratů pod vedením 

Jiřího Loewy.40 Na území Československa svoji činnost obnovila na krátko i po Sametové 

revoluci, první číslo vyšlo v prosinci 1989.41 

 

                                                           
34 Katalog výstavky: 50 let Práva lidu, 70 let Čs. sociální demokracie, s. 3-4. 
35 Verner, Pavel. Historie mediální komunikace, s. 98. 
36 Bednařík, Petr, Jan Jirák a Barbara Köpplová. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti, s. 138 
37 Tamtéž, s. 144 
38 Česká strana sociálně demokratická. Před 120 lety začalo vycházet Právo lidu, nejvýznamnější list české 

sociální demokracie [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/pred-120-

lety-zacalo-vychazet-pravo-lidu- 
39 Končelík, Jakub, Pavel Večeřa a Petr Orság. Dějiny českých médií 20. století, s. 145. 
40 Bednařík, Petr, Jan Jirák a Barbara Köpplová. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti, s. 351. 
41 Česká strana sociálně demokratická, Před 120 lety začalo vycházet Právo lidu, nejvýznamnější list české 

sociální demokracie [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/pred-120-

lety-zacalo-vychazet-pravo-lidu- 
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Čas byl původně koncipován jako časopis, později se z něj stal deník. Založen byl v roce 

1886 novinářem Janem Herbenem, blízkým přítelem T. G. Masaryka. Titul se stal ústředním 

orgánem Realistické strany, kterou Masaryk založil. Herben sám původně působil 

v Národních listech (svěřena mu byla rubrika „Zprávy z Moravy)42, ale s Grégrem se 

neshodli v otázce pravosti rukopisů královedvorského a zelenohorského a v roce 1886 dostal 

výpověď. Rozhodl se proto s dalšími mladými odpůrci pravosti rukopisů založit vlastní 

deník. Ti po několik měsíců skládali ze svých měsíčních platů část, až nastřádali 70 zlatých 

a 20. prosince 1886 vyšlo první číslo jako čtrnáctideník.43 List poté vyvolal vášnivou diskuzi 

ohledně pravosti rukopisů.44 K jeho přispěvatelům patřili nejen T. G. Masaryk, ale i dr. Karel 

Kramář45, spolu se snažili modernizovat staročechy a jejich publikum tvořila především tzv. 

inteligence.46 Herben a Čas je také spjat se jmény jako Petr Bezruč, Jan Karafiát či Josef 

Machara, stejně tak i se jmény významných Slováků  Vavro Šrobára či Milan Rastislava 

Štefánika.47 Čas se sám snažil o intelektualizaci žurnalistiky, často komentoval obsah témat 

a jejich uchopení v ostatním tisku. Snažil se o odbornější vhled do témat založený na 

ověřování faktů a věcných argumentů.48 V roce 1888 se stal týdeníkem, později v roce 1899 

obdeníkem a v letech 1900 až 1915 vycházel jako deník, bylo to také období, kdy se realisté 

rozhodli stát stranou politickou. V Čase vycházely rubriky jako Umění, věda, školství, 

Politický přehled či Dopisy domácí i zahraniční, postupně ale opouštěli kulturnější vhled a 

zaměřili se více na politiku. Noviny věnovaly pozornost také socialistickému hnutí, ale nikdy 

se za socialistický list nepovažovaly, ani okolí je nepovažovalo, ale kritiky se jim za to 

dostávalo.49 

Financování listu bylo na jeho počátku složitější a Herben často řešil nedostatek peněz na 

zaplacení tisku. V roce 1888 připadlo vydávání listu družstvu, které přeměnilo díky nově 

vloženým financím Čas na týdeník. V družstvu byl Masaryk, Kaizl, Kramář a další. Kaizl a 

Kramář opustili Čas v roce 1893 poté, co Masaryk složil poslanecký mandát. S finančním 

deficitem se Čas potýkal prakticky po celou dobu své existence.50 Jeho vydávání bylo 

zastaveno v roce 1915, tedy v průběhu 1. světové války, kterou Čas ve svých novinách velmi 

                                                           
42 Cháb, Václav. Jan Herben, s. 7. 
43 Tamtéž, s. 13. 
44 Verner, Pavel. Historie mediální komunikace, s. 93. 
45 Karel Kramář v roce 1910 převzal společně s Aloisem Rašínem Národní listy. 
46 Verner, Pavel. Historie mediální komunikace, s. 98. 
47 Cháb, Václav. Jan Herben, s. 26. 
48 Bednařík, Petr, Jan Jirák a Barbara Köpplová. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti, s. 138. 
49 Cháb, Václav. Jan Herben, s. 16-17. 
50 Herben, Jan. Kniha vzpomínek, s. 184-186 
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podrobně sledoval a analyzoval. Její podoba se ale nelíbila rakouským úřadům. Noviny byly 

poté obnoveny od červen 1920 až do ledna 1923, ale již bez Herbenovy přítomnosti a 

politického zázemí realistů, které se na poč. 20. let rozpadlo.51  

 

Periodikum Katolické listy se stejně jako ostatní katolické listy přizpůsobovalo modernizaci 

společnosti hůře než ostatní liberální či socialistické listy.52 Deník vznikl fúzí listu Čech, 

který zastavil svoji činnost pod nátlakem kardinála Schönborna, který zastával názor, že 

přechod listu Čech do soukromých rukou, ke kterému došlo poč. 90. let 19. století, 

Cyrilometodějské tiskárny Václava Kotrby st., znemožní určovat jeho směr. Proto byl Čech 

sloučen v prosinci 1896 s Večerními novinami pod názvem Katolické listy. Vydávalo jej 

nově založené Družstvo sv. Vojtěcha.53 Církev tedy obnovila svůj vliv nad listem, což bylo 

důležité pro jeho politické směřování, ale financování listu bylo složité. Většinou se 

spoléhalo na peněžní dary věřících, šlechticů, církevních spolků apod. Katolické listy 

každoročně čelily ztrátě ve výši 50 tisíc zlatých a i přesto, že v čele novin byly zkušené 

osoby jako Josef Kratochvíl, JUDr. Jan Sojka či P. F. Vaněček, muselo vedení najít cestu 

jak z této nepříznivé situace ven. Družstvo sv. Vojtěcha se po dlouhých debatách rozhodlo 

převést vydávání listu na V. Kotrbu mladšího, ten postupně získal nad listy veškerou 

kontrolu a v roce 1904 je opět přejmenoval na periodikum Čech a určoval jejich názorovou 

linii.54 

 

Šípy vznikly jako satirický stranický časopis vycházející mezi lety 1887–1907, který spadal 

pod politickou linii mladočechů. Vyznačoval se agresivním protiněmeckým a antisemitským 

postojem, ve kterém se často objevovala ilustrace a satirické vyobrazení událostí.55 Vycházel 

jako týdeník, který se často spojoval s nacionalistickým obsahem Národních listů, a zastával 

program bratří Grégrů.  K ústředním tématům patřil boj za české státní právo, vyobrazoval 

napětí mezi Čechy a Němci a na konci 90. let 19. století zdůrazňoval boj mezi českými 

politickými stranami.56 V tisku se naopak nenašlo pochopení pro progresivní křídlo 

mladočechů, které bylo tvořeno Karlem Kramářem či Josefem Kaizlem. Hlavním 

                                                           
51 Cháb, Václav. Jan Herben, s. 24-30. 
52 Bednařík, Petr, Jan Jirák a Barbara Köpplová. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti, s. 145-146. 
53 Marek, Pavel. Český katolicismus 1890-1914, s. 245. 
54 Tamtéž, s. 246. 
55 Bednařík, Petr, Jan Jirák a Barbara Köpplová. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti, s. 116. 
56 Fronk, Václav. Vybrané humoristické a satirické časopisy 1848-1918. In: V Okovech smíchu: karikatura a 

české umění 1900-1950, s. 102. 
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ilustrátorem Šípů byl Karel Krejčí, který také přispíval do Humoristických listů, asi 

nejúspěšnějšího listu tohoto typu, který byl na území českých zemí v devatenáctém století 

vydáván.57 

Obecně byly humoristické časopisy fenoménem 2. pol. 19. století. První větší odezvu 

datujeme od roku 1848, kdy došlo ke zrušení cenzury. Tento vývoj byl ale přerušen hned 

v následujícím roce. Po Bachovi přichází opět uvolnění na mediální scéně a vzniká i mnoho 

ambiciózních pokusů o humoristické listy, ale jen některým se podařilo udržet na trhu více 

jak dva ročníky. Tyto listy poté velmi rychle sklouzávaly k politické satiře, která byla často 

vyobrazena na základě biblických motivů či antické mytologie. Stejně tak bylo jasně 

definováno „dobro“ a „zlo“ se snahou vzbudit odpor k politickým protivníkům. Kresby se 

nedaly vůbec považovat za něco úsměvného s cílem pobavit svého čtenáře, minimálně co se 

politické produkce týče. Změna přišla až s počátkem dvacátého století.58  

  

                                                           
57 Fronk, Václav. Vybrané humoristické a satirické časopisy 1848-1918. In: V Okovech smíchu: karikatura a 

české umění 1900-1950, s., s. 99. 
58 Tamtéž, s. 99-100. 
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3 Vražda v Polné 
 

Je na místě dříve, než se zaměříme konkrétně na proces v Polné, nastínit situaci v jaké se 

nacházela antisemitská nálada v české společnosti, abychom pochopili pohnutky obyvatel 

českých zemí, které vedly k polenskému procesu. 

 

První krůčky českého antisemitismu v 19. století se označují jako hospodářské se snahou 

odstranit či eliminovat židovské obyvatelstvo z ekonomického života ve prospěch Čechů. 

Ke konci století měl poté český antisemitismus hodně co do činění s vyostřenými vztahy 

s německým obyvatelstvem. Židé byli jazykově a kulturně Němcům velmi blízcí a českým 

obyvatelstvem byli vnímáni jako posilovatelé německého národa, který jde proti českému, 

který jim ukrajuje z jejich hospodářské prosperity.59 Jak píše Adler ve svém faktografickém 

románu: „Kdo chce pomáhat Čechům, musí bojovat proti německým utlačovatelům a 

židovským podnikatelům, zkrátka proti všem Němcům, k nimž ovšem patří také Židé. 

Maloburžoazním Čechům splývá německý velkokapitál a židovství v jakousi jednotu, která 

je ohrožuje a kterou nenávidějí.“60 Tyto protiněmecké/protižidovské nálady byly živeny 

především rozdrobenou politickou scénou a její propagandou ventilovanou skrze média, 

která se postupně dostávala k širokým masám. V českém prostředí se projevovaly dva hlavní 

antisemitsky laděné proudy: Katolicko-politický, jenž bojoval za obnovení křesťanského 

řádu, odstranění kapitalismu a individualismu a nacionální, který vyobrazoval židy jako 

nepřátele českých národních snah. V 90. letech se situace ještě více vyostřila poté, co 

sociální demokracie, která byla často podporována židovskou komunitou, vstoupila do 

politických vod.61 Tento politicky laděný antisemitismus se projevoval především ve 

městech. Na vesnici stále spíše převládal nábožensky motivovaný antisemitismus, který je 

označován za antijudaismus.62  

Paralelně také vzniká od poloviny 19. století nový druh antisemitismu, který nemá 

náboženské kořeny. Antisemitismus rasový, jehož příčiny vidíme v migrační vlně Židů 

ruských a polských z Východu, kteří nejčastěji mířili do Vídně, Budapešti a Berlína. Lidé 

                                                           
59 Goldstücker, Eduard. K dějinám českého antisemitismu, In: Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999, 

s. 146. 
60 Adler, Bruno. Boj o Polnou, s. 51. 
61 Frankl, Michal. Obvinění z rituální vraždy v českém antisemitismu na konci 19. století, In: Hilsnerova aféra 

a česká společnost 1899-1999, s. 155-156. 
62 Hanzal, Josef. Kořeny a projevy českého antisemitismu na přelomu 19. a 20. století, In: Hilsnerova aféra a 

česká společnost 1899-1900, s. 160-162. 
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potřebovali nové záminky, proč židy nenávidět: z náboženských pohnutek to již nešlo, 

společnost byla křesťansky velmi vlažná, důvody se tudíž našly rasové. Právě tady se rodí 

zárodek budoucího hitlerovského holocaustu. Tento rasový antisemitismus se ale netýkal 

českého území, tam přišel až ve 20. století.63 

Polenský případ nebyl také ojedinělý projev antisemitismu v poslední třetině 19. století. Již 

předtím byli židé obviňováni z rituálních zločinů. Zmíním případ mladé dívky Eszter 

Solymosiové v Tiszaeszláru, která se utopila, ale za její vraždu stanula před soudem skupina 

židů, která měla využít její krev pro náboženské účely. V německém Porýní byl obviněn žid 

Adolf Buschloff, jenž měl usmrtit pětiletého chlapce na košérský způsob podřezáním. Ve 

Francii to byl židovský důstojník Alfred Dreyfus, který byl obviněn ze špionáže,64 v roce 

1911 byl v Rusku z rituální vraždy obviněn žid Mendel Beilis.65 V Českých zemích lidé 

hlásili pokusy židů o odebrání křesťanské krve, tyto pomluvy byly následně vyvráceny a 

odsouzeny, ale určitý lidový antisemitismus, který ve společnosti rezonoval, zapříčinil, že 

se tyto pomluvy velmi rychle šířily a lidé jim snadno uvěřili. Jako typický příklad nám může 

posloužit případ z Polné.66 

 

Na konci března roku 1899 došlo k usmrcení devatenáctileté dívky Anežky Hrůzové, která 

byla nalezena 1. dubna téhož roku na okraji lesa Březnice u Polné mrtvá. Anežka Hrůzová 

pocházela z chudších poměrů z vesnice Malé Věžnice, její matka byla chalupnice a ona sama 

vypomáhala jako švadlena v židovském městě Polné, které bylo vzdálené čtyři kilometry od 

jejího domova, kam docházela pěšky. Osudnou se jí stala právě cesta domů z práce 29. 

března 1899, kde na okraji lesa byla usmrcena.67 

Hrůzová byla nalezena pátrací skupinou místních obyvatel, která se ji po ohlášení zmizení 

snažila nalézt. Po objevení těla byli na místě nálezu tři místní četníci, kteří nebyli schopní 

usměrnit dav, který se nashromáždil v dané oblasti a prakticky celou oblast rozdupal, takže 

hned v počátcích došlo k znehodnocení místa činu. Samotné pozdější ohledání místa bylo 

nedostatečné. Oblast byla nedbale popsána, nepořídila se žádná fotografická dokumentace, 

                                                           
63 Goldstücker, Eduard. K dějinám českého antisemitismu, In: Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999, 

s. 147-148. 
64 Kovtun, Jiří. Historická dimenze Hilsnerova případu, In: Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999, s. 

17-18. 
65 Veber, Václav. Beilisova aféra – ruská hilsneriáda, In Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1900, s 127. 
66 Kovtun, Jiří. Historická dimenze Hilsnerova případu, In: Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999, s. 

17-18. 
67 Kovtun, Jiří. Tajuplná vražda: případ Leopolda Hilsnera, s. 11–13. 
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ani nebyla provedena prohlídka nejbližšího okolí, ta se uskutečnila až po třech týdnech.68 

Všem přítomným bylo ale na první pohled jasné, že vražda byla provedena na dobové 

poměry značně brutálním způsobem. Tělo bylo nalezeno obličejem k zemi, šaty měla 

potrhané a zakrvácené, ležela pokřiveně a nohy měla ohnuté do nepřirozeného ostrého úhlu 

dozadu. Na hlavě bylo nalezeno několik hlubokých ran, na krku byly značné stopy po škrcení 

provazem a měla prořízlé hrdlo až na páteř. A údajně již v ten moment někdo pronesl, že to 

vypadá jako by ji pachatel podřízl na košérský způsob. Na scénu vstupuje pověra o rituálních 

vraždách69, která vypráví o židech využívajících krev křesťanských panen do svátečního 

pečiva (macesů). Nahrával tomu také fakt, že v té době končily židům svátky Pesach.70  

Z počátku vyšetřování vedl velitel četnické stanice v Polné Josef Klenovec, později 

vyšetřování převzal Václav Olič jako hlavní vyšetřovatel z pražského policejního ředitelství. 

Prvním podezřelým se stal bratr Hrůzové Jan Hrůza. Vědělo se, že jsou v rodině rozpory 

ohledně peněz a u těla oběti byla nalezena látka, které připomínala zednickou zástěru a 

jelikož Hrůza byl povoláním zedník, první myšlenky na pachatele logicky mířily na něj.71 

Od tohoto scénáře se, ale poněkud rychle upustilo. Po sérii výslechů padlo podezření na 

neznámého pachatele, kterého měla potkat Johana Vomelová, manželka starosty Malé 

Věžnice, která šla v den vraždy stejnou cestou jako Hrůzová, ale o hodinu dříve. Vyšetřování 

změnilo směr poté, co vyšel na světlo pitevní protokol lékařů z Polné Václava Michálka a 

Aloise Prokeše, kteří v této zprávě uvedli, že tělo prakticky vykrvácelo, ale na místě činu 

nebylo nalezeno tolik krve, které by tomu odpovídalo, čehož se okamžitě chytla veřejnost a 

rituální vražda se pro místní obyvatele zdála více a více reálná. Netrvalo dlouho a viníka si 

veřejnost našla.72 Jak uvádí Adler: „Ale nakonec přece jen padne jméno. Neví se, kdo je 

vyslovil první. Jeden to řekne druhému a každý tu zprávu potvrdí. Jméno postačí: Pachatel 

je na světě. Leopold Hilsner!“ 73 

Mladý žid Leopold Hilsner byl vcelku snadný cíl. Neměl zrovna nejlepší pověst v okolí, byl 

považován za povaleče, kterého živila jeho matka, a volný čas většinou trávil toulkami po 

okolí. Hilsner měl také trávit v den vraždy Hrůzové v okolí lesa Březina, což nahrávalo jeho 

                                                           
68 Adler, Bruno. Boj o Polnou, s. 36-37.  
69 Pověra o rituálních vraždách má své kořeny již v dobách středověkých. Tyto pověry vyobrazují Židy, kteří 

touží po křesťanské krvi, jenž využijí při svých rituálech nebo jako léčivý prostředek, kteří přimíchají do svých 

pokrmů v období židovských svátků. S tím také souvisí pověry o Židech jako pojídačích křesťanského masa, 

kteří touží především po dětských srdcích. 
70 Adler, Bruno. Boj o Polnou, s. 39. 
71 Černý, Bohumil. Justiční omyl: hilsneriáda, s. 7. 
72 Kovtun, Jiří. Tajuplná vražda: případ Leopolda Hilsnera, s. 35-36. 
73 Adler, Bruno. Boj o Polnou, s. 42. 
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obvinění. V důsledku silné protižidovské nálady, která nebyla jen v oblasti Polné, ale 

prolínala se celou evropskou společností, se objevovala nová a nová svědectví, která nehrála 

do karet Hilsnerovi. Údajně mělo před právním výborem vypovídat až 180 osob, což mohl 

zapříčinit i fakt, že Polenská obec vypsala odměnu 100 zlatých74 a Malá Věžnice 50 zlatých 

za informace, které by vedly k dopadení vraha.75 

Poté co byl Hilsner uvězněn a na židovské město se snesla vlna rozzuřených obyvatel 

okolních vesnic, zvýšil se zájem tisku o tuto aféru. To se umocnilo také poté, co novinář 

Jaromír Hušek, který již dříve psal antisemitské texty, označil polenský okresní soud za 

nevyhovující, neboť ho označil za nedostatečně nestranný, jelikož hlavní soudce je žid, což 

se ale ukáže jako lež. Tyto své obavy předal antisemitovi poslanci Ernestu Schneidrovi, ten 

případ v Polné představil také v říšské radě ve Vídni a tato vražda byla vylíčena na polické 

úrovni jako rituální. Na základě těchto obav byl soudce Reichnbach poslán na delší 

dovolenou.76 

Dva hlavní svědci, kteří se poté s dalšími třiceti zúčastnili hlavního přelíčení, byli František 

Cinka a Petr Pešák. Cinka přišel s výpovědí, že těsně před vraždou zahlédl Hilsnera spolu 

s dalšími dvěma židy, jak jdou směrem k lesu, což spustilo pátrání po dvou neznámých 

židech s košeráckým nožem, kteří měli Hilsnerovi pomáhat s krví. Několik osob bylo i 

obviněno, ale nikdy se nikomu nic nedokázalo.77 Druhým korunním svědkem byl Petr Pešák. 

Vypověděl, že rozpoznal Hilsnera ve světlém (šedém) obleku v den vraždy na okraji lesa a 

k tomu také zahlédl dva další muže. Tato výpověď od počátku vzbuzovala rozporuplné 

dojmy. Za prvé Pěšák se s touto výpovědí přihlásil až čtyři měsíce po vraždě a za druhé 

tvrdil, že Hilsnera rozpoznal na základě chůze a držení těla, a to na vzdálenost více než 600 

metrů, což bylo velmi těžce uvěřitelné.78 Nicméně státní zástupce Schneider-Svoboda, 

přesvědčen o Hilsnerově vině motivované rituální vraždou, podal obžalobu ke Krajskému 

soudu v Kutné Hoře. K jeho obvinění se přidal i JUDr. Karel Baxa79, který v případě 

zastupoval matku Anežky Hrůzové. Právě Baxa byl tahounem emotivně laděného procesu 

v Kutné Hoře a velmi rychle se stal oblíbencem antisemitsky laděné společnosti. „V českém 

sněmu v Praze vyvolal senzaci mladý poslanec, advokát Dr. Karel Baxa, svou řečí, v níž 

                                                           
74 Pro představu 100 zlatých představovalo v 80. letech 19. století čtyřměsíční plat úředníka. 
75 Kovtun, Jiří. Tajuplná vražda: případ Leopolda Hilsnera, s. 76. 
76 Adler, Bruno. Boj o Polnou, s. 54-60.  
77 Kovtun, Jiří. Tajuplná vražda: případ Leopolda Hilsnera, s. 80-84.  
78 Tamtéž, s. 125–127. 
79 Karel Baxa, synovec Karla Havlíčka Borovského, právník a politik, jenž byl znám svými silnými 

nacionálními a antisemitskými názory, patřil mezi velké odpůrce monarchie a mezi Čechy byl značně 

populární. 
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prohlásí, že rituální vražda je vědecky dokázána.“80  Hilsnerovy obhajoby se ujal Zdenko 

Auředníček.81 

Aféra byla velmi brzo známá mezi obyvateli celé monarchie. Vydávaly se morbidní 

pohlednice s tématem vraždy Hrůzové, které se začaly i sbírat. Média ve velkém 

informovaly o rituálních vraždách a vývoji případu a vznikaly i nové písně s antisemitskou 

tématikou.82 

Hlavní přelíčení případu v Kutné Hoře se konala ve dnech 16. až 19. září 1899 a to za 

pozornosti široké veřejnosti a také tisku. I přes nedostatky a rozpory v důkazním materiálu, 

se kterým přišla obžaloba, se podařilo Baxovi a Schneidrovi-Svobodovi všechny výpovědi 

svědků zapojit do procesu obžaloby. Přispěl tomu také fakt, že Baxovi se podařilo vmísit 

prohlášení polenských lékařů o rituální vraždě do prohlášení. Hilsner byl porotou shledán 

vinným z účasti na úkladné vraždě. Rozsudek zněl trest smrti oběšením. Auředníček podal 

proti rozsudku zmateční stížnost, které bylo vyhověno, a bylo přikázáno vykonat nové hlavní 

přelíčení u Krajského soudu v Písku.83 Změna nastala především poté, co byly vypracovány 

odborné posudky, které se týkaly zvláště pitevního protokolu lékařů z Polné Michálka a 

Prokeše, na kterém byl postaven motiv vraždy jako rituální.84 Tyto odborné posudky, které 

pocházely většinou ze zahraničí, zpochybňovaly důkazy použité proti Hilsnerovi. Pitevní 

protokol byl označen za nedostačující a spíše se klonil k teorii Oliče, že se jednalo o sexuální 

vraždu, za kterou stál jeden pachatel.85 

V těchto dnech se také do procesu zapojuje profesor T. G. Masaryk, který započal diskuzi 

o vraždě v Polné a rituální vraždě.86 Domnívám se, že jeho účast byla jedna z klíčových, a 

proto se s ní více seznámíme v následující kapitole. 

Následně kasační soud, který rozhodoval o obnovení procesu s Hilsnerem, označil rituální 

vraždu za neprůchodnou. Podstatnou roli v tom hrála i zpráva děkanství české fakulty 

lékařské v Praze, která vyvrátila fakta, která by nasvědčovala o rituální vraždě. Ale 

v důsledku mediálního humbuku, tlaku tisku i veřejného mínění nešlo Hilsnera z čista jasna 

                                                           
80 Adler, Bruno. Boj o Plnou, s. 75. 
81 Zdeno Auředníček pocházel z právnické rodiny, působil v Kutné Hoře, kde po svém otci vedl advokátní 

kancelář. Až do procesu s Leopoldem Hilsnerem patřil mezi oblíbené kutnohorské obyvatele. Hilsnerovy 

obhajoby se ujal z vlastního přesvědčení o nevinně Hilsnera a nesmyslnosti rituální vraždy, což ho stavělo do 

pozice ne příliš oblíbené českou společností. Jeho obhajoby se ujal bez nároku na odměnu. 
82 Černý, Bohumil. Justiční omyl: hilsneriáda, s. 31-35. 
83 Plašil, Filip. Stručné seznámení s Hilsnerovou aférou, s. 18-19. 
84 Kovtun, Jiří. Tajuplná vražda: případ Leopolda Hilsnera, s. 59. 
85 Plašil, Filip. Stručné seznámení s Hilsnerovou aférou, s. 23-24.  
86 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Profesor Masaryk o aféře 

Dreyfusově a vraždě v Polné. Roč. 8, č. 273, s. 11, 1899. 
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zprostit viny a propustit. Vyšetřující spadající pod Krajský soud v Písku museli přijít 

s novým motivem vraždy, který by ale odpovídal výpovědím svědků a důkaznímu materiálu. 

Vražda se tedy pojala jako sexuálně delikventní kolektivní čin, aby stále seděla svědectví 

Pešáka a Cinka.87 K tomu byl Hilsner obviněn ještě z další vraždy, která se stala rok předtím, 

a týkala se zavraždění Marie Klímové, která zemřela podobnou smrtí jako Hrůzová. Toto 

obvinění bylo pro mnohé ještě méně pochopitelné než obvinění z rituální vraždy.88 

Přelíčení v Písku se konalo v říjnu 1900 a mělo velmi podobný průběh jako v Kutné Hoře. 

Hilsner byl porotou opět shledán vinným, a to za spolupachatelství u obou vražd, které měl 

spáchat s dalšími dvěma neznámými pachateli. Jedinou změnu, kterou tento soud 

zaznamenal, byl odklon od rituální vraždy. Další zmateční stížnost byla již kasačním soudem 

zamítnuta. Přesto soudní senát v Písku, a také kasační soud ve Vídni navrhli udělit 

Hilsnerovi milost. Císař František Josef poté v roce 1901 zmírnil Hilsnerovi trest smrti na 

doživotí.89 

V následujících letech se objevovaly nové důkazy a odborné materiály, které se přikláněly 

k Hilsnerově nevinně, ale až na sklonku první světové války mu císař Karl I. udělil milost. 

Přesto nebyla osoba Leopolda Hilsnera doposud rehabilitována.90  

 

Je na místě uvést, že stále existují skeptikové ohledně viníka zavražděné Anežky Hrůzové, i 

když většina dnešních akademiků se shoduje na tom, že Hilsner byl obviněn z této vraždy 

neprávem, a to v důsledku antisemitských nálad ve společnosti. Řadu let po skončení tohoto 

procesu se vydávaly (stále vydávají) spisy, které se hilsneriádě věnují. Z těch zásadnějších 

antisemitských děl je důležité zmínit knihu J. Ryse Hilsneriáda a TGM, která původně vyšla 

v roce 1939.91 V této publikaci jsou židé vylíčeni jako vykořisťovatelé českého národa, 

lichváři, kteří se obohacují z neštěstí a bídy křesťanů a Masaryk jako jejich obhájce, těžící 

z židovské přízně a záměrně šířící lži. Rys to ve své knize popisuje slovy: „Masarykovi nešlo 

o člověka, Masarykovi šlo o zájem Židovstva, které bylo ohroženo prokazováním skutečnosti 

rituální vraždy, Židy páchané. To byl smysl Masarykova vystoupení.“92 Naopak největší 

Masarykův „nepřítel“ a obhájce Hrůzových Dr. Baxa je v této knize vykreslen jako 

houževnatý, schopný a čestný obhájce, který i když věděl, že mu jeho angažovanost 
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v případě nepřinese žádnou peněžní kompenzaci, se ujal obhajoby Hrůzových a dotáhl svoji 

práci až do konce a zvítězil tak nad všemocným židovstvem a jeho pomahači.93 To, že 

Masaryk a Baxa k sobě nechovali vzájemně velké sympatie, potvrzuje většina prací, které 

se touto problematikou zabývají. O to větší ironií zůstává, že právě Baxa, již jako primátor 

města Prahy, vítal Masaryka na hlavním nádraží při jeho příjezdu do nově vzniklého 

Československa. Po válce se již tímto procesem nezabýval a nevstupoval do něj.94 Nacistické 

pozadí této knihy, která byla vydána v nakladatelství Vlajka, předurčuje tón této publikace 

a její obsah není tak pro čtenáře překvapující. 

  

                                                           
93 Rys, Jan. Hilsneriáda a TGM, s. 249-250. 
94 Šindelář, Vladimír. Příběhy zpod šibenice: hříchy, zločiny a tresty lidu jihočeského v průběhu staletí, str. 
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4 T. G. Masaryk 
 

T. G. Masaryk jako český profesor a uznávaný akademik té doby se postavil za společností 

nenáviděného žida Leopolda Hilsnera v kauze vraždy Anežky Hrůzové. Pomocí věcných 

argumentů a exaktní vědy se snažil dokázat jeho nevinu a nesmyslnost pověr o rituálních 

vraždách. Jeho zásah do procesu znamenal zviditelnění celé aféry, která přesáhla hranice 

českých zemí. 

4.1 Obecně k Masarykovi a jeho postavení ve společnosti 
 

Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března 1850 v moravském městě Hodoníně do rodiny 

z chudších venkovských poměrů. Otec byl Slovák, jenž sloužil na statku jako podkoní a 

matka působila jako kuchařka na panství. V samotné rodině se mluvilo dvojjazyčně německy 

a slovensky. Často se stěhovali, ale valnou část svého života prožil Masaryk v Čejkovicích.95 

Velký vliv na něho měla jeho silně věřící matka, což ho ovlivnilo i v jeho dospělých letech. 

Původně se učil ve Vídni na zámečníka, odtud po pár týdnech utekl nazpět domů a měl se 

vyučit na přání otce kovářem. Místní kněz Satora, jenž Masaryka dobře znal, se posléze 

zasadil o to, aby šel na učení do Brna na německé gymnázium. V Brně se také poprvé setkal 

veřejným životem a politikou, a to díky jeho zaměstnavateli, policejnímu prezidentovi Le 

Monnieremu, jemuž Masaryk doučoval syna a stal se tak jeho chráněncem. S ním poté 

Masaryk odjíždí do Vídně, kde mu zajistil místo na exkluzivním akademickém gymnáziu, 

což ho zachránilo, jelikož z německého gymnázia v Brně ho vyloučili za nevhodné chování. 

Ve Vídni si také časem dokončil doktorát.96 

Při studijním pobytu v Lipsku se seznámil se svojí budoucí ženou Američankou Charlottou 

Garriguovou, se kterou se roku 1878 v Americe oženil, a přestěhovali se společně do Vídně, 

kde se Masaryk roku 1979 habilitoval.97 Do Prahy se přesunul v roce 1882, kde začal působit 

jako profesor filosofie na české universitě v Praze.98 Viditelnějším ve veřejném životě se stal 

poté, co začal působit jako novinář, přispíval články do novin a časopisů, založil časopis 

Atheneum a podílel se také na redigování Ottova naučného slovníku. Přímo do politiky 

vstoupil roku 1885, kdy zasahuje do sporu o pravost Rukopisů. Díky tomuto boji se stal 
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terčem útoku mnoha kritiků z politické, kulturní, ale i širší veřejnosti, která vnímala 

Masarykovu kritiku jako útok na ideologii historického českého státního práva.99 Do české 

politiky vstupuje v druhé polovině osmdesátých let 19. století. Dva dominující politické 

proudy, mladočeši a staročeši, nevyhovovaly Masarykovým požadavkům. Staročechům 

vyčítal jejich spolupráci se šlechtou, silný klerikalismus, autoritářství a přehlížení sociálních 

otázek. Mladočechy považoval za příliš provokativní stranu, bez odpovědnosti, přehnaně 

radikální, zanedbávající náboženství, a sociální otázku v důsledku jejich striktního přimknutí 

k liberalismu. Proto také kolem sebe začal vytvářet nové politické uskupení realistů. Založil 

je spolu s Karlem Kramářem a Josefem Kaizlem a jejich ústředním orgánem se stal časopis 

Čas vlastněný Janem Herbenem. V roce 1890 se tato skupina přidala k politické skupině 

mladočechů. O rok později byl zvolen do Říšské rady za pošumavská města. Tohoto postu 

se po pár letech zřekl, jelikož se názorově rozcházel s částí mladočechů, a zaměřil se na svoji 

publikační činnost.100  

V roce 1900 se Masaryk opět vrací k politice a za podpory přátel především Jana Herbena a 

Františka Drtiny zakládá stranu Česká strana lidová od roku 1906 poté přejmenovaná na 

stranu Česká strana pokroková. V roce 1907 byl Masaryk za tuto stranu a za podpory sociální 

demokracie na Valašsku zvolen do Říšské rady, stejně tak byl zvolen i v roce 1911. V tomto 

období Masaryk přestává věřit myšlence, že monarchie dokáže fungovat jako spravedlivá 

demokratická říše. Proto se po vypuknutí 1. světové války chytil příležitosti a stala se z něj 

osoba revoltující a v zahraničí usilující o vytvoření nového státu.101 Až do konce války zůstal 

Masaryk v zahraničí, vrátil se v listopadu 1918 již jako nově zvolený první československý 

prezident. V prezidentském úřadu setrval do roku 1935, umírá o dva roky později. 

4.2 O náboženství, antisemitismu a Židech 
 

T. G. Masaryk vyrostl jako věřící člověk (katolík), který nepochyboval o existenci boha, ale 

již od svých raných studií se v něm mísil konflikt mezi poznáním víry a vědy. V otázce víry 

ho ovlivnila především jeho velmi zbožná matka a Otec Sátora, u kterého v Čejkovicích 

sloužil jako ministrant. Po odchodu do Vídně to byl především jeho učitel Franz Brentano a 

v neposlední řadě také jeho manželka Charlotta. Masaryk se poté v sedmdesátých letech 19. 
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23 

století vnitřně rozchází s katolickou církví.102 Otázka náboženská ho ale provází celý život, 

což je znát i z jeho textů např. Boj o náboženství, Inteligence a náboženství, Moderní člověk 

a náboženství a další.103 

Pro Masaryka podstata náboženství přesahovala etnické hranice. Nevnímal náboženství jen 

v duchovním rozměru, ale představovalo pro něj především praktickou záležitost, ke které 

se dá dopracovat skrze racionalitu. V náboženském životě spatřoval naplnění humanitního 

ideálu. Smysl života jednotlivců a společnosti viděl v povznášení celku, který vede 

k realizaci univerzální lidskosti (humanity), která se má projevovat v každodenní činnosti 

člověka.104 „Humanita je podle Masaryka vrcholný společenský projev mravnosti a 

společenské odpovědnosti.“105 Chtěl se oprostit od zastaralých dogmat, které člověku bránily 

v rozvoji, a soustředil se na náboženskou svobodu, která podle něj vede k duchovnímu 

růstu.106 

Masaryk se ve svém životě stal velkým kritikem katolicismu, který jako náboženství 

dominoval v prostředí rakouské monarchie. Katolicismus měl pro něj význam, ale chtěl ho 

oprostit od zastaralých obřadnických prvků a odmítal teokratické a klerikální pojetí této víry, 

tedy především politické uchopení katolické církve. A Právě rakousko – uherská monarchie 

se po roce 1848 opírala o katolickou církev, v čemž viděl Masaryk hrozbu pro rozvoj 

demokracie.107 

Co se týče židovské otázky, tak s ní se Masaryk setkával již od útlého věku. Jeho matka mu 

vyprávěla o „zlých“ židech provádějících rituální vraždy, kterým by se měl vyhýbat. 

Masaryk jako dítě této pověře dlouho věřil.108 V průběhu dospělosti, ale došel k poznání, že 

žádný křesťan nemůže být antisemita. Jak pravil na říšské radě ve Vídni roku 1907: „…neboť 

jak jsem přesvědčen, ten kdo má za svého náboženského vůdce Ježíše, nemůže být 

antisemitou. Je mi to tak jasné nikoli proto, že Ježíš sám byl Žid, že apoštolové byli Židé a 

že staré křesťanství, zejména katolicismus, v sobě má mnoho židovského, ne; ale přijmu-li 

Ježíše, nemohu být antisemita – jedno, nebo druhé, křesťan nebo antisemita!“109 Masaryk 
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sám napsal několik textů, které se přímo věnují antisemitismu. Byl to například referát, ve 

kterém se vyjadřoval k Drumontově spisu Židovská Francie, kde o antisemitismu hovoří 

jako o problému sociálním. Dále to byl článek v periodiku Naše doba z roku 1899 pod 

názvem Antisemitismus ve věku starém, dále recenzoval několik antisemitsky laděných 

brožur od Františka Vrby.110 

Masaryk si byl vědom toho, že problém antisemitismu je problémem komplexnějším, který 

v sobě skrývá náboženskou, národní i ekonomickou rovinu, což si plně uvědomil v období 

hilsneriády. Byl to také problém svobody, kterou židé právně měli, ale společnost je i tak 

odmítala. Byla to pro Masaryka tedy otázka spravedlnosti a rovnosti všech. V hospodářské 

rovině antisemitismu se vymezoval především vůči Marxovi, který představoval silný 

sociální proud v 2. pol. 19. století. Marx označoval židy za nehorší kapitalisty, jejichž 

národností jsou peníze. Masaryk mu vyčítal, že opomíjí náboženské aspekty židovství a 

problém redukuje pouze do hospodářské roviny. V náboženské rovině hrála v oblasti 

antisemitismu roli především katolická, ale i pravoslavná církev (na Východě), která měla 

hlavní slovo na venkově. Právě klerikalismus živil pověru o rituálních vraždách, kterých se 

mají dopouštět židé a strhl i inteligenci na svou stranu, vůči čemuž se Masaryk vymezoval.111 

„Neběží dle mého přesvědčení o Hilsnera, neběží o Židy, běží o nás křesťany. Běží o nás, 

inteligenci. Zle cítím, že právě v inteligenci pověra je zachována, že inteligence nevidí, jak 

klerikalismus těží z toho a inteligence zneužívá pro své účely.“112 

Jak již bylo zmíněno výše, Masaryk se od svých mladých let setkával s židy, ale do určitého 

věku se jim prakticky vyhýbal. Do styku s nimi přicházel až ve Vídni. Masaryk poukazoval 

i na fakt, že vyloučení židů ze společnosti nemuselo vycházet pouze z hospodářských či 

kulturních příčin. Ale z nedostatku samotného kontaktu, a to ze strany samotného 

židovského národa, který vnímal jako národ uzavřený, jenž nepřijímal nic cizího, s čímž se 

sám setkal.113  

Masaryk věřil, že rozdíly mezi židovskou menšinou a zbytkem společnosti se dají částečně 

vyřešit pomocí kulturní asimilace, kterou považoval za přirozenou. Cesta má podle něj vést 

skrze vzdělání a toleranci a musí být oboustranná. Problém byl podle něj v přítomnosti židů 

žijících v ghettech, která jim přináší pouze nesvobodu z okolního světa.114 Nevnímal tedy 
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židy jako škodlivý element pro společnost, byl příznivcem sionismu a neobviňoval je z šíření 

nemorálního liberalismu. Neviděl problém v tom, aby se židé stali kulturně Čechy, ale 

zároveň je stále vnímal jako jiný národ, který je ale schopen soužití s jiným národem.115 

4.3 K procesu v Polné 
 

Masaryk se o Hilsnerův případ začal zajímat na výzvu svého bývalého studenta historika a 

sociologa Sigmunda Münze, jenž Masarykovi psal a tázal se ho na jeho názor ohledně 

útočného antisemitského českého tisku, který považoval za liberální, v otázce Hilsnera a 

Dreyfuse. Masaryk mu odpověděl v dopise, který byl následně otištěn v Neue Freie Presse 

a dále se rozšířil i do českého tisku.116 V něm označil polenský případ za důsledek 

antisemitské propagandy, která má své kořeny především v hospodářské rovině. Vraždu 

označil za „blbý“ zločin, který nenasvědčuje angažovanosti žádné duchovní sekty.117 Tím 

byla rozpoutána vášnivá diskuze nad procesem polenským, která s sebou přinášela 

především kritiku Masaryka, ten se rozhodl nemlčet. Jak později řekl Čapkovi: „Vídeňští 

antisemité poštvali český nacionální a klerikální tisk, začali tlouci do mne – nu, musel jsem 

se bránit; když už jsem řekl A, řekl jsem i B a C.“118 

Masaryk se rozhodl do procesu vstoupit, aby vyvrátil pověry o rituálních vraždách, které 

byly postaveny na antisemitských předsudcích, jež pronikaly společností. Neměl vůči 

Hilsnerovi žádné velké osobní sympatie. Nepovažoval ho za nijak inteligentní osobu a věděl 

že jeho pověst je značně pochroumaná, ale šlo mu především o princip. Bojoval spíše proti 

radikalismu, jenž se v českém prostředí projevoval velmi silně v 80. a 90. letech 19. století. 

Za radikály považoval některé osoby z mladočeských kruhů a Národních listů. A právě tito 

radikálové živili ve společnosti silné antisemitské nálady, i když řada z nich nevstupovala 

do politiky jako zásadní odpůrci vůči židům, ale jejich silné sklony k rasové nenávisti 

zapříčinily, že se antisemitské nálady ve společnosti rychle uchytily a šířili je dále.119 Tento 

antisemitismus často přicházel z Vídně, kde bylo centrum proti-židovských pohnutek. Celé 

situaci nahrávalo i aktuální dění na politické scéně. Poté, co hrabě Clary zrušil jazyková 

nařízení, se v zemi spustila lavina protestů a velkého vlastenectví, které si svého viníka našlo 
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v židech.120  

Zdeněk Šolle ve svém článku Malá česká dreyfusiáda shrnul Masarykovy motivy 

angažovanosti v procesu následovně: „Jednak Masarykovo křesťanské stanovisko bylo 

neslučitelné s antisemitismem, jednak cítil Masaryk povinnost vystoupit proti masovému 

fanatismu, jenž hrozil obětovat nevinného člověka, a v neposlední řadě vystoupil Masaryk 

proti antisemitské pověře proto, že cítil povinnost hájit čest svého národa, kterou 

antisemitismus poskvrňoval.“121 Masaryk se snažil poukázat na to, že v pověrách rituálních 

vražd je především zainteresována katolická církev a v druhé rovině se snažil vzbudit českou 

inteligenci která, jak již bylo naznačeno výše, se nechala svést emocemi a davem.122 Byla to 

inteligence, která ho zaskočila tím, že i oni uvěřili pověrám o rituálních vraždách. Jedno 

z rozhodujících setkání proběhlo s jeho přítelem, pokřtěným židem a vzdělanou osobou, 

Aloisem Zuckrem, právníkem, profesorem na univerzitě a také bývalým poslancem říšské 

rady. Ten Masarykovi přiznal, že nevěří na pověru o rituálních vraždách, ale naznačil mu, 

že věří v existenci tajné sekty sekta, která by mohla provádět rituální vraždy, což Masaryka 

utvrdilo o nutnosti zasáhnout do případu.123  

Masaryk tedy vstoupil do procesu s tím, že nemá pochyb o nesmyslnosti rituální vraždy 

z historických a náboženských důvodů. V tomto směru hodně vycházel z knihy Hermanna 

L. Stracka Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschheit, kde autor vyvrací pověru 

o rituální vraždě vědeckou cestou.124 Byl také přesvědčen o tom, že celá věc byla řízena 

antisemity z Vídně. Snažil se tedy zjistit více detailů o procesu v Kutné Hoře. Za to byl 

posléze hodně kritizován, jelikož převážná část jeho informací pocházela z přepisů procesu. 

Sám si poté dostudoval medicínskou problematiku případu a ptal se odborníků na názory, 

z toho poté také vypracoval první brožuru. Důležitou roli v ní sehrál Dr. Bula, se kterým se 

Masaryk sešel, a který věřil, že polenští lékaři pochybili. 

Masaryk ve své první brožuře, kterou vydal po kutnohorském procesu, komentuje aféru 

těmito slovy: „Nebudu říkat, jak věc Polenská se mně dotekla, jak mne její přetřásání v naší 

veřejnosti až do duše zranilo – tolik nesoudnosti, nemyšlení, vášnivé ukvapenosti a k tomu 

přímo nelidskosti, až ukrutnosti - - zjev takový dá se vyložit jen nervosní předrážděností a 

anormálním stavem našeho českého a rakouského života vůbec. Pro ty, kdo stav tento 

                                                           
120 Toman, Libor. TGM a hilsneriáda, s. 41. 
121 Šolle, Zdeněk. Malá česká dreyfusiáda. In: Dějiny a současnost, roč. 10, č. 5, s. 22. 
122 Toman, Libor. TGM a hilsneriáda, s. 40. 
123 Kovtun, Jiří. Tajuplný vražda: Případ Leopolda Hilsnera, s. 268. 
124 Toman, Libor. TGM a hilsneriáda, s. 18-19. 
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pozorují jen poněkud bedlivěji, process Polenský je memento krvavé…“125 Tato první 

brožura je patnáctistránkovým výčtem nesrovnalostí v případě, vůči kterým se Masaryk 

vymezoval. Jednalo se především o nedostatečné (až neodborné) ohledání těla lékaři, 

nevěnování pozornosti zvláštně zahnutých nohou a zakřivení těla či znaky na krku, které 

nasvědčovaly škrcení. Dále Masaryk naznačoval, že místo činu vraždy není shodné s místem 

nálezu mrtvoly, čemuž dle jeho slov nasvědčuje čistota nalezeného těla Hrůzové, které 

nemělo ani za nehty, na dlaních či patách žádné bláto i když půda byla mokrá po dešti. Další 

výtky směřovaly k částem košile, které byly rozházené v místě činu, a dle manželky dr. Buly 

byla košile rozstříhána nůžkami. Stejně tak se Masarykovi zdála podezřelá rána na krku, 

která spíše připomínala bodnou ránu než řeznou. Stejně tak se značné kritiky dostalo hlavním 

svědkům Pešákovi a Vomelové a obžalobě, která dle něj klade důraz jen na svědky a důkazy, 

které se jí hodí k vině Hilsnera. Masaryk byl ale přesvědčen, že k revizi procesu dojít musí: 

„Toto pátrání a vyšetřování bude se muset řídit pečlivou analysí faktů, kterou jsem se řídil 

také já. Že však k revisi dojde a dojít musí, o tom nepochybuji.“126 

Brožura vyšla v listopadu 1899 financována Herbenem, ale okamžitě po jejím vydání byla 

zkonfiskována, jelikož Hilsnerův rozsudek v té době ještě nenabyl právní moci. Ve zkrácené 

verzi vyšla také v Prager Tablatt, který byl také zkonfiskován. Brožura vzbudila ohlas 

především v židovských kruzích, které projevily zájem o financování brožury, a to ani 

neznaly její plné znění, ale věřily, že se píše ve prospěch židovského národa a chtěly tak 

zajistit její rychlé šíření dále.127 

Vydáním brožury na sebe Masaryk strhl značnou kritiku nejen z českých nacionalistických 

kruhů a německých antisemitských radikálů.128 S tím Masaryk počítal, ale zaskočila ho 

reakce studentů, kteří se proti němu také otočili. Protestovali proti Masarykovým názorům 

ohledně případu na ulicích i na univerzitě. Často byl studenty nařknut z braní úplatků od 

židů. Masaryk se pokusil se studenty vyjít a vyložit jim jeho stanoviska, ale v rozbouřené 

době plné protimasarykovské žurnalistiky se i velká část studentů rozhodla bojkotovat jeho 

přednášky. Po nějakém čase, kdy protesty nadále přetrvávaly, se Masaryk rozhodl sám 

pozastavit své vystupování na univerzitě.129 

Na první brožuru také reagovali polenští lékaři dr. Michálek a Prokeš. Své výtky vůči této 

                                                           
125 Masaryk, Tomáš. Nutnost revidovati process Polenský, s. 1. 
126 Tamtéž, s. 15. 
127 Toman, Libor. TGM a hilsneriáda, s. 42-44. 
128 Kovtun, Jiří. Tajuplná vražda: Případ Leopold Hilsnera, s. 286. 
129 Tamtéž, s. 288-291. 
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Masarykově práce vyjádřili také v brožuře a v Radikálních listech. Ohrazovali se především 

vůči Masarykově (ne)odbornosti a vyčítali mu, že se nebyl ani podívat na místo činu. Učinil 

tak i Edvard Kasal, kterému vyšel spis: Profesor T. G. Masaryk a revise Polenského procesu, 

který tomu dává náboženský podtext.130 Stejně tak se s kritikou ozval i Karel Baxa. 

Ohrazoval se vůči Masarykovým námitkám k procesu v Kutné hoře. Prohlásil, že pokud 

Masaryk není dobře informován o procesu, neměl by se do něj plést. Vytýkal mu nejen 

několik věcných argumentů, ale vlastně se nejvíce ohrazoval proti tomu, že filozof Masaryk 

se snaží řešit právní problém.131 V českém prostředí se Masarykovu pohledu na věc 

nedostávalo pochopení. Obdržel také řadu dopisů, většinou anonymních, které ve většině 

případů nesly negativní postoj k jeho osobě a k procesu.132 Ale i přes tyto ohlasy Masaryk 

pokračoval ve své kritice dál. Těšit ho naopak mohla reakce ze zahraničí, kde se mu 

dostávalo i pozitivního ohlasu. Kladné ohlasy přicházely z anglického či ruského tisku, své 

zastánce měl i v Rakousku.133  

Aby Masaryk mohl vést rovnocenný boj, i on navštívil Polnou. Sám později přiznal, že 

vlastně toho ani moc o Polné nevěděl, ani kde leží, za což schytal kritiku. V rámci těchto 

návštěv šlo především o to, aby sehnal dostatek informací pro odpověď na posudky lékařů 

z Polné. Na místo přicestoval dvakrát a to v prosinci roku 1899 pod pseudonymem dr. 

Gottlieb Boeck.134 Při druhé návštěvě byl však poznán. Podařilo se mu také sejít s dr. 

Michálkem, se kterým vedl diskuzi nad výpověďmi, ve kterých se jejich názory rozcházejí. 

Místní obyvatelé ho sami rádi neviděli ve městě a Masaryk údajně z Polné odcházel značně 

zneklidněn, i když jak později přiznal, shledával místní obyvatele milé.135  

Počátkem roku 1900 vydal druhou brožuru v němčině i v češtině s cílem, co nejvíce ovlivnit 

vývoj v kasačním řízení se snahou obnovit proces s Hilsnerem. Tato brožura byla sestavena 

z článků, které postupně vycházely v listech Čas, Zeit a Berliner Tagblatt.136 V této publikaci 

Masaryk více do detailu rozvádí své myšlenky a také reaguje na kritiku, které se mu dostálo 

za první brožuru. Hojně odkazuje na nezávislé lékařské zprávy, které se často neshodovaly 

se zprávami, které vypracovali polenští lékaři. V brožuře píše: „…celý jejich protokol a 

dobrozdání a všecky jejich výpovědi, ústí i písemné, jsou jedna nepřesnost – nepřesnost nejen 

                                                           
130 Černý, Bohumil. Vražda v Polné, in: Hilsneriáda (k 100 výročí 1899-1999), s. 67-68. 
131 Kovtun, Jiří. Tajuplná vražda: Případ Leopolda Hilsnera, s. 297-298. 
132 Tamtéž s. 303-306. 
133 Kovtun, Jiří. Tajuplná vražda: Případ Leopolda Hilsnera, s. 303. 
134 Boeck byl Masarův přítel se kterým se seznámil při studiích ve Vídni. Boeck sám byl lékař, který se 

zaměřoval na psychologii a patologii, můžeme v tom tedy vidět souvislost. 
135 Toman, Libor. TGM a hilsneriáda, s. 45-47. 
136 Černý, Bohumil. Vražda v Polné, in: Hilsneriáda (k 100 výročí 1899-1999), s. 70. 
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slovní, nýbrž věcná.137 Dochází ale k závěru, že šlo o nepřesnosti zapříčiněné především 

jejich neodborností v oblasti patologie. Dále se Masaryk přiklání k verzi, že místo nálezu 

těla není místo činu, dále se odkazuje na znalecké posudku, které hovoří o „skorém“ 

vykrvácení Hrůzové, což podle Masaryka je jedním z důkazů, že nešlo o rituální vraždu. 

Pozornost věnuje řezné ráně na krku, která neodpovídá řezu košeráckým nožem, snaží se 

nalézt také motiv skrývající se za touto vraždou, zde poukazuje na rodinu Hrůzové, 

zpochybňuje výpovědi hlavních svědků a opět dochází k závěru, že na základě všech 

věcných faktů není tato vražda počinem rituálního aktu. Masaryk uvádí: „…je-li totiž zločin 

polenský, jak tvrdí klerikální antisemité, typickým případem vraždy rituální. Domnívám se, 

že jsem dokázal dostatečně a nevývratně, že toto antisemitské tvrzení je zcela 

neodůvodněno.”138  

I v průběhu druhého procesu, který se konal v Písku v říjnu 1900, zůstal Masaryk aktivním 

kritikem. Nakonec zmizela z přelíčení myšlenka rituální vraždy, což považoval z části za 

vítězství, ale antisemitská nálada zůstávala a Hilsnerovi se nepovedlo zcela očistit své 

jméno. Masaryk opět projevoval svůj nesouhlas především s postupy píseckého soudu, které 

považoval za chybné, jelikož se nenašel přímý důkaz, který by někoho usvědčoval z této 

vraždy.139 

Proces s Hilsnerem byl pro Masaryka těžkou zkoušku jeho víry a vůle. Na konci 19. století 

patřil k nejméně oblíbeným veřejně známým osobnostem, a přestože navenek působil vždy 

klidně a vyrovnaně, prožil i období, a to především v době nejintenzivnějších protestů, kdy 

měl v hlavě myšlenku, že opustí Prahu a odjede s rodinnou do zahraničí, ale manželka 

Charlotte ho přesvědčila, aby zůstal. Později se ukázalo, že jeho angažovanost v procesu a 

růst obliby v židovských kruzích byla ku prospěchu české věci v období první světové války. 

Byli to především Židé, kdo podporovali jeho myšlenky o československé samostatnosti. 

„Za války jsem pochopil, k čemu to také bylo dobré: světový tisk je zčásti řízen nebo 

financován od Židů; znali mne z Hilsnerovy aféry a teď se odvděčili tím, že psali o naší věci 

sympaticky nebo aspoň slušně. Politicky nám to hodně pomohlo.“140 

  

                                                           
137 Masaryk, Tomáš Garrigue. Význam processu polenského pro pověru rituelní, s. 12. 
138 Tamtéž, s. 54. 
139 Toman, Libor. TGM a hilsneriáda, s. 56-57. 
140 Čapek, Karel. Hovory s T. G. M., s. 97. 
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5 Mediální obraz T. G. Masaryka na 

pozadí událostí hilsneriády 

5.1 Šípy 
 

Jak již bylo zmíněno výše v textu, satirický týdeník Šípy spadal pod politickou linii 

mladočeské politiky a často se ztotožňoval s obsahem Národních listů. Tento obsah byl často 

publikován v obrázkové formě. V období hilsneriády se list věnoval i T. G. Masarykovi. 

V Šípech je možné naleznout zmínky o jeho osobě, ale často pod jiným jménem, což dle 

mého úsudku mělo vyjadřovat neúctu k jeho personě. Objevit můžete jména jako Macesryk, 

Tomáš Poldyk Macesryk, Masařík, Maušlryk či Masarigue.141  

První texty o Masarykovi z vymezeného období pochází z konce října roku 1899, tedy z 

období, kdy se Masaryk veřejně pouští do zpochybňování Hilsnerova procesu. Příkladem 

nám může být následující krátký verš: 

 

„Zaznívá jásot z hrdel Israele, 

radostí bučí samo zlaté tele; 

to na světlo se dere pravda s křikem, 

že Hilsner nevinným je mučedníkem. 

On vraždu nespáchal, jak svět se doví, 

tu páše justice za Hilsnerovi, 

a muž, jejž mrzí Zoly sláva smutná, 

i u nás hlása, revise je nutna. 

Slyš! Ze všech – lesů mocný vchází ryk: 

„Revision!! Hoch Hilsner-Masaryk !!!““142 

 

 

Masaryk je v týdeníku vyobrazen jako osoba, která se stydí za „pověrčivý český antisemitský 

národ“.143 Jako člověk, který pomáhá židům z důvodů finančních. Jak publikovali v článku 

s názvem Professor Masaryk o nepřesnostech v polenském procesu, který paroduje jeho 

výtky vůči procesu, „židé mají peníze, a proto se jim musí pomoci“.144 Masaryk je také ve 

většině případů spojován s Herbenovým listem Čas, do kterého Masaryk přispíval. Herben 

                                                           
141 Šípy, ale i další periodika v průběhu sledovaného období publikovala Masarykovo jméno i v jiné podobě. 

Listy tak narážely na neshodu Masarykova jména a jeho otce, které se píše odlišně. 
142 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Nutnost revise. Roč. 12, č. 48, s. 2, 1899. 
143 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Co tomu říká Quodvultdeus Knyprhanzl. Roč. 12, č. 

45, s. 2, 1899. 
144 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Professor Masaryk o nepřesnostech v polenském 

případě. Roč. 12, č. 48, s. 3, 1899. 
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s Masarykem byli velmi blízcí přátelé, což neponechal list bez povšimnutí. (obrázek č. 1).145 

Spolu s Bruno Adlerem a Herbenem byl Masaryk největším veřejným zastáncem Hilsnera a 

spojován byl také s postavou J. S. Machara, který patřil mezi významné představitelé 

realistické politiky, jenž také přispíval do periodika Čas, což opět neponechaly Šípy bez 

komentáře (obrázek č. 2).146 

V Šípech bylo také několikrát zmíněno jeho navýšení ročního přijmu o 1000 zlatých, které 

se událo právě v době, kdy vyšla jeho první brožura. V rubrice „Telegramy Šípů“, které 

chodily do redakce, se čtenáři mohli dočíst následovné: „Z Polné. Na místě, kde Anežka 

Hrůzová zavražděna byla, byla nyní pověšena fotografie nadprofesora Masaryka 

v pozlaceném rámci, který byl pořízen za známou tisícovku.“147 Stejně tak je nazýván 

českým Zolou, čímž upozorňují na Dreyfusovu aféru, kde se Zola postavil za žida 

Dreyfuse.148 

Týdeník se také neotřelým způsobem pouštěl do satirické polemiky nad Masarykovou 

brožurou Profesor Masaryk řeční znova, kde kritizoval především jeho neodbornou 

způsobilost k vydané brožuře.149 V dalším článku byla také označena za plagiát spisu dr. 

Baudyše.150 Stejně tak informují o pokutě, která mu a Herbenovi byla za brožuru uložena.151 

Dále v Šípech informovali o studentských protestech proti Masarykovi a jeho nuceném 

ukončení přednášek. Vyobrazeno to bylo v následujících verších: 

 

Z nových hebrejských melodií 

Macesryku, náš proroku 

že prý od Nového roku 

nebudeš přednášet dál 

jako bys ses kohos bál ?!... 

 

Na to však my nic nedbáme, 

an co reka tebe známe: 

jeť to pouhá kleveta, 

jež na orla štěbetá. 

 

Nedbej nic na tuto stvůru 

                                                           
145 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Proč nebude prof. Masaryk šest neděl přednášet? 

Roč. 12, č. 51, s. 1, 1899. 
146 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Povedení „šibeničníci“. Roč. 13, č. 1, s. 3, 1899. 
147 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Telegramy Šípů. Roč. 12, č. 50, s. 2, 1899. 
148 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Telegramy Šípů. Roč. 12, č. 50, s. 2, 1899. 
149 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Telegramy Šípů. Roč. 12, č. 50, s. 3, 1899. 
150  ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. „Nepokradeš“! Čili Herbene Kukačko, kde jsi? Roč. 

13, č. 3, s. 2, 1899. 
151 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Ze soudní podsíně. Roč. 13, č. 10, s. 3, 1900. 
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a braň dál jen svou brožuru 

a – co o elesech víš, 

na obranu jejich spiš! 

 

Moudrým buď a – kmen nosatý 

Bohatě ti to oplatí 

„u zlatého telete“ 

kamž k výplatě pozve tě!152  

 

 

Částečná kritika se snesla i na univerzitu českou, která dle Šípů nemá čas protestovat proti 

jazykové nerovnoprávnosti češtiny, když pořád musí řešit „mnohomluvně“, čímž chce říct, 

že univerzita řeší podřadné věci týkající se Masaryka namísto těch politicky důležitých 

(obrázek č. 3).153  

Dále si Šípy Masaryka dobírají vůči chybám, které vytýkal polenským lékařům v jejich 

zprávách. Listy poukazují na fakt, že i Masaryk se dopustil tiskových překlepů ve své 

brožuře.154 

Masarykovi bylo v listech také vyčítáno, že i poté, co se Hilsner přiznal k vraždě, stále ho 

hájí, a to v krátkém článku prof. Macesrykovi z Polné do památníku, pod kterým byl 

podepsán autor Esthetik (obrázek č. 4).155 To samé platí i o skutečnosti, že Masaryk přiznal, 

že neví ani kde Polná přesně leží, což neušlo pozornosti Šípů (obrázek č. 5).156  

Dále se v listu řeší hrdelní rána, kterou Hrůzová utrpěla. Polenští lékaři tvrdili, že je to rána 

řezná, kdežto Masaryk, že bodná. Šípy pak poukazují na závěr doktora V. Vohryzka 

z Pardubic, který se přiklání k ráně řezné, ale až po smrti. Článek upozorňuje na to, že 

brožura, kterou dr. Vohryzka vydal, a která se přiklání k závěrům polenských lékařů, se 

objevila v inzerátech Času.157 

Šípy si také připomněly Masarykovy padesáté narozeniny. K jeho jubileu uveřejnily obrázek 

(obrázek č. 6) s následujícím textem, který vyšel v olomouckém periodiku Pozor: „…jeho 

poslední bezdůvodné ujímaní se židů, jeho soustavné seslabování českých snah po 

                                                           
152 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Z nových hebrejských melodií. Roč. 12, č. 51, s. 3, 

1899. 
153 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Vzácná paní univerzita nemá času. Roč. 13, č. 4, s. 

3, 1900. 
154 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Odborný vědec samovražd a vražd. Roč. 13, č. 5, s. 

2, 1900. 
155 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Prof. Macesrykovi z Polné do památníku. Roč. 13, 

č. 7, s. 2, 1900. 
156 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Kdyby to člověk napřed věděl. Roč. 13, č. 8, insertní 

příloha s. 2, 1900. 
157 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. To je k zapíchnutí! Insertní příloha. Roč. 13, č. 13, s. 

1, 1900. 
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státoprávní neodvislosti, obrana německého programu jednojazyčnosti vůči českým 

menšinám i nehumánní ignorování zájmů slovanských národů v říši i mimo ni, podceňování 

každé politické práce…jednostranné vykládání české historie…“158 

V dubnu roku 1900 založil Masaryk novou stranu Realistickou (obrázek č 7). Na její 

program upozorňovalo několik článků. Například v textu s titulkem Na schůzi Macesrykovců 

je Masaryk vyobrazen jako zastánce Němců a centralistického typu rakouské moci.159 

V dalším článku poté jako zásadní odpůrce zavádění ruského jazyka do veřejného dění.160 V 

měsících březen a duben roku 1900 se texty týkající se Masaryka nevztahovaly k vraždě v 

Polné, ale právě k jeho nové politické straně a jejímu programu. Od konce května, kdy byla 

schválena revize procesu v Polné, se týdeník opět vrací k této problematice v souvislostech 

s Masarykovou osobou. 

Listy dále informovaly o Masarykově politické návštěvě v Mladé Boleslavi, která ale 

nenašla mnoho příznivců v dané lokalitě: 

Masarykova: 

Boleslav, Boleslav, 

nezdárné město, 

že jsem tě na mapě našel, 

mrzí mne, věz to! 

 

Jak pak nemám na Tě,  

Klít a naříkat,  

když jsem musel jako cukrář 

odtud utíkat. 

 

Ta smutná nehoda  

žere srdce mé, 

se svým štábem na Boleslav 

vícekrát nejdeme.161 

 

V říjnu roku 1900 noviny opět informovaly o revisním procesu s Hilsnerem, který se konal 

v Písku (obrázek č. 8 a 9)162. Šípy také často komentovaly články, které vyšly v Čase. 

Příkladem nám může být satirický obrázek (obrázek č. 10) s textem: „Úspěch Masarykovy 

produkce ve Svojanově byl dle Času tak velkolepý, že div slunce nad tím nezůstalo stát: 

                                                           
158 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Dostalo se mu zrcadélu. Roč. 13, č. 13, s. 3, 1900. 
159 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Na schůzi Macesrykovců. Insertní příloha. Roč. 13, 

č. 17, s. 1, 1900. 
160 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Insertní příloha. Roč. 13, č. 20, s. 1, 1900. 
161 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Masarykova. Insertní příloha. Roč. 13, č. 27, s. 1, 

1900. 
162 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Zrakové hallucinace. Roč. 13, č. 45, s. 4, 1900. 



 

 

34 

Masaryk potřel draka klerikálních lží. Dnes lidé, kteří Masarykovi nadávali, ho dokonce už 

hájí. Teď po schůzi říkají: To přec ten profesor Masaryk jinak vypadá“ To ani nemůže být, 

aby byl od židů podplacen!“.163   

Dále týdeník upozorňoval na Masarykovy politické ambice za soc. demokratickou stranu za 

V. kurii v Brně (obrázek č. 11).164 Načež se objevila informace, že soc. demokratická strana 

nebude v blížících se volbách spolupracovat s žádnou jinou stranou, takže ani s Masarykem 

a jeho stranou. (obrázek č. 12).165 Šípy pokračovaly v parodování Masarykovy snahy 

dopomoci sociální demokracii k získání mandátu v V. kurii (obrázek č. 13).166 V dalším čísle 

redakce Šípu vytvořila karikaturu Herbena a Masaryka jako zástupce Času, jenž má být 

financován především z inzerce placené z židovských peněz, kde uvádí, že Čas nepotřebuje 

žádný jiný „motor“, ale stačí jim právě placená inzerce „od našich lidí“ (obrázek č. 14).167 

Celkově bylo periodikum Čas častým terčem Šípů s odkazem na realisty, Herbena a 

Masaryka (obrázek č. 15168 a 16169). Šípy na konci roku 1900 také informovaly o tom, že se 

je Masaryk chystal zažalovat kvůli původu jeho příjmení a častého překrucování, což ale 

nakonec neudělal (obrázek č. 17170 a 18171). 

V roce 1901 se množství článků a karikatur věnovaných Masarykovi a Hilsnerovi oproti 

předešlým dvěma letům značně snížilo. První lednová zmínka se věnuje tématu prohraných 

voleb do V. kurie, kde Masaryk podporoval sociální demokraty, jejichž kandidát neuspěl 

(obrázek č. 19172 a 20173). Dalším tématem byla smrt Karla Krejčíka, který byl do té doby 

autorem karikaturních kreseb v Šípech. Čas jeho smrt komentoval a podle redakce Šípů je 

jejich vyjádření „padoušství“ a žádá Masaryka, aby se jako „vyznavač humanismu“ vyjádřil 

k tomuto článku (obrázek č. 21).174 V měsíci únoru informovaly noviny o údajné cestě 

Masaryka do města Mugdenu, kde byly nalezeny rukopisy ze 13. století. Redakce naráží na 

                                                           
163 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. „Přijel, viděl, zvítězil!“ Roč. 13, č. 32, s. 3, 1900. 
164 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. To by mohla být veselá volbička, inserce. Roč. 13, 

č. 40, s. 1, 1900. 
165 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Výtečník Masaryk pohořel s mandátem. Roč. 13, č. 

40, s. 3, 1900. 
166 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Kam Masaryk sám nemůže – socínovi dopomůže. 

Roč. 13, č. 43, s. 2, 1900. 
167 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Vnitřní silou. Roč. 13, č. 44, s. 1, 1900. 
168 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Z přísloví realistických. Roč. 13, č. 52, s. 1, 1900. 
169 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Je s tím starost! Roč. 13, č. 52, s. 4, 1900. 
170 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Masařík. Roč. 14, č. 1, s. 2, 1900. 
171 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Macesryk z pouhé humanity…Roč. 14, č. 2, s, 1900. 
172 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Tyhle „tři krále“ sebrala letos konečně. Roč. 14, č. 

4, s. 1, 1901. 
173 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Praha promluvila. Roč. 14, č. 4, s. 3, 1901. 
174 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Vyzíváme tímto p. Masaryka…Roč. 14, č. 6, s. 2, 

1901. 
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Masarykovo odhalení rukopisů zelenohorského a královedvorského (obrázek č. 22).175 

Následuje dubnová přednáška v Benešově, které se zúčastnil i Masaryk ale, jak píší i Šípy, 

nebyl místními obyvateli přijat příliš kladně a ze sálu byl prakticky vypískán (obrázek č. 

23).176 V dubnu také došlo k vynesení konečného verdiktu v případu vraždy v Polné při 

píseckém přelíčení. Hilsner byl opět uznán vinen a Šípy informovaly o Masarykově prohře 

(obrázek č. 24).177 V následujících měsících sledovaného období počet zpráv týkajících se 

Masaryka ubývá. Jedna z posledních se týká výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského. Šípy 

napsaly, že Masaryk ani realisté nevzdali hold Borovskému v Borové (obrázek č. 25).178 

Při zkoumání obsahu Šípů je nezbytné být obeznámen s událostmi, které v daný okamžik 

vyplňovaly společenský prostor, karikatury a zprávy je nutné vnímat v dobovém kontextu. 

Noviny se spíše snažily, vyjma úvodníků, o krátké a vtipné postřehy.  

  

                                                           
175 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Prof. Masařík pojede prý do Mandžurska…Roč. 14, 

č. 10, s. 1, 1900, insertní přílohy. 
176 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Macesrykův „triumf“ v Benešově. Roč. 14, č. 17, s. 

1, 1901, insertní přílohy. 
177 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Projeli Mýto. Roč. 14, č. 20, s. 2, 1901. 
178 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Borová jim nevoní. Roč. 14, č. 28, s. 2, 1901, insertní 

přílohy. 
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5.2 Katolické listy 
Již samotná povaha katolických listů předem vylučuje podporu Leopolda Hilsnera v kauze 

Polná. V důsledku této skutečnosti se odvíjí i obsah mediálních výstupů o T. G. Masarykovi, 

který lze ve vymezeném období v periodiku naleznout. 

Katolické listy zveřejnily v září 1899 velmi podrobný přehled o přelíčení s Hilsnerem 

v Kutné Hoře. Součástí byly doslovné přepisy z přelíčení a vyšlo také speciální číslo, které 

se věnovalo pouze této kauze.179 Články, které se týkaly Hilsnera a procesu, nebyly ve 

většině případů spojovány s osobou T. G. Masaryka, většinou byli zmiňováni jeho obhájce, 

svědci a žalobci. Masaryk byl až později spojován s Hilsnerem jako jeho hlavní obhájce na 

veřejné scéně.  

První zmínka o Masarykovi pochází ze začátku října 1899, kdy se Katolické listy vyjádřily 

k otištění Masarykova postoje k vraždě v Polné a rituální vraždě v Neue Freie Presse. Listy 

označily Masaryka za obhájce židů, který využil příležitosti a snažil se zviditelnit svoji osobu 

(obrázek č. 26).180 V listopadu 1899 deník informoval o složení redakce Času, kde 

neopomenul zmínit ani T. G. Masaryka; tato zpráva byla převzata z Nezávislých listů.181 

Dále v témže čísle listy opět převzaly zprávu, tentokrát z deníku Bohemia, že se Masaryk 

chystá vydat brožuru o revizi polenského případu, ale k jejímu významu zůstávají 

skeptičtí.182 O den později označily Katolické listy Masaryka za českého Zolu. Dále uvádějí, 

že obranou Hilsnera si Masaryk hledá příznivce údajně nového titulu, který měl vycházet 

pod Masarykovou patronací a, jak naznačuje článek, židé měli zajistit hlavní finanční 

podporu Masarykovi. Neopomenou zmínit také to, že došlo ke konfiskaci Masarykovy nové 

brožury a upozorňují na údajně blízký vztah s německými kruhy, který udržuje skrze redakce 

(obrázek č. 27).183 V dalším článku to Katolické listy komentovaly slovy: …“Pan prof. dr. 

Massaryk má v Čase své chvíle, v nichž chce, aby se o něm mluvilo. Svého času měl strach 

z pravosti rukopisu Královedvorského a strach ten obhajoval. Potom měl strach 

z oprávněnosti sebevraždy a obhajoval tuto jako výkon, ležící čistě v moci a vůli člověka 

rozumného. Na to pan profesor dlouho neobhajoval nic, až nyní vběhl mu do cesty polenský 

toulavý ničema žid Leopold Hilsner. Do toho zamiloval se přímo pan profesor Massaryk a 

prohlašuje ho za nevinna z pověstného zločinu vraždy v Polné, dovolává se porotního soudu 

                                                           
179 Katolické listy. Roč. 3, č. 252, 1899. Celý výtisk byl věnován přelíčení s Hilsnerem v Kutné hoře. 
180 Katolické listy. Sláva prof. Masaryka. Roč. 3, č. 273, s. 4, 1899.  
181 Katolické listy. Sestavení redakce denníku Času. Roč. 3, č. 308, s. 3, 1899. 
182 Katolické listy. Prof. Masaryk jako revisionista. Roč. 3, č. 308, s. 4, 1899. 
183 Katolické listy. Profesor Masaryk českým Zolou. Roč. 3, č. 309, s 3, 1899. 
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kutnohorského s Leopoldem Hilsnerem, jemuž pan profesor Massaryk neobcoval, ovšem o 

němž jen četl to, co se mu hodilo do krámu a dále, svedl by rád polenskou vraždu na kohos 

jiného i přes odsouzení a osobní vlastní doznání se L. Hilsnera…“.184 V dalším vydání listy 

informují o skutečnosti, že Masaryk obdržel od vlády stálý příspěvek v hodnotě 1000 

zlatých, ale důvody tohoto příspěvku jim zatím zůstávají neznámé. (obrázek č. 29).185 

V následujících dnech deník otiskl zprávy o vlně studentských protestů proti Masarykovi. 

Studenti se dle informací ohrazovali proti jeho brožuře a znemožnili mu přednášet na 

univerzitě v Klementinu. Svůj nesouhlas studenti také vyjadřovali před místem bydliště 

Masaryka, kde demonstraci ukončila až policie (obrázek č. 28).186 Zprávy o studentských 

protestech pokračují i následující dny, během kterých se Katolické listy ohrazují především 

proti Masarykovu výroku, že se staví proti katolickému antisemitismu (obrázek č. 30).187 

Listy ke konci měsíce listopadu také otiskly přepis článku, který vyšel ve Vaterlandu, 

německy psaných novinách, a věnoval se celý Masarykovi. V článku je mu vytýkáno, že 

přijal příspěvek od vlády, a že nechává deník Čas financovat z židovských kruhů. Noviny 

uvádějí, že Masaryk sám sebe často sebepřeceňuje a cítí zášť vůči katolicismu. Také se 

v článku ohrazují proti Masarykovu tvrzení, že český antisemitismus je původu klerikálního, 

nýbrž sociálního a národnostního (obrázek č. 31).188 V tom samém měsíci listy dále otiskly 

přepis projevu poslance Březnovského, který přečetl stať dr. Baxe, která polemizuje 

s Masarykovou brožurou: „…V soudních spisech jest uložen všecek důkaz o tom, s jakou 

vypočítavostí a přímo vynalézavostí pátráno po jiných vrazích, aby bylo svaleno podezření 

s Leop. Hilsnera. Obsah soudních sporů zřejmě není znám p. profesoru Masarykovi, jinak 

by byl snad svoji brožuru ani nepsal.“189 Masarykovi se dále dostalo výtky vůči jeho podpoře 

německého národa. List upozorňuje na článek, který napsal Masaryk do periodika Naše 

krise, o převaze německé kultury v monarchii. Katolické listy to následně okomentovaly 

slovy: „Co pak jste už celé své srdce vlastenecké zaprodal? Bezpochyby půl srdce židům a 

půl Němcům! Radost děláte židům, radost děláte Němcům, jen nám Čechům, aspoň velmi 

mnohým, děláte žalost – a hanbu!“ (obrázek č. 32).190  

                                                           
184 Katolické listy. Ku vraždě Anežky Hrůzové. Roč. 3, č. 314, s. 3, 1899. 
185 Katolické listy. Český Zola. Roč. 3, č. 316, s. 4, 1899. 
186 Katolické listy. Demonstrace studenstva na české universitě proti prof. T. G. Masarykovi. Roč. 3, č. 315, s. 

3, 1899. 
187 Katolické listy. Jak se časy mění. Roč. 3, č. 319, s. 4, 1899. 
188 Katolické listy. Aféra Masarykova a vídeňský „Vaterland“. Roč. 3, č. 323, s. 3, 1899. 
189 Katolické listy. Interpelace posl. Březnovského a soudr. O konfiskaní praksi v král. Českém. Roč. 3, č. 327, 

s. 1, 1899. 
190 Katolické listy. Jakou radost dělá pan Masaryk Němcům? Roč. 3, č. 330, s. 4, 1899. 
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V prosincovém vydání Katolické listy informovaly o Masarykově trestním vyšetřování jako 

důsledku vydání jeho brožury v době, kdy stále probíhalo vyšetřování. Stejný osud potkal i 

periodikum Tagblatt, ve kterém vyšel výtah Masarykovy brožury těsně po jeho vydání.191 

Dále Katolické listy často směřovaly výtky k listům sociálně zaměřeným jako např. Zář, 

která v jednom ze svých článků, jak uvádí Katolické listy, svolávala socialistický pochod 

proti demonstrantům Masarykovým. List naznačuje, že nejen Zář, ale i např. Právo lidu 

podporuje židovskou věc s vidinou finančního zisku.192 V prosinci Katolické listy také 

v několika pokračováních vydaly „Odpověď na brožuru prof. Massaryka: „Nutnost 

revidovati proces Polenský“ ze stanoviska převládně znaleckého“, kterou sepsali lékaři, 

kteří pracovali na případu zavraždění Aničky Hrůzové: doktor Václav Michálek a doktor 

Alois Prokeš. Celkem byla jejich odpověď otištěna v pěti číslech na pokračování, ve které 

obhajovali svá stanoviska a vyvraceli Masarykova tvrzení.193  

V jednom prosincovém článku také byla Katolickými listy uveřejněna informace, že po 

Praze údajně koluje pověst, že se nechá Masaryk obřezat, čímž listy podtrhly jeho 

angažovanost v židovské otázce.194 Informují dále o návštěvě Masaryka v Polné, což mu 

bylo také v několika i předchozích článcích vytýkáno, jelikož dle slov kritiků brožury se jeho 

neznalost místa činu a okolí promítla do výsledku jeho práce (obrázek č. 33).195 

V lednu roku 1900 informovaly Katolické listy o Masarykově pololetní nepřítomnosti na 

univerzitě v důsledku jeho dovolené. Listy to komentovaly slovy: „…Když se Masaryk po 

své blamáži a ostudě nemůže skrýti před očima celého světa, skryl se aspoň zrakům 

studenstva. Jeho přívrženci pak šíří do světa, že si bere dovolenou za účelem vědeckých 

prací. Inu ano, tak hloupým přece takový filosof není, aby se přiznal, proč se bojí na světlo 

vylézti. Zola kdysi pravil: Pravda jest na postupu, a my dnes poznamenáváme: Masaryk je 

na ústupu.“196 V únoru se v listech řešil původ Masarykova jména. Redakcí byl označen za 

padělek, jelikož měl padělat své jméno původem tedy Masařík po otci (obrázek č. 34).197 Na 

to také navazuje článek z března, kde listy uveřejňují, že je Masaryk žaluje v návaznosti na 

připomínku listů, že se Masaryk jinak píše, než je pokřtěn (obrázek č. 35).198  

                                                           
191 Katolické listy. Famosní brožura o Polné p. prof. dra. Masaryka. Roč. 3, č. 333, s. 5, 1899. 
192 Katolické listy. Socialistický pochod proti demonstrantům Masarykovým. Roč. 3, č. 337, s. 3, 1899. 
193 Katolické listy. Odpověď na brožuru prof. Massaryka: „Nutnost revidovati proces Polenský“ ze stanoviska 

převládně znaleckého. Roč. 3, č. 337, s. 4, 1899. 
194 Katolické listy. Dr. Herben a „Katolické listy“. Roč. 3, č. 343, s. 3, 1899. 
195 Katolické listy. K návštěvě prof. Masaryka v Polné. Roč. č. 3, č. 351, s. 3, 1899. 
196 Katolické listy. Masaryk jede na dovolenou. Roč. 4, č. 7, s. 4, 1900. 
197 Katolické listy. Masaryk nebo Masařík? Roč. 4, č. 43, s. 2, 1900. 
198 Katolické listy. Profesor Masařík proti nám. Roč. 4, č. 81, s. 4, 1900. 
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V květnu byl v listech Masaryk obviněn z „balamucení“ lidí, jak napsaly Katolické listy, a 

to na základě článku, který Masaryk uveřejnil v periodiku Naše doba, kde argumentoval pro 

navýšení platů učitelů. Masaryk dle redakce Katolických listů využil nedůstojné 

argumenty.199 I výprava Masaryka do Mladé Boleslavi neunikla Katolickým listům. 

Informovaly o ní v červnu roku 1900, kde píší, že Masaryk „utekl“ ze schůze Politického 

klubu, kde měl představit program strany realistů, jelikož ho dav nenechal promluvit 

(obrázek č. 36).200 Listy dále Masarykovi vyčítaly jeho postoj k náboženské otázce. 

Například ve zprávě Masaryk o náboženství ve škole z 12. června 1900 mu listy vytkly, že 

je osoba protinábožensky zaměřená a vyhrazená především vůči katolictví (obrázek č. 37).201 

Na tuto zprávu Masaryk nejspíše reagoval, jak uvádí Katolické listy ve zprávě Masaryk a – 

pravda z 18. července 1900, na lidové schůzi ve Svojanově, kde se ohrazoval proti jejich 

nařčení, že zakládá nové náboženství. Listy ho označily za šiřitele pověry o klerikalismu 

(obrázek č. 38).202 O několik dní později redakce oznamuje, že Masaryk se dohodl se 

zástupci brněnských socialistů, že bude za ně Kandidovat za V. kurii v Brně místo Hybeše, 

jenž se mandátu vzdá.203  

V říjnu 1900 se konalo druhé přelíčení v procesu s Leopoldem Hilsnerem a Katolické listy 

věnovaly velký prostor tomuto tématu. Při druhém přelíčení opět listy poskytly podrobné 

informace přímo ze soudní sítě, zveřejňovaly doslovené přepisy zúčastněných osob po dobu 

čtrnácti dní, ale Masaryk většinou v těchto textech nefiguroval. 204 Konec roku náležel opět 

sporu Katolických listů a Masaryka o správné psaní jeho jména. K soudnímu přelíčení 

nakonec nedošlo, jelikož Masaryk stáhl svou žalobu. Katolické listy uvádějí jako důvod 

strach z jednoznačné porážky. Článek, ale reaguje především na zprávu, kterou Masaryk 

uveřejnil v Čase, kde vysvětluje, jak došlo ke změně jeho jména. 205 Poslední zmínkou roku 

1900 uvádí Katolické listy, že N. Fr. Press nazývají Masaryka bílou vránou, jelikož se 

prostřednictvím Času „přimlouvá“ za spojení Čechů a liberálních Němců (obrázek č. 39).206 

V roce 1901 ve sledovaném období výraznou měrou ubylo zpráv o Masarykovi či 

Hilsnerovi. První krátká zpráva pocházející z února neutrálně informuje o přednášce 

Masaryka, která se uskuteční ještě ten den v sále Typogratické Besedy ve Smečkách na téma 

                                                           
199 Katolické listy. Balamucení lidu. Roč. 4, č. 144, s. 4, 1900. 
200 Katolické listy. Nezdařená výprava prof. Masaryka. Roč. 4, č. 153, s. 4, 1900. 
201 Katolické listy. Masaryk o náboženství ve škole. Roč. 4, č. 161, s. 3, 1900. 
202 Katolické listy. Masaryk a – pravda. Roč. 4, č. 195, s. 3, 1900. 
203 Katolické listy. Prof. Masaryk dopracoval. Roč. 4, č. 210, s. 3, 1900. 
204 Katolické listy. Ze soudní síně. Hilsner podruhé před porotním soudem. Roč. 4, č. 294, s. 3-9, 1900. 
205 Katolické listy. Masaryk nebo Masařík. Roč. 4, č. 333, s. 4, 1900. 
206 Katolické listy. Bílá vrána. Roč. 4, č. 355, s. 2-3, 1900. 
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„Význačnější novodobé směry ethické“.207 V dubnu krátká zpráva informuje o návštěvě 

Masaryka v Benešově, kde se měla uskutečnit jeho přednáška o programu Palackého a 

Havlíčka z roku 1848 až 1849. K přednášce nakonec nedošlo, jelikož byl Masaryk vypískán 

ze sálu.208 V červnu poté následoval článek s názvem Dozvuky Hilsnerova procesu. Redakce 

v článku uvádí, že kasační dvůr, který se zabýval Masarykovou, Herbenovou a Langnerovou 

stížností proti rozsudku zemského soudu v Praze, je shledal vinným ve věci uveřejnění 

lékařského dobrozdání fakulty v Praze v záležitosti Hilsnerově. Kasační soud jejich stížnost 

zamítl.209 V červenci se Katolické listy věnovaly tématu upálení Jana Husa. Oslavy, které se 

konaly na počest jeho upálení, označily listy jako hanobení církve katolické, které využili 

nejen Masaryk ale i další osobnosti společenského dění. Redakce to komentovala slovy: 

„…Včera ještě se ty různorodé veličiny v listech rvaly, dnes si padnou bratrsky do náručí, 

aby zítra opět z toho objímání dostali se do křížku. Co Polda Hilsnerů rozdvojil, co se zdálo 

na vždy býti roztrženým a co nikdo by nedovedl sloučiti, to se podařiti má „mistrovi“ Husovi, 

ten má ty různé hilsneriády zakrýti pláštěm míru a bratrství…“ (obrázek č. 40).210  

  

                                                           
207 Katolické listy. Lidové přednášky české university. Roč. 5, č. 41, s. 3, 1901. 
208 Katolické listy. Masaříkovo fiasko v Benešově. Roč. 5, č. 90, s. 3-4, 1901. 
209 Katolické listy Dozvuky Hilsnerova procesu. Roč. 5, č. 156, s. 6, 1901. 
210 Katolické listy. Pálení ctitelé Husovi. Roč. 5, č. 180, s. 3-4, 1901. 
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5.3 Právo lidu 
První Masarykův veřejný postoj týkající se vraždy v Polné a aféře Dreyfusově otiskl deník 

Právo lidu 3. října 1899. Článek „Profesor Masaryk o aféře Dreyfusově a vraždě v Polné“ 

uveřejňuje Masarykovu stať, která vyšla v Neue Freie Presse, ve které odsuzuje pověru o 

rituální vraždě, kterou označil za „evropskou nemoc“ (obrázek č. 41).211 V dalších říjnových 

článcích je Masarykovo jméno spojováno především s nově vypsanými univerzitními kurzy 

pro učitele, na kterých přednášel (obrázek č. 42).212  

V následujícím měsíci Právo lidu informovalo o vydání Masarykovy brožury Nutnost 

revidovati proces Polenský a jejím okamžitém konfiskování v celém rozsahu (obrázek č. 

43).213 Na tyto zprávy navazovaly noviny přehledem z Národních listů, Radikálních listů a 

Katolických listů, které reagovaly na vydání Masarykovy brožury. Právo lidu se ohradilo 

proti nařčení zmiňovaných deníků, že Masaryk si vydáním brožury snaží zvýšit publicitu a 

získat finance pro svůj připravovaný titul (obrázek č. 44).214 Právo lidu dále informovalo o 

novém deníku realistické strany, který měl vzniknout po zrušení novinového kolku. V čele 

deníku, jak informovalo Právo lidu, měl figurovat Masaryk, Herben a další.215 

V listopadových číslech se v deníku často Masaryk spojoval se studentskými protesty, které 

proti němu probíhaly v důsledku vydání již zmiňované brožury (obrázek č. 45).216 V dalším 

článku se uvádí, že klerikální listy mají z těchto demonstrací nesmírnou radost a nabádají 

k dalším v příštích dnech. List se dále ohrazuje proti tvrzení klerikálních listů, že rozhořčení 

studentů proti Masarykovi je všeobecné a dodává, že je to pouze jejich zbožným přáním. 

Deník viní Katolické listy a radikální mladočechy z poštvání studentů na Masaryka.217  

Právo lidu také postupně otisklo výňatky z Masarykovy brožury na pokračování. První část 

vyšla 16. listopadu, kde také uveřejnila Masarykovy důvody, které vedly k vydání 

zmiňované brožury.218 Deník také vytýkal Masarykovým oponentům, především listům, 

                                                           
211 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Profesor Masaryk o aféře 

Dreyfusově a vraždě v Polné. Roč. 8, č. 273, s. 11, 1899. 
212 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Universitní kursy českého 

učitelstva. Roč. 8, č. 274, s. 5-6, 1899. 
213 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Prof. dr. T. G. Masaryk…Roč. 8, 

č. 309, s. 5, 1899. 
214 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Počestná trojice: Radikální – 

Národní – Katolické listy. Roč. 8, č. 310, s. 5-6, 1899. 
215 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Realistický denník. Roč. 8, č. 313, 

s. 2, 1899. 
216 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Demonstrace vlastenecky-

antisemitského studenstva proti prof. Masarykovi. Roč. 8, č. 315, s. 4-5, 1899. 
217 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Předvčerejší studentská 

demonstrace proti prof. Masarykovi. Roč. 8, č. 316, s. 4, 1899. 
218 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Nutnost revidovati proces 



 

 

42 

které proti němu vystupovaly, že nikdo 14 dní po vydání oné brožury nesepsal odpověď na 

tuto brožuru (obrázek č. 46). 219 

V následujícím čísle přišla na řadu téma Masaryk a přidaná tisícovka. Právo lidu uveřejnilo 

vyjádření periodika Čas k tomuto tématu. Noviny uvedly, že Masarykovi byla tato částka 

poskytnuta jako kompenzace za křivdu v podobě vyšších nákladu na kolejné, na které 

nedostával příspěvek v důsledku „štvanic rukopisných, klerikálních a bůh ví jakých“, jak 

uvedl deník (obrázek č. 47).220  

Listy dále zveřejnily úryvky Baxova vyjádření, které vyšlo v Radikálních listech 

k Masarykově Brožuře. V článku deník vytkl Baxovi následující: „Ale kdo by byl čekal, že 

snad je Baxa člověk, jenž by to dovedl s toutéž seriózností, klidem a věcností jako Masaryk, 

musil přijít k neskonalému sklamání…Povrchnost a ledabylost s jakou tento „právník“ svou 

odpověď psal, je opravdu úžasná. Masaryk se prý plete do věcí, o nich nemá ani ponětí a 

jímž nerozumí, jeho vývody jsou obyčejným udavačstvím, v němž prý předstihl – ne Zolu 

(!!!), ale vrchního vyšetřovatele Oliče…A na konec, aby Baxa Masaryka dorazil, nechává 

brožuru brožurou a štěbetá hezky podle noty, jak ho naučily „katolické listy“, v tom všem 

věží židovské peníze!“221 

Dále v listopadovém čísle 324 naleznete článek „Vídeňský Vaterland“, ve kterém Právo lidu 

upozorňuje na kritiku, která se snesla z vídeňského deníku Vaterland na Masaryka. Listy 

brání Masaryka a poukazují na Katolické listy jako roznašeče pomluv o Masarykovi 

(obrázek č. 48).222 Ve výtiscích Práva lidu můžete také narazit na inzerci vybízející ke koupi 

Masarykovy brožury Nutnost revidovati proces Polenský (obrázek č. 49).223 Právo lidu také 

uveřejnilo Masarykovo vyjádření ke studentským protestům proti jeho osobě, které vyšlo ve 

studentském časopise Studentský Sborník. V tomto vyjádření Masaryk neodsuzuje 

studentské demonstrace. Dále ve svém vyjádření označil českou žurnalistiku za nepříliš 

inteligentní a schopnou samostatně myslet. Konkrétně zmiňuje Národní listy, Radikální listy 

a Katolické listy, které měla část studenstva poslechnout. Jak Masaryk píše, studenstvo 

                                                           

Polenský. Roč. 8, č. 317, s. 3-4, 1899. 
219 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Co je s odpovědí na Masarykovu 

brožuru? Roč. 8, č. 320, s. 3, 1899. 
220 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Ale ta tisícovka! Roč. 8, č. 321, 

s. 2-3, 1899. 
221 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Dr. Baxa. Roč. 8, č. 324, s. 4, 

1899. 
222 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Vídeňský „Vaterland“. Roč. 8, č. 

324, s. 5, 1899. 
223 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Inzerce: Nutnost revidovati 

proces Polenský. Roč. 8, č. 324, s 7, 1899.  
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nepochopilo jeho kritiku procesu Polenského. Nešlo mu o antisemitismus, ale o pojetí 

soudního procesu ve smyslu rituální vraždy (obrázek č. 50).224 

V prvním prosincovém čísle ve svém úvodníku Právo lidu polemizovalo nad dvěma typy 

lidí, altruisty a egoisty. Za altruisty, lidi zásadové s vyššími principy, označily listy 

Masarykovy posluchače – učitele, za egoisty, lidé praktičtí se snahou vyniknout a přijít 

k zisku – lékaři, advokáti, inženýři, ředitelé závodů (obrázek č. 51).225 V prosinci listy také 

uveřejnily zprávu, že polenští lékaři zaslali Radikálním listům svou odpověď na Masarykovu 

brožuru a jak listy píši, lékaři se snažili obhájit a doplnit svá stanoviska. Navazují také 

oznámením, že Masaryk se chystá zmiňovaným lékařům odpovědět.226 V posledním článku 

roku 1899 se Právo lidu vrací k Národním listům, které, jak redakce píše, se o Masaryka 

„otírají“ jelikož se zastavil v Polné, aby ohledal místo zavraždění Hrůzové.227 

V roce 1900 rapidně ubylo v Právu lidu článků, které by se týkaly Masarykovy osoby. 10. 

ledna vyšla zpráva o žalobě na Masaryka za vydání jeho brožury (obrázek č. 52).228 Listy 

dále také obhajovaly Masaryka proti zprávám Katolických listů. V článku „K sesurovelosti 

klerikálního tisku“ uveřejnily text, který vyšel v Katolických listech poté, co bylo oznámeno, 

že Masaryk se vrací přednášet na univerzitu a uvádí, že zprávy, že Masaryk si bere v době 

protestů studijní volno, jsou lež a pouze utekl na dovolenou (obrázek č. 53).229  

Listy v únoru informovaly o přelíčení, které se konalo s Masarykem a Herbenem, kteří 

stanuli před soudem za vydání brožury. Oba byli shledáni vinni s finančním trestem. Deník 

vydal celý přepis z přelíčení.230  

V dubnu Právo lidu zveřejnilo zprávu o vzniku nové strany lidové v čele s Masarykem a 

jeho stoupenci realisty. Pozornost věnovalo jejich prvnímu sjezdu 1. dubna v Praze v sálu u 

Štajgrů.231 

                                                           
224 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. O universitních demonstracích 

proti prof. Masarykovi. Roč. 8, č. 327, s. 4, 1899. 
225 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Židovští zaprodanci. Roč 8, č. 

332, s. 1-2, 1899. 
226 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. K polenské aféře. Roč. 8, č. 341, 

s. 5, 1899. 
227 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Národní listy. Roč. 8, č. 348, s. 4, 

1899. 
228 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Žaloba na profesora dra 

Masaryka. Roč. 9, č. 9, s. 6, 1900. 
229 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. K sesurovělosti klerikálního tisku. 

Roč. 9, č. 18, s. 5, 1900. 
230 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Masarykova brožura o nutnosti 

revise polenského procesu před soudem. Roč. 8, č. 44, s. 6-7, 1900. 
231 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Česká strana lidová. Roč. 9, č. 

93, s. 2, 1900. 
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V červenci se Právo lidu poprvé ve sledovaném období kriticky postavilo vůči Času, který 

komentoval demonstrace, jež pořádali sociální demokraté proti divadelní hře „Rodina 

Vavrochova“ od Adamusa. Sociální demokraté hru označili za „protisocialistickou“ a 

tendenční, proto proti ní také demonstrovali. Čas o této demonstraci napsal, že umlčuje 

opačné mínění a rozdmýchává národní zášť. Proti tomuto označení se ozvalo Právo lidu, 

které přirovnávalo „hanobení Hilsnera“ k jejich situaci (obrázek č. 54).232 V souvislosti 

s tímto tématem Právo lidu píše o Masarykovi: „Masaryk jest od srdce dobrý muž, který 

mnoho ví, a o mnohém přemýšlel. Ale má jednu chybu: trpí objektivitou.“233 

Poslední zachycená zpráva v roce 1900 se týkala schůze mezinárodních sociálních 

demokratů, které se zúčastnil i Masaryk. Právo lidu vycházelo z informace, kterou 

publikovalo periodikum Hlas. Masaryk se dle referování Hlasu měl stát kandidátem za 

sociální demokracii za V. kurii v Brně místo dr. Czecha. Právo lidu uvádí, že dostalo 

informaci od dr. Czecha, že Masaryk se zúčastnil jednání, ale o jeho kandidatuře místo něho 

nepadlo slova. Právo lidu to uzavírá tím, že klerikální list Hlas si celou záležitost vymyslel 

a odmítá se jí dále zabývat (obrázek č. 55).234 

Rok 1901 byl na mediální výstupy týkající se Masaryka velmi sporý; Právo lidu mu 

prakticky nevěnovalo žádnou pozornost. První zachycená relevantní zpráva pochází 

z dubna. Deník informoval o lidových přednáškách, kterých se účastnil jako přednášející i 

Masaryk.235 Dále Právo lidu v dubnovém čísle psalo o událostech v Benešově, kde měl 

Masaryk přednášet o programu Palackého a Havlíčka z roku 1848 a 1849. Masarykovi to, 

ale nebylo umožněno, jak píše Právo lidu, kvůli hluku, který způsobili mladočeši. Deník, 

tento akt odsoudil (obrázek č. 56).236  

V červnu list informoval o rozhodnutí Kasačního soudu ve věci stížnosti Masaryka, Herbena 

a Langnera proti uveřejnění lékařského dobrozdání, za které je soud označil vinnými. 

Kasační soud potvrdil rozhodnutí pražského zemského soudu.237  

                                                           
232 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Česká strana lidová. Různé 

zprávy: Radikální listy a Čas na jedné frontě proti sociálním demokratům. Roč. 9, č. 183, s. 3, 1900. 
233 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Wawrochovo mišpoche. Roč. 9, 

č. 185, s. 3, 1900. 
234 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Brněnský klerikální „Hlas“. Roč. 

9, č. 211, s. 5, 1900. 
235 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Lidové přednášky české 

university. Roč. 10, č. 90, s. 3, 1901. 
236 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Mladočeské argumenty. Roč. 10, 

č. 91, s. 2, 1901. 
237 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Dozvuky aféry Hilsnerovy. Roč. 

10, č. 157, s. 7, 1901. 
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Poslední výstup informoval o Masarykově projevu na schůzi české strany lidové na konci 

června roku 1901. V projevu se dotýká tématu poměr Rakouska k Němcům. Podle Masaryka 

si Rakousko zachová politickou sílu, pokud zůstane zemí demokratickou, lidovou, bude 

zajištěno všeobecné hlasovací právo a bude provedena reforma správní, čímž by se vyřešil 

nejen problém jazykové otázky (obrázek č. 57).238  

  

                                                           
238 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Prof. Masaryk. Roč. 10, č. 174, s. 

1, 1901. 
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5.4 Čas 
Následující kapitola vychází z mediálních výstupů periodika Čas, které bylo politicky 

spřízněno s Masarykem. Zkoumán byl týdeník Čas, který vycházel v roce 1899. Rok 1900 a 

1901 je pokryt deníkem Čas. Nedělní vydání Besedy Času nejsou zahrnuta. V roce 1901 také 

současně s pondělním vydáním vycházela příloha, která zahrnuta je.  

První zmínka o Masarykovi ve sledovaném období pochází z počátku září 1899. Jednalo se 

o zprávu ze sjezdu mladé pracovní inteligence a programu jejího setkání. Masaryk byl 

zmíněn jako oblíbený filozof realistických studentů.239  

V listopadu, v době, kdy probíhaly demonstrace proti Masarykovi, sepsal Masaryk své 

stanovisko k tomuto tématu, které bylo v týdeníku otištěno. Masaryk vyjádřil názor, že 

neodsuzuje demonstrace, které upořádali studenti, chtěl od studentů znát jejich důvody, které 

mu nebyly sděleny. „Demonstranti nemají potuchy, oč mně v mé kritice procesu Polenského 

šlo. Ne o antisemitism vůbec – posuzuji je a jen proces sám o sobě a vyšetřuji, je-li, jak se 

říká, klasickým důkazem pro vraždu rituelní.“ (obrázek č. 58).240 Ve stejném čísle Času 

naleznete další příspěvky, které sepsal Masaryk. V jednom se ohrazuje vůči nařčení, že 

brožura o Polenském procesu není jeho prací. „Práci svou napsal jsem docela samostatně, 

s nikým jsem o ní nemluvil a nejednal, od nikoho nedostal jsem žádného materiálu a zejména 

jsem nebyl v žádném spojení s panem adjunktem Baudyšem a vůbec s žádným úředníkem. 

Jen od p. dra Bulovy přejal jsem zprávy, jak jsem v brožuře veřejně ohlásil.“ 241 V dalším 

článku odpovídá na připomínky, které se k němu dostávaly, a upřesňuje své hypotézy 

týkající se zavraždění Anežky Hrůzové.242  

V posledním relevantním příspěvku z roku 1899 píše Čas o aktuálním postoji Národních 

listů v procesu Polenském. Čas uvádí, že Národní listy více jak měsíc po vydání brožury 

Nutnost revidovati proces Polenský nevěnovaly jí zvláštní pozornost. Stejně tak listy neútočí 

na Masaryka a nepíši o rituálních vraždách jako dříve (obrázek č. 59).243 

Rok 1900 začal zmínkou o Masarykovi v lednu. Deník informoval o dovolené, která byla 

Masarykovi přidělena do konce zimního semestru.244 V návaznosti na tento článek deník 

publikoval informaci o sepsání memoranda „posluchači“ Masaryka, kteří žádali o zrušení 

zimní dovolené, která byla Masarykovi udělena. Jeho odvolání dle memoranda „degraduje 

                                                           
239 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Dopisy domácí i zahraniční. Roč. 13, č. 37, s. 584-585, 1899. 
240 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Ještě slovo o těch demonstracích. Roč. 13, č. 48, s. 754-755, 1899. 
241 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Prohlášení. Roč. 13, č. 48, s. 760, 1899. 
242 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Nutnost revidovati proces Polenský. Roč. 13, č. 49, s. 779-780, 1899. 
243 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Věřte jim! Roč. 13, č. 49, s. 780-781, 1899. 
244 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Profesoru Masarykovi. Roč. 14, č. 5, s. 5, 1900. 
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univerzitní vážnost na služku pouličního mínění“.245 

V dalším článku polemizuje Čas s olomouckým, klerikálním listem Rozvoj. Tato revue 

vyčetla Masarykovi, jak píše Čas, jeho neinformovanost v procesu s Hilsnerem a jeho údajné 

vydávání se za delegáta Katolických Listů v Polné. Čas se Masaryka zastal a označil Rozvoj 

a jeho redakci za nedostatečně informované a šířící lži po vzoru Katolických listů (obrázek 

č. 60).246  

Masaryk dále v deníku reagoval na otázky, které na něho mířily z veřejného prostoru. 

V jednom ze svých článků objasňoval důvod, proč nenavštívil Polnou před vydáním první 

brožury. Dále reagoval na dobrozdání polenských lékařů a pitevní zprávu. 247 

Čas se dále velmi často vyjadřoval k obsahu Radikálních Listů a označoval jejich redakci za 

šiřitele pověry o rituální vraždě a nenávisti vůči Leopoldu Hilsnerovi.248 Dále byla v únoru 

roku 1900 konfiskována druhá Masarykova brožura a Čas o tom informoval. Nabízel svým 

čtenářům možnost daný spis zaslat za cenu 80 haléřů.249  

Deník také informoval o Masarykových přednáškách, které se konaly v sále Typografické 

Besedy. Přednášky z oboru filosofie pořádal literární a řečnický spolek Slavia.250 V polovině 

února deník publikoval přepis ze soudního přelíčení s Masarykem a Herbenem. Oba byli 

obviněni z pokusu působit na rozhodnutí soudu vydáním brožury Nutnost revidovati proces 

Polenský před finálním ukončení soudního procesu.251 Den poté komentovala redakce reakce 

ostatních pražských deníků, které se týkaly již zmiňovaného přelíčení (obrázek č. 61).252 

Klerikálním listům vyčítal deník jejich neustálé napadání Masaryka například v kauze 

týkající se Masarykova příjmení. List uvádí: Otec prof. Masaryka narodil se na Slovensku 

v Uhrách, a nemůže se tedy jmenovat Masařík…Slováci žádného ř nemají. Skutečně se otec 

prof. Masaryka vždy podepisuje: Masarik. Křestní list prof. Masaryka píše jméno česky 

foneticky: Masaryk…Ničemnost našich klerikálních odpůrců vyvážena je pouze jejich 

malicherností.“253 

Masarykova spřízněnost s deníkem Čas může být znázorněna také článkem, který vyšel den 

                                                           
245 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Posluchači prof. dra T. G. Masaryka. Roč. 14, č. 9, s. 5, 1900. 
246 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. „Rozvoj“. Roč. 14, č. 6, s. 11, 1900. 
247 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Beseda. Rozumí se o Polné. Roč. 14, č. 7, s. 2-5, 1900. 
248 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Filosemitské stanovisko, Hilsner a realistické studentstvo. Roč. 14, 

č. 15, s. 5, 1900. 
249 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Druhá polenská brožurka prof. Masaryka. Roč. 14, č. 16, s. 7, 1900. 
250 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Přednášky pro. T. G. Masaryka. Roč. 14, č. 20, s. 5, 1900. 
251 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Ze soudní síně. Nutnost revidovati proces Polenský. Roč. 14, č. 21, 

s. 5-7, 1900. 
252 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. O našem přelíčení. Roč. 14, č. 22, s. 6, 1900. 
253 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Klerikální ničemnosti. Roč. 14, č. 24, s. 4-5, 1900. 
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před jeho padesátými narozeninami na titulní straně. Redakce uveřejnila článek, který 

vyzdvihuje Masaryka jako muže národa, učitele ušlechtilé a dobročinné povahy. (obrázek č. 

62).254 Masaryk v Čase o pár dní později děkuje všem, kteří si na jeho narozeniny 

vzpomněli.255 Masaryk byl dále v listu spojován s dělnickými stávkami. Čas podporoval 

jeho návrh na osmihodinovou pracovní dobu, stejně tak podporoval jeho sympatie 

k sociálním demokratům.256 

Na začátku dubna otiskl Čas na deseti stranách přepis z prvního sjezdu české strany lidové, 

která vznikla z realistů. V jejím čele stanul T. G. Masaryk, který patřil k hlavním řečníkům 

na sjezdu.257 Ve stejném čísle deník vyzdvihl informaci, že se Masarykovi dostalo na sjezdu 

ovací. Advokát František Veselý pronesl: „Jsme povinni projeviti prof. Masarykovi vděk za 

jeho práci dosavadní…Práce jeho je a zůstane národu našemu požehnáním…Málo zmohou 

síly naše vedle úsilí jeho…“ (obrázek č. 63).258 List dále informoval, že o nové straně lidové 

píšou už i v Polsku. Podle deníku sociální demokracie Naprzód, jak upozorňuje Čas, je 

Masaryk, který stojí v čele strany, učenec evropské slávy a pionýr celého soudobého ruchu 

vědeckého a literárního v Čechách. Polský deník popřál české straně lidové hodně štěstí 

doufaje v demokratický rozvoj Rakouska.259 Čas v těchto i dalších článcích mluví o straně 

lidové jako o „naší“ straně a dále informuje o jejích aktivitách.  

Deník v dalším čísle informoval o „prolomení hráze nevšímavosti“ k Masarykově vědecké 

práci Otázce sociální, které věnoval pozornost Český Časopis Historický. „Mužové 

významných jmen snad všech národů vyslovili se o „Otázce sociální“ s velikým uznáním. 

Jen u nás, kde jsme neměli leč úhor sociální, zavřela se ústa hlubokým mlčením…Denníky 

vídeňské i berlínské věděly o české práci dříve než denník český, jenž má cizinu o nás 

informovat.“ Článek dále obsahoval kritiku jistého profesora Golla, který Masarykovo dílo 

shledal přínosným.260 

V půlce května Čas publikoval článek o zrušení rozsudku nejvyššího soudu v Hilsnerově 

kauze. Soud rozhodl o novém procesu, jelikož shledal na základě mínění lékařské fakulty 

některá obvinění s předloženými důkazy za neobhajitelná. Deník jako hlavního „hrdinu“ 

                                                           
254 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. K 50. narozeninám prof. Masaryka. Roč. 14, č. 29, s. 1, 1900. 
255 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Všem, kteří si 7. na mne vzpomněli srdečně děkuji. Roč. 14, č. 31, 

s. 1, 1900. 
256 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Měšťanstvo pro stávkující horníky. Roč 14, č. 30, s. 5, 1900. 
257 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Ustavující sjezd české strany lidové. Roč. 14, č. 41, s. 2-12, 1900. 
258 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Drobné zprávy. Ovace prof. Masarykovi. Roč. 14, č. 41, s. 13, 1900. 
259 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Polský denník sociální demokracie Naprzód. Roč. 14, č. 43, s. 6, 

1900. 
260 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Umění, věda. Literární táčky. Roč. 14, č. 50, s. 4, 1900. 
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zrušení rozsudku prezentuje Masaryka (obrázek č. 64). 261 Čas ve stejném čísle také otiskl 

slova českého poslance, který publikoval svou zprávu v listu Pokrok Západu, který vycházel 

v Severní Americe. Autor označil Masaryka za „spasitele“ a „komedianta“, kterému slouží 

sežidovštělá Bohemie a Tagblatt. Čas dodává, že poslanec by nejspíše neměl odvahu 

publikovat taková slova v českém prostředí (obrázek č. 65).262 

O několik dní později redakce otiskla píseň, která byla namířena proti židům a vraždě 

v Polné. O Masarykovi se zpívá jako zastánci židů, který si od nich nechává platit (obrázek 

č. 66).263 V měsíci červnu se listy ohrazovaly vůči obsahu Studentského sborníku, který 

publikoval informaci o činnosti dr. Drtiny a dle Času byl namířen proti činnosti lidové 

strany. Podle sborníku měl Drtina ovlivňovat „nevinnou českou mládež“ ve prospěch 

Masaryka a jeho dosavadní práce (obrázek č. 67).264 

V červnu list informoval, o schůzi v Mladé Boleslavi. Na schůzi se měl probírat program 

lidové strany a hovořit měl i Masaryk. Schůze byla nakonec ukončena v důsledku slovního 

útoku na Masaryka a dalších zástupců lidové strany. Čas to okomentoval slovy: „Do 

stojatých, hnijících, kalných vod našeho veřejného života padl prudce vržený kámen, který 

rozvířil hladinu ve vlnivé kruhy stále širší a širší. Česká strana lidová jest to, která spouští 

stojaté kaluže, vlévá na jejich místo bystré potůčky nových myšlenek a trhá hráze předsudků. 

Její vystoupení vyvolalo čilou diskuzi literární, nutí lidi mysliti, vyvolává debaty v kroužcích 

a schůzích, které následkem toho nabývají živosti a odbývají se při přeplněných 

místnostech.“265 O den později se Čas k tématu vrátil v krátké zprávě, kde odmítl vylíčení 

celé situace Národními listy (obrázek č. 68).266 Masaryk také dále využíval list k šíření svých 

myšlenek. Příkladem může sloužit Masarykův článek k jazykové otázce. 267  

Postupně Čas také začal upozorňovat na blížící se proces s Hilsnerem v Písku. V jednom 

z červnových článků se redakce Času ohrazuje proti nařčení ze snahy ovlivnit průběh 

zmiňovaného procesu a poukazuje na činnost dr. Baxy, který se dle listu pokusil přenést své 

politické působení do Písku (obrázek č. 69).268 Dále se deník zmiňoval o zamítnutí stížnosti, 

kterou podal Masaryk s Herbenem, která se týkala rozhodnutí trestního soudu pro vydání 

brožury, která měla ovlivnit rozhodnutí soudu ve věci odsouzení Hilsnera pro spáchání 

                                                           
261 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Polenský proces. Roč. 14, č. 58, s. 6-7, 1900. 
262 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Pytlačení novinářské. Roč. 14, č. 58, s. 7, 1900. 
263 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Literární táčky. Roč. 14, č. 63, s. 5, 1900. 
264 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Lavinové lži. Roč. 14, č. 66, s. 6, 1900. 
265 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Bouřlivá schůze v Mladé Boleslavi. Roč. 14, č. 67, s. 5-6, 1900. 
266 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Lež má krátké nohy. Roč. 14, č. 68, s. 4, 1900. 
267 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Jazykový zákon nebo jazyková nařízení? Roč. 14, č. 68, s. 1-2, 1900. 
268 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Antisemitické agitace. Roč. 14, č. 70, s. 7, 1900. 
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vraždy.269 

Na začátku července Čas vyvracel informaci publikovanou v měsíčníku Aletheia, která se 

týkala Masaryka a jeho angažovanosti v akademických volbách na univerzitě. Noviny 

publikovaly, že Masaryk již několikrát kandidoval, ale zatím nikdy nebyl zvolen. Naposledy 

údajně obdržel jeden hlas, který si „nedal sám“. Čas tyto informace v publikovaném článku 

vyvracel.270 O den později přinesl deník zprávu o neochotě propůjčit sdružení studentské 

organizace sokolské místnost pro přednášky, na kterých měl hovořit Masaryk a další. 

Vlastníci sálu, mladočeský výbor družstva Sokolovny, avizovali, že ostatním řečníkům sál 

za určitý poplatek propůjčí, ale pro Masarykovu přednášku ji neposkytnou. Studentský výbor 

se proto rozhodl najít prostory jiné. (obrázek č. 70).271 

Na konci července Čas také otiskl vyjádření periodika Československá Morava ke schůzi 

prof. Masaryka ve Svojanově. „…Mluví a vykládají o prof. Masarykovi a odsuzují jej lidé, 

kteří o jeho práci vědecké i působnosti nemají ani zdaleka nějakého ponětí.“ (obrázek č. 

71).272  V polovině srpna noviny otiskly překlad Masarykova příspěvku, který byl uveřejněn 

v polském měsíčníku Krytyka o otázce polské. V článku se věnoval několika otázkám, 

postavení Polska k západní Evropě, možnosti rozvoje tehdejšího Polska a jeho opětovného 

získání nezávislosti (obrázek č. 72).273 

V září dále pokračoval Čas v obhajobě Masaryka. Deník se ohrazoval vůči nařčení 

Radikálních Listů, že Masaryk sepisuje německy psaný spis, za který očekává chválu od 

německé žurnalistiky. Čas odpověděl, že se jedná o český spis o Marxovi, který byl přeložen 

do německého jazyka (obrázek č. 73).274 

V měsíci říjnu bylo jedno ze stěžejních témat obnovené přelíčení s Leopoldem Hilsnerem 

v Písku, které bylo zahájeno 25. října 1900. Listy již 18. října připomínaly jeho blížící se 

zahájení a rekapitulovaly jeho dosavadní průběh.275 Následující dny Čas publikoval celé 

přepisy z píseckého přelíčení, Masaryk v těchto přepisech většinou nefiguroval.  

List až následně v listopadu připomněl čtenářům, že je to rok od studentských protestů proti 

Masarykovi, kterému se podařilo během tohoto roku sejmout z vraždy Anežky Hrůzové 

                                                           
269 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Naše odvolání. Roč. 14, č. 70, s. 9, 1900. 
270 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Lež a klerikalism. Roč. 14, č. 78, s. 5, 1900. 
271 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Sokolové na Kladně – Sokolové ve Slaném. Roč. 14, č. 79, s. 4, 

1900. 
272 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Pravda proráží vždy. Roč. 14, č. 89, s. 7, 1900. 
273 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Profesor T. G. Masaryk o otázce polské. Roč. 14, č. 97, s. 2, 1900. 
274 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Tu se zakazuje – myslit! Roč. 14, č. 113, s. 6, 1900. 
275 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Směs. Polenské zločiny. Roč. 14, č. 129, s. 4, 1900. 
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rituální motivy (obrázek č. 74).276 Ve stejném měsíci se dále deník věnoval opět Masarykově 

obhajobě, tentokrát proti článku německého deníku Tagblatt, který označil Masaryka z 

„neumělce“, který si není schopen získat politickou přízeň lidu.277 Na tento článek 

navazovala také obhajoba Masaryka proti Radikálním listům, které rozvinuly článek 

Tagblattu a připsaly: „Prof. Masaryk prý nemá porozumění pro českost“! (obrázek č. 75).278 

V prosinci se Čas ve své příloze vrací k tématu původu Masarykova jména. Deník otiskl 

rodný list Masaryka a jeho otce, aby přinesl písemný důkaz, že Masaryk má ve svém rodném 

listě své příjmení slovensky přejaté Masaryk, kdežto jeho otec je psán maďarským 

pravopisem Maszarik (obrázek č. 76).279 

Výstupů v roce 1901 oproti předešlým měsícům ubylo. Počátkem roku se deník ve spojitosti 

s Masarykem věnoval volební situaci v Brně, jež probíhala v lednu. Proti sobě stál zástupce 

sociálně demokratické strany a německé nacionální strany. Masaryk často komentoval 

podobné politické situace.280 V lednu dále Čas otiskl vyjádření Slováckého kraje 

k mladočeským protestům proti Masarykovi, které proběhly na schůzi české strany lidové 

v Brně. „…umlčovati muže, jenž svým životem, svou prací, svým věděním nejvíce v českém 

životě přispěl ku vzburcování lidových snah a názorů, jenž nejvíce vykonal ku zlidovění 

českého života, jakým jest prof. Masaryk.“281  

Čas také dále informoval čtenáře o Masarykových přednáškách, které se konaly v průběhu 

sledovaného období (obrázek č. 77).282 O dva dny později publikoval deník Masarykův 

názor na rakouskou politiku, která podle něj potřebuje promyšlené reformy, které započaly 

již v roce 1840 (obrázek č. 78).283 Čas také uveřejnil úryvek z obsahu Masarykovy 

přednášky týkající se ženských hnutí (obrázek č. 79).284 

Na začátku dubna list informoval o Masarykově návštěvě v Benešově, kde měl přednášet, 

ale v důsledku protestů byla jeho přednáška zrušena. Čas reagoval na vyjádření Národních 

listů k této situaci a vyvracel jejich tvrzení o průběhu celé akce. „A toto posluchačstvo 

několika set lidí opět a opět projevovalo prof. Masarykovi své sympatie, jedni jako 

přesvědčení přívrženci, druzí, byť ve všem nesouhlasili, holdem jeho osobě protestovali proti 

                                                           
276 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Zrovna je tomu rok. Roč. 14, č. 168, s. 1, 1900. 
277 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Drobnosti. Nepolitická politika. Roč. 14, č. 169, s. 3, 1900. 
278 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Článek v Tagblattu. Roč. 14, č. 170, s. 5, 1900. 
279 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Příloha Času. Roč. 14, č. 179, s. 17, 1900. 
280 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Drobnosti. Češství proti němectví. Roč. 15, č. 6, s. 6, 1901. 
281 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Za moravské nespokojence…Roč. 15, č. 12, s. 3, 1901. 
282 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Z klubu české strany lidové. Roč. 15, č. 20, s. 1, 1901. 
283 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Politické zprávy. Roč. 15, č. 22, s. 2, 1901. 
284 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Přednášky. Žena a politika. Roč. 15, č. 46, s. 4, 1901. 
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terroru, jejž za mocné patronance (tiché patronance, neb páni osoby své neradi angažují) 

osměluje se provozovati hlouček těch právě nejméně vzdělaných, nejméně čestných a 

nejméně dělných.“ 285 Po pár dnech vyvracela redakce další obsah periodika Obnova, které 

podle Času „lživě“ informovalo, že další Masarykova přednáška byla zrušena kvůli 

demonstracím.286 Na konci dubna publikoval Masaryk v Čase rozsáhlý článek o práci 

ruského právníka a státníka K. P. Pobědonosceva.287  

V květnu publikoval Masaryk další článek, ve kterém se vyjadřoval k církevní politice a jeho 

poměru k náboženství (obrázek č. 80).288 O dva dny později Čas označil mladočeského 

politika dr. Herolda za „vykradače“ Masarykovy práce. Dle deníku poslední přednáška 

zmiňovaného politika přesně vycházela z Masarykových spisů Česká otázka a Naše krise. 

„Nové politické confiteor pana dra Herolda není mladočeské, to co povídal v sobotu je 

pouhopouhá – masarykovština.“, (obrázek č. 81).289 

Následující měsíc otiskl deník debatu Masaryka s redaktorem Katolických listů dr. Sojkou, 

která proběhla po Masarykově řeči na schůzi ve Velimi. Debata se týkala témat 

státoprávního práva, postavení německé menšiny v Čechách a náboženských otázek. 290 

List dále informoval o Husových slavnostech v Lounech, kterých se zúčastnil i Masaryk. 

Místní zástupci národních dělníků mladočeských těmto slavnostem nakloněni nebyli stejně 

tak ani návštěvě Masaryka. Dle zveřejněného článku byl Masaryk přivítán nelichotivými 

pokřiky a gesty, což ale nenarušilo Masarykovu přednášku, kvůli které navštívil tuto slavnost 

(obrázek č. 82).291  

Na konci července redakce psala o výročí úmrtí K. H. Borovského. V publikovaném textu 

je zmiňován i Masaryk, který se podle deníku zabýval stejnými státoprávními otázkami jako 

Havlíček a sám jeho práci věnoval pozornost.292 

  

                                                           
285 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Glossy k „Masarykovu fiasku“ v Benešově. Roč. 15, č. 92, s. 1, 1901. 
286 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Politická kronika. Roč. 15, č. 101, s. 3, 1901. 
287 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. K. P. Pobědonoscev. Roč. 15, č. 114, s. 1-2, 1901. 
288 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Klerikalismus a církevní politika. Roč. 15, č. 144, s. 4, 1901. 
289 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Dr. Herold o „naší nynější krisi“. Roč. 15, č. 146, s. 1, 1901. 
290 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Ze schůze ve Velimi. Roč. 15, č. 174, s. 1-2, 1901. 
291 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Husova slavnost. Roč. 15, č. 180, s. 2, 1901. 
292 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Na paměť Havlíčkovu. Roč. 15, č. 206, s. 1, 1901. 
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5.5 Národní listy 
 

Deník Národní listy, který byl novinářskou základnou politické skupiny mladočechů, 

vycházel ve sledovaném období dvakrát denně kromě neděle. Ranní vydání bylo rozsáhlejší 

než odpolední, jež bylo vždy o poznání kratší a zahrnovalo ty nejdůležitější zprávy, které se 

během dne staly. Výjimku tvořilo období Hilsnerova procesu v Písku v říjnu roku 1900, kdy 

Národní listy od 25. října až do konce píseckého přelíčení vycházely třikrát denně, ráno, 

odpoledne a večer. Toto večerní číslo bylo k dostání od pěti hodin odpoledne, jak uvedly 

listy (obrázek č. 83).293 

První zmínka o Masarykovi ve sledovaném období pochází z počátku října roku 1899. Listy 

otiskly inzerci, která upozorňuje na nový ročník měsíčníku Naše doba, jejímž redaktorem 

je, jak uvádí inzerce, T. G. Masaryk (obrázek č. 84).294 Ve stejném měsíci byl také v listu 

zveřejněn program přednášek filosofické fakulty české univerzity Karlo-Ferdinandovy pro 

následující měsíce. Mezi zmíněnými byl i Masaryk s cyklem přednášek s názvem Filosofie 

praktická.295 Dále v říjnu list upozorňoval na universitní kursy učitelské. Masaryk zahájil 

kurz filosoficko-pedagogický s přednáškami na téma: Některé problémy pedagogické a 

methodické.296 

Deník o měsíc později 7. listopadu v odpoledním vydání krátce informoval o konfiskaci 

Masarykovy brožury Nutnost revize procesu Polenského. Listy dodaly, že v této brožuře se 

její autor postavil proti rozhodnutí soudu ve prospěch židů.297 Tato zpráva byla hned 

následující den v ranní vydání rozšířena. Listy to komentovaly slovy: „…Pan prof. Masaryk 

před nedávnem dal na veřejnost své rozumy o rituálné vraždě, jež Neue Fr. Presse s velikým 

uspokojením do světa rozhlásila. Český čtenář pln údivu přečetl tento sermon realistického 

pana professora nevěda, je-li skutečně pan professor nějakou vědeckou autoritou ve věcech 

talmudu a marně pátral po příčinách, kteréž jej přiměly osvědčovati na veřejnosti svůj 

semitismus, podezřívati soudce z lidu a stavěti je na pranýř jako zpátečníky a nevědomce. 

Kdo znají prof. Masaryka, pousmáli se jen a připomenuli, že jako obyčejně zneužil i této 

vhodné příležitosti k reklamě pro svou vzácnou osobičku, na niž veřejnost počíná ji 

zapomínati…“ Dále je v článku zpochybňována metoda a podklady, na jejímž základě 

                                                           
293 Národní listy. Třikrát denně vycházeti budou „Národní listy“. Roč. 40, č. 295, s. 1 večerní vydání, 1900. 
294 Národní listy. Inzerce. Roč. 39, č. 276, s. 5, ranní vydání, 1899. 
295 Národní listy. Pořad přednášek pro zimní semestr 1899-1900 na české universitě Karlo-Ferdinandově. Roč. 

39, č. 284, s. 5, odpolední vydání, 1899. 
296 Národní listy. Universitní kursy učitelské. Roč. 39, č. 282, s. 3, odpolední vydání, 1899. 
297 Národní listy. Konfiskovaná brožura. Roč. 39, č. 309, s. 7, odpolední vydání, 1899. 
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brožura vznikla a autor dodává, že žurnalistika si zachovala v této události více objektivity 

než Masaryk (obrázek č. 85).298 Od druhé půlky listopadu Národní listy průběžně 

publikovaly články, které se týkaly studentských demonstrací proti T. G. Masarykovi. První 

článek byl otisknut 17. listopadu a uvádí, že Masaryk od vydání brožury o vraždě v Polné 

nepřednášel kvůli nemoci, což rozhořčilo jeho národně smýšlející posluchače, uvedl deník. 

Poté co se rozneslo, že se Masaryk opět chystá přednášet, sešlo se před posluchárnou a na 

nádvoří Klementina okolo 600 studentů národně smýšlejících, kteří na profesora čekali. Ale 

i ten měl své zastánce na místě přednášky. Národní listy uvedly, že Masarykovi přátelé, 

členové Slavie a Spolku českých akademiků židů také byli přítomni, aby profesora uchránili. 

Studenti na Masaryka při příjezdu volali hanba, zaprodanče židovský apod. Poté co se 

Masaryk dostal přes dav do posluchárny, nebylo mu umožněno hovořit, jelikož přítomní 

studenti bouřili proti němu a svou snahu po nějakém čase vzdal. Listy závěrem dodaly: „Pro 

prof. Masaryka může to býti mementem, že ani s city naší studující mládeží nesmí se 

zahrávati přes míru. Přišel r. 1882 do Čech, aby kácel modly, jimiž rozuměl mnoho, co 

našemu národnímu citu jest drahé, ale dnes, zdá se, že takovouto skácenou modlou bude sám 

prof. Masaryk“ (obrázek č. 86).299 Na článek navazuje reakce akademického studenstva, 

která byla deníku zaslána. V něm se píše, že české studenstvo nedemonstrovalo proti 

Masarykovi jen kvůli jeho angažovanosti v procesu s Hilsnerem. Studenti mu také vyčítají 

neangažovanost i v jiných případech (obrázek č. 87).300 Druhý den listy informovaly, že se 

studenti opět sešli v posluchárně, kde měl T. G. Masaryk přednášet, ale jeho přednáška byla 

zrušena.301 V dalším článku, který rozebíral demonstrace proti Masarykovi, Národní listy 

komentovaly prohlášení, které Masaryk učinil k demonstracím v periodiku Čas. Masaryk 

v něm uvádí důvody, proč brožuru vydal a odvolává se na možnost vědecké svobodné práce. 

Listy se na tento popud odvolávají na možnost svobodné kritiky a vytýkají mu, že doposud 

mlčel v jiných záležitostech veřejného prostoru. Dále článek rozebírá vztah J. Grégra a 

Masaryka a jak uvádí, Masaryk měl zakladatele Národních listů (J. Grégra) zradit v podobě 

roznášení pomluv (obrázek č. 88). 302 O deset dní později vyšel další článek, který rozebíral 

nové studentské protesty proti Masarykovi v prostorách Klementina. Noviny uvedly, že 

tentokrát se mu již podařilo před studenty v jedné z poslucháren promluvit na svou obranu. 

                                                           
298 Národní listy. Pan prof. T. G. Masaryk. Roč. 39, č. 310, s. 2, ranní vydání, 1899 
299 Národní listy. Demonstrace proti prof. Masarykovi na universitě. Roč. 39, č. 319, s. 3, ranní vydání, 1899. 
300 Národní listy. Z kruhů akademického studenstva se nám píše. Roč. 39, č. 319, s. 3, ranní vydání, 1899. 
301 Národní listy. Demonstrace proti prof. T. G. Masarykovi. Roč. 39, č. 320, s. 2, ranní vydání, 1899. 
302 Národní listy. Pan prof. T. G. Masaryk. Roč. 39, č. 321, s. 2, ranní vydání, 1899. 



 

 

55 

T. G. Masaryk uvedl: „…Svoboda svědomí jest ve vás a vaše v mě. Jako já chci míti svobodu 

svědomí a myšlení, tak i studenstvo ji má mít. Policie jsem nevolal. Znásilňovat se nedám. 

Za těch 16 let, co na universitě přednáším a pokud jsem byl činný v politice, postavím-li 

svoje mínění, nedám si je nikdy vyvrátiti…“. Poté byl opět nucen opustit přednášející 

místnost, a to za silného nepřívětivého hluku svých protivníků, kteří čekali na nádvoří 

Klementina, jelikož nebyli vpuštěni do přednášející místnosti, kam měli přístup jen studenti, 

kteří měli Masarykovy přednášky řádně zapsané.303 

V prosinci roku 1899 listy publikovaly článek, který rozebíral Masarykovu návštěvu Polné. 

„Dne 11. t. m. stala se Polná jevištěm znamenité události. Přijel sem konečně poprvé p. 

professor Massaryk, spisovatel románku Nutnost revidovati proces polenský, aby na místě 

se přesvědčil o shodě skutečnosti s jeho vývody.“  Jak se v článku píše, Masaryk se pod cizím 

jménem pokusil v Polné spojit s místními lékaři Prokešem a Michálkem, ale to se mu 

nepodařilo. S pomocí jiných průvodců navštívil místo vraždy a jak deník píše, Masaryk byl 

údajně rozhořčen nad tím, že místo činu vypadá zcela jinak, než jak očití svědkové a 

pohlednice z místa činu naznačovaly (obrázek č. 89).304  

První zpráva, z roku 1900, která se týkala Masaryka, informovala o jeho dovolené, kterou se 

rozhodl po demonstracích vzít, jak uvedl deník. Masarykovy přednášky převzal do konce 

zimního semestru prof. Durdík, oznámil děkan filosofické fakulty Mourek (Obrázek č. 

90).305 O tři dny později navazuje deník zprávou, že by se měl Masaryk ujmout přednášek 

filosoficko-pedagogického kurzu 13. ledna a měl by tak pokračovat ve svých přednáškách o 

některých problémech pedagogických a didaktických.306  

Na konci ledna 1900 noviny otiskly informaci, že Masaryk neví, kde leží Polná. Národní 

listy vycházely z článku periodika Zeit, kde Masaryk popisoval, jak se o proces s Hilsnerem 

začal zajímat. Uvedl, že si před sepsáním brožury musel na mapě najít, kde Polná vůbec leží. 

Národní listy k tomuto faktu dodaly: „Škoda, že p. Masaryk už také nepověděl, na kterých to 

všeho světa mapách tu nešťastnou Polnou hledal! Bylo by to pro žáky 3. třídy obecných škol 

gaudium. Takhle však je to jen pro chloubu a čest naší university, která na takového učence 

věru může býti pyšná!“ (obrázek č. 91).307 

                                                           
303 Národní listy. Opětovné demonstrace proti prof. T. G. Masarykovi. Roč. 39, č. 330, s. 3-4, ranní vydání, 

1899. 
304 Národní listy. Pan professor T. G. Massaryk poprvé v Polné. Roč. 39, č. 348, s. 3, ranní vydání, 1899.  
305 Národní listy. Prof. T. G. Masaryk na dovolené. Roč. 40, č. 8, s. 2, ranní vydání, 1900. 
306 Národní list. Universitní kursy učitelské. Roč. 40, č. 11, s. 2, ranní vydání, 1900. 
307 Národní listy. Řádný professor české university nevěděl, kde leží – Polná! Roč. 40, č. 30, s. 3, ranní vydání, 

1900. 
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V únoru stejného roku Národní listy publikovaly článek o soudním přelíčení, které se týkalo 

Masaryka, a to v důsledku vydání již zmiňované brožury, která byla konfiskována ihned po 

vydání. Masaryk se dopustil zvláštního přečinu, když se měl vydáním této brožury pokusit 

o ovlivnění veřejného mínění v trestním řízení, které nebylo ještě řádně uzavřeno. Žalobě 

také čelil Jan Herben, jenž se podílel na distribuci brožury, a také dva redaktoři pražských 

deníků, kteří o brožuře psali. Obhájcem Masaryka a Herbena byl dr. Koerner. Masaryk před 

soudem uvedl, že si není viny vědom a vydáním tohoto spisu vystoupil proti dvěma jiným 

brožurám (Vražda v Polné od Vrby a brožuře Radikálních listů), které se dle Masaryka také 

týkaly vraždy v Polné, ale konfiskovány nebyly.308 Následující den deník v tématu 

pokračoval. Článek na pokračování obsahoval vynesení rozsudku. Masaryk by odsouzen 

k zaplacení pokuty 60 korun a Jan Herben 40 korun a zároveň soud vyslovil přímý zákaz 

dalšího rozšiřování brožury. Oba podali zmateční stížnost.309 Deník poté v červnu otiskl 

krátkou zprávu, kde oznámil, že Masaryk s Herbenem neuspěli s jejich zmateční stížností u 

kasačního soudu s rozsudkem, který vydal zemský soud.310 

Na začátku dubna se list zaměřil v souvislosti s Masarykem na politický program nové 

strany realistické. Listy označily tuto stranu za centralistickou, cislajtánskou frakci, 

ochotnou kapitulovat před německým hegemonem. Deník dále na titulní straně rozebírá 

program, který Masaryk a jeho přívrženci představili, jak o tom informovalo periodikum 

Bohemia. (obrázek č. 92).311 V odpoledním vydání Národní listy rozebíraly postoj periodika 

Bohemia k novému programu realistů.312 

Začátkem června deníku neunikla zpráva o návštěvě Masaryka a zástupců realistické strany 

v Mladé Boleslavi. Na této schůzi se střetli realisté s národním dělnictvem. Deník uvedl, že 

Masaryk byl uvítán následujícími slovy: „Ven se zrádcem, ať se stydí. Nechceme ho slyšeti. 

Ať jde mluviti k židům“. K řeči se poté dostal dr. Bobek, zástupce realistů, který hodinu 

hovořil o jejich programu. Po něm se ke slovu hlásil i Masaryk, což rozpoutalo další vlnu 

odporu a protestu spojenou s výkřiky typu: „Pryč se stranou židovskou. Pryč s Masarykem, 

až zhyne zrádce.“ Masaryk se snažil před publikem obhajovat, ale neustále byl přerušován 

křikem vycházejícím z publika. Národní listy dodávají: „Bled jako stěna stojí professor dr. 

                                                           
308 Národní listy. Ze soudní síně. „Nutnost revidovati polenský proces.“ Roč. 40, č. 43, s. 3, odpolední vydání, 

1900. 
309 Národní listy. Ze soudní síně. „Nutnost revidovati polenský proces.“ Roč. 40, č. 44, s. 3, ranní vydání, 1900. 
310 Národní listy. Z kasačního soudu. Roč. 40, č. 158, s. 3, ranní vydání, 1900. 
311 Národní listy. Vybarvili se! Roč. 40, č. 92, s. 1, ranní vydání, 1900. 
312 Národní listy. Bohemie pojednává dnes o novém programu českých realistů. Roč. 40, č. 92, s. 2, odpolední 

vydání, 1900. 
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Masaryk se svým generálním štábem. V sále hučí to jak divý, vše ničící příval…Přáli bychom 

pánům z redakcí německých listů, kteří vítali ve straně Masarykově novou vlivu-plnou stranu 

v našem národě, aby byli svědky této neslýchané blamáže prof. dra. Masaryka a jeho 

stoupenců. Byli by se přesvědčili, že není frakce v našem národě, kteráž by v lidu našem byla 

tak nenáviděna, jako strana professora dra. Masaryka. Schůze byla nakonec předčasně 

ukončena (obrázek č. 93).313  O pár dní později listy také informovaly, že 26. číslo 

satirického týdeníků Šípy bylo konfiskováno a obsahovalo například i článek Masarykův 

triumf v Mladé Boleslavi.314 

Od 25. října roku 1900 listy pravidelně a velmi detailně publikovaly průběh Píseckého 

procesu s Leopoldem Hilsnerem. V těchto zmínkách ze soudní síně profesor T. G. Masaryk 

téměř nefiguroval. Hlavní postavou, která hovořila za Hilsnera, byl logicky jeho obhájce 

Zdenko Auředníček, jehož jméno se v novinách často vyskytovalo. Listy v průběhu procesu 

pouze otiskly zprávu, ve které byl Masaryk uveden jako zástupce periodika Naše doba při 

sledování procesu v soudní síni (obrázek č. 94).315  

V roce 1901 článků, ve kterých se objevovalo Masarykovo jméno, výrazně ubylo, stejně 

jako v předešlých sledovaných periodikách. Hilsnerova aféra utichla po přelíčení v Písku a 

snížil se zájem i o Masarykovu osobu. Na počátku roku Národní listy informovaly, že T. G. 

Masaryk bude přednášet v rámci Lidových přednášek české univerzity, a to na téma 

Význačnější novodobé směry ethické. Přednáška se uskutečnila v sále Typografické besedy 

ve Smečkách.316 

Jedna z větších událostí, které deník věnoval pozornost v souvislosti s Masarykem, byla 

profesorova návštěva Benešova na konci března roku 1901. Masaryk měl přednášet o 

programu Palackého a Havlíčka z roku 1848-1849, ale přednáška se nakonec nekonala. 

Deník v článku, který podrobně popisuje průběh události, uvedl, že několik místních pánů 

se snažilo přesvědčit veřejnost, aby při Masarykově přednášce byl zachován klid, což, jak 

uvádí Národní listy, benešovskou veřejnost ještě více popudilo. Masaryk údajně řekl na 

přednášce jen pár slov: „Já mám dnes mluviti…“ deník dále uvedl, že Masaryk již více 

neřekl, jelikož mu to hluk z publika, který trval téměř hodinu, nedovolil (obrázek č. 95).317 

O dva dny později reagoval deník na stanoviska deníku Čas, který se k události také vyjádřil. 

                                                           
313 Národní listy. O velikém fiasku prof. Masaryka v Ml. Boleslavi. Roč. 40, č. 154, s. 1, ranní vydání, 1900. 
314 Národní listy. Šípy. Roč. 40, č. 158, s. 4, ranní vydání, 1900. 
315 Národní listy. Telegramy: Z Písku. Roč. 40, č. 295, s. 4, ranní vydání, 1900. 
316 Národní listy. Přednášky. Roč. 41, č. 42, s. 2, ranní vydání, 1901. 
317 Národní listy. Fiasko Masarykovců. Roč. 41, č. 90, s. 2, ranní vydání, 1901. 
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Národní listy vyčítají Času, že neoznačují věci pravým jménem. Mladočeský list zdůrazňuje, 

že Masaryk byl v Benešově odmítnut. „Prof. Masaryk zkrátka českému lidu nechutná i 

nebude mu záživným učiněn ani pomocí oplatky universitních extensí, to poučení si mohli již 

samozvaní lidovci vzíti z věcí minulých, že proti prof. Masarykovi zavládl v českém těle 

přímo instinktivní odpor, organismus český ho nesnese a ni na světe nedostane český lid 

k tomu, aby ztrávil masarykismus již tolikráte neztrávený a vyvrhnutý.“ (obrázek č. 96).318 

V červnu, ke konci sledovaného období, vyšlo v deníku ještě pár zpráv. Jedna upozorňovala 

na Lidovou přednášku české univerzity v Náchodě na téma Náčrt vývoje evropské 

společnosti v 19. století.319 Krátká zpráva se také zabývala zamítnutím zmateční stížnosti 

Masaryka a Herbena ve věci otisknutí lékařského univerzitního dobrozdání týkající se 

Hilsnerovy aféry.320  

  

                                                           
318 Národní listy. Denní zprávy. Fiasko Masarykovců v Benešově. Roč. 41, č. 92, s. 2, odpolední vydání, 1901 
319 Národní listy. Lidové přednášky české university. Roč. 41, č. 156, s. 3, ranní vydání, 1901. 
320 Národní listy. Ze soudní síně. Roč. 41, č. 157, s. 5, ranní vydání, 1901. 
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6 Komparace vybraných mediálních 

obsahů 
 

Následující kapitola obsahuje komparaci mediálních výstupů vybraných událostí ve 

sledovaném období. Cílem textu je charakterizovat základní odlišnosti, kterými se jednotlivá 

periodika vyznačovala v souvislosti s Masarykovou osobou. Porovnány jsou články, které 

informovaly o studentských demonstracích proti Masarykovi, které probíhaly v listopadu 

roku 1899 a jež byly vyvolány vydanou brožurou Nutnost revidovati proces Polenský a jsou 

tedy s procesem s L. Hilsnerem přímo spojené. Druhá podkapitola rozebírá Masarykovu 

návštěvu Benešova na konci března roku 1901, která s případem L. Hilsnera nesouvisí a 

poslední se věnuje Masarykovým přednáškám na univerzitě, které s případem také 

nesouvisí. V textu by se mohly použít i další události jako např. vydání brožury Nutnost 

revidovati proces Polenský, proces v Písku, Masarykův původ jména, návštěva Mladé 

Boleslavi atd., ale pro názornou ukázku využijeme výše zmíněné. 

6.1 Studentské demonstrace proti Masarykovi 
 

Po vydání brožury Nutnost revidovati proces Polenský Šípy v mnoha svých příspěvcích 

publikovaly narážky, které se týkaly přijetí Masarykovi brožury veřejností, především tedy 

studenty. Příkladem nám může sloužit karikatura, kterou týdeník publikoval s názvem „Proč 

nebude prof. Macesryk šest neděl přednášet?“ (obrázek č. 97).321. Šípy si samy odpovídají: 

„Poněvadž peče s Herbeslebenem tenhle maces a má strach aby nepropekli pánvičku.“ 

Karikatura vyobrazuje Masaryka s Herbenem, spolu tančí a nad hlavou oba drží maces, na 

kterém je napsáno „Žurnál Čas über de Welt pro Polenský proces“ s židovskou hvězdou 

uprostřed. Obrázek naráží na skutečnost, že po studentských protestech proti T. G. 

Masarykovi v listopadu 1899 došlo na čas k přerušení jeho přednášek na univerzitě. Šípy 

uvádí, že důvodem je Masarykova angažovanost v procesu L. Hilsnerem a jeho náklonost 

k židům, a to skrze periodikum Čas, které vlastnil Herben. Jména obou jsou ve výstupy 

použity špatně (Macesryk a Herbesleben), což naznačuje neúctu k oběma zmíněným. 

Masaryk má dále na obrázku nakreslen měšec peněz v kapse, na kterém je napsáno „1000 

zlatých přídavek na gáži“. Týdeník tím opět naznačuje, že Masaryk je úplatný a dostal to za 

                                                           
321 ŠÍPY: satyricko-politický obrázkový týdenník pro lid. Proč nebude prof. Masaryk šest neděl přednášet? 

Roč. 12, č. 51, s. 1, 1899. 
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obhajobu žida Leopolda Hilsnera. Tato kauza se rozebírala na konci roku 1899.  

Katolické listy upozornily na protesty v několika článcích od půlky listopadu roku 1899. 

Deník uvedl, že: „…české studentstvo po vydání Massarykovy brožury, v níž tento, jsa zaujat 

pro revisi procesu polenského, postavil se přímo v řady židovské žurnalistky, nám tak 

nepřátelské, rozechvění to došlo svého výrazu v mohutné demonstrace studenstva proti prof. 

Masarykovi“.322 V jiném článku uvedli, že Masaryk přestal přednášet: „Pan profesor místo 

přednášek konferuje pilně se židy a snad nemá ani času se najísti. Radíme proto panu 

profesoru, aby pro blaho českého národa své zdraví šetřil a tolik se pro Hilsnera nenamáhal. 

Pan Massaryk obdržel od vlády stálý osobní příspěvek 1000 zl.; důvody příspěvku neznáme, 

ale rádi bychom věděli, co p. profesor uvedl za příčiny ve své žádosti o příspěvku.“ 323  

V souvislosti s demonstracemi a vydanou brožurou také dodávají, že Masaryk docílil svojí 

brožurou, co chtěl: Mluví se o něm324, dodává list. V publikovaných článcích lze 

vypozorovat, že negativní obsahy jsou směřovány především na židy, židovská periodika a 

všechny, kdo s židy nějakým způsobem spolupracovali, nevyjímaje Masaryka.  

Právo lidu také publikovalo o studentských demonstracích několik textů, ve kterých je 

studentům přisouzeno přízvisko antisemitské či antisemitsko-klerikální. Listy obviňovaly 

z demonstrací Katolické listy, které měly navádět české studenstvo, jak uvádí například ve 

svém článku „Ještě několik slov k předvčerejším demonstracím proti prof. Masarykovi“ 

(obrázek č. 98).325 Podle novin jsou hlavním strůjcem protestů Katolické listy, Národní listy 

a Radikální listy, které měli studenty proti Masarykovi poštvat, jak uvádí deník. „Klerikální 

orgán sděluje sice, že rozhořčení studenstva proti prof. Masarykovi je všeobecné – ale to 

zatím není než zbožným přáním. Klerikály při tom všem můžeme předem ujistit jednou věcí: 

očekávají-li, že pomocí ztřeštěných radikálních a antisemitských zaslepenců dostanou se 

rychleji a bezpečněji u nás k moci, že my se již o tom přičiníme, abychom jim splnění 

takových nadějí nadobro překazili a abychom pány z té radikálně-klerikální aliance z jich 

ilusí důkladně vyléčili…“326 

Čas také zveřejnil několik stanovisek k demonstracím proti T. G. Masarykovi. Jedním 

                                                           
322 Katolické listy. Demonstrace studenstva na české universitě proti prof. T. G. Masarykovi. Roč. 3, č. 315, s. 

3, 1899. 
323 Katolické listy. Český Zola. Roč. 3, č. 316, s. 4, 1899. 
324 Katolické listy. Demonstrace českého studenstva proti prof. Masarykovi (Z kruhů akademických). Roč. 3, 

č. 319, s. 3-4, 1899. 
325 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Ještě několik slov k předvčerejším 

demonstracím proti prof. Masarykovi. Roč. 8, č. 319, s. 4, 1899. 
326 Právo lidu: Ústřední orgán československé strany sociálně-demokratické. Předvčerejší studentská 

demonstrace proti prof. Masarykovi Roč. 8, č. 316, s. 4, 1899. 
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z autorů byl sám Masaryk. Redakce deníku se především zaměřila na obranu Masaryka. 

V prvním článku informovala o studentech a studentských spolcích, které se v průběhu 

demonstrací stavěly na Masarykovu stranu. „Demonstrace proti prof. Masarykovi měly za 

následek, že lepší část studenstva vzchopila se na obranu cti studentské.327 V dalším článku 

rozebírá původce zmíněných protestů. Uvádí, že klerikálové a jejich vychovanci Katolické 

listy by se rádi zbavili této nálepky. Uvádí, že tyto listy přinesly zprávu, že demonstrace 

odsuzují, i když se dějí nepříteli, tedy Masarykovi.328 Demonstracím a veřejnému dění se 

také věnoval Jan Herben. Ten označil ve svém článku Středověk za: „Masaryk – toť program, 

toť prapor. V jeho jméně soustředěno je všechno, věc skládali jsme a skládáme naději v lepší 

budoucnost národa. On povýšil českou otázku na vyšší, vznešenější úroveň a myšlenky naší 

minulosti i hesla našich buditelů sloučil s názory moderního života v živoucí jednotný 

program národu svému. On vyložil příčiny naší krise, hlavně mravní. On jako spisovatel a 

učitel vychovával mladou inteligenci pro hlubší pochopování života vůbec…Tisíce jsou těch, 

kteří víme, čím se nám Masaryk stal, jak nás vedl a probouzel.“329  

Národní listy stejně jako ostatní periodika publikovaly několik článků, které se věnovaly 

průběhu demonstrace. Masaryk byl v textech označen „za kdysi oblíbeného profesora na 

univerzitě, který by si neměl zahrávat s city studující mládeže.“330 Masaryk po konání 

studentských demonstrací otiskl v Čase svá stanoviska pro vydání brožury. Národní listy na 

to reagovaly komentářem, ve kterém mu vyčítaly jeho humanismus, na který se odvolával, 

jeho vědeckou práci, kterou se zabývá jen v případech, které se mu hodí, jako je obrana 

Dreyfusova Hilsnerova, dodává deník. Stejně tak Masarykovi vytýkaly jeho podání 

spravedlnosti a nesváry se zakladatelem listu J. Grégrem.331 „Podél zdi chvalně kráčel ku 

předu a teprve kdy se octl v posluchárně, ozvalo se ze všech stran bouřlivé volání „Hanba! 

Abcúg!“ apod. Přívrženci prof. Masaryka byli přehlušeni bouří nevole.“332 

6.2 Masarykova návštěva Benešova 
 

Masarykova návštěva Benešova na konci března roku 1901 nijak nesouvisí s procesem L. 

Hilsnera a sledovaná média se k němu postavila různě. Satirický týdeník Šípy informoval o 

                                                           
327 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Demonstrace a studenstvo. Roč. 8, č. 48, s. 683, 1899. 
328 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Demonstrace a vlastenecký list. Roč. 8, č. 48, s. 683, 1899. 
329 Čas: list věnovaný veřejným otázkám. Demonstrace a vlastenecký list. Roč. 8, č. 49, s. 769-770, 1889. 
330 Národní listy. Demonstrace proti prof. Masarykovi na universitě. Roč. 39, č. 319, s. 3, ranní vydání, 1899. 
331 Národní listy. Pan prof. T. G. Masaryk. Roč. 39, č. 321, s. 2, ranní vydání, 1899. 
332 Národní listy. Opětné demonstrace proti prof. T. G. Masarykovi. Roč. 39, č. 330, s. 3-4, ranní vydání, 1899. 
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této prostřednictvím karikatury, jak to měly Šípy často ve zvyku. Na publikovaném obrázku 

s názvem „Macesrykův triumf v Benešově“ (obrázek č. 99)333 má Masaryk nakreslenou 

židovskou hvězdu, čímž mu listy přisuzují židovské označení. To podtrhuje také jméno 

Hilsner, které se objevuje na jeho kabátku s karikaturou jeho obličeje, který se vyznačuje 

výrazným „židovským“ nosem. Dále z Masarykova kabátu, z boční kapsy, trčí měšec peněz, 

na kterém se také nachází označení židovské hvězdy. Listy tím opět naznačují, že židé si 

Masarykovu přízeň koupili za peníze. Samotná postava Masaryka je nakreslená v pohybu, a 

to v proti-směru od cedule, která míří na opačnou stranu než jeho tělo. Cedule nese označení 

Benešov a čtenáři tak poskytuje obraz utíkajícího Masaryka z Benešova. Náruč mu k tomu 

otevírá muž s označením Neue Freie Presse, tedy název německého deníku. Šípy tím 

zdůrazňují spřízněnost Masaryka s tímto deníkem. Masaryk je tedy vyobrazen jako úplatný 

zastánce židů, který prchá z Benešova s možným útočištěm u Neue Freie Presse. 

Katolické listy publikovaly o Masarykově návštěvě Benešova jeden článek s titulkem 

„Masarykovo fiasko v Benešově“. Deník píše, že Masarykova přednáška se nezdařila. 

V článku se na Masaryka ze strany listu neútočilo, konstatoval, že se proti němu vzbouřil 

celý sál, ve kterém se nesly výkřiky: „Nesmí mluvit“, „Nás zrodila Vlast“ a dodává, že 

„Masařík“ odjel s ostudou.334 Tím, že listy často používaly místo Masaryka jméno Masařík 

upozorňovaly na kauzu, která v médiích probíhala na konci roku 1899 a kterou vyvolaly 

Katolické listy. Neustálé zaměňování jména v článcích můžeme povazovat za úmyslný 

projev neúcty a zesměšňování jeho osoby. 

Právo lidu publikovalo článek s názvem „Mladočeské argumenty“. Deník se v textu věnuje 

především benešovským mladočechům, které označil za mladé chovance Národní listů. List 

je mezi řádky označil za nevzdělané obyvatele Benešova s malou inteligencí. Masaryk je 

v článku prezentován zcela neutrálně bez přídomků.335 

 Čas v článku: „Glosy k Masarykovu fiasku v Benešově“ vyvracel informace o průběhu 

akce, jak je prezentovaly Národní listy. Herbenův deník uvádí, že mladočeši se skrze své 

ústřední listy snaží zakrýt svoji neúspěšnou politiku a vinu svalují na „vnitřního nepřítele“ 

národa, tedy Masaryka, aby odvedly pozornost od skutečných problémů. „Přečtěte si též 

epicky široký a blahovolný výklad v Nár. Listech, jak český lid benešovský vítal člena 

vytoužené university naší, dotud jediné, muže, od něhož vyšla dlouhá řada vědeckých spisů 

                                                           
333 ŠÍPY: Insertní příloha: Macesrykův "triumf" v Benešově. Roč 14, č. 17, s. 1, 1901. 
334 Katolické listy. Masaříkovo fiasko v Benešově. Roč. V, č. 90, s. 3-4, 1901.   
335 Právo lidu. Mladočeské argumenty. Roč. 10, č. 91, s. 2, 1901. 
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českých, organisačních popudů atd., a jehož práce tolik lesku přinesla českému 

jménu…Přednáška prof. Masaryka nebyla by zmařena bývala, kdyby pořadatelé nebyli činili 

na některé občany nedovolený a proto jitřící nátlak!“336  

Národní listy informovaly o této skutečnosti prostřednictvím jednoho článku, který má 

velmi podobný název s Katolickými listy, tedy „Fiasko Masarykovců v Benešově“. Oproti 

Katolickým listům jsou již výrazněji použity jazykové prostředky útočnějšího typu, což 

dokazuje např. tato věta: „Prof. Masaryk zkrátka českému lidu nechutná i nebude mu 

záživným učiněn ani pomocí oplatky universitních extensí, to poučení si mohli již samozvaní 

lidovci vzíti z věcí minulých, že proti prof. Masarykovi zavládl v českém těle přímo 

instinktivní odpor, organismus český ho nesnese a nic na světe nedostane český lid k tomu, 

aby ztrávil masarykismus již tolikráte neztrávený a vyvrhnutý.“337 

6.3 Masaryk a lidové přednášky 
 

Ne všechna témata byla pokryta všemi sledovanými médii stejně. Například se v průběhu 

vymezeného období v novinách často opakovaly krátké zmínky o lidových přednáškách T. 

G. Masaryka a dalších přednášejících na různá témata. Čas, Právo lidu a Národní listy 

pravidelně o těchto přednáškách informovaly skrze krátké zprávy bez jakéhokoliv citového 

zbarvení. Většina sdělení zněla následovně: „Přednášky. Lidové přednášky české university 

mimo Prahu. Zítra v neděli bude míti pan prof. Dr. T. G. Masaryk v Náchodě druhou 

přednášku (druhého kursu) Náčrt vývoje evropské společnosti v 19. století…“ (obrázek č. 

100).338 Katolické listy publikovaly méně výstupů, které by informovaly o lidových 

přednáškách, ale zachovaly si i v těch málo výstupech neutrální přístup k Masarykovi. 

V Šípech nebyla nalezena ani jedna zpráva, která by čtenáře informovala o Masarykových 

lidových přednáškách. Zmíněný fakt, dokazuje, že ne všechny publikované informace 

podléhaly Hilsnerově aféře. 

 

  

                                                           
336 Čas. List věnovaný veřejným otázkám. Glossy k „Masarykovu fiasku“ v Benešově. Roč. 15, č. 92, s. 1, 

1901. 
337 Národní listy. Denní zprávy. Fiasko Masarykovců v Benešově. Roč. 41, č. 92, s. 2, odpolední vydání, 1901. 
338 Národní listy: Přednášky. Roč. 41, č. 156, s. 3, ranní vydání, 1901. 
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Závěr 
Hlavním cílem práce byla komparace mediálního obrazu T. G. Masaryka ve vybraných 

českých periodikách Šípy, Katolické listy, Právo lidu, Čas a Národní listy ve sledovaném 

období září 1889 – září 1901. V závěru práce docházíme k tvrzení, že mediální obraz 

Masaryka nebyl ve zmíněných médiích stejný a v některých případech se zásadně lišil, tudíž 

dochází k verifikaci dané hypotézy. 

Šípy byly v publikovaných článcích o Masarykovi velmi specifické, což je dáno povahou 

samotného periodika, které působilo jako satirický týdeník, jehož poznávacím znamením 

bylo publikování karikatur a humoristických postřehů. Masarykovi věnovalo médium 

zvláštní pozornost hned po vydání brožury v roce 1899. Týdeník ho spojoval, nejen 

s událostmi Hilsnerovy aféry, ale často byl také propojován s Herbenem, Časem a realisty. 

Ve vybraných novinových článcích se nevyskytuje ani jeden s pozitivním či neutrálním 

ohlasem o T. G. Masarykovi. Šípy jsou ze sledovaných periodik nejradikálnější a 

nejagresivnější vůči jeho osobě. Masaryk byl vyobrazen jako úplatný zastánce židů, 

vyznavač humanismu, český Zola, který šel proti linii Šípů, tedy podpoře mladočeské linie 

a antisemitskému obsahu. Sledované období obsahuje několik karikatur s Masarykem, na 

kterých byl označen často pod jiným jménem v narážce na zpochybňování jeho původu. 

Katolické Listy podobně jako Šípy publikovaly především negativně laděné články o 

Masarykovi, nebyly ale tak přímočaré jako zmiňované Šípy. List byl zaujatý především proti 

židům; důležitou roli tedy hrála náboženská otázka, která ale měla spíše zakrýt politické cíle 

listu. I proto byla povaha mnoha článků, které se týkaly Masaryka, v některých případech 

odlišnější než u ostatních periodik s neustálou návazností na otázku náboženskou jako 

například jeho protináboženské zaměření, které, jak listy publikovaly, bylo vyhraněné 

především proti katolicismu. Listy mu také vyčítaly, že je Masaryk označuje za hlavní 

původce klerikálního antisemitismu, který se šířil českou společností. Deník ho označoval 

za obhájce židů, českého Zolu zamilovaného do Hilsnera financovaného z židovských 

peněz, podporovatele německého národa a zastánce sociální politiky české. 

Právo lidu již publikovalo zprávy značně odlišného charakteru než Šípy a Katolické listy. 

Právo lidu jako stranický deník národně sociální strany stálo v otázce zavraždění A. Hrůzové 

na Masarykově straně a zastávalo jeho stanoviska. Podpora do jisté míry může souviset 

s Masarykovým zaměřením na sociální a dělnické otázky, kterými se na konci 19. století 

zabýval. List byl také první, který otiskl převzatou zprávu z N. Fr. Presse, kde Masaryk 
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publikoval svůj postoj k vraždě v Polné. List se také Masaryka zastával vůči narážkám 

ostatních deníků, především tedy Katolických listů. Deník publikoval zprávy, ve kterých 

informoval o tom, že Masaryk se vydáním brožury nesnaží získat židovské peníze ani 

veřejnou popularitu. Noviny také na pokračování otiskly vybrané části z Masarykovy 

brožury Nutnost revidovati proces Polenský a publikovaly inzerci vyzývající k její koupi. 

Od poloviny roku 1900 se mění postoj k Masarykovi na spíše neutrální, jelikož vznikly 

neshody mezi tímto listem a deníkem Čas.  

Čas byl jednoznačně spřízněn s Masarykem a jeho stanovisky nejen ohledně vraždy v Polné. 

Deník byl stranickým listem Masarykovy politické strany a její zakladatel J. Herben byl 

velmi blízkým přítelem Masaryka. Ten sám do listu často publikoval své připomínky a 

postoje k veřejným otázkám, které byly často mířeny i na jeho osobu. Čas často ve svých 

článcích vyvracel stanoviska jiných listů, které útočily na Masaryka. V deníku byl Masaryk 

označován jako muž národa, dobročinného a ušlechtilého charakteru, hrdina a uznávaný 

vědec světového charakteru. 

Národní listy zastávaly politiku mladočechů, stejně jako týdeník Šípy, jen ne tak radikálně. 

Hlavním svárem problému mezi Národními listy a Masarykem byla především politická 

stránka. Deník často útočil proti Času a jeho politickým stanoviskům. Masaryk byl listem 

označován za zastánce židů a Němců, skácenou modlu, která se vyjadřuje jen k veřejným 

otázkám, které zviditelní jeho osobu. V článcích Národních listů byla zpochybňována jeho 

vědecká autorita označením jako nevzdělaný univerzitní profesor či neoblíbenec českých 

studentů. 

Následnou komparací vybraných mediálních událostí jsme charakterizovali některé odlišné 

znaky sledovaných médií. První vybranou událostí byly studentské demonstrace proti T. G. 

Masarykovi. Šípy a Katolické listy jako hlavní příčinu těchto protestů uváděly vydání 

Masarykovy brožury a jeho spříznění se židy. Právo lidu naopak vinilo Katolické listy a 

ostatní radikální noviny z poštvání studentů. Podobný pohled ohledně Katolických listů měl 

i Čas, který také publikoval mnohé články, které se zastávaly Masaryka. Národní listy viděly 

jako hlavní důvod studentských demonstrací Masarykovu vědeckou práci, kterou často 

podrobovaly listy kritice a označovaly za neobjektivní. Druhou událostí byla Masarykova 

návštěva Benešova, která s procesem L. Hilsnera nesouvisela. Šípy opět prezentovaly 

Masarykovo přijetí v Benešově jako důsledek jeho spojení se židy. Katolické listy a Právo 

lidu obecně informovaly o průběhu této události, i když Katolické listy Masaryka označovaly 

pod jiným jménem. Čas ve svých výstupech vyvracel publikované informace v Národních 
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listech, které byly útočnějšího charakteru. Poslední událostí, která se často objevovala ve 

vybraných periodikách byly Masarykovy lidové přednášky, o kterých informovala všechna 

vybraná média kromě Šípů a všechna zůstala v tomto kontextu vůči Masarykovi zcela 

neutrální. 

Předložený text může být v budoucnu rozšířen o další vybraná periodika. Tím by došlo 

k rozmnožení publikovaných článků o T. G. Masarykovi, které by podaly mnohem 

detailnější pohled na Masarykův obraz v médiích v období hilsneriády. Ke komplexnějšímu 

uchopení daného tématu by bylo vhodné přidat i zahraniční média nebo cizojazyčně psané 

listy vydávané na českém území. 
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Summary 
The main aim of the paper was to compare the media image of T. G. Masaryk in selected 

Czech periodicals Šípy, Katolické listy, Právo lidu, Čas and Národní listy in the monitored 

period of September 1889 - September 1901. In the conclusion of the thesis we state that the 

media image of Masaryk was not the same in the mentioned media and in some cases 

fundamentally different, hence the hypothesis is verified. 

The Šípy was very specific in the published articles about Masaryk, which is due to the 

nature of the periodical itself, which acted as a satirical weekly, whose distinguishing sign 

was the publication of cartoons and humorous observations. Weekly paid special attention 

to Masaryk right after the booklet was published in 1899. The weekly linked him not only 

with the events of Hilsner's affair, but was also often linked to Herben, the Čas and Realists. 

There is no example of positive or neutral response to T. G. Masaryk in selected newspaper 

articles. The Šípy are the most radical and the most aggressive of the monitored periodicals. 

Masaryk was portrayed as a bribe supporter of Jews, a professor of humanism, the czech 

Zola, who went against the Šípy line, thus supporting the mladočeši and anti-Semitic content. 

The monitored period contains several cartoons of Masaryk, where he was often labeled 

under a different name in an allusion to questioning his origin. 

Like the Šípy, Katolické listy published mainly negatively tuned articles about Masaryk, but 

they were not as straightforward as the mentioned the Šípy. The daily was primarily 

concerned with the Jews; a religious issue, however, played an important role, but it should 

have rather covered the political goals of the newspaper. That is why the nature of many 

articles concerning Masaryk was, in some cases, different than in other periodicals, with a 

constant connection to the religious issue, such as its anti-religious focus, which, as the 

papers published, was predominantly Catholic. The daily also blamed Masaryk for calling 

them the main cause of clerical anti-Semitism, which was spread by Czech society. The 

Katolické listy marked him as an advocate of Jews, a Czech Zola in love with Hilsner, funded 

from Jewish money, a supporter of the German nation and a supporter of czech social policy. 

The Právo lidu already published reports of a very different character than the Šípy and 

Katolické listy. The Právo lidu as a party newspaper of the National Social Party was on the 

issue of the murder of A. Hrůzová on the Masaryk side and held his standpoints. To some 

extent, support may be related to Masaryk's focus on social and workers' issues, which he 

dealt with at the end of the 19th century. The daily was also the first to print the received 
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message from the N. Fr. Presse, where Masaryk published his attitude to the murder in Polná. 

The Právo lidu also advocated Masaryk against allusions of other newspapers, especially the 

Katolické listy. The daily published reports in which reported that Masaryk did not seek to 

raise Jewish money or public popularity with the publication of the brochure. The Právo lidu 

also published selected parts from Masaryk's booklet „Nutnost revidovat proces Polenský“ 

and published advertisements calling for its purchase. Since the middle of 1900, the attitude 

towards Masaryk had changed to a rather neutral one, as there were disagreements between 

the Právo lidu and the Čas. 

The Čas was clearly related to Masaryk and his views not only on the murder in Polná. The 

daily was a party newspaper of Masaryk's political party and its founder, J. Herben was a 

very close friend of Masaryk. He himself often published his comments and attitudes to 

public issues that were often directed to his person. The Čas has often refuted the opinions 

of other papers that attacked Masaryk. In the daily, Masaryk was referred to as a man of a 

nation, a charitable and noble character, a hero and a respected world-class scientist. 

The Národní listy held the politics of the mladočeši, just like the weekly Šípy, just not so 

radically. The main contention of the problem between the Národní listy and Masaryk was 

primarily the political side. The daily often attacked the Čas and its political views. Masaryk 

was known by daily as an advocate of Jews and Germans, bent on an idol, who comments 

only on public issues that make his person visible in society. In the articles of the Národní 

listy, Masaryk’s scientific authority was questioned as an uneducated university professor or 

a favorite of Czech students. 

Subsequent comparison of selected media events, we characterized some different features 

of the monitored media. The first selected event was student demonstrations against T. G. 

Masaryk. The Šípy and the Katolické listy cited the publication of Masaryk's brochure and 

his affiliation with the Jews as the main reason for these protests. The Právo lidu, on the 

other hand, blamed Katolické listy and other radical newspapers for sending students against 

Masaryk. A similar view of the Katolické listy had Čas, which also published many articles 

that argued for Masaryk. The Národní listy described Masaryk's scientific work as the main 

reason for student demonstrations, often criticized and blamed for bias. The second event 

was Masaryk's visit to Benešov, which was not related to L. Hilsner's trial. The Šípy once 

again presented Masaryk's reception in Benešov as a result of his connection with the Jews. 

The Katolické listy and the Práo lidu generally reported on the course of this event, although 

they referred to the Katolické listy of Masaryk under a different name. Time in its outputs 
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refuted the information given by the Národní listy, which were more offensive. The last 

event that often appeared in the papers was Masaryk's folk lectures about which all the 

selected media except the Šípy reported and all remained completely neutral to Masaryk in 

this context. 

The submitted text may be extended in the future by other selected periodicals. This would 

increase the number of analyzed articles about T. G. Masaryk, which would give a much 

more detailed view of Masaryk's image in the media during the Hilsneriad. In order to 

comprehensively grasp the given topic, it would be advisable to add foreign media or 

foreign-language newspapers published in the Czech lands. 
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