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1. ÚVOD 

Herbert Garrigue Masaryk (1880 – 1915) byl druhým dítětem a prvním synem 

Tomáše Garrigua Masaryka. Život nadějného malíře byl krátký, umřel za první světové 

války ve třiceti pěti letech na tyfus. Zůstaly po něm manželka a dvě dcery. Takto stroze se 

ve většině knih, které byly napsány o prvním československém prezidentovi či o jeho 

rodině, mluví o Herbertovi G. Masarykovi. Tento opomíjený člen Masarykova klanu 

nestihl prorazit v uměleckém světě, neučinil nic na dráze politické, nedožil se vrcholného 

postavení svého otce. Přesto se domnívám, že si jeho osobnost, život a dílo zaslouží víc 

pozornosti než jen tři řádky textu. 

Ony tři řádky mne dovedly k psaní této práce. Strohé informace jsem považovala za 

nedostačující, chtěla jsem vědět víc. Čím více útržkovitých informací jsem získávala, tím 

byl pro mne Herbert zajímavější. Zároveň se vynořovala otázka, proč o něm, na rozdíl od 

jeho sourozenců, nevyšla dosud žádná ucelená monografie. Odpověď je zřejmě jednoduchá 

– získávání materiálů a informací o jeho životě je poměrně složité.  

V Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. v Praze je uložen zpracovaný fond 

Herberta G. Masaryka, který čítá tři kartony. Najdeme v něm vysvědčení ze škol, soupisy a 

fotografické reprodukce jeho děl, novinové výstřižky, které o něm pojednávají, úřední 

dokumenty o pozůstalosti poručnictví jeho dětí či kondolence adresované jeho rodině. 

Dochovanou korespondenci Herberta s rodinou nalezneme v MÚA v Praze ve fondu jeho 

otce Tomáše G. Masaryka v kartonech s osobní korespondencí. Dopisy a pohlednice 

pocházejí zpravidla z let před rokem 1910. Osobni korespondence Herbertovy manželky 

Bohumily Slavíčkové-Masarykové je uložena ve fondech Anny Masarykové a Herberty 

Masarykové. Oba tyto fondy jsou ale dosud nezpracované, a tudíž nepřístupné. 

V práci je použito několik citací z osobní korespondence Herberta Masaryka a jeho 

rodiny. Jejich přepis je přesný a bez jakýchkoli úprav, aby lépe vynikl styl pisatelů. 

V Památníku národního písemnictví v Praze najdeme pod malířovým jménem 

pouze jeho navštívenku, fotografii jeho autoportrétu, tři krátké dopisy o finančních 

problémech, které ale nejsou nijak specifikované ani blíže zařazené, a katalog z umělcovy 

výstavy z roku 1993. Tento materiál má tedy pouze torzovitý a doplňující charakter. 
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Naopak důležitým zdrojem pojednávajícím o životě a především díle Herberta 

Masaryka je diplomová práce Evy Kosákové – Medkové z roku 1983.
1
 Autorku váže 

k malíři osobní vztah – je vnučkou Herbertovy vyženěné dcery Evy Medkové, rozené 

Slavíčkové. Nepublikovaná práce je uložena na Katedře dějin umění Univerzity Karlovy 

v Praze a na požádání je přístupná k nahlédnutí. Tato objemná studie se věnuje především 

Masarykově tvorbě, přesto zde nechybí důležité informace o jeho životě a citáty z dnes 

nedostupných dopisů. Na druhou stranu je třeba přiznat, že některé poměrně stěžejní údaje 

v práci chybí (např. sdělení o rozvodu). To může být připisováno i vlivu tehdy žijící 

Herbertovy dcery Anny a ohledu k ní.  

V literatuře se nachází o Herbertovi především kusé poznámky, které je nutné 

sesbírat, podrobit kritice a propojit. Z literaturních pramenů můžeme použít osobní 

vzpomínky členů jeho rodiny uvedené v různých knihách, zmínky o něm v dopisech nebo 

úryvky memoárů jeho přátel či známých.
2
 Vzpomínky Kláry Hofbauerové-Heyerovské, 

Alice Masarykové či Josefa Jaroslava Filipi jsou pro psaní této práce velmi důležité, 

musíme ovšem pamatovat na to, že jsou subjektivním produktem jedné osoby, která měla 

k umělci svůj specifický vztah, takže se některé informace mohou lišit a přesnost záznamů 

je mnohem nižší než u primárních pramenů.  

V odborné literatuře
3
 se setkáváme často s tím, že je Herbertovi věnován jen malý 

prostor. Knihy nejsou primárně o něm, ale o jeho rodině či jejích jednotlivých členech. 

Dozvíme se v nich o Herbertově narození, uměleckém směřování a jeho smrti, která je 

vždy vztažena k jeho matce a jejímu těžkému životu za války. Někdy je malíř zmíněn 

jakoby mimochodem v citované vzpomínce, která ilustruje rodinný život u Masaryků. 

Málokdy se více mluví o jeho manželství. Děti jsou zmiňovány jako vnučky prezidenta 

častěji, ale vzhledem k jejich nižšímu věku v době Masarykova úřadu vystupují jen 

okrajově a vídáme je spíše na společných rodinných fotografiích. Sporné je zařazení 

publikací od Jana Herbena, který o T. G. Masarykovi a potažmo i jeho rodině psal velmi 

často. Vzhledem k jeho neskrývanému obdivu k práci a životu prvního československého 

prezidenta je těžké rozhodnout, zda se jeho práce řadí mezi odborné či vzpomínkové, stojí 

spíš na pomezí. 

                                                 
1
 KOSÁKOVÁ Eva, Malířské dílo Herberta Masaryka. Diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova, Fakulta 

filozofická, 1983. 
2
 Více viz. Prameny a literatura. 

3
 Více viz. Prameny a literatura. 
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Problémem zmiňované literatury, pociťovaném při psaní této práce je skutečnost, 

že na sebe jednotlivé knihy často pouze odkazují a nepřináší nic nového, autoři jen jinak 

formulují již mnohokrát napsané věty a někdy ani to ne.  

Pokud jde o tisk, je situace obdobná. Novinové články jsou v podstatě jen dvojího 

druhu – krátké nekrology a informace o výstavách Masarykových děl. Výjimku tvoří snad 

jen vzpomínky na školní léta Otakara Nejedlého, které v tisku vycházely na pokračování a 

ve kterých je Herbert několikrát jmenován. Zprávy o výstavách se většinou věnují kritice 

díla a lehce načrtávají autorův život, vždy je přitom zdůrazněn jeho příbuzenský vztah 

s „tatíčkem“ Masarykem a bývají si obsahově velmi podobné.
4
 

S výstavami je spojen i další zdroj údajů o Herbertově životě – katalogy. První je 

pouhým seznamem vystavených děl a váže se k vůbec prvnímu vystavení díla H. Masaryka 

na společné výstavě umělců Spolku výtvarných umělců Mánes, kteří předčasně zemřeli za 

války. Druhý katalog z roku 1935 je významný svou předmluvou, kterou napsal malířův 

přítel Otakar Španiel a ve které se odráží jeho osobní vztah k zesnulému příteli. Poslední 

důležitý katalog je z roku 1993, který byl vydán k výstavě obrazů Herberta Masarykovým 

demokratickým hnutím. Autorem katalogu H. Masaryk: život a dílo je již zmiňovaná Eva 

Kosáková a předmluvu k němu napsal Petr Wittlich. Publikace plně čerpá z již citované 

diplomové práce. Dostupnost i znalost katalogu lze snadno odhalit v pozdějších článcích o 

malíři. 

Vzhledem k časové vzdálenosti, která dělí tuto práci s dobou života Herberta G. 

Masaryka, nelze pracovat s přímými pamětníky. Ve své práci jsem ale využila možnosti 

mluvit alespoň s Herbertovými příbuznými, které jej znají z přímého rodinného 

vypravování. Eva Kosáková – pravnučka Herbertovy ženy a Anna Rývová – vnučka 

Herbertovy ženy mne ochotně přijaly a umožnily mi nahlédnout do rodinných dokumentů, 

které vlastní. S Charlottou Kotíkovou, přímou vnučkou Herberta Masaryka, se mi podařilo 

promluvit alespoň telefonicky. Osobní setkání nebylo možné vzhledem k její časové 

vytíženosti. Charlotta Kotíková žije v New Yorku a do České republiky jezdí jen za 

rodinou nebo pracovně. Svědectví těchto žen bylo velmi poutavé, se všemi klady a zápory, 

jež vyplývají z konstrukce lidské paměti a tvorby rodinné historie. 

Smyslem práce není hodnocení kvality či přínosu uměleckého díla Herberta 

Masaryka. Práce si klade za cíl pomocí dostupných pramenů a literatury vytvořit ucelený 

                                                 
4
 Více viz. Prameny a literatura. 
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obraz jeho osobnosti, zjistit, jak a čím mohlo jeho osobu ovlivnit dětství, výchova, škola, 

umělečtí přátelé. Pokusit se charakterizovat rodinný život malíře a nastínit osudy jeho 

rodiny a díla po Herbertově smrti. 

Z tohoto důvodu je práce členěna na šest kapitol. Každá kapitola se zabývá jiným 

úsekem života Herberta Masaryka. První kapitola se zaměřuje na jeho rodiče, sourozence a 

výchovu. Druhá kapitola pak pojednává o vzezření a chování Herberta Masaryka. 

Následující kapitola, zaměřená na jeho manželství, se pokouší přiblížit manželku 

Bohumilu Slavíčkovou-Masarykovou a Herbertovy vlastní i vyženěné děti. V páté kapitole 

se pozornost obrací poslednímu roku života Herberta Masaryka. Je v ní zpracován jeho 

pobyt v Borové u Poličky, onemocnění, úmrtí i pohřeb. V závěrečné kapitole jsou 

probírány osudy pozůstalé rodiny, Herbertových děl a jejich veřejné přijetí po malířově 

smrti. 

Text je doplněn obrazovou přílohou, která se soustředí na postavu Herberta 

Masaryka a jeho blízké. Záměrně zde není věnován prostor jeho tvorbě, vyjma portrétní, 

neboť ta byla již velmi dobře zpracována ve zmiňované studii Evy Kosákové.  
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2. POKUS O CHARAKTERISTIKU RODINNÉHO ZÁZEMÍ 

Herbert Masaryk se narodil do rodiny, která byla v mnoha směrech odlišná od 

typických středostavovských českých rodin své doby. Vliv na to měl jak původ a výchova 

matky, tak i myšlenky a názory otce. Různorodost povah členů rodiny a jejich zájmů 

dodává rodinnému životu punc jedinečnosti, kterému byla věnována řada knih či 

vzpomínek. 

 

2.1. RODIČE A SOUROZENCI 

Tématem práce je postava Herberta Masaryka, jeho obraz by byl ovšem neúplný, 

kdyby nebylo nastíněno rodinného zázemí a kořeny, ze kterých Herbert pocházel a které 

formovaly jeho osobnost a následně i jeho tvorbu. 

Pozornosti se dostane nejprve malířovu otci. Tomáš Masaryk pocházel, jak 

s oblibou zdůrazňovali jeho životopisci, z prosté venkovské rodiny.
5
 Narodil se 7. března 

1850 manželům Josefu a Terezii, rozené Kropáčkové. Terezie pocházela z německé 

rodiny, která měla kořeny na Hané. Josef byl kočím a později správcem na císařských 

statcích, rodem to byl „Slovák z Kopčan“
6
. Tomáš byl jejich nejstarším synem, po něm do 

rodiny přibyli ještě tři chlapci a jedna dcera, ovšem jen dva hoši se dožili dospělého věku. 

Rodina se kvůli otcovu zaměstnání několikrát stěhovala a pohybovala se mezi Hodonínem, 

Mutěnicemi, Čejčí a Čejkovicemi. 

Vzdělání se Tomáši Masarykovi dostalo na venkovských školách a později na 

gymnáziích. Rodina si ovšem nemohla dovolit syna finančně podporovat, proto si 

přivydělával kondicemi a působil později jako domácí učitel. Maturitu nakonec složil ve 

Vídni, kde také nastoupil na filozofickou fakultu tamější univerzity. 

Po dosažení doktorátu se na rok usadil v Lipsku, kde prohloubil své znalosti na 

univerzitě. V tomto německém městě se také v červnu 1877 seznámil s Američankou 

Charlottou Garrigue, kterou už v srpnu toho roku požádal o ruku. Dívka svolila a sňatek se 

konal 15. března 1878 v Charlottině rodišti, v New Yorku. Po sňatku připojil Masaryk ke 

svému jménu i jméno své manželky. 

                                                 
5
 Podrobněji o životě Tomáše Garrigua Masaryka například Alain Soubigou Tomáš Garrigue Masaryk. Praha 

a Litomyšl 2004, Stanislav Polák T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou. 6 dílů, Praha 2001 – 2012, aj.  
6
ČAPEK Karel, Hovory s T. G. Masarykem. Praha 1990, s. 13. 
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Po příjezdu novomanželů do Vídně pokračoval Masaryk v psaní habilitační práce a 

Charlotta vedla skromnou domácnost. Roku 1879 získal Masaryk docenturu a začal na 

univerzitě působit jako soukromý docent. V tomtéž roce se manželům narodila dcera Alice. 

O rok později do rodin přibyl syn Herbert a v Masarykově duchovním životě navíc došlo 

k veliké změně. Tento muž, vychovávaný ke katolické víře hluboce věřící matkou, 

přestoupil k reformované církvi. 

Finanční situaci rodiny se Masaryk snažil vylepšit doučováním, kondicemi a 

nakonec i půjčkami od přátel. V roce 1882 se rodina stěhovala do Prahy. Masaryk zde byl 

totiž jmenován mimořádným profesorem nově zřizované české části Karlo-Ferdinandovy 

univerzity
7
. V Praze se aktivně zapojil nejen do univerzitního dění, ale také do politiky. 

Herbertova matka pocházela ze zcela odlišných poměrů než otec. Charlotta 

Garrigue se narodila v Brooklynu 20. listopadu 1850. Otec Charlotty Rudolf pocházel 

z Dánska a do USA ho pracovně vyslal Svaz německých knihkupců. Ve Spojených státech 

si Garrigue později založil vlastní vydavatelství, aby nakonec po deseti letech změnil obor. 

Nastoupil do pojišťovny Germania a následně se dokonce stal jejím ředitelem. Unitářská
8
 

rodina byla velmi početná, Charlotta byla třetím dítětem z jedenácti.  

O předcích paní Charlotty z obou stran mluvil později její manžel takto: „Podle 

genealogů byly obě rodiny neobyčejně staré; Garriguové pocházejí z jižní Francie (…) a 

prý byli potomky Kapetovců, dokonce Ludvíka IX. Svatého; také po přeslici je to rod starý, 

řekli bychom aristokratický. Jsou z 'otců poutníků', kteří opustili Anglii pro náboženské 

přesvědčení v XVII. století. Tož podle toho v žilách mých dětí proudí královská krev; pokud 

to byli mužové výborní, je to dobře, ale stěží byli výbornými lidmi všichni.“
9
 Tvrzení o 

šlechtických předcích je dnes považováno za přehnané, starobylost rodiny a její 

francouzský původ, ale popřít nelze.
10

 

Rodina se později přesunula do New Yorku. Zajímala se o literaturu a umění, a to 

především hudbu. Tu také odjela studovat do Lipska na místní konzervatoř. Přání stát se 

klavíristkou se ale neuskutečnilo, neboť jí částečně ochrnula ruka z přílišného cvičení.
11

 

                                                 
7
 O pražské univerzitě a jejím vývoji v této době více například v J. Havránek (red.), Dějiny Univerzity 

Karlovy III. (1802-1918). Praha 1995. 
8
 Unitářství – křesťanský směr, který uznával existenci jen jedné božské osoby a odmítal uznat dogma o svaté 

Trojici. 
9
 ČAPEK Karel, Hovory s T. G. Masarykem. Praha 1990, s. 82. 

10
 SOUBIGOU Alain, Tomáš Garrigue Masaryk. Praha a Litomyšl 2004, s. 43. 

11
 KOSATÍK Pavel, Osm žen z Hradu. Praha 1993, s. 21. 
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Při druhé cestě do tohoto saského města navštívila svou bývalou bytnou, u níž se 

seznámila s mladým filozofem Masarykem. Jejich náklonnost se změnila ve 

vzájemnou lásku. Přesto chvíli váhala žádost o ruku přijmout. Důvodem prý byla rodinná 

nemoc – deprese, ke které měl ostatně jednu dobu blízko i její nápadník.
12

 Nakonec 

Charlotta souhlasila a zasnoubená odjela v srpnu zpět domů. Ke svatbě mělo dojít, až získá 

Masaryk titul docenta. Jenže v únoru následujícího roku se Charlotta zranila při 

nastupování do vozu a její snoubenec byl rychle volán rodinou do Ameriky. Nakonec zde 

v březnu došlo i k sňatku. Civilní obřad byl doplněn o církevní, unitářský. 

Po svatbě se novomanželé usadili ve Vídni. Charlotta Masaryková zde začala nový, 

pro ni neznámý život. Evropa se v mnohém od Ameriky lišila, společnost zde byla více 

svázaná konvencemi a postavení žen bylo na jiné, společensky nižší úrovni než v USA. 

Charlotta Masaryková se s novým prostředím dobře sžila, přesto se nepřizpůsobila 

bezpodmínečně všemu. Byla emancipovaná, vzdělaná, sebevědomá, tolerantní a i díky 

tomu se mohla stát svému muži oporou v jeho práci a životě. Manželé obvykle zastávali 

stejné názory, snad jen ve třech případech se lišili. Charlotta, která přešla k evangelické 

církvi jako její muž, z ní nakonec po dlouhé úvaze vystoupila a zůstala pak po celý život 

mimo jakoukoliv církevní organizaci. Cítila silně sociálně a vstoupila tedy do 

Československé sociálně demokratické strany dělnické, jejímž členem Masaryk nikdy 

nebyl. A nakonec také její bezmezná mateřská láska se odlišovala od Masarykova 

přísnějšího otcovského přístupu k potomkům. 

Mladá Američanka se navíc musela ve Vídni vypořádat s němčinou, po 

přestěhování do Prahy s češtinou. Kromě toho nastaly novomanželce starosti spojené s 

vedením domácnosti, což pro ni znamenalo hodně se uskromnit, Masarykovy příjmy totiž 

byly nízké.  

Manželům Masarykovým se narodilo celkem pět dětí – tři děvčata a dva hoši. 

 

Alice 

Prvorozeným potomkem Masarykových byla dcera. Jméno dostala podle románové 

postavy z anglické knihy „Mučednice z Tillbury“, kterou četl její otec.
13

 Zároveň toto 

                                                 
12

 KOSATÍK Pavel – KOLÁŘ Michal, Jan Masaryk. Pravdivý příběh. Praha 1998, s. 18. 
13

 Tamtéž, s. 9. 
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jméno nesla i jedna z Charlottiných sester. Nikdo jí doma ovšem neřekl jinak než Elis či 

Eliska.
14

  

Alici rodina poskytla možnost skvělého vzdělání, nejprve navštěvovala dívčí 

gymnáziu Minerva a poté pražskou univerzitu. Zde se nejprve zapsala na medicínu, později 

si přibrala také studium na filozofické fakultě. Studium medicíny později zanechala kvůli 

oční vadě a zřejmě i přezíravému postoji učitelů.
15

 Na filozofické fakultě studovala na 

katedře historie. 

Měla hudební nadání a matka ji přivedla ke hře na klavír. Svůj organizační talent 

měla později možnost uplatnit jak v praxi učitelky, tak v organizaci Československého 

Červeného kříže a nepochybně i při zařizování rezidence svého otce coby prezidenta, kdy 

zaujala místo nemocné matky pozici první dámy.  

Alice Masaryková velmi ctila oba své rodiče. Matce pomáhala s péčí o mladší 

sourozence a velkou oporou jí pak byla zejména za války. Zdálo se, že právě ona bude 

myšlenkovým pokračovatelem svého otce, ale nestalo se. Nechyběl ji k tomu intelekt či 

vůle, ale spíš nedostatek sebevědomí, pramenícího z pocitu přílišné zodpovědnosti a 

z toho, že se otci, nemůže rovnat.
16

  

Neměla štěstí ani v osobním životě, nikdy se nevdala a neměla děti. Jakousi 

náhradou ji v tomto ohledu mohly být její synovci a především neteře po bratru Herbertovi, 

neboť se stala jejich poručnicí a často se s nimi stýkala. 

O svém dětství, na které vždy s láskou vzpomínala, napsala knížku, která odhaluje 

rodinné zázemí. Kniha Dětství a mládí. Vzpomínky a myšlenky je ovšem velmi 

subjektivní.
17

 Nekriticky obdivný přístup k rodičům, zejména pak otci, působí příliš 

zidealizovaně. Období druhé světové války prožila v exilu a do vlasti se po jejím skončení 

vrátila jen na čas. Do zahraničí natrvalo odcestovala koncem roku 1948. Zemřela 29. 

listopadu 1966 v americkém Chicagu.
18

  

Herbert Masaryk si byl se starší sestrou velmi blízký. Na tom měl do značné míry 

jistě podíl jejich malý věkový rozdíl, který činil 363 dny. Alice i Herbert spolu vyrůstali a 

                                                 
14

 LOVČÍ Radovan, Alice Garrigue Masaryková. Život ve stínu slavného otce. Praha 2008, s. 28. 
15

 Tamtéž, s. 49. 
16

 Vzpomínky Olgy Revilliodové-Masarykové, in: SUM Antonín, Otec a syn. Tomáš Garrigue a Jan 

Masarykové ve vzpomínkách přátel a pamětníků. Praha, 2000, s. 127. 
17

 MASARYKOVÁ GARRIGUE Alice, Dětství a mládí. Vzpomínky a myšlenky. Praha, Ústav T. G. 

Masaryka 1994. 115 s. 
18

 Více o životě a odkazu Alice Masarykové například v knize Radovana Lovčího, Alice Garrigue 

Masaryková, Praha 2008. 
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byli společně i vzděláváni – například hodiny cizích jazyků měli dohromady, což bylo 

úsporné, praktické a navíc to odpovídalo i Masarykovu požadavku společného vzdělávání 

obou pohlaví. Společná jim byla i péče o jejich mladší sourozence. Alice na svém bratru 

velmi lpěla, a pokud se nacházel mimo domov, často mu psala. I on psal Alici podstatně 

víc, než ostatním dvěma sourozencům. Byl to právě Herbert, který ji v dopise přemlouval, 

aby nosila brýle a nestyděla se za to.
19

 Důvěrný vztah lze vyčíst z otevřenosti, se kterou 

starší sestře psal. Zatímco matce se snažil psát uhlazeně, v korespondenci s Alicí se 

nevyhýbal sarkasmu. 

 

Jan 

Herbertův mladší bratr se narodil 14. září 1886.
20

 Jestliže mělo mít každé dítě 

v rodině svou roli, pak Jenda, jak mu doma říkali, byla miláček rodiny. Díky tomuto 

přístupu mu všichni odpouštěli drobné i větší prohřešky, což často bylo k jeho 

neprospěchu. Poměrně velký věkový rozdíl mezi ním a staršími sourozenci zapříčinil, že 

rostl jako by byl jedináčkem. Ze všech dětí měl největší hudební nadání, dokonce se chtěl 

svého času stát i pianistou nebo dirigentem.
21

 Profesionální hru na klavír mu ale zhatilo 

zranění ramene. 

Jan Masaryk o své výchově říkal, že jeho rodina mu byla nejlepší vysokou školou. 

Sám ve škole zrovna nevynikal, což někteří historici připisují ani ne tak malému nadání, 

jako nedostatku píle. Snad se svými mizernými školními výsledky snažil jen získat 

pozornost příliš zaměstnaného otce. Každopádně žil Jan zcela jiným životem než jeho otec, 

lajdačil, pil alkohol a kouřil. Nakonec se ani nedostavil k maturitní zkoušce a odjel, 

s největší pravděpodobností na popud či příkaz otce
22

, do Spojených států amerických.   

Měl se zde naučit hodnotě peněz, samostatnosti a vybudovat si vlastní kariéru, 

místo toho ale nakonec žil z milosti matčiných příbuzných a o peníze prosil také matku 

v dopisech. Svému otci nepsal. Z Ameriky se vrátil po šesti letech. 

                                                 
19

 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. v Praze (dále jen MÚA Praha), Masaryk Garrigue Tomáš (dále 

jen TGM), Korespondence III (dále jen KOR III), karton 747, složka 37. Dopis matce z prosince 1990. 
20

 Více o životě a práci Jana Masaryka např. Kosatík Pavel – Kolář Michal, Jan Masaryk. Pravdivý příběh. 

Praha 1998, Fischl Viktor, Hovory s Janem Masarykem, Praha 1991. 
21

 KOSATÍK Pavel – KOLÁŘ Michal, Jan Masaryk. Pravdivý příběh. Praha 1998, s. 17. 
22

 Tamtéž, s. 26. 
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To už se ale schylovalo k válce a on nakonec musel narukovat do rakousko-

uherského vojska a bojoval na italské frontě. Po skončení války se v nové republice díky 

otci, ale i díky své znalosti angličtiny uplatnil jako diplomat. Jako velvyslanec působil od 

roku 1925 v Londýně. V tom samém roce se i oženil s Frances Craneovou
23

, jejich 

manželství ovšem trvalo jenom pět let a bylo bezdětné. Po okupaci Sudet ze své funkce 

velvyslance odstoupil. Od roku 1940 byl členem exilové vlády v Londýně, kde jako 

ministr zahraničí pomáhal Edvardu Benešovi v boji o znovuobnovení Československa.
24

 

Po válce se vrátil do vlasti a pokračoval v práci ministra zahraničí, ve které se 

musel potýkat se vzrůstajícím vlivem SSSR na ČSR. Osudným zvratem v jeho životě byl 

únorový převrat, kdy jako nezávislý ministr nepodal demisi a zastával svou funkci i 

v Gottwaldově vládě. Nikdy se jí ovšem neujal, neboť 10. března 1948 zemřel po pádu 

z okna Černínského paláce. Jeho smrt není stále zcela objasněna.
25

 

Vztah bratrů Masarykových ovlivnil větší věkový rozdíl. Jan mohl v Herbertovi 

vidět velkého, staršího bratra. Herbertovy ochrany bylo Janovi třeba v době tzv. 

hilsneriády, kdy musel malý Jan čelit útokům kvůli postojům svého otce. „'Jak jsem měl 

snášet školu, ve které jsem byl téměř izolován nepřátelstvím jak spolužáků, tak i některých 

učitelů!' Jeho bratr Herbert jej po určitou dobu musel doprovázet do školy, aby zabránil 

fyzickým útokům na něho. Nadávky, plivání, to ještě snesl, ale 'bylo jich proti mně moc a 

čekali na mě na rohu ulice', proto Herbertův doprovod.“
26

 Povahově se bratři lišili, přesto 

u nich zřejmě nedocházelo ani v raném věku k větším rozepřím či šarvátkám. „Nevím, ale 

skoro bych řekl, že Herbert s Janem se ani nikdy neprali! A to je jistě veliké slovo!“
27

 Sám 

Jan o Herbertovi později obdivně řekl, že „byl dobrým a hledaným společníkem a (…) 

dodal, že pokud ví, nikdy nikomu neublížil.“
28

 Janovi píše Herbert o poznání méně, což ale 

neznamená, že by s ním neměl dobré vztahy.  

                                                 
23

 Frances Craneová byla dcerou amerického podnikatele ve slévárenství Charlese Cranea, který byl přítelem 

a mecenášem T. G. Masaryka, v době pobytu Jana Masaryka v USA jej zaměstnal jako dělníka. 
24

 Více o této problematice např. GEBHART Jan – KUKLÍK, Jan, Velké dějiny zemí Koruny české, Praha, 

Litomyšl 2006.  
25

 Více o smrti Jana Masaryka např. KETTNER Petr, Proč zemřel Jan Masaryk?, Praha 1990; BOHÁČ 

Lubomír, Jan Masaryk (úvahy o jeho smrti); HAVEL Jan, Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty, Praha 

1998. 
26

 Výňatek z knihy Lumíra Soukupa Chvíle s Janem Masarykem, Praha 1997, in: SUM Antonín, Otec a syn. 

Díl II. Syn Jan. Jan Masaryk ve vzpomínkách přátel a pamětníků. Praha 2003, s. 48. 
27

 FILIPI Josef Jaroslav, S Masarykovými. Hrst vzpomínek. Praha 1947, s. 26. 
28

 Výňatek z knihy Lumíra Soukupa Chvíle s Janem Masarykem, Praha 1997, in: SUM Antonín, Otec a syn. 

Díl II. Syn Jan., s.  63. 
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Olga 

Holčička narozená 25. května 1891 byla posledním dítětem Charlotty a Tomáše. 

Její narození zahnalo stesk po zesnulé dceři Eleonoře, která zemřela v pouhých čtyřech 

měsících v roce 1890. Mezi Olgou a nejstarší Alicí byl dvanáctiletý rozdíl, určitě také 

proto si více rozuměla s věkově bližším Janem.
29

  

Stejně jako její sestra i ona byla absolventkou dívčího gymnázia Minerva a doma se 

učila hře na klavír. Projevovalo se u ní ale spíš výtvarné a sportovní nadání. 

25. ledna 1913 se provdala za právníka Vendelína Havlíka. Jejich manželství 

nemělo ale dlouhého trvání, do roka bylo rozvedeno. Olga se z psychicky náročného 

období vzpamatovávala déle. Koncem roku 1914 odjela s otcem do zahraničí, kde se měla 

na jihu Evropy zotavit úplně. Domů se vrátila až po ukončení války. Během ní byla otci 

v exilu nápomocna a zastávala tak roli, která dříve náležela Alici. Ve Švýcarsku se 

seznámila s doktorem Revilliodem. Ženatý Henri Revilliod dívku velmi zaujal a poté, co 

ovdověl, se za něj i přes velký věkový rozdíl v roce 1920 provdala. 

Manželé společně žili ve Švýcarsku a narodili se jim dva synové, Herbert a 

Leonard. Herbert studoval historii, moderní jazyky a hru na housle, jeho mladší bratr pak 

ekonomii. Za druhé světové války, kdy žila rodina v exilu ve Velké Británii, zemřel 

Leonard při leteckém cvičení RAF a Herbert podlehl střelnému zranění. Jak ke zranění 

přišel, je dodnes předmětem spekulací.
30

 

Olga Revilliodová přežila svého muže o dvacet osm let. Další její životní osudy 

napovídají, že byla „světoobčanem“. Často cestovala, pobývala ve Švýcarsku, Anglii, USA 

atd. Zemřela jako poslední z Masarykových dětí 12. září 1978 v Anglii.  

Olgu od Herberta rozděloval především věk, díky němuž se u nich vyvinul jiný 

vztah než u ostatních sourozenců. Herbert se vůči Olze vymezoval jako vychovatel. „A pak 

otcova velkodušnost se projevila i v tom, že byl tomu velice rád, když mě můj starší bratr 

Herbert dosti přísně vychovával. Říkávala jsem mu 'můj druhý tatínek'.“
31

 Za jasný důkaz 

                                                 
29

 Výňatek z knihy Lumíra Soukupa Chvíle s Janem Masarykem, Praha 1997, in: SUM Antonín, Otec a syn. 

Díl II. Syn Jan. s. 63. 
30

 Více o Herbertovi a Leonardovi Revilliodových např. PAUKERTOVÁ-LEHAROVÁ, Libuše, Vnuci 

prezidenta T. G. Masaryka, Středokluky 2009. 
31

 Vzpomínky Olgy Revilliodové-Masarykové, in: SUM Antonín, Otec a syn. Tomáš Garrigue a Jan 

Masarykové ve vzpomínkách přátel a pamětníků. s. 124. 
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blízkého vztahu Olgy ke staršímu bratrovi lze považovat fakt, že po něm pojmenovala 

svého syna. 

Konečně není možné opomenout vztah Herberta Masaryka k otci. Toho Herbert ctil 

a zastával mnoho jeho názorů. Souhlasil s otcovým přístupem k Hilsnerově aféře
32

, znal 

jeho přátele a s některými se i sám přátelil. V jejich vztahu nebylo rebelantství, jako tomu 

bylo v případě Jana. Přesto do něj zasáhlo nepochopení, když si Herbert zvolil za své 

povolání malířství. Masaryk se stýkal s malíři a respektoval je, přesto si zřejmě pro svého 

syna představoval jinou budoucnost.
33

 Je zajímavé, že Herbert otce na rozdíl od ostatních 

členů rodiny nikdy neportrétoval. O něco později pak otec přiměl syna k cestám do 

zahraničí, které mu měly pomoci nejen v malířské práci, ale i v osamostatňování se. 

K většímu neporozumění mezi oběma muži došlo až v době Herbertova sňatku
34

.  

Vyskytly-li se ve vztahu Herberta a jeho otce problémy, s matkou o nich nemůže 

být řeč. Charlotta Masaryková svého nejstaršího syna bezmezně milovala. Podporovala ho 

v jeho uměleckém směřování, pokud mohla, poskytovala mu potřebné finance, často si 

psali. Pojilo je silné vzájemné pouto. „Herbert lnul zejména k matce. Bylo už dospělý a 

maminka mu byla pořád ještě vším. 'Herbert, to je moje miminko,' říkala paní Masaryková, 

když už synovi bylo přes dvacet let a mnoho mu nechybělo do dvou metrů. Pro Herberta 

byly večery jen s maminkou, a když musila jít někam do schůze, zle na to žehral: 'Bez tebe 

to není žádný večer.' Na to si mi paní Masaryková jednou stěžovala, ale pozoroval jsem, že 

ji Herbertova příchylnost přece jen těší, aspoň se při těch stížnostech usmívala.“
35

 Na 

Herbertovu náklonnost vzpomínala po jeho smrti Charlotta v dopisech Alici do vězení. 

„Víš, jak se Herbert vždycky hned u dveří ptal: 'Je mama doma?' a jak to pokládal za něco 

úplně mimořádného, když jednou dostal zápornou odpověď. Pokládal za své právo, že 

vždycky mám čas s ním pohovořit. Já se vždycky snažila být volná, když přišlo některé 

z dětí ke mně, aby si trochu popovídalo.“
36

 Pro Charlottu byla rodina to nejdůležitější. 

„Celý můj život je jen doma a všechna moje radost zdraví a vývoj mých dětí.“
37

 

                                                 
32

 FILIPI Josef Jaroslav, S Masarykovými. Hrst vzpomínek. Praha 1947, s. 108nn. 
33

 KOSATÍK Pavel – KOLÁŘ Michal, Jan Masaryk. Pravdivý příběh. Praha 1998, s. 52. 
34

 Herbertův sňatek viz 5.1.  
35

 FILIPI Josef Jaroslav, S Masarykovými. Hrst vzpomínek. Praha 1947, s. 28. 
36

 MASARYKOVÁ GARRIGUE Alice, MASARYKOVÁ GARRIGUE Charlotta, Milá mama / Dear Alice. 

Praha 2001, s. 131. 
37

 PRAŽÁK Přemysl, Charlotta Masaryková. Praha 1948, s. 20. 
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2.2. VÝCHOVA A DOMÁCNOST 

Domácnost Masaryků byla vedena prakticky. „Zařízení bylo prosté, ale účelné, 

nábytek jednoduchý, ale ne úplně jednotný. Postele nebylo vidět, byly za závěsy, a nebyly 

na nich nastlány peřiny, u Masaryků peřiny neměli.“
38

 Ve všem panovala přímost a 

rovnost, falešný ostych a zdráhání se pohoštění nenacházelo u nich ohlasu.
39

  

Tomáš G. Masaryk zastával názor, že role otce ve výchově dětí je stejně podstatná 

jako role matky. V jeho době šlo o poměrně novátorský přístup, neboť výchova potomků 

ležela většinou na bedrech ženy, pro muže to byla v raném věku dítěte téměř nedůstojná 

funkce. Masaryk se ale této ustrnulé představě postavil. Své ženě pomáhal s domácností a 

dětmi, ona mu pak byla oporou při jeho odborné a politické činnosti
40

. Navíc Masaryk 

s dětmi dobře vycházel, rád si s nimi hrál (již pověstné jsou vzpomínky Masarykových dětí 

a přátel na to, jak si Masaryk se svými ratolestmi hrával ve své pracovně a vozil je na 

Aristotelových svazcích po podlaze) a přistupoval k nim s otevřeností. 

Jeho manželka zastávala stejný princip a před dětmi prý nic neskrývali. O všem se 

v jejich rodině diskutovalo a problémy se dětem vysvětlovaly. Pokud přišla společnost 

(otcovi přátelé či studenti), děti nebyly s této sešlosti vyčleňované, naopak. „U Masaryků 

se jednalo s dětmi vážně, jako s dospělými. Nějakého mazlení jsem neviděl, ledaže tatínek 

pohladil Olinku po vlasech. Děti sedaly u stolu mezi hosty, účastnily se hovoru a nikdo je 

neokřikoval: 'O tom nemluv, tomu nerozumíš,' ale přístupně se jim věc vyložila nebo se 

řeklo: 'To ti vysvětlíme později, dnes bys to ještě nepochopil.'“
41

 Jak moc a jakým 

způsobem se do debat zapojovaly děti, nebylo zaznamenáno. Jan Masaryk později přiznal, 

že se v takové společnosti cítil jaksi nepatřičně.
42

 

Vysoké mravní ideály, pravda a zbožnost, k tomu byly Masarykovy děti vedeny. 

Nepoznaly nikdy tělesného trestu, neboť jejich otec byl zásadně proti němu. „To jde ruku 

v ruce s jeho zásadou, že si každý musí sám vše promyslet a probojovat. Vědomě se nám 

[dětem, pozn. KM] nemíchal do vnitřního života, chtěl, abychom se mu sami podívali 

vážně v tvář a vybudovali si svůj vlastní silný život. 'Myslit bolí', ale je to správné a 
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nevyhnutelné.“
43

 Místo fyzického trestu užívalo se u Masaryků stání v koutě, i tento trest 

ale dostal u nich nové podoby. Potrestal-li otec některé z dětí neprávem a později si svou 

chybu uvědomil, sám šel a postavil se do kouta. Došlo-li mezi dětmi ke sporům nebo spíš 

k neshodě v diskuzi, odkázal je otec na odbornou knihu či naučný slovník, kde mohly najít 

konkrétní argumenty a vysvětlení. 

Za svého života se Tomáš G. Masaryk potýkal nejednou s předsudky a vžitým 

konzervatismem. Své děti vedl k samostatnosti a k životu podle vlastních zásad a ideálů, i 

kdyby to znamenalo, že jim hrozí neúspěch a že lidé nebudou s jejich snahou souhlasit.
44

 

Kromě toho vedl své děti ke sportu a členství v Sokolu.
45

 Doma byl Masaryk tím 

přísnějším z rodičů. Jeho žena dopřávala dětem hodně volnosti. „Protože matka byla 

vychována přísně, snad až příliš přísně, snažila se nám dětem dopřát hodně svobody. My 

děti jsme měly té svobody možná až moc …“
46

 Charlotta dávala svým dětem bezmeznou 

lásku a stávalo se, že stála na jejich straně i proti manželovi, ne vždy to ale bylo ku 

prospěchu jich samých. 

Profesor Masaryk viděl výhodu ve vzdělávání a výchově dětí ve smíšených 

skupinách hochů a děvčat. Kontakty a přátelství s opačným pohlavím podle něj měly 

kladný vliv na budoucí vztahy mezi nimi. Kromě toho věřil, že rodiče musí jít dětem 

příkladem svým chováním a panuje-li mezi manželi rovnost, vybuduje se u dětí vědomí, že 

ženy jsou mužům rovné.
47

  

Masaryk sám se nepovažoval ve vlastní rodině za dobrého vychovatele
48

, jeho 

dcery to ovšem po letech viděly jinak. Oceňovaly na něm především to, že respektoval 

jejich vlohy a nelámal je, jak se říká, přes koleno. Věděl, že ne každý je na učení stejně 

nadaný a neuznával biflování a dření. „Chtěl, aby nám studia dala pracovní methodu. 

Věřil, že takový žák víc dokáže, který dovede najít ve slovnících všechno, čeho potřebuje, 

než takový, co umí všechno nazpaměť a je ztracený, když něco zapomene.“
49

 Masaryk o 

sobě sám říkal, že se celý svůj život vzdělával. Učil tedy své děti zdokonalovat samy sebe 
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a stále na sobě pracovat. Tuto zásadu lze vypozorovat i na Herbertově malbě a jeho hledání 

stylu. 

Jde-li o výběr budoucího povolání či školy, nechávali rodiče svým potomkům 

volnou ruku, tedy alespoň tak to tvrdí jejich nejmladší dcera ve svých vzpomínkách: 

„Respektoval také naše sklony a jen s námi otevřeně mluvil o volbě studia, aniž na nás 

chtěl mít rozhodný vliv.“
50

 Toto tvrzení ovšem mohlo vyvolat otázku, do jaké míry šlo 

opravdu pouze o nezávazné rozhovory a do jaké míry děti svými názory ovlivnil. Svoboda 

dětí v tomto ohledu zřejmě končila tam, kde dle Masaryka začínala jejich přílišná 

nezodpovědnost. Je totiž víc než pravděpodobné, že například za zahraničními cestami 

svých synů stojí právě jeho rozhodnutí. 

Matčino hudební nadání se projevilo i u dětí a rodiče je v hraní na hudební nástroj 

podporovali. Na klavír vynikali Alice a hlavně Jan. Herbert podědil po otci housle. Paní 

Masaryková ovšem své děti neučila hrát sama, domů k nim docházel učitel hudby.
51

 

Stejně tak na vyučování jazyků měly děti domácí učitele. Tomáš G. Masaryk 

ovládal hned několik cizích řečí, ale na výuku dětí neměl čas a necítil se na ní ani 

kvalifikován. Znalost češtiny, němčiny a angličtiny byla v rodině samozřejmostí, 

neopomíjely se ale ani jiné jazyky, například ruština a francouzština. 

Podstatnou součástí výchovy bylo také náboženství. Jak již bylo uvedeno, Charlotta 

vyrostla v unitářské rodině, Tomáš v katolické, oba později přestoupili k církvi 

reformované. Své děti vedli k víře v Boha, ale nutili je o víře a vlastním vztahu k ní 

přemýšlet. Nevnucovali jim dogmata, s kterými nesouhlasili ani sami, a nechali je dojít 

samostatně k vlastní víře. 

 

2.3. MASARYKOVI A VENKOV 

Ač děti vyrůstaly ve městě a zaměstnání jejich otce je řadilo do „lepší společnosti“, 

vytvořily si bližší vztah také k venkovu. Kromě zásluhy demokratického smýšlení rodičů 

na tom měl jistě podíl původ otce. Celá rodina jezdila na letní prázdniny k Masarykovým 

rodičům na Moravu. Děti se tak naučily při dlouhých procházkách s otcem milovat přírodu 
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a venkov s jeho poetikou. „Můj bratříček Herbert a já jsme často chodívali s otcem na 

procházku k vinohradům a k řece Dyji, v níž jsme se také koupávali. Tam nás otec učíval 

házet ploché oblázky, 'žabky', které jemu skákaly po hladině až desetkrát. Když jsme si 

sedli na břeh a jedli chléb s máslem, který nám babička dala na cestu, otec nás učíval dělat 

píšťalky z vrbových prutů. (…) Jindy jsme šli prostě do polí. Vůdcem našich výprav byl 

otec. Herbert i já jsme s ním rádi chodívali, výlet byl pro nás vždy slavností.“
52

 Blízký 

vztah k babičce a vřelé prostředí zanechalo v dětech krásné vzpomínky. 

Po smrti Masarykovy matky začala rodina místo na Moravu jezdit od roku 1888 

pravidelně na Slovensko, přesněji do Bystričky u Turčianského Svätého Martina. Hory 

doporučil navíc paní Charlottě i její lékař.
53

 Prázdniny trávili na usedlosti rodiny 

Lehotských. Masarykovým učarovala krása okolí a všichni se lehce sžili s novým, 

slovenským prostředím. Masaryk se zabýval slovenskou otázkou, kulturou a politikou, 

jeho manželka vedla prostou venkovskou domácnost a děti se snadno spřátelily s místními 

chlapci i děvčaty.
54

 

Kromě dětských her se všichni Masarykovy potomci rádi účastnili i hospodářských 

prací. „Dcéra Alica rada piekla chlieb, dobre ho vedela vymiesiť a keď sa podaril, 

radovala sa zo svojej práce. Syn Herbert, chlapec bystrý, zdravý a usilovný, rád pomáhal u 

Markovických pri hospodárstve. Veľmi rád poháňal kone. Viac ráz aj podplatil pohoničov, 

aby mu zverili opraty. Dal im tabaku, alebo štyrák (4 krajciare). Herbert chodieval 

s otcom a jeho spoločnosťou aj na poľovačky.“
55

 Také Jan pracoval rád na statku a známý 

je fakt, že dobře zvládal orbu. Malá Olga se později také snažila být užitečná, měla 

například na starosti drůbež a sbírání vajíček.
56

 

 Pobyty na venkově byly pro městské děti formativní, děti se přiučily různým 

domácím i hospodářským pracím. Domů do Prahy odjížděli všichni plní zážitků a 

vzpomínek, vždyť jedno léto například pomáhali hasit požár, při jiné návštěvě zase Tomáš 
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G. Masaryk zastřelil medvěda.
57

 Tyto zážitky a zkušenosti zřejmě ovlivnily také 

Herbertovu tvorbu. Náměty a figury z venkova se v jeho dílech objevovaly velmi často.  

Rodina jezdila na Slovensko víceméně pravidelně po dobu třinácti let a k místní 

krajině, lidem a jejich kultuře a jazyku měli všichni Masarykovi kladný vztah.
58

 Návštěvy 

skončily kvůli rozepři Tomáše Masaryka se slovenským přítelem Vajanským. Ten 

Masaryka do Bystričky přivedl
59

, ale později se začal obávat jeho přílišného kriticizmu.
60
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3. SYN MASARYKA 

Být vychováván českým profesorem a Američankou lze považovat – přinejmenším 

v prostředí Prahy konce 19. století – za jedinečné a jedinečná byla i osobnost jejich syna 

Herberta. Herbertovy zájmy, dovednosti, chování a v neposlední řadě i vzezření utvářeli či 

pomáhali utvářet právě jeho rodiče. 

 

3.1. NAROZENÍ 

První syn manželů Masarykových se narodil 1. května 1880 ve Vídni. Výběru 

jména se ujal otec: „Přátelství, to je pro mladého člověka stejně silný cit jako láska. Měl 

jsem milého přítele, Herbert se jmenoval, spolužák z gymnázia, takový jemný a hodný 

hoch, historik a geograf; nemocný člověk, na konci studií zemřel. Jeho nebožtík otec býval 

lékař u nějakého sedmihradského hraběte. Tož k tomu Herbertovi jsem chodil do rodiny, 

měl matku a dvě sestry. Na něho posud vzpomínám; můj první syn pak dostal jeho jméno 

Herbert na památku.“
61

 Herbert bylo ovšem příjmením nikoliv křestním jménem 

Masarykova přítele, Josefa Herberta.
62

 

Brzy po narození druhého potomka ale Charlotta Masaryková onemocněla. Péči o 

domácnost i obě děti převzala její tchýně z Moravy. Babička zůstala ve Vídni celé tři 

měsíce. A poté odjela celá rodina do Klobouk. Venkovský vzduch, klidnější prostředí a 

lékař z Brna pomohli mladé mamince rychle se zotavovat. 

Po návratu do Vídně se ale Charlottin stav znovu zhoršil. V říjnu 1880 se nervově 

zhroutila. Péči o děti přebral úspěšně otec. Charlotta se z nemoci postupně zotavila, ale její 

stav jí už nedovoloval, aby vykonávala těžší práce a starala se sama o domácnost.
 63

 Bez 

služebné se domácnost již neobešla, na druhou stranu tak ale Charlotta Masaryková získala 

více času, který mohla věnovat svým zájmům či literární činnosti.
64
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3.2. ZÁJMY A ZÁLIBY 

Když Herbert povyrostl, dostalo se mu moderní výchovy, jeho rodiče mu vštěpili 

zájem o přírodu, jazyky, sport i umění. „Matka vstupovala do manželství s nejvyššími 

ideály rodinného života a snažila se probouzet ušlechtilé zájmy v dětech. Pro mne [Alici 

Masarykovou, pozn. KM] založila herbář s měkkým sacím papírem a malým dřevěným 

lisem, v Herbertovi budila zájem o nerosty. Měli jsme své sbírky v dětském pokoji a 

Herbert napsal na skříň velkolepý název: 'Muzeum'; tam si své poklady uschovával. Sbíral 

také brouky a motýly. Ještě dnes ho v duchu vidím pobíhat po louce se síťkou na motýly.“
65

 

Otec neměl na děti kvůli své práci tolik času, ale pokud si jej pro děti vyhradil, rád si 

s nimi hrál, chodil na procházky a podporoval je v jejich zájmech. Herbertovi tedy ve 

Stromovce „pomáhal sbírat hmyz, chytat motýly, trhat květiny, závodil s ním v běhu.“
66

  

Jak již bylo uvedeno, v rodině byl kladen důraz na hudební vzdělání a na jazyky. 

Hudbě se na popud matky věnoval od mala i Herbert. Hra na housle jej ovšem neoslovila 

tolik jako výtvarné umění. 

Jazykové nadání zdědil Herbert po svých rodičích. Ti jej nechali vzdělat jak 

v angličtině, která v rodinném kruhu časem převládla
67

, tak v němčině, která byla nutností 

a samozřejmostí nejen na školách. Otec si také přál, aby děti ovládaly i jiný slovanský 

jazyk než jenom češtinu, v roce 1887 a 1889 navštívil Masaryk Rusko, a tak bylo o dalším 

jazyku rozhodnuto. Dvě starší děti se spolu učily ruštině na soukromých hodinách u slečny 

Hráčkové.
68

  

Letní rodinné pobyty na Slovensku pak dovedly Herberta k lásce k tamějším lidem 

i jejich jazyku. „'Já vůbec raději hovořím slovensky než česky. Slovenština je hezčí než 

čeština, není tak tvrdá.'“
69

 Zatímco sourozenci s ním plně souhlasili, otec trval na tom, že 

raději mluví česky. „Když umím, promluvím s lidmi po jejich, protože vím, že jim je milé, 

když pán v lepším kabátě s nimi promluví jejich řečí. Tedy ne že bych snad nerad mluvil 

slovensky, ale raději mám češtinu.“
70

 Náklonnost Herberta ke Slovensku dokonce vedla 

jeho přítele k domněnce, že se mladý muž cítil být více Slovákem než Čechem.
71
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Na Slovensku se profesor Masaryk také více zajímal o maďarštinu. „Pozorne si 

popozeral Zigmundíkovu Školu reči maďarskej. Po prezretí slovníčka s úsmevom 

poznamenal: 'Maďari si prisvojili tretinu našich slov.'“
72

 Dalšího dne koupil onu učebnici 

a Herbert se z ní dva měsíce každý den ráno, pokud se ovšem nešlo na vycházku do hor, 

chodil učit číst.
73

  

Studijní cesty do zahraničí pak přinesly Herbertovi možnost poznat další jazyky, 

například vlámštinu, italštinu či arabštinu, kterou se učil sám ve chvílích volna 

v Alexandrii
74

. 

Rodiče vedli Herberta také k četbě. Knihy měl rád, jako malý si spolu se sestrou 

oblíbili příběhy z Ruska
75

, které jim přivezl otec. V pozdějších letech se věnoval četbě 

časopisů o umění a jeho oblíbenou knihou se stal Shakespearův Hamlet, ze kterého i rád 

citoval.
76

 Četl také filozofický spis Herberta Spencera, neboť filozofii považoval za 

důležitou pro logické myšlení.
77

 Bez knih si život nedovedl představit. To jej také vedlo ke 

sporu s Otakarem Lebedou, Mařákovým studentem, který tvrdil, že „čtení škodí, protože 

odvádí od samostatného myšlení. Člověk, který čte, zvykne si přejímat cizí názory a myslit 

cizím mozkem.“
78

 

Kromě duševního vzdělání dostalo se Herbertovi vzdělání i fyzického, přesně podle 

zásad jeho otce, který zastával řecký princip kalokaghatie. Od mala chodil do Sokola, 

jehož členy se nakonec staly všechny Masarykovi děti. Kromě toho vodila Charlotta děti 

na plovárnu (dochovalo se i jeho plavecké vysvědčení z roku 1889
79

) a v zimě bruslit.
 80

 

Později se stal Herbert jedním z průkopníků studentského sportu. Byl členem fotbalového 

ale i šachového kroužku „Dobruský“. Spolu se svým přítelem Angelo Zeyerem navíc patřil 

do veslařského klubu „Blesk“.
81

 Hrál hokej za SK Slavii.
82

 Rád také jezdil na kole a byl 
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vůdcem svých sourozenců na cyklistických výpravách.
83

 Kolo měl nakonec v oblibě spíš 

z praktických důvodů nikoliv jako sport.
84

 Rozpětí Herbertových sportovních zálib bylo ale 

ještě širší – hrál tenis a vlastnil i zbrojní pas na loveckou pušku.
85

 Cizí mu zůstaly karty, 

které se ani při velké snaze a za pomoci svých kamarádů hrát nenaučil.
86

 

 

3.3. VZHLED A CHOVÁNÍ 

To, že byl Herbert sportovně založen, se projevovalo i na jeho vzhledu, který lze 

posoudit dle dochovaných fotografií, autoportrétů či busty od Otakara Španiela (viz Příloha 

č. 1 a Příloha č. 2). 

První dostupný popis Herbertova vzezření zněl nicméně takto: „Herbert byl tenkrát 

hezký, obtloustlý hoch, poněkud vypoulených hnědých očí, nosil ještě krátké kalhoty a 

chodil, tuším, do tercie malostranského gymnasia.“
87

 Další vylíčení jeho podoby jsou již 

pozdějšího data a Herbert je v nich vyobrazován jako vysoký atlet. „Jeho atletická postava 

je od časného dětství vypěstována sporty.“
88

 Na Herbertovu sportovní postavu později 

vzpomínala také jeho matka „Člověk potřebuje pro život sílu a zdraví a tomu se má naučit 

a vycvičit se v tom. Jak se Herbert cvičil po celý život, aby byl silen a zdráv. A také byl. 

Když se člověk na něho dívá, jak se vznáší ve vzduchu nebo jak stoje v proudu řeky ukazuje 

svoji celou muskulaturu, poznává normálního člověka.“
89

 Nápadnou Herbertovu výšku pak 

zmiňoval například jeho přítel Josef J. Filipi, který uvedl, že dosahovala téměř dvou 

metrů.
90

  

Kromě postavy vzbuzovala pozornost především jeho hlava. „Byl vysoké, silné 

postavy a výrazné hlavy, která na mne nezvykle působila. Na nose měl skřipec, vousy 

žádné, ale přec jakoby byl oholen. (…) Také mi řekl, (…) že jeho matka je Američanka. Tu 

jsem si teprve vysvětloval zvláštní výraz jeho hlavy, a měl jsem dojem, že on je Angličan, 
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zjevem i vystupováním.“
91

 Tento poněkud nevšední vzhled potvrdil také další Herbertův 

popis. „Je také bezvousý, vysoké záhlaví a klenuté čelo má neobyčejně pravidelně 

modelované, nos mírně lomený, energicky kreslené rty a bradu uprostřed rozdělenou. 

Výrazné hnědozelené oči dívají se pozorně pod neorámovanými skly. Je typu u nás 

neobvyklého.“
92

 Když pozorně poslouchal něčí promluvu, míval ve zvyku naklonit hlavu 

k levému rameni.
93

 

Výrazný byl také pohled jeho očí, který Španiel popsal jako přímý, tvrdý, ale 

vřelý
94

. Jako malíř i člověk měl dobré pozorovací schopnosti. „Dívá se bedlivě, kritisuje a 

několika slovy načrtne trefnou charakteristiku, často posměvnou, ale dobromyslnou.“
95

  

Způsob Herbertovy mluvy stál za pozornost jinému pamětníkovi. „Na každou 

otcovu otázku odpovídal přímo a velice správnou češtinou, jak se mi zdálo. (…) Za řeči se 

neusmíval, nýbrž měl vážný a pozorný výraz, a usmál se jen, bylo-li něco míněno žertovně. 

Rozhovořil se s otcem a potom se již stále smál.“
96

 Ve společnosti pak rád naslouchal a jen 

místy pomalu pronesl klidným hlasem poznámky.
97

 Jen jediný pamětník uvedl, že Herbert 

ráčkoval
98

, což lze vysvětlit možným zlepšením jazykové poruchy v pozdějších letech. 

Herbert „po anglicku“ nejen vypadal, ale podle mnohých se tak i choval. Znali ho 

prý jako muže „loyálního stisku ruky, gentlemana, Evropana zjevem i způsoby, člověka 

družné a spolehlivé povahy, přítele oddaného, měkkého zlatého srdce.“
99

 Kamarádství pro 

něj bylo důležité. Svým přátelům nepomáhal jen radou, často jim půjčoval peníze, i když 

sám jich někdy měl nedostatek.
100

 Podle vzpomínek Kláry Hoffbauerové-Heyerovské 

nesnesl, aby se jeho přátelům děla křivda, byl ochoten se jich zastat i u profesorů a často 

jeho přímluva opravdu pomohla.
101

 Neměl rád rozepře a mírnil hádající se přátele: „Řekl 

jim, proč že tak bručí na sebe se zuřivostí ledních medvědů probuzených ze zimního 

spánku, když je na světě tolik krásnějších věcí nežli jejich nechutné pranice.“
102

 O 

ušlechtilosti svého syna byla přesvědčena i Charlotta Masaryková:„On učinil každému 
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něco dobrého nebo alespoň na něj laskavě pohlédl. A tomu pohledu rozuměly děti i zvířata 

a měly ho rády. Víš, jak vždycky říkal:'zvířata jsou lepší než lidé'? Vždycky podporoval 

slabé. Rozený rytíř. Ne v lichocení, ale v činu.“
103

 

Herbertovi bylo blízké a sympatické jasné, přímé chování. Ve styku s lidmi se 

snažil řídit jednoduchým pravidlem: „To nejlepší je plnou hubou všechno říct a je to a je 

jasno na všech stranách.“
104

  

Mladý Masaryk byl ve společnosti i doma pověstný svým smyslem pro humor. 

Jeho mladší bratr vzpomínal, že „veškeré dění se točilo kolem Herberta. (…) Měl z nás 

největší smysl pro humor.“
105

 Se sourozenci nacvičoval scénky pro rodiče.
106

 Jindy hrál 

divadlo jen pro pobavení mladších sourozenců. Na tyto scénky vzpomínala také Alice 

Masaryková, které utkvěla v paměti například scéna, ve které Herbert a jeho přítel Karel 

Randé předváděli skřítky.
107

 Výjimkou nebyla ani představení pro děti přátel, kterých se 

účastnil i Tomáš G. Masaryk. Majestátní postava a dobré vycházení s dětmi zase Herberta 

předurčily do role Mikuláše.
108

 Zábavu dokázal udělat i z obyčejného předčítání 

novinových článků, stačilo mu jenom přednést hanáckým či slováckým nářečím.
109

  

Dle memoárů Alice Masarykové dovedl dobrý žert ocenit také profesor Masaryk, a 

to i v případě, že se šprým dotkl třeba rodinného pořádku. Profesor Masaryk si potrpěl na 

podávání obědu v přesně stanovení čas a vyžadoval u stolu slušné způsoby a vhodné 

oblečení. „Jednou přišel Herbert ke stolu bez límce – tenkrát se nosily škrobené límce – a 

bez vázanky. Otec se na něho podíval a řekl: 'Co to, Herberte! Jdi a vrať se oblečen – 

límec a manžety!' Herbert se důstojně vzdálil a za chvíli se vrátil ještě důstojněji, bez 

kabátu, bez vesty, bez košile. Kolem krku měl škrobený límec a na zápěstí se mu houpaly 

manžety přivázané na provázku. Usedl ke stolu a pokračoval v jídle. Otec se na něho vážně 

podíval, ale pohled ho do té míry překvapil, že mu výtka strnula na rtech, jež přešly 

v úsměv. Výbuch smíchu kolem stolu strhl otce tak, že si až slzy smíchu musel stírat 

kapesníkem. Herbert však už nikdy nepřišel ke stolu bez límečku.“
110
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Herbert se nebál dělat si legraci sám ze sebe a pro dobrou náladu byl ochoten udělat 

mnohé. Nebylo mu zatěžko se převléci třeba do ženských šatů (Příloha č. 3). Ve svém 

životě se snažil dodržovat krédo, které často zdůrazňoval: „Každý může být smuten, být 

radostným jest umění.“
111

 

Mimo rodinu se choval stejně nenuceně a s kamarády v hospodě či jinde nezkazil 

žádnou zábavu. Byl vítaným a zábavným společníkem. „A jak bylo veselo, bodejť ne, vždyť 

tam byli ti praví kumpáni: Oťas Nejedlý, Angelo Zeyer, Bohuslav Dvořák, Minařík, 

Herbert Masaryk a různí ještě 'civilisté', nemalíři. To se ví, že se taky řečnilo a že i 

vlastenectví se přitom pěstovalo. Když jeden aktivní důstojník se cítil pošramocen na své 

černožluté cti, - byl vyhozen na hnůj, a ještě letěla zlomená šavle za ním! Ti v tom dovedli 

chodit a zle bylo, na koho dopadly herkulovské 'ručky' Zeyerovy a Herbertovy! Nebo při 

koupání dostal takový 'šťoural' přes záda kopřivami na památku.“
112

 

S přáteli se chodil bavit do restaurací, hospod či do jejich ateliérů. Na rozdíl od 

svého otce se nikdy nestal abstinentem. Ze svého pobytu ve Florencii (více níže) psal 

domů: „Na Tatínka jsem pyšný jako páv za jeho věc. Tatínek se nemusí bát, že holduji 

alkoholu naopak ani ne tak z nějakých zásad, ale člověk zleniví a v tom horku tady to není 

možné.“
113

 

Jiný vztah než otec měl Herbert také ke kouření. O tom, že kouřil lulku, se 

zmiňoval Nejedlý ve svých vzpomínkách. A potvrzení lze najít opět v Herbertově dopisu 

z Florencie. „Kouřím svoji fajfku dost pilně ale ten nejlacinější tabák a nejmizernější jaký 

je – to mi zas dělá dobře.“
114

 

Rodiče ovšem víc trápil jeho vztah k praktickým věcem, který vyplýval z jeho 

povahy – „dětská upřímnost a otevřenost, hraničící až se společenskou bezradností; (…) 

nevnímal čas a byl i v dalších ohledech nepraktický.“
115

 Problémy měl především s penězi. 

„Herbert neznal cenu peněz, třebaže byl šetrný.“
116

 Rozpory s matkou vyvolalo také jeho 

vyhýbání se vojně. Charlotta byla přesvědčena, že by synovi mohla vojna pomoci 

v dochvilnosti, disciplíně, uvědomění si potřeby plnění úkolů a respektování autorit, 

kterým se nebude moci vymlouvat. Myslela, že by to mohlo pomoci Herbertovi i 
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v malování a běžném životě.
117

 Herbertovi byla nakonec vojna odložena a v roce 1905 

nastoupil jako jednoroční dobrovolník v Praze u vozatajstva, ale brzy byl propuštěn ze 

zdravotních důvodů.
118

  

                                                 
117

 KOSATÍK Pavel – KOLÁŘ Michal, Jan Masaryk. Pravdivý příběh. Praha 1998, s. 53. 
118

 FILIPI Josef Jaroslav, S Masarykovými. Hrst vzpomínek. Praha 1947. s. 118. 



32 

 

4. STUDIUM A CESTOVÁNÍ 

Na vzdělání se kladl v rodině Masaryků velký důraz. Nešlo ani tak o získané tituly 

jako o nabyté vědomosti. Domácí učitelé jazyků a hudby již byly zmíněni, nelze ovšem 

opomenout ani školní výuku a Herbertovo samostudium doma i v zahraničí. 

  

4.1. ŠKOLY 

Herbert Masaryk nastoupil školní výuku ve svých 6 letech, 15. září 1886. Začal 

chodit do pětitřídní Obecné školy III. pro chlapce na Královských Vinohradech.
119

 Z této 

školy odešel již po dvou letech, neboť se rodina přestěhovala z vinohradské vily Osvěta do 

bytu ve Školské ulici a on začal navštěvovat Obecnou školu pětitřídní u Nejsvětější 

Trojice, která byla nedaleko nového bytu, ve Spálené ulici. 

Později vzpomínala Alice Masaryková na tehdejší školní léta takto: „Ve škole jsme 

prospívali slušně. Já jsem cítila jistý rozdíl mezi ovzduším školy a našeho domova; můj 

osmiletý bratříček nebyl tak kritický a ve škole se choval zrovna tak prostě a přirozeně jako 

doma. Jednou mu učitel uložil popsat kočku. Herbert se na něho podíval svýma velkýma, 

kulatýma očima a řekl: 'To není jen tak, holečku!' Pro něho byla kočka skutečně něco 

důležitého a nevěděl zrovna, jak by ji mohl nejlépe popsat. Učitel si na tuto Herbertovu 

odpověď stěžoval rodičům. Bylo to porušení kázně, neboť poměr učitele k žáku byl 

v Čechách dosti formální, nebylo té rodinné bezprostřednosti, jakou matka zažila na 

dobrých amerických školách, kde učitelé přihlíželi k osobnosti dítěte.“
120

 Několik dní po 

této příhodě šla Charlotta Masaryková do školy celou věc urovnat, promluvila s učitelem a 

ten její vysvětlení i omluvu přijal. 

Roku 1891 nastoupil Herbert na nižší reálné gymnázium na Malé Straně. Laxnější 

přístup ke studiu se mu nevyplatil a tercii tak musel opakovat. Z předmětů mu největší 

problémy dělala aritmetika, řečtina a latina. Zajímavé je, že dokonce ani jeho kreslení 

učitelé příliš neoceňovali. Herbert ve škole nevynikal ani snahou, například na vysvědčení 
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ze školního roku 1895/1896byla Herbertova „Pilnosť“ hodnocena jako nestálá, což bylo 

druhé nejhorší hodnocení, jakého mohl dosáhnout.
121

 

O co byl méně důsledný ve škole, o to více si vzdělání doplňoval samostudiem, 

obzvláště četbou. Kromě beletrie četl i odborné časopisy a knihy. Masarykovi odebírali 

anglický časopis o umění The Studio, ve kterém Herbert listoval společně se svým přítelem 

Josefem J. Filipim.
122

 Aby se o výtvarném umění dozvěděl více, četl Mutherovu knihu o 

francouzském moderním malířství Geschichte der Malerei des XIX. Jahrhunderets.
123

 

Zájem o umění jej nakonec přivedl v šestnácti letech k rozhodnutí stát se malířem. 

Herbertovi přátelé byli touto volbou zaskočeni, neboť od mladíka doposud neviděli žádnou 

jeho kresbu.
124

 Herbert své výtvory nikomu neukazoval. Rodiče jeho rozhodnutí 

respektovali, ač nebylo zcela v souladu s otcovou vůlí. V září 1896 Herbert nastoupil na C. 

K. Umělecko-průmyslovou školu v Praze do oddělení pro ornamentální a figurální 

kreslení. Vyučování se skládalo ze čtyř předmětů – figurální kreslení, všeobecné malování, 

dějiny umění a deskriptiva a kreslení. Právě s deskriptivou měl Herbert veliké problémy a i 

přes doučování, které bral u již zmíněného Josefa J.Filipi ji nezvládl a po roce ze školy 

odešel. 

Své rozhodnutí být malířem ale nevzdal a v září 1897 nastoupil do přípravky na 

C. K. Akademii umění v Praze
125

. Herbertovu třídu nejprve vedl Maxmilián Pirner
126

 a po 

něm Josef Václav Myslbek
127

. Po dvou semestrech v přípravce byl přijat do speciální školy 

pro figurální malířství Vojtěcha Hynaise
128

. Zde se učil perspektivu, anatomii, dějiny 

umění a nauku o slohu. Zapsán byl od roku 1898 na čtyři semestry, ale druhý rok studia 

opět nedokončil, odjel do Florencie. 
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4.2. STUDIJNÍ CESTY 

Jak již bylo řečeno, k pobytům v zahraničí přiměl Herberta s největší 

pravděpodobností otec. „'Bylo už na čase, aby Herbert šel z domova. Není to dobře, když 

takový mladík má všecko doma a nemusí se o nic starat. To vy jste byl jako student 

hospodářsky mnohem samostatnější než on. Musil jste si všecko dobře rozpočítat, abyste 

vystačil do konce měsíce, kdežto on měl doma vždycky prostřeno a nikdy nemusil počítat.' 

'Ono mi to i při dobrém propočtení někdy špatně dopadlo,'podotkl jsem. 'To já znám,' 

usmál se pan profesor, 'ale ať to Herbert taky zkusí, bude mu to jenom na prospěch.'“
129

 

Nejpozději v listopadu 1899 již pobýval Herbert v Itálii, kde se zapsal ke studiu na 

florentské akademii umění. Proč si vybral za cíl své cesty zrovna Florencii a ne třeba 

uměním proslulou Paříž, není dle korespondence známo. Ale i v zahraničí byl přesvědčen, 

že mu více než škola mohou dát galerie s díly starých mistrů. Nejvíce jej nadchlo umění 

antické. „Antika vůbec na mně udělala dojem, nikdy jsem se jí nesmál, ale teď si ji vážím 

ještě dvacetkrát tolik jako dříve. Z technické stránky je opravdu dokonalá, a má rozhodně 

jináče mnoho v sobě, co mi tak necítíme jako cítili Řekové své doby, poněvadž v aesthetice 

jsme s chrochtáčkami a dudky v jedné přihrádce.“
130

 

Do galerií chodil Herbert malby obdivovat, ale především studovat a kopírovat. 

S toho se naučím spaměti dobře kreslit a budu mít aspoň něco co nemá žádný. To 

provozuju zrovna tak, jako když se někdo učí na piáno něco naspaměť, jenže pro malíře to 

má větší smysl a velkou důležitost, je to řeč – a jestli mám co říct, tak se umím vyjádřit, 

jestli jsem prázdný, tak aspoň umím kreslit pro chlebárnu.“
131

 Navíc jej kopírování obrazů 

učilo i trpělivosti.
132

 

Ve Florencii poprvé poznal, co obnáší starat se sám o sebe. V dopisech 

adresovaných matce byl mnohem otevřenější a osobnější, a tak se v jednom z ledna 1901 

přiznal: „Stýská se mi po Vás všech hodně, kdyby psal Brehm o mě psal by: H.M. je zvíře 

pokoj milující a žijící hromadně v malých stádech obyčejně jen v jedné rodině, jen velice 

zřídka byl nalezen H. o samotě žijící.“
133
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Z italského pobytu si kromě nadšení z antického umění přivezl také víru ve svou 

tvorbu. „Mnoho jsem viděl, mnoho jsem se naučil a také sobě pomohl na nohy.“
134

 O 

důležitosti a přínosu cesty si byl jist a snažil se o tom přesvědčit i otce: „Stál jsem Tě moc 

peněz, ale nevyhodil jsi je nadarmo.“
135

 

Prázdniny strávil nejspíše doma a poté znovu odcestoval. Jeho cílem se tentokráte 

staly Antverpy. V tomto belgickém městě se zapsal na místní akademii a ke studiu už 

přistupoval zodpovědněji.
136

 Také zde navštěvoval galerie a učil se ze starých obrazů. 

Pobyt v Antverpách snášel lépe než ve Florencii, rozuměl si s místními i studenty ze školy. 

Naprosto mu vyhovovala povaha tamějších lidí. Ani stesk nebyl tak velký: „Naše rodina je 

to jediné na co si rád vzpomínám v té vzdálené vlasti“
137

 V dubnu 1902 dokonce došel 

k závěru, že ač se na některé lidi z Prahy těší, tak z mnoha důvodů Slovany nenávidí.
138

  

Kdy se z Antverp v roce 1902 vrátil, nelze z torzovité korespondence přesněji 

zjistit. Do Belgie a Nizozemí pak ještě opakovaně jezdil v letech 1906 – 1910, bližší 

specifikace ale z dostupných materiálů nebyla možná. Dle obsahů několika dopisů z této 

doby, lze soudit, že se při těchto pobytech neměl tak dobře jako při své první návštěvě 

Antverp. Místní lidé jej sice poznávali a hlásili se k němu, což ho velmi těšilo, ale tížil ho 

zde jiný problém – peníze. Jejich nedostatek mu bránil i ve svobodné tvorbě. „Teď zrovna 

maluju jednu velkou věc a takových musí být víc pak budou mít i ty malé cenu. (…) Ale 

poněvadž mám nedostatek všeho tak taky nemohu dělat vždycky co bych měl vlastně dělat a 

to je dost smutné, ale co dělám to dělám doopravdy.“
139

 Za pobytu v Nieuportu trpěl 

zřejmě nedostatkem financí víc než dřív. Své sestře Alici se svěřil: „To si můžeš představit 

lehce jak žiju když musím dát tolik za materiál, zkrátka kdybych měl psa tak bych ho zabil 

aby to nemusel prodělávat se mnou.“
140

 

Finanční problémy jej provázely i na jeho cestě do Afriky. Roku 1908 pobýval od 

jara (nejpozději od května) do léta (minimálně do června) v Alexandrii. Krajinou i lidmi 

byl nejprve nadšen, ale již v červnu psal domů, že mu místní podnebí nesvědčí.
141

 

Nedostatek peněz řešil žádostí o ně domů. Zřejmě si uvědomoval nevoli otce, který už 
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dříve synovi vytkl nesamostatnost i jeho požadavky na zasílání různých věcí na účet 

rodiny, a tak psal matce. „Mama zaonač to nějak prosím Tě, je to hrozně potřeba, ale 

prosím Tě hned než to sem přijde.“
142

 Ke cti Herbertovi slouží, že peníze, o které si domů 

za svých zahraničních pobytů psal, investoval do svého vzdělání a potřeb k malbě.
143

 

Herbert Masaryk cestoval také po své domovině, z těchto cest se ovšem 

nedochovala podrobnější dokumentace, a tak lze s určitostí říci jen to, že léto 1906 či jeho 

část trávil v Uherském Hradišti.
144

 Doložit lze i jeho pobyty v Kameničkách v letech 1905 

a 1907. 

 

4.3. VZORY, UČITELÉ, PŘÁTELÉ 

První kontakt s uměním zprostředkoval ještě malému Herbertovi Hanuš 

Schwaiger
145

, malíř a rodinný přítel. Jeho obrazy a kresby Mikuláše Alše mladý Masaryk 

velmi obdivoval.
146

 V sedmi letech pozval Schwaiger sedmiletého Herberta i s Alicí na 

návštěvu do svého ateliéru ve Vodičkově ulici. Herbert byl z místnosti i díla nadšen.
147

 

Schwaigrův styl měl na Herberta velký vliv ve výběru témat i způsobu malby
148

. 

V době
149

, kdy Schwaiger pracoval pro hraběte Wilczeka
150

 na hradě Kreuzensteinu 

několik kilometrů severně od Vídně na nástěnných malbách, vzal Herberta Masaryka na 

čas s sebou, aby mu pomáhal přenést kresby na zeď. Příroda i hrad se Herbertovi zalíbily, 

ovšem lid mu přišel surový.
151

 Na hradě pracoval také Adolf Kašpar
152

, přesto se někdy 

stalo, že byl Herbert na hradě sám, nevadilo mu to a byl Schwaigrovi vděčný za cennou 

zkušenost.
153

  

Jeho profesory na akademii byli již zmiňovaný Karel Václav Myslbek a Vojtěch 

Hynais. O jejich vlivu na Herbertův malířský projev se v dostupných materiálech příliš 
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nemluví. Sám Herbert o své tvorbě stejně jako o svých profesorech mluvil málo. „O 

profesorech Herbertových toho moc nevím. Schwaigra si vážil velmi, ale nepamatuji se, že 

by byl o někom jiném hovoroval.“
154

 

Jak již bylo zmíněno, větší vliv mělo na Herbertovo malířství navštěvování galerií a 

kopírování starých mistrů. Ze zahraničních umělců jej oslovili především James McNeill 

Whistler, Gustave Courbet nebo Édouard Manet.
155

 

Jistý vliv měl na Masaryka rodinný známý a Herbertův přítel Antonín Slavíček
156

. 

Impresionistického malíře spojovalo s Herbertem Masarykem i členství ve Spolku 

výtvarných umělců Mánes (dále jen SVU Mánes)
157

, jehož členem byl Herbert od roku 

1900
158

. Spojovali je také kamarádi, například Otakar Nejedlý
159

, malíř Angelo Zeyer
160

, 

Stanislav Sucharda
161

 a Josef Mařatka
162

. Umělci spolu často diskutovali nejen o umění, 

ale i o historii, politice a obecném dění vůbec. Roku 1905 pozval Slavíček Herberta a 

Nejedlého k sobě do Kameniček. Malá vesnice u Hlinska zaujala oba mladé umělce na 

tolik, že se tam na léto vrátili znovu a poté ještě o dva roky později. Do Kameniček jezdili 

nejenom umělci, ale i významní intelektuálové, např. historik Jaroslav Goll s rodinou či 

spisovatelka Anna Marie Tilschová. Bydlení jim zajišťoval buď Antonín Slavíček, nebo 

evangelický farář Jan Selichar. Slavíček byl dobrým učitelem a mladí umělci se od něho 

mohli mnohému přiučit.
163

 Masaryk však pracoval málo a ne podle Slavíčkových 

představ.
164

 Oba se často přeli, neboť „imperátorská“ povaha Slavíčkova nesnesla ve věci 

malby odporu.
165

 Přátelské spory o umění se vedly i jinde než u pláten v plenéru, ale také 

v hospodách a hostincích. V Kameničkách se chodilo do hospody U Hejduků a do hostince 
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U Weisů, v Praze zase do kaváren Union a Monako na Betlémském náměstí či do 

formanky ve dvoře Platýzu.
166

  

Někdy došlo mezi Masarykem a Slavíčkem i k vážnějším rozepřím, ale i ty 

dokázali překonat. „Herbert se na mne, - ale už déle je to nějak dožral – Řekl jsem mu 

něco pravdy i o kumštu jeho; - urazil se! To je divné – indiána intelligentní i 

nejinteligentnější člověk se neuráží, - jen člověk poloviční – Tohle má M…ská krev v sobě; 

- je to hloupé i nepochopitelné zrovna blbé – Nechám ho chlapečka (je to ostatně velmi 

dobrý a poctivý hoch) trucovat až si odvykne těm způsobům polovzdělaných lidiček – Nic 

nevadí trochu ztrhat tu učenou pózu, - to skoro bych řekl – trochu englišmenské a trochu i 

naučené žongléřství – Předce, co my jsme sobě nadali, co jsme se naprali – nebo se 

Schwaigrem, - ale nikdy jsme se ani jeden neuráželi – Moje přátelství není – totiž můj 

pojem o přátelství – není nic jiného než doplňování intellektuálních snah – v tom širokém 

slova smyslu. Není nic krásnějšího nad přátelství – Toto není předce ani schopno urážeti 

ani být uraženo.“
167
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5. VLASTNÍ RODINA 

Herbert Masaryk se oženil ve třiceti jedna letech s vdovou po svém příteli Antonínu 

Slavíčkovi. Kromě manželky získal Herbert sňatkem i tři Slavíčkovy děti, ke kterým brzy 

přibyly jeho vlastní. Rodinný život nakonec ale nebyl tak idylický, jak si asi mladý muž 

představoval. 

 

5.1. PANÍ MÍLA A NOVÁ RODINA  

Bohumila Slavíčková vstoupila do života Herberta Masaryka jako manželka jeho 

přítele Antonína Slavíčka. Kdy došlo k jejich prvnímu společnému setkání, dnes 

nemůžeme s určitostí říct. Ze vzpomínek společného přítele sochaře Josefa Mařatky je 

zřejmé, že se manželé Slavíčkovi stýkali s rodinou profesora Masaryka poměrně běžně. 

„Má rád [Slavíček, pozn. KM] profesora Masaryka. Někdy v neděli chodíme se 

Slavíčkovými a s Herbertem k Masarykovým na čaj. Pan prof. Masaryk obyčejně přichází 

z jeho pracovny, vypije s námi čaj, krátce pohovoří a zase odchází do svého pokoje. Někdy 

ale jdeme všichni na procházku, kterou volil pan prof. Masaryk směrem po břehu Vltavy do 

Tróje k Podhoří.“
168

 Odkdy se ale znali Masaryk se Slavíčkem potažmo Herbert s 

Bohumilou, Mařatka nezmínil. Masaryka se Slavíčkem spojovali také společní přátelé, 

například Jan Herben a malíř Schwaiger. Lze předpokládat, že se Herbert a paní 

Slavíčková, oba lidé pohybující se v uměleckém prostředí Prahy, potkávali na uměleckých 

akcích či společných sezeních umělců již dříve a častěji než jen na návštěvách u Masaryků. 

Bohumila Slavíčková, které nikdo neřekl jinak než Míla, se narodila 4. dubna 1876 

v Bylanech u Kutné Hory v rodině rolníka. Její rodiče Alois a Anna Brynychovi byli 

římskokatolického vyznání. Po brzké smrti rodičů se jejím poručníkem stal strýc, farář. 

V Praze navštěvovala Vyšší dívčí školu. Setkala se zde i s Antonínem Slavíčkem. O jejich 

seznámení píše ve své knize Klára Hofbauerová-Heyerovská, která jej zná přímo ze 

Slavíčkova vyprávění. „Chodil [Antonín Slavíček, pozn. KM] na akademii, ona na Vyšší 

dívčí a v Dominikánské ulici se někdy potkávali. Zařídil to později tak, aby se jí vždycky 

dočkal. Chodívala s přítelkyní a říkaly mu prý mezi sebou pro jeho umělecké vzezření, 

kadeřavý vlas, širák a volnou vázanku, Rafael. Jednou se setkali v galerii před nejmilejším 
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obrazem jich obou a hned při prvním promluvení si řekli, že se vezmou.“
169

 Rychlé a jasné 

rozhodnutí své babičky potvrdila také Anna Rývová
170

. Ta se shodla s Hofbauerovou-

Heyerovskou v reakci Mílina poručníka – byl zásadně proti sňatku. „Svolení ke sňatku 

nechtěl dát ani po návštěvě profesora Julia Mařáka
171

, který se jel za Slavíčka zaručit a 

dosvědčovat, že má veliký talent a bude z něj úspěšný malíř. Babička [paní Míla 

Slavíčková, pozn. KM] byla celý život velmi umanutá a tvrdohlavá, později řídila celou 

rodinu. Když se tedy rozhodla, že si malíře vezme, nikdo jí v tom nemohl zabránit. Svolení 

k svatbě nakonec dostala, z části proto, že bylo všem jasné, že si Slavíčka vezme i bez 

souhlasu, ale také proto, že měla zdravotní potíže a nikdo je nechtěl zhoršovat. Navíc 

možná předpokládali, že manželství nebude mít dlouhého trvání právě kvůli jejímu 

křehkému zdraví.“ Svatba se konala v katolickém kostele ve vesnici Štolmíř, kde Míla 

vyrůstala, 12. dubna 1895. 

Paní Míla byla ve společnosti Slavíčkových nejen uměleckých přátel vždy vítaná a 

mnozí se jí i obdivovali pro její krásu: Je opravdu krásná, má pravidelné tahy, zářivé 

modré oči, statnou postavu a přímé držení hlavy.“
172

 Vzhled Slavíčkovy ženy je znám 

z jeho obrazů, později i z portrétů jejího druhého muže a dokládat jej může i Mařatkova 

studie (Příloha č. 7 a Příloha č 8.).  

Za pozornost u paní Míly stála ale především její povaha a způsoby.  „Přijde-li se 

k nim v kteroukoliv hodinu ranní, už prostírá svýma krásnýma rukama a starostlivě 

upravuje hezké misky a talíře s výborným, narychlo improvisovaným občerstvením a 

upřímně pobízí. Je u ní patrna tradice venkovské pohostinnosti. Nikdy není vidět u ní chvat. 

Vše jde zdánlivě hladce; myslím, že je to proto, že se nezastaví a že pracuje ráda a 

s rozumem. Pomáhá služce při prádle, vaří, šije pro děti a pro sebe a přece najde ještě 

chvíli vyvést děti na procházku, do dětského divadla, láskyplně vysazovat květiny a 

opatrovat zahrádku. (…) Jen v pátek odpoledne dá si volno. To chodí do uměleckých 

výstav nebo ke známým. Při své ustavičné práci má stále zájem o všechny otázky a má 

stručné, určité odpovědi na ně. Je kritická, nezná kompromisů. (…) Je zdánlivě klidná, ale 
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pohrdavě stažené koutky úst svědčí o ironickém nazírání na finanční poměry umělců u 

nás.“
173

  

Kromě toho, že byla Míla matkou, ženou vedoucí domácnost a manželkou, stala se 

svému muži také inspirací. „Setkal se [Antonín Slavíček, pozn. KM] životně s nevšední 

bytostí, která mocně působila na vytváření jeho uměleckého charakteru. Byla, jak říkali 

přátelé, jeho musou, posledním rozhodčím o hodnotě jeho prací. Její úsudek rozhodoval, 

zda obraz právě dokončený zůstane nebo bude zničen. Dávala jistotu jeho lidské existenci, 

aniž omezovala volnost bouřliváka, který potřeboval vzruch, debaty a hádky s přáteli.“
174

  

Míla nebyla pouze modelem některých jeho děl. Pro Slavíčka představovala 

především jakéhosi hlavního arbitra. „Ukazuje-li jí nový obraz, stačí, když se na ni přitom 

podívá. Jak koukne na obraz, nemusí ani promluvit a on už ví, je-li obraz opravdu dobrý 

nebo ne. Má ráda jen to, co on dělá upřímně. Nutí-li se do něčeho, pozná to hned a mlčky 

odsoudí.“
175

 Důležitost vkusu Míly potvrzuje také sochař Mařatka: „Paní Míla Slavíčková 

byla spolupracovnicí díla Slavíčkova, ona to byla, která musela souhlasit s krajem, kam se 

jelo malovat, jí se muselo líbit místo, kde se má malovat; jí se musel zamlouvat obraz, když 

se vymaloval, - neb jinak se rozřezal. Slavíček vlastně pracoval pro svou Mílu, nejvíce mu 

záleželo na jejím úsudku a největší uspokojení měl, když se obraz líbil paní Míle, - pak 

mohla přijít kritika jakákoliv, z té si už Slavíček nic nedělal.“
176

  

Slavíček svou ženu respektoval a obdivoval, v hovorech jí často citoval nebo o ní 

mluvil.
177

 Že ji měl rád, dokládá například jeho korespondence s přítelem Dr. Janíkem.
178

 

Přesto, že manželský svazek Slavíčkových označil Štech za harmonický
179

, sám o malíři 

píše jako o osobě svéhlavé, nevypočitatelné, nevyrovnané, nikoliv však roztříštěné. „K 

bytostné vitalitě, značnému vzdělání pojilo se nadšení a vroucí cit, k neklidu a výbušnosti 

také plastická síla i důsledná vůle a pracovitost, někdy přerývané záchvaty pocitu 

neúplnosti a touhou proniknout za hranice změřitelného života.“
180

 Manželství s umělcem 

složité povahy s nestálým platem vyžadovalo takt, toleranci a sílu. „Spíš než o harmonické 
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manželství šlo o manželství prudké. Noční návštěvy Slavíčkových přátel v rodině s malými 

dětmi, také nebyly jistě nejvhodnější.“
181

 

Nedostatek peněz, neustálé hypotéky na dům, starost o děti, to vše se odráželo na 

zdraví paní Slavíčkové. V březnu 1909 se zhroutila a chrchlala krev. „Katarrh plicní je to 

ovšem – v začátcích. Tak možno ještě dělat – co se dá i s jistou nadějí. To víte jaká Míla je. 

Nechtěla ani ležet jak bylo nakázáno – Žertem to odbývala a veselá je, - ale zahlédl jsem 

kolikrát, jak má oči zaslzené – zvláště když je jista, že jí nikdo nevidí – (…) Mohu říci, 

nikdy jsem neviděl tolik duševní síly a tolik přemáhání.“
182

 Doktor jí doporučil léčebný 

pobyt u moře někde na teplém jihu. Manželé tedy spolu s nejstarším synem Jenem odjeli 

v dubnu do Ragusy u Dubrovníka. „(…) Jeníka vezmeme s sebou. Je už samostatnější a 

rád se bude učit sám. Počítá už jak ve 4 třídě – a rád se učí sám i o tom, co ještě obecná 

tertie neprobírá. Jíra půjde do Štolmíře a Evu vezmou Masarykovy k sobě. Tím nám 

ulehčeno.“
183

 Fakt, že dcera Slavíčkových bydlela v době jejich zahraniční cesty u 

Masaryků, dokládá dobré vztahy obou rodin. Pobyt u moře nakonec pokazil Slavíčkův pád 

na kluzké skále, při kterém si zlomil pravou ruku. Na druhou stranu se naplnil hlavní cíl 

cesty: „Míla se u moře hezky spravila a to je hlavní věc.“
184

  

K většímu sblížení mezi Bohumilou Slavíčkovou a Herbertem Masarykem došlo 

v čase méně příznivém. Antonína Slavíčka ranila 10. srpna 1909 při koupání s dětmi v řece 

Zdobnici mrtvice. „Udělal několik temp (byl dobrý plavec) a již jsem ho viděl, jak se 

potácí ku břehu a padá k zemi v bezvědomí.“
185

 

Malíř ochrnul na pravou polovinu těla. Nemohl malovat, ale brzo se to naučil levou 

rukou, při chůzi mu musel někdo dělat oporu. V době Slavíčkovy nemoci byli Herbert 

Masaryk a Josef Mařatka častými hosty a svého přítele a učitele podpírali při chůzi. „Ty 

oči, ze kterých jiskřila vždy radost z práce a ze života, jsou nevýslovně teskné a dívá se 

z nich úplná zdeptanost. Leží tak už přes měsíc. 'Vědí, co jsem?' ptá se. 'Jsem přišlápnutý 

červ, který se musí dorazit, jsem parasit, který žije z práce jiných. Revolver, revolver mi 

přinesou, jestli mě mají rádi.'“
186

 I přes všechnu péči a určité pokroky nemohl Slavíček 

svůj zdravotní stav snést a 1. února roku 1910 ukončil svůj život v domě číslo 646 
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v Dobrovského ulici v Praze na Letné pistolí. Dlouhá nemoc živitele rodiny uvrhla rodinu 

do ještě složitější finanční situace a po malířově smrti zůstala bez prostředků. 

Herbert Masaryk neopustil rodinu svého přítele ani v této době. Dobře si rozuměl 

s dětmi a brzy se intimně sblížil i s jejich matkou. Spojit svůj život s Masarykovým se 

zdálo být v dané situaci pro Mílu poměrně logické. „Myslím, že i odlišnost povah Slavíčka 

a Herberta byla pro babičku důležitá. Byla ze života se Slavíčkem vyčerpaná a Herbert byl 

klidnou změnou.“
187

  

Herbert našel v paní Míle to, co v ní měl také Slavíček – spřízněnou duši, inspiraci 

a poradce v umění. Navíc mu mohl vyhovovat věkový rozdíl. O něco málo starší a životem 

zkušená žena mu poskytla rodinné zázemí a nahradila mu tak péči jeho matky. Nakonec 

v něčem si byly jeho matka i žena podobné, obě hrály na klavír a nesnesly lhaní. „Raději 

řekne trpkou pravdu, nežli by lhala, a jedná vždycky přímo.“
188

 Rozhodně neobvyklá 

ovšem byla rychlost, se kterou k sňatku došlo. Slavíček zemřel v únoru 1910 a již 20. srpna 

téhož roku se konala svatba. Jako svědkové během ní vystupovali Stanislav Sucharda, 

akademický sochař a profesor, a Josef Mařatka, akademický sochař.
189

 Bohumila se 

rozhodla po svatbě používat příjmení obou svých manželů, aby se žádné z jejích dětí 

necítilo odstrčené.
190

 

Uzavřený sňatek byl pro pražskou veřejnost malým šokem a novomanželé museli 

čelit rozpakům, které jejich svatba vyvolala. Období smutku se mnohým zdálo krátké. 

Zarážející byl jistě i fakt, že si pohledný muž z dobré rodiny, mohlo by se tedy říct dobrá či 

výhodná partie, vzal o čtyři roky starší ženu, ke všemu vdovu se třemi dětmi.  

Ani Masarykova rodina nebyla sňatkem příliš nadšena. Herbertův otec zastával 

názor, že člověk by se měl oddat svému partnerovi po celý svůj život, tedy i po smrti 

druha, tím pádem neuznával další manželství.
191

 Vysvětlení spěchu s oddavkami bylo ale 

prosté, nesneslo odkladu ani námitek, Míla Slavíčková byla v době svatby již v druhém 

měsíci těhotenství. 

Poměry mezi Herbertovou ženou a jeho rodinnou se příliš nezlepšily ani 

s příchodem dětí. Míla i její manžel pociťovali odstup a chlad Masarykovy rodiny: „A 
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všechno, a celá bída našeho utrpení na mě dolehla a tak jsem cítila jak nás ničila a ničila 

neláska rodiny ke mě.“
192

 

O tom, že profesorův vztah k jeho snaše nebyl zrovna srdečný ani po synově smrti 

svědčí i svědectví Antonína Schenka
193

: „Bohumila Masaryková-Slavíčková, která se 

provdala po smrti svého prvního muže Antonína Slavíčka za Herberta Masaryka, patřila 

dozajista k osobnostem, které jsou ve společenských kruzích vítány. Ale duchovní klima, ve 

kterém vyrostla a žila, se v mnohém lišilo od ovzduší, jaké měl rád Masaryk. Prezidentovi 

nikdy nevadily specifické rysy uměleckého prostředí, ale nedokázal se smířit s názory své 

snachy, ať už šlo o náboženství, o vztah k penězům anebo k majetku vůbec. Neviděl jsem 

zkrátka, že by příbuzenský poměr těch dvou někdy vyprovázelo vzájemné porozumění, které 

umožňuje vést otevřený rozhovor o docela osobních nebo subtilnějších problémech.“
194

 

Podle Charlotty Kotíkové mohla za tuto nevraživost spíš Masarykova žena Charlotta. 

„Charlottě Masarykové vadila snacha víc, byla hodně puritánský typ a to, co se připisuje 

později jejímu muži, byly často její názory a přesvědčení. Myslím, že měla na svého muže 

mnohem větší vliv, než jaký jí je přiznáván.“
195

 

 Po svatbě odcestovali novomanželé na svatební cestu. Do slovinského přístavního 

městečka Portorož na břehu Jaderského moře odjeli Masarykovi bez dětí. Ubytování jim ve 

svém hotelu poskytl Herbertův strýc Ludvík Masaryk, mladší bratr Tomáše G. 

Masaryka.
196

 

Nová rodina přinesla Herbertovi nové starosti. Uživit sebe mu už dříve dělalo často 

problém, teď měl zabezpečit ženu, tři děti i to, které se mělo teprve narodit. Vždy věřil své 

práci, ale ta zatím nedošla ve společnosti žádoucího ocenění. Byl pouze začínajícím 

malířem bez jména. Zhoršující se finanční situace se řešila prodejem obrazů po zesnulém 

Slavíčkovi, jeho jméno bylo známé a obrazy, na rozdíl od Herbertových, vyhledávané. 

Zřejmě proto se Herbert snažil vydělávat alespoň nějaké peníze kresbami do časopisů a 

tvorbou reklamních grafik.
197

 Tyto grafiky se těžko dohledávají, nejsou totiž signované
198

. 
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Mnozí malíři se k nim nehlásili, nebyly pro ně stěžejní a příliš důležité. Spíš než o umění 

šlo u většiny případů v první řadě o obživu. Z toho vyplývá, že o Masarykových grafikách 

nemáme bližší informace. Jen v jednom z pozdějších dopisů mluví Herbert zřejmě o svém 

návrhu obálky na časopis: „Mám strach, aby obálka nevypadala nešikovně, ale snad to 

nebude tak zlé, ostatně se dočkám, mám skoro vždycky v podobných případech špatné 

svědomí, poněvadž člověk nikdy neudělá věc tak dobře jak by mohl, měl a musel.“ 
199

 

S jarem přibyla do společné domácnosti dvojčátka. Syn Herbert a dcera Anna se 

narodili 3. dubna 1911. Početná rodina se na léto přestěhovala do Jindřiše u Jindřichova 

Hradce. Zde v malebné krajině jižních Čech získal Herbert opět tvůrčí náladu a maloval. 

Nad jeho obrazy bdělo zkušené oko jeho manželky. Na její radu začíná Masaryk malovat 

formátově větší plátna. Na druhou stranu byl nucen dělat v umění ústupky, kterým se dříve 

tolik vyhýbal. Musel „malovat líbivé 'slavíčkovské' krajiny, které by měly větší naději na 

prodej“.
200

 

Následující rok postihla malíře a jeho rodinu veliká rána – na začátku července 

zemřel syn Herbert. Celé léto pak trávila rodina v Německé Rybné v Orlických horách. Pro 

Mílu a její děti šlo o známé prostředí – právě tady trávili se svým otcem osudné léto roku 

1910, kdy Antonína Slavíčka postihla mrtvice. Nejprve zde Masarykovi bydleli u děkana 

Selichara, kterého znala rodina již z Kameniček, později se přestěhovali do vzdálenějších 

Dvorků k truhláři Josefu Šípkovi a jeho rodině.
201

 Herbert pracoval na obrazech dcery 

Aničky (Příloha č. 12) a venkovských dětí. V tomto období se začal také více věnovat 

svému nevlastnímu synu Janovi, který už od malička projevoval velký zájem o malování i 

nadání k tvorbě.  

Ani tvůrčí léto ale nepomohlo odstranit finanční obtíže. Bylo nutné prodat dům 

v Dobrovského ulici, který brzy po svatbě se Slavíčkem koupila Míla za peníze ze svého 

věna.
202

 Rodina se tak v roce 1913 přestěhovala do bytu v ulici U Akademie číslo popisné 
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373.
203

 Navíc toho roku paní Míla znovu otěhotněla a počátkem následujícího roku přibyl 

do malířovy početné rodiny syn Tomáš.  

 

5.2. HERBERT OTCEM 

Kladný vztah Herberta Masaryka k dětem již byl vyložen. S dětmi si rozuměl, 

snadno se s nimi spřátelil a rád se účastnil jejich her. Měl i svou zásadu, která se dětí 

týkala: „Na děti se musí vždycky jen po dobrém, děti a koně se nemají bít. Jak se kůň uhodí 

jednou, už je zkažený a dítě zrovna tak.“
204

 Nikdo z jeho známých nepochyboval, že tento 

postoj k dětem získal díky svým rodičům, jejich výchově a jejich vzoru. Své i tři vyženěné 

děti vychovával stejně. 

 

Slavíčkovy děti 

Děti malíře Slavíčka poznaly Herberta nejprve jako svého dospělého kamaráda. 

Měly ho rády a on je zrovna tak. Pro jejich matku to byl také jeden z důvodů, proč si 

Herberta po smrti Slavíčka vzala. Herbert se jim věnoval, bral je na procházky a výlety, na 

filmy, dohlížel na jejich učení a byl hrdý na každý jejich úspěch. 

Nejstarším dítětem v rodině byla dcera Eva. Manželům Slavíčkovým se narodila 

roku 1895. Celé dětství prožila pod vlivem svého otce Antonína Slavíčka, kterého měla 

velmi ráda a vzpomínala na okamžiky s ním strávené. V letech své dospělosti dokonce 

napsala knihu vzpomínek na otce Vzpomínám na Antonína Slavíčka
205

. 

V době, kdy jí bylo čtrnáct let, trpěl Slavíček následkem prodělané mrtvice. Byla již 

dost velká na to, aby si uvědomovala, jak její otec strádá. Jeho smrt pro ni musela být 

přesto obrovskou ztrátou. Nepochopitelná pro ni zřejmě byla rychlost, s jakou její matka 

dokázala na otce zapomenout a navázat důvěrný vztah s Herbertem Masarykem. Patnáct let 

je pro dívky složitým věkem puberty. Nové poměry, kdy se po bok její matky postavil 

Herbert, nedokázala plně přijmout, nebyla na ně připravená. Tento mladý muž, kterého 

dříve měla ráda jako rodinného přítele, měl nahradit jejího milovaného otce. Matčino nové 
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manželství nesla těžce a vedlo nakonec k dívčině odcizení s rodinou.
206

 Přístup Evy 

k nevlastnímu otci lze vyčíst i z její podobizny, kterou Herbert namaloval v roce 1912. 

Podle Kosákové vyjadřuje: „Mírně ironický pohled sedmnáctileté dívky vyjadřuje vztah 

k nevlastnímu otci.“
207

 (Příloha č. 9).  

Syn Jan se Bohumile a Antonínu Slavíčkovým narodil 22. ledna 1900 v Praze. 

Chlapec projevoval k otcově velké radosti už od útlého věku zájem o malování. Rád se na 

tatínka díval a rád i sám kreslil.
208

 Jako malý měl stejně jako jeho o čtyři roky starší sestra 

rád výlety a pobyty na venkově. Ten poslední, který strávil s otcem v Rybné, měl tragické 

následky. 

Herberta přijal do rodiny mnohem lépe než jeho sestra. Masaryk, který maloval ve 

Slavíčkově ateliéru, byl totiž Janovi nový učitelem: „Já jsem maloval vedle něho – byla to 

dobrá škola realistická, která mi už tenkrát dala pevný základ.“
209

 Kromě tvorby v ateliéru 

chodil s Herbertem i do plenéru. „Když nashromáždil určité množství svých dětských 

obrázků, udělal výstavu. Jestliže přišla nějaká návštěva, předvedl své obrázky, ale 

nezapomněl vybrat od každého vstupné, případně když se někomu obrázek líbil, hned ho 

prodal.“
210

 Od nového, nevlastního otce se naučil techniku malby, kreslení i grafiky. 

S Herbertem se tedy sblížil díky tvorbě, v níž se rozhodl pokračovat i po Masarykově 

smrti.  

Poslední ze Slavíčkových dětí se narodilo 31. července 1901. Se svým nevlastním 

otcem se Jiří Slavíček setkal již ve třech letech, takže pro něj byl vždy součástí jeho světa. 

O jeho vztahu k Herbertovi toho příliš nevíme. „Měl Herberta rád, vážil si ho, hezky na 

něj vzpomínal, to alespoň říkala moje matka, když umřel a hrob se pro něj podařilo zajistit 

blízko toho Herbertova.“
211

 Na rozdíl od staršího bratra se Jiří malbě nevěnoval. Kreslil 

sice také dobře, ale byl barvoslepý.
212
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Masarykovy děti 

Dvojčata, Anna a Herbert, se narodila 3. dubna 1911, tedy sedm měsíců po svatbě 

svých rodičů. Masaryk byl hrdým otcem, i když se s příchodem dalších potomků finanční 

situace znovu zhoršila. „Náš Herbert měl neskonalé štěstí se svými dvojčaty. Byl tenkrát 

tak naplněn pocitem, že mít najednou jen jedno dítě je něco netalentovaného, také 

najednou dva chlapce a dvě dívky; ale mínil, že svým chlapcem a děvčetem se trefil co 

nejdokonaleji. A Anička byla naposled jeho celý život – měl to dítě velmi rád.“
213

  

Rodinná idyla ale netrvala dlouho. Malý Herbert, kterému doma říkali Bertík, 

onemocněl. Služka, která jezdila s dětmi na procházky, nechala kočár s dvojčaty venku, 

zatímco sama šla místo procházky na schůzku za svým milým do kasáren. Naneštěstí se 

strhl prudký déšť a Anička s Bertíkem před kasárnami v kočárku promokli. Zatímco 

holčička nachlazení přestála bez větších obtíží, Bertík na tom byl hůř. „A tak i my jsme 

měli určitě rozhodnuto jeti zítra t.j. 2. července do Jindřiše a zatím se nám Bertíček tak 

těžce roznemohl, že můžeme čekati spíše jeho smrt než uzdravení. Dostal silný plicní katar, 

a přes týden nám již leží bez vlády a sil mu pořád ubývá. Je nám smutno z toho a Aničku 

když vidím, tím více. Byly tak pěkné ty děti spolu, že byla radost na ně pohledět jak si spolu 

hrály.(...) Doufám, ještě pořád, že Bertíčkova nemoc se v dobré obrátí a my co nejdříve 

přijedeme.“
214

 Závěrečná věta dopisu, plná mateřské naděje, se nevyplnila, malý Herbert 

den po napsání listu zemřel. 

Když Míla Slavíčková-Masaryková porodila 11. ledna 1914 svému muži dalšího 

syna Tomáše, byla to pro rodinu událost. Jméno dostal po dědečkovi a snad mohl rodičům 

nahradit jejich prvního syna. Velikou radost, kterou ze syna měli, narušoval jenom 

přetrvávající finanční nedostatek. Navíc krutý osud vyměřil chlapci velmi krátký život. 

Syn zemřel již 30. března téhož roku na plicní krvácení, jehož průvodním jevem bylo silné 

vykašlávání krve.
215

 

Poslední potomek se Herbertovi a Bohumile narodil 6. července 1915. Otec dítěte 

se ale tohoto šťastného okamžiku nedožil. Na jeho počest dostala dcera jméno Herberta. 

Svého otce nemohla nikdy poznat, ale jeho rodinu ano. Spolu se sestrou a  matkou byly 
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často vítány ještě za války u své babičky Charlotty a po válce pak byly potěchou i pro 

dědečka Tomáše G. Masaryka. 

 

5.3. ROZVOD 

Rok 1914 začal sice optimisticky – narozením syna, ale pokračovat měl smutně. 

Herbert se vrhl do práce, odjel na venkov, kde nacházel více podnětů k tvorbě a kde bylo 

lacinější živobytí. Jeho žena zůstala doma se čtyřmi dětmi. Vedla domácnost, snažila se 

vyjít s penězi a co možná nejméně se zadlužovat. Do této už dost napjaté situace přišla 

válka.  

Na podzim podala Míla žádost o rozvod. Povolení rozvodu bylo manželům uděleno 

23. října 1914. „Ježto pokus smiřovací zůstal bezvýsledným, povoluje se manželům 

Herbertu Masarykovi, akademickému malíři v Bubenči č. 373 a Bohumile Masarykové 

rozené Brynychové tamtéž dne 20. srpna 1910 v Praze oddaným rozvod od stolu a lože 

k souhlasné jejich žádosti a na základě jejich udání, že se vzájemně dohodli na 

podmínkách týkajících se jmění a výživy.“
216

 V rozvodovém dokumentu byly dále 

upraveny vztahy vůči nezletilé dceři Anně, která byla po vzájemné dohodě svěřena do péče 

matce. Herbert se nezřekl otcovských práv a zavázal se platit výživné ve výši 100 

K měsíčně. 

Konkrétní důvody k rozvodu nejsou známy a lze se o nich jen dohadovat. Za 

rozvodem mohla stát únava Masarykovy ženy nad nepřízní osudu a neustálým 

nedostatkem financí. Je také možné, že se manželé navzájem odcizili po smrti malého 

Tomáše. Tuto teorii ovšem zeslabuje fakt, že v době kolem rozvodu Bohumila opět 

otěhotněla. Zdá se však velmi pravděpodobné, že o svém stavu nevěděla. „Rozhodně 

neměla o těhotenství ponětí, možná v tu dobu ještě ani těhotná nebyla. Kdyby věděla, že je 

v jiném stavu, nikdy by se nerozvedla.“
217

  

Jak bylo řečeno, důvodem k rozvodu se stala patrně svízelná finanční situace. Zní 

to zvláštně, ale rozvod ji mohl částečně vyřešit. Masarykovi rodiče nesouhlasili se sňatkem 

svého syna, neměli snachu v oblibě a rodinu finančně nepodporovali. Když byl ale Herbert 

svobodný, peníze od rodičů dostával, ne-li od obou, pak alespoň od matky. Vzhledem 
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k vyměřenému výživnému, na které Herbert většinou neměl dostatek prostředků, se dá 

předpokládat, že se na rozvodu a jeho podmínkách manželé dohodli právě kvůli dětem. 

V této situaci mohl Herbert doufat v rodičovskou výpomoc s vyplácením výživného.
218

 

Tato varianta má ovšem i svá slabší místa. Tomáš G. Masaryk věřil v manželský 

svazek, lásku dvou lidí až do smrti, nikdy nebyl příznivcem rozvodů, nerozuměl jim. 

„Není to divné, paní Oldro: Jenda má rozvedenou paní se třemi dětmi (hochy, nejstarší je 

již na univerzitě); Herbert měl vdovu paní Slavíčkovou se třemi dětmi (dva hoši a dívka, 

která se provdala za malíře Beneše, rozvedla se a je teď Medkovou); Ola musila se rozvést 

také a má vdovce. To je pro mě svět nový, vyrostl jsem v malých patriarchálních poměrech, 

kde nebylo rozvodů atd. – žijeme dále, jinde. Doufejme, lépe; to staré nebylo lepší, bylo 

jiné, v mnohém horší.“
219

  Na druhou stranu je nutno podotknout, že i on byl schopen 

s rozvodem souhlasit, ale jen za vyšších mravních podmínek: „Ano, byl jsem pro umožnění 

rozluky: právě proto, že chci, aby manželství bylo láska, ne obchod, konvence, spojení 

nerozumné a nerozvážné. Ovšem – může býti rozluky zneužito, jako všeho.“
220

 V době 

rozvodu již ale byla válka, dalo se tedy spíše než zlepšení čekat zhoršení finanční situace.  

Za rozvodem mohly stát také zájmy Míliných dětí z prvního manželství. 

„Nemyslím si, že rozvod byl nápadem babičky. Podle mne stály za rozvodem určitě 

finance. Rodina de facto žila z prodeje Slavíčkových obrazů a myslím si, že se starší děti 

bály, že Herbert všechny obrazy prodá a jim po otci nic nezbude."
221

  

Rozvod zůstal veřejnosti téměř utajen. Nemluvil o něm nikdo z jejich přátel ve 

svých vzpomínkách. Je pochopitelné, že na začátku první světové války se veřejnost 

zajímala o jiné věci. Možná se o něm ale nemluvilo proto, že jej nikdo nezaregistroval, 

neboť na soužití manželů se takřka nic nezměnilo. To, že Herbert znovu odjel malovat na 

venkov, bral každý za samozřejmost. 

O rozpadu manželství chybí zmínka také v diplomové práci Evy Kosákové. 

Absence této informace má jednoduché vysvětlení, její práce vznikla ještě za života 

Herbertových dcer, Anna Masaryková dokonce Evě Kosákové při psaní práce pomáhala a 

právě na její přání byl údaj o rozvodu vypuštěn.
222
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Je příznačné, že se po smrti Herberta o rozluce manželství nemluvilo. Oficiálně se 

k manželství Herberta všichni stavěli jako k trvajícímu až do jeho smrti. Masarykova dcera 

Herberta je tak pohrobkem nikoliv nemanželským dítětem. „Víte, jsou věci, o kterých se 

v rodině nemluví. U nás je to právě tento rozvod. Nikdy jsem se nemohla zeptat, proč 

k němu došlo, a všichni se chovali, jako kdyby se nikdy neodehrál.“
223

 

V dostupné literatuře se o rozvodu zmiňuje pouze Lovčí a pak Kosatík s Kolářem. 

Ti jej připisují vyčerpanosti a snaze paní Míly bojovat proti nešťastnému osudu. Drobná, 

již citovaná, poznámka pochází také z pera T. G. Masaryka, který mluví o rozvodech ve 

své rodině v dopise Oldře Sedlmayerové.  
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6. POSLEDNÍ ROK ŽIVOTA 

Poslední rok Herbertova života byl naplněn životním zklamáním a prací. O 

rodinných problémech pojednávala předchozí kapitola. Následující část je zaměřena na 

pobyt na Vysočině a jeho tragické důsledky. 

 

6.1. BOROVÁ 

Borová, malá vesnice ležící nedaleko města Poličky na Českomoravské vrchovině 

se stala po Uherském Hradišti, nedalekých Kameničkách a Německé Rybné dalším 

místem, které si Herbert vybral k tvorbě. Jestliže do Kameniček jej přilákal Slavíček, pak 

za jeho pobytem v Borové stojí Masarykova starší sestra Alice, to ona malíři řekla o 

vesnici obklopené krásnou krajinou. Alice Borovou navštívila ještě před Herbertem. Do 

Borové přijela na pozvání své bývalé spolužačky z pražského dívčího gymnázia Minerva 

Gabriely Čechové, rozené Kašparové.
224

 Manžel paní Čechové, Vladimír Čech, působil 

v obci od roku 1907 jako evangelický farář. Návštěvu Alice se zatím nepodařilo přesněji 

datovat, jistě se ale odehrála nejdříve v roce 1907, kdy v Borové začal působit Čech, 

nejpozději pak mohla spadat její návštěva do první poloviny roku 1914, protože do tohoto 

roku se datuje příjezd Herberta do Borové.  

Pobyt Alice na faře se odehrával zřejmě ve velmi přátelské atmosféře, neboť ji 

nebylo zatěžko domluvit zde pobyt také bratrovi. Farář Čech plnil v Borové obdobnou 

funkci jako farář Selichar v Kameničkách. Také on u sebe na faře nechával bydlet umělce, 

je ovšem pravdou, že jich tam nikdy nebydlelo takové množství, jako tomu bylo 

v Kameničkách. U Čechů doma pobýval kromě Herberta G. Masaryka také slavný hudební 

skladatel a rodák z blízké Poličky Bohuslav Martinů. 

Herbert setrvával v Borové, s menšími či většími přestávkami, od července 1914 až 

po začátek března 1915. Eva Kosáková uvádí, že v Borové pobýval již od počátku roku a 

cituje Herbertův dopis paní Míle z února 1914. Tento list, v němž se o Borové psalo, je 

dnes nedostupný (buď již neexistuje, nebo je uložen v dosud nepřístupném fondu Anny 

Masarykové v MÚA), nelze z něj tedy plně vycházet a nelze ani vyloučit, že byl chybně 

datován. Znám je pouze jeho úryvek, který Kosáková uvedla ve své diplomové práci. Je 

                                                 
224

 Vzpomínky Lydie Čechové, s. 5. (soukromý archiv Marie Němcové). 



53 

 

možné, že se malíř uchýlil na venkov již počátkem roku, na druhé straně zůstává faktem, 

že se mu v té době narodil syn. Nezdá se být příliš logické, že by opustil ženu a čtyři další 

děti zrovna v této situaci. K těmto dohadům navíc přispívá dopis Herberta adresovaný 

faráři Čechovi z 1. července 1914, který je uložen v MÚA, z něhož vyplývá, že se malíř se 

obrátil se na Čecha teprve potom, co mu pobyt v Borové vyjednala Alice. Prostředníka 

v komunikaci Herbert zřejmě použil pouze proto, že se osobně s Čechovými ještě neznal, 

jinak není zřejmý důvod, proč by využíval své sestry k zprostředkování návštěvy. 

 „Vážený pane faráři,  

sestra Alice mi častěji povídala o Borové a já z toho dostal chuť taky vidět ji a 

popracovat si tam. Psala Vám o mém záměru a Vy jste tak dobrý a nabídl jste se mi 

pomoci. Přijedu ve čtvrtek do Borové 4:56 přes Skuteč a nebojte se, že Vám budu na 

potíž.“
225

 

Obec Borová se dnes na svých oficiálních webových stránkách
226

 pyšní výčtem 

několika slavných osobností, které vesnici navštívily. Mezi jinými nechybí Bohuslav 

Martinů, Teréza Nováková, Vladimír Šindler. Na čelním místě je ovšem uveden Tomáš G. 

Masaryk a jeho rodina. Nepodloženou informaci o pobytu Masarykových v Borové 

nalezneme i v publikaci Miloše Chyby a kol., ta k dané problematice uvádí: „Po 

vyčerpávající činnosti spojené s bojem o rukopisy i s aférou Hilznerovou, i po intenzivní 

práci ve vídeňském parlamentu, hledal TGM místo, kde by byl vzdálen tohoto vypjatého 

ovzduší. Kdo mu doporučil borovskou evangelickou faru, dnes již nevíme. Ale toto 

prostředí mu patrně dokonale vyhovovalo, protože se sem Masarykova rodina uchylovala 

po sobě následujících šest letních prázdnin a to i v letech první světové války, kdy TGM byl 

již za hranicemi.“
227

 Toto tvrzení není ničím podložené. V korespondenci ani ve 

vzpomínkách rodiny se o Borové nikdy nemluvilo jako o místě letních pobytů. Rodina 

jezdila na léto k Masarykovým rodičům na Moravu do Klobouk, Hrušovan a později do 

Hustopečí. Po roce 1887 začala rodina jezdit na letní prázdniny do slovenské Bystričky na 

usedlost Lehotských.  
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Do Borové zavítali z Masarykovy rodiny s jistotou pouze dva členové. Alice a 

Herbert, kteří sice nedosahují takové proslulosti, jako jejich otec, ale i tak lze jejich pobyt 

v obci považovat za důležitou událost. 

Herbert se zde věnoval především malbě, ať již v plenéru nebo portrétní. Jeho 

obrazy z této doby mají sytější a více výrazné barvy, mají hloubku a zřejmě patří k těm 

nejlepším, které malíř vytvořil. Herbert měl navíc k venkovu a jeho obyvatelům vždy vřelý 

vztah.
228

 Jediným záporem zdejšího pobytu byla značná vzdálenost od rodiny, která mohla 

přispět k jistému odcizení mezi manželi. 

V říjnu napsal v dopisu z Borové Alici: „je tu moc pěkný podzimek a poněvadž Ty 

jsi mne přivedla na tu myšlenku sem jet, tak na Tebe myslím. Přijedu ve středu do Prahy 

zařizovat všelico a hned se sem zase vrátím. Čechovi jsou moc milí a ke mě moc laskaví, 

mají Tě asi moc rádi.“
229

 

V Borové Masaryk setrvával i po rozvodu, na Vánoce však odjel domů a svátky 

strávil se svými dětmi, Mílou a přáteli. „Paní Míla nás pozve na náš den, na druhý svátek 

vánoční. Přijel Herbert z venkova a vypravujeme si v malé útulné jídelně poslední vtipy 

(válečné žerty o císaři a Rakousku-Uhersku), které on nezná. (…) Herbert nám vypravuje o 

lyžování v horách. Předvádí nám, jak se musí příčně proti svahu vstávat, jaké krkolomné 

pozice někdy nastanou, posloucháme ho s velkým zájmem, protože lyžování je naší touhou. 

Při loučení přejeme mu hodně zdraví na venkově a pěkné počasí k malování. Odjede zase 

do hor.“
230

 Horami zde byly míněny kopce Českomoravské vrchoviny. 

 

6.2. VÁLKA 

První světová válka zasáhla do rodiny malíře Masaryka, stejně tvrdě jako do jiných 

rodin. Herbert měl dobrý přehled o politickém dění, jistě především zásluhou svého otce, 

navíc byl vždy veden k samostatnému úsudku, proto se těšil jakési autoritě mezi svými 

přáteli.„Když přichází Herbert Masaryk s paní, shlukneme se okolo něho. Má příbuzné 

v cizině, jeho otec už tam byl za války zkoumat poměry a věříme vůbec i Herbertovu 

politickému instinktu. 'Viďte, že brzy válka skončí?' vyprošuju si kladnou odpověď,'vždyť 

není možné takové stálé vraždění.' Ale on kroutí hlavou, stáhne koutky úst a říká: 'Bude 
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trvat dlouho. Anglie nepovolí. Je jako doga. Dlouho je klidná a nedá se vyprovokovat. Ale 

když pak konečně přece vstane, nepopustí a útočníka udolá.'
231

  

V těžkých dobách války se zprvu zdálo, že měl Herbert přece jen víc štěstí než 

ostatní. Ze zdravotních důvodů byl tento vysoký sportovec uznán neschopným vojenské 

služby. Verdikt na první pohled nesmyslný měl snadné vysvětlení, malíř do války nechtěl a 

uměl si to také poměrně snadno zařídit. „Jednou přijde Herbert se zprávou, že byl při 

odvodu uznán nezpůsobilým. Ač se člověk zrovna ostýchá usmát v nynějším trudném čase, 

přece je nám k smíchu, když nám líčí odvodní proceduru. Měl jednou při kopané úraz 

lopatky, kdy lopatka někdy samočinně vyskočí. S takovým úrazem neodvádějí, protože by 

voják při střílení netrefil, kam míří, kdyby mu lopatka vždy sama vyskočila. On však může 

lopatkou pohybovat, kdy chce. 'Jaké jste měl nemoci?' 'Žádné,' odpověděl, protože věděl, že 

když někdo začne vypočítávat, co mu všechno bylo, řekne lékař: 'No, to vás bude škoda, 

když tam zůstanete. Copak mají jen zdraví umírat?' 'A úrazy?' 'Také žádné.' Ale začal 

lopatkou vyhazovat hop! hop! 'A copak je tohle?' ptal se lékař. 'A to mně jen tak trochu 

chvílemi poskakuje lopatka.' 'Untauglich (neschopný),' prohlásil odvodní lékař.“
232

 

Zatímco Herbert tedy narukovat nemusel, jeho bratr Jan takové štěstí neměl. Také 

on se ovšem pokoušel vojně vyhnout, dokonce se mluví i o jeho neúspěšném pokusu odjet 

znovu do Ameriky v době první mobilizace. Nakonec ale musel počátkem roku 1915 

narukovat jako jednoroční dobrovolník k osmému vozatajskému praporu u 34. pěší 

divize.
233

 Služba u vozatajstva ale byla považována za tu nejsnazší. 

K obtížné situaci však přispěla otcova emigrace. Tomáš Masaryk v Praze zanechal 

svou dceru Alici a její matku. Nejmladší dceru Olgu vzal s sebou, vždyť odůvodněním 

k vyjetí za hranice byly právě Olžiny zdravotní problémy, které si odjela v doprovodu otce 

léčit na jih Evropy.  
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6.3. NEMOC 

Herbert odjel po Vánocích zpět do Borové. Jeho rodina zůstala v Praze. Na 

Českomoravské vrchovině tedy bydlel a tvořil opět sám, nikoliv s rodinou, jak se uvádí 

v knize Povolání otce: prezident republiky.
234

  

Válka a její důsledky ovšem dolehly i na jinak zapomenutý kraj. Přes vesnici vede 

železniční trať. Dráha spojovala a dosud spojuje Svitavy, Poličku, Žďárec u Skutče a 

Pardubice. Po této spojnici projížděly vlaky s válečnými běženci z Haliče. A právě nádraží 

a vlak s uprchlíky se stal Herbertovi osudným. V literatuře se objevují rozdílné informace 

o místě i okolnostech nákazy. 

Rozhodně mylný je údaj, který uvedl Soubigou: „Herbert totiž jako mobilizovaný 

dostal v jednom táboře pro válečné uprchlíky v Haliči tyfus a zemřel 15. března 1915 

v Praze ve věku pětatřiceti let.“
235

 Jak bylo napsáno výše, Herbert Masaryk mobilizovaný 

nikdy nebyl, stejně tak nikdy nenavštívil Halič. 

O něco málo přesnější byl Doležal, který napsal, že „Herbert sice nemusel na 

vojnu, ale ve své dobrotě se věnoval u Havlíčkova Brodu péči o haličské uprchlíky a 

nakazil se od nich skvrnitým tyfem.“
236

 Autor věděl, že k odvodu malíře nedošlo, ale místo, 

kde se měl Herbert nakazit zákeřnou nemocí, posunul z Borové do Havlíčkova Brodu, ve 

kterém tou dobou Herbert nebyl. 

V monografii o Janu Slavíčkovi bylo zase o onemocnění jeho nevlastního otce 

uvedeno toto: „V zimě 1914 odjel Herbert Masaryk na pozvání svého přítele evangelického 

faráře Čecha do Borové u Poličky, kde chtěl malovat zasněženou krajinu a podobizny 

místních vesničanů. Odtud zajížděl do Vysokého Mýta, kde byl tábor ruských válečných 

zajatců z haličské fronty. Nosíval jim tam potají jídlo a cigarety, neskrývaje své sympatie 

k jejich osudu, v němž jakoby tušil historický význam budoucích událostí. V táboře 

s nedostačujícími hygienickými opatřeními, a zvláště při nedostatku zdravé pitné vody, 

vypukla epidemie střevního tyfu, jímž se Masaryk při jedné návštěvě sám nakazil.“
237

 O 

táboře ve Vysokém Mýtě se zmínil pouze Hlaváček. Podle informací z tamějšího muzea ve 

městě uprchlický tábor pro haličské utečence nebyl. Tábor pro uprchlíky se nacházel 

v nedaleké Chocni, kde byli ubytováni také zajatci především z Itálie a Ruska. Váleční 
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zajatci pak bývali po skupinách nasazovaní ve Vysokém Mýtě na práce např. v cihelně či 

cukrovaru.
238

 Bylo tedy možné, aby se s nimi Herbert ve městě skutečně setkal. 

Dobrou ukázkou toho, že ani dobový tisk neměl jasno v přesném místě nákazy, 

představoval popisek fotografie v Českém světě. Pod fotografií pohřebního průvodu na 

Olšanských hřbitovech je napsáno: „Umřel střevním tyfem mladém poměrně věku, 

zachvácen byv touto chorobou v Borové u Přibyslavě, kde dlel už od delší doby za 

uměleckými účely.“
239

 Chybný údaj lze považovat spíš za omyl vzniklý nedopatřením 

autora, kdy došlo k záměně vesnice, která má poměrně běžný a častý název. Přesnou 

informaci o nemoci a úmrtí Herberta Masaryka naopak přinesl deník Čas, který byl těsně 

spojen s Tomášem G. Masarykem a měl tak informace přímo od rodiny.
240

 

Poněkud opatrně, možná až diplomaticky, vyřešil problém s místem nákazy 

například Skilling. Ten se omezil pouze na konstatování, že se Herbert „nakazil tyfem při 

práci s haličskými uprchlíky“
241

.  

Tohoto prostého konstatování se pak drželi mnozí další, kteří psali o rodině 

Masarykově. Podobný přístup zvolil ve své knize také Lovčí: „Alicin bratr Herbert nechtěl 

v době války, v níž trpěly tisíce lidí, zůstat stranou, a snad aby trochu zapomněl na svůj 

osobní bol, rozhodl se věnovat kus vlastního času uprchlíkům z frontové oblasti v Haliči, 

kteří hromadně prchali na české území. Během svých humanitárních aktivit se však od 

některého z uprchlíků nakazil tyfovou infekcí.“
242

 O tom, že se nakazil v táboře utečenců, 

mluví i pamětnice Lydie Čechová. Ta si svým tvrzením ovšem není úplně jistá, proto píše: 

„Maloval na Vysočině do té doby, než se tam – říká se – v táboře uprchlíků nakazil 

tyfem.“
243

 O humanitárních akcích na pomoc utečencům, se zmiňoval již citovaný 

Hlaváček, ten ale mluví o zajatcích nikoliv o utečencích. Dokumenty, které by tyto aktivity 

potvrzovaly, nebo dopisy, ve kterých by se o nich mluvilo, ale nebyly zatím nalezeny. 

Podobný názor vyjádřila i Hutařová, která uvedla, že se tyfem nakazil od 

haličských utečenců, kterým v Borové pomáhal. Podle ní ovšem k nákaze došlo již koncem 

roku 1914 a nemocný Herbert odjel před Vánocemi k matce do Prahy.
244
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Kosáková ve své diplomové práci uvedla jako místo nákazy jednoznačně Borovou 

u Poličky, kde se „na dráze nakazil tyfem od haličských utečenců.“
245

 Toto tvrzení se zdá 

být nejpravděpodobnější. Údaj o dráze potvrzuje i Míla Slavíčková-Masaryková v dopisu 

své přítelkyni: „Herbert se nakazil kdesi na dráze, nemoc venku přechodil a domu už přijel 

jen umřít.“
246

 

Nemoc samotná se projevila na začátku března v Borové. „Ví, co mu je, pálí proto 

část svých osobních věcí, a pak, nemocí již vysílen, se dává převést do Prahy.“
247

 I přes 

toto tvrzení není zcela jisté, jestli Masaryk opravdu věděl, jaká je diagnóza jeho nemoci. 

Podle Hlaváčka navštívil v Poličce doktora, ale bylo již pozdě.
248

 Tento krok by byl jistě 

logický, ale nelze ho potvrdit, neboť Hlaváček je jediný, kdo jej zmiňuje. V rozporu 

s tvrzením, že Herbert znal svou přesnou diagnózu hned po vypuknutí choroby, je 

vzpomínka Kláry Hofbauerové-Heyerovské, která popsala rozhovor s paní Mílou: „'Vrátil 

se tyto dny předčasně zpět. Je trochu nemocný,' odpovídá smutně. 'Cítil se tam již delší 

dobu malátný. Ale přece přinesl na zádech plný batoh aprovisace a v podpaží dva pěkné 

obrázky zimní krajiny. Zdejší lékař zjistil žaludeční nervosu.' Domlouvám jí, aby na 

nervosu nevěřila, že znám málo lidí tak málo nervosních, jako je Herbert.“
249

 Je tedy 

možné, že Herbert Masaryk své oblečení, ve kterém se setkal s uprchlíky, spálil 

z preventivních důvodů, a o své přesné nemoci zprvu nevěděl. 

Z Borové přijel Masaryk domů k Míle a dětem. Zde ležel dva dny. Je velmi 

nepravděpodobné, že by své děti vystavil riziku nákazy tak závažnou chorobou, jakou je 

tyfus. Po dvou dnech je převezen do domu svých rodičů ke své matce a starší sestře. „A že 

to byla nemoc infekční nemohl býti ani u nás tak byl doma kde měl ovšem větší klid a lepší 

ošetření. A sama jsem k němu ani nesměla.“
250

 Převoz nemocného byl logickým krokem. 

Děti ani jejich matka tak nebyly dále vystaveny zákeřné nemoci. Navíc sama Míla uvedla 

jako důvod i to, že nedokázala svého bývalého manžela patřičně ošetřovat: „Už když 
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Herbert přijel, bylo mě těžko a ani v těch dvou dnech co ležel u nás jsem nebyla vstavu vše 

správně a dobře udělat, byla jsem jako uhozená.“
251

  

„Přivolaný lékař zjistil lehký případ střevního tyfu, ve válečné době nic 

mimořádného.“
252

 Případ tyfu se v Masarykově rodině neobjevil poprvé. Touto nemocí byl 

v roce 1879 postižen i Tomáš Garrigue Masaryk. Zdolal ji bez následků.
253

 Starostlivá péče 

matky a sestry vedly ke stabilizaci Herbertova stavu. „V poslední své nemoci byl trpělivý, 

klidný a plný ohledů.“
254

 Všichni věřili, že nemoc překoná.  

Jenže v noci ze 14. na 15. března se pacientův stav prudce zhoršil. Herbert Masaryk 

pak nakonec „o 1. hodině zemřel v bytě svých rodičů u Brusky.“
255

 Po celou dobu mu byly 

na blízku jeho matka i sestra. „Stála jsem poprvé tváří v tvář smrti – vzpomínám si na 

poslední Herbertovy okamžiky – malicherné myšlenky mi zmizely z hlavy – a viděla jsem 

soumrak – byla jsi tam, klidná a jasná. – Komické, komické, komické – jak se ten život 

utváří. Herbert dosáhl disciplinované síly – smrt,“
256

 vzpomínala Alice rok po bratrově 

smrti v dopisu matce. 

Ve veškeré literatuře bylo Herbertovo onemocnění označeno jako o tyfus, problém 

ale nastal v jeho přesném určení. Někteří autoři se spokojili s konstatováním tyfové nákazy 

a nepátrali po jeho formě. Ti, kteří uvedli i typ tyfu, se rozcházejí. Veskrze jde o to, že lze 

dohledat, jak variantu, podle které zemřel malíř na břišní (uváděn též jako střevní) tyfus, 

tak i druhou, podle které šlo o skvrnitý tyfus. Verzi se skvrnitým tyfem zastával výše 

citovaný Doležal ale také Čapek ve svých Hovorech s T. G. Masarykem: „Za pobytu 

v Ženevě zemřel náš syn Herbert; nakazil se skvrnitým tyfem od haličských utečenců.“
257

 

Ze vzpomínek Herbertova kamaráda doktora Šantrůčka lze vyvodit, že se spíše jednalo o 

břišní tyfus: „Když [Herbert Masaryk, pozn. KM] zemřel, já jsem byl v Přerově. A tak na 

mne působila ta jeho smrt, že jsem se jako lékař začal důkladně zabývat příčinou jeho 

smrti. To byla perforace týfového vředu. U jednoho svého pacienta jsem si troufnul na 
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operaci a zachránil jsem ho.“
258

 Úmrtní list Masaryka se nepodařilo dohledat, takže 

pravdivost informace nelze s jistotou potvrdit.
259

 Pokud ovšem příčinou smrti byla uznána 

perforace tyfového vředu, lze z toho soudit, že příčinou vředu byl břišní tyfus, který se 

přenáší kontaminovanými potravinami a vodou. Skvrnitý tyfus nemá totiž za následky 

jizvy na střevní stěně.
260

 

Vynořily se také pochybnosti o Herbertově lékaři. Alice naznačila, že se jejímu 

bratrovi nevěnoval, jak by podle ní měl. „Byl by býval pro Herberta [Dr. Krčma, pozn. 

KM] lepší než dr. M/ann/. Když jsem měla noční službu, a zůstala při jednom případu tyfu 

déle a osobněji stát, věděla jsem přesně, na čem záleží. Dr. M/ann/ nezachoval nutná 

pravidla.“
261

 V rodině se později spekulovalo, nebyla-li diagnóza tyfu chybná a neměl-li 

Herbert zauzlovaná střeva. Je také možné, že náhlým zhoršením Herbertova stavu byl 

právě chybný zákrok lékaře, který pacientovi se zácpou naordinoval projímadlo. To pak 

mohlo vyvolat prasknutí střev.
262

 Pro tuto teorii neexistuje ale pádné odůvodnění, neboť i 

když se laická veřejnost domnívá, že v důsledku tyfu dochází k průjmům, opak je pravdou, 

právě zácpa je jedním z příznaků břišního tyfu. 

Po smrti malíře se vyrojily také spekulace o možné malířově sebevraždě. K této 

úvaze mohla vést poměrně složitá situace, ve které Herbert žil. Rozpad manželství, placení 

alimentů, dluhy, nemoc a v neposlední řadě také rodinné dispozice k depresím se mohly 

jevit jako dostatečné důvody k dobrovolnému ukončení života. Proti této teorii lze postavit 

různá svědectví o Herbertově přístupu k životu. Šantrůček například říká: „Herbert jistě 

chtěl žít. Měl rád své povolání. Měl zdravý životní názor. To byl chlapský člověk.“
263

 

V dopisu Charlotty Masarykové své dceři do vězení pak zase stojí: „Ano, on trpěl v umění 

i v životě. Avšak zažil také v obou mnoho štěstí. Byla to absolutně zdravá povaha. Toliko 

poslední roky byly těžké. On měl nezničitelný humor.“
264
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Právě poslední těžké roky mohly u Herberta zapříčinit změnu pohledu na život. 

„Před svou smrtí v roce 1915 učinil nepodařený pokus vzít si život.“
265

 To tvrdil ve své 

vzpomínkové knize britský diplomat Lockhart. Tuto informaci mu měl sdělit přímo 

Herbertův mladší bratr Jan. Tvrzení Lockharta může zpochybnit optimistické nazírání 

Herberta na svět, ale zároveň nedokazuje, že by jeho smrt byla naplánovaná. Sebevraždu 

vylučuje přítomnost matky a sestry u jeho lůžka. Je nepravděpodobné, že by si malíř sáhl 

na život v blízkosti své matky. Navíc se v žádných dokumentech ani v dopisech po 

Herbertově úmrtí neobjevil jediný náznak toho, že by jeho smrt byla dobrovolná. 

 

6.4. POHŘEB 

Smrt Herberta těžce dolehla na celou rodinu. Alice Masaryková ztratila ve svém 

bratrovi spřízněnou duši a milovanou osobu, pro kterou ještě dlouho truchlila. Její smutek 

vyvažovaly chvíle s jejími neteřemi, jejichž poručníkem se stala.
266

 Radost jí také přinášely 

bratrovy obrazy, kterými se obklopila.
267

 

Herbertova matka Charlotta se projevovala ve své smutku velmi vyrovnaně. Pevně 

věřila, že Herbert je v nebi a že se tam s ním jednou setká. „Potřeboval klid a Pánbůh mu 

ho dal. Žije, takový duch nikdy neumírá. (…) O něho již není třeba mít starost. Krásný 

život a život pro krásu.“
268

 Ve svém smíření se s Herbertovým osudem, nabádala dceru, 

aby se pro jeho smrt netrápila: „Vím, že svého bratra velice miluješ. On má klid, jest 

v lepším světě a jeho krásná duše žije a je tak silná, jako byla zde. Jenom netrpět pro něho, 

mé dítě. Ty víš, jaké veselé chvíle jste měly vy čtyři děti během let. Tolik nevinné zábavy. 

Miluj tedy, Alice, svého bratra, ale netrap se pro něho. On má klid, potřeboval ho.“
269

  

Pro svého nejstaršího syna truchlil i Tomáš G. Masaryk. V době jeho nemoci 

pobýval spolu s Olgou v zahraničí a zpráva o Herbertově skonu je zastihla ve Švýcarsku. 

„Sotva jsem se v Ženevě zařídil, přicházely od rodiny v Praze neočekávané zprávy o 

nemoci našeho Herberta – dne 15. března definitivní telegram o úmrtí – ale, vždyť tisíce 

rodin ztratilo doma válkou své členy! Člověk vzácně čistý a čestný a malíř-básník, usilující 
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o krásnou prostotu - - zdravý a silný tělocvikem a tolik se namáhal, aby nemusil Rakousku 

na vojnu a přece válkou našel smrt – přenesením tyfu haličskými uprchlíky, jímž pomáhal. 

Případ pro fatalisty. Moji dávní klerikální odpůrcové posílali mi z Prahy své hrubé, 

nenávistné anonymní dopisy: Prst Boží! Byl jsem si jist, že trestem za moji protirakouskou 

politiku to nebylo, spíše napomenutím, v ní neochabovat…“
270

 

 Zatímco matka, otec i sourozenci se se smrtí Herberta smířili, pro jeho bývalou 

manželku a jeho vlastní i nevlastní děti to bylo těžší. Slavíčkovy děti ztratily v poměrně 

krátkém čase i svého druhého otce. „Hoši ztrácejí v Herbertovi mnohem víc než ztratily 

dříve ve vlastním otci. Herbert byl jemný člověk a měl je rád. A tak celá ta doba je tak plná 

bídy ale tu svou člověk cítí přece nejblíže.“
271

 Tatínka postrádala také malá Anička. Aby 

smutek snadněji překonala, vymyslela pro ni matka vyprávění o hvězdičce, na které je teď 

její tatínek a dívá se na ni. Malé dítě vyprávění uklidnilo, ale stejně „nechtěla, aby tatínek 

byl 'umřitý'.“
272

 

Bohumila Slavíčková-Masaryková pak byla z jeho smrti na pokraji zhroucení. „My 

jsme teď tak smutni a mě samé je tak zle, že nevím jak se z toho dostanu ven. Myslím že už 

sotva. Kudy chodím, tudy Herberta vidím a podívám-li se na Aničku, radši bych umřela i s 

ní. A děťátko jsme měli mít v červenci, teď ovšem už to budu jenom já, která ho bude mít, 

dovedeš si představit, můj zármutek?“
273

 Velmi se trápila také pro neurovnání vztahu 

s Herbertem, na který měl svůj vliv již zmíněný odmítavý postoj jeho rodiny k ní. 

„Herbert byl citlivý a slabý a já já jak sbitá a nedůvěřivá a dobré slovo se ztrácelo v 

nekonečnu, místa co mělo přijít mezi nás. A když už se tenhle rok vracelo a bylo cítit ve 

vzduchu a bylo cítit v nás, jen ještě nebyla na žádné straně odvaha je říct, přišla smrt a 

neřeklo se. Ale cítilo se a bylo a to také musí stačit. Zle však zůstalo a smutek a slzy.“
274

 

Rozvod podle tohoto úryvku nezanechal mezi manželi velkou zášť. Spíš dal oběma 

možnost přemýšlet a mohl vést i k jakémusi novému začátku, ke kterému už ovšem 

nemohlo dojít.  

Situace paní Slavíčkové-Masarykové byla ještě komplikovaná těhotenstvím. „A to 

malé děťátko ve mě má silný pohyb, ale není ruka která by to ráda cítila vedle ruky mé. Ale 
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Herbert žije. Žije dál v době, kdy už těla necítí a nová dušička v jeho krvi se hlásí k životu. 

Proces smrti i života zároveň a matka to je, která věčnost udržuje, i život, i bolest a 

štěstí.“
275

  

Pohřeb Herberta probíhal v režii Masarykových. Jan Masaryk zařídil exhumaci 

obou těl Herbertových synů. Ti pak byli pochováni se svým otcem ve společném hrobě. 

Pohřeb se konal ve středu 17. března ve 4 hodiny odpoledne. Účastnila se ho rodina i 

mnozí přátelé. Chyběl ovšem otec a mladší sestra zesnulého. Tomáš G. Masaryk si byl 

vědom, že účast na pohřbu by mohla skončit jeho uvězněním, o čemž ho přesvědčovali i 

jeho přátelé. Své rodině tedy za sebe a Olgu poslal alespoň telegram, ve kterém truchlící 

utěšoval Boží láskou a útěchou a nezapomněl ani dodat, že na ně on i jeho dcera stále 

myslí.
276

  

Pro rodinu Masarykovu nebylo ani jednoduché sehnat faráře, který by byl ochoten 

vést pohřeb. „Již koncem roku 1914 odjel totiž profesor Masaryk s dcerou Olgou do ciziny 

a brzo vyšlo na světlo, že v zahraničí začal odboj proti Rakousku. Když pak v březnu 1915 

zemřel po nákaze tyfem jeho syn Herbert, neměl nikdo z evangelických farářů odvahu jej 

pohřbít.“
277

 Strach z možného postihu rakouskou vládou přiměl odmítnout několik kněží. 

Nakonec prosbu Charlotty Masarykové vyslyšel František Urbánek. Ten sice náležel 

k jinému duchovnímu evangelickému uskupení, ale nebál se a pohřbu na Olšanských 

hřbitovech se ujal. Na přání paní Masarykové přečetl nad rakví žalm 23 a pasáže z knihy 

Zjevení.
278

 Tento duchovní pak hrál v dalších letech v rodině Masaryků smutnou roli, 

kromě přítele se z něj stal jakýsi „dvorní“ smuteční kazatel rodinných pohřbů. Byl to právě 

František Urbánek, kdo promlouval nad rakví Charlotty Masarykové v roce 1923, jejího 

manžela Tomáše v roce 1937 a nakonec, o jedenáct let později, i nad hrobem jejich syna 

Jana.  

Místo posledního odpočinku Herberta Masaryka se stalo častým cílem procházek 

jeho matky během války. Měla to tam ráda a byla tak stále blízko synovi. „Miluji místo, 

kde pokojně odpočívá se svými dvěma malými hochy. Ano, tráva je měkká přikrývka, jak 

říkáš, a také nyní je zde všecko krásně zelené a tak krásně prosté. Jenom jeho jméno 
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v nohách, bez data, černá písmena na bílém plechu, jak to mívají vojáci.“
279

 Smlouvu na 

hrob uzavřel v roce 1915 jeho bratr Jan jménem svého otce na padesát let. Hrob dle ní ležel 

v II. oddělení Olšanských hřbitovů a měl číslo 57.
280

 

Dnešní vzhled tohoto místa je jiný, než jak ji popsala Charlotta Masaryková. Místo 

kopečku trávy je zde hrob s obrubou a prostou plechovou tabulku v nohách nahradil 

náhrobní kámen. K úpravě hrobu došlo v devadesátých letech, kdy břečťan, který pokryl 

hrob a který se shodoval s Herbertovým přáním prostého místa posledního odpočinku, 

omylem vytrhaly při úklidové akci na hřbitově děti, snad ze skautského oddílu. Když už 

tedy byl hrob takto odkryt, nechala jej Anna Masaryková upravit do stávající podoby.
281

 

Kromě Herberta a jeho synů jsou na kameni zlaceným písmem zachycena i jména jeho 

dcer Anny a Herberty a Herbertův pravnuk Jan Jakub Kotík. 
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7. POZŮSTALOST 

Náhlé Herbertovo úmrtí přineslo jeho blízkým nejenom zármutek, ale také mnoho 

starostí. Mladý muž po sobě zanechal sirotky a četné dluhy a zůstalo na matce a sestře, aby 

je vyrovnaly. 

 

7.1. DLUHY 

Byla to především Alice, která se těchto záležitostí ujala. Nemohla ale celou 

záležitost vyřídit, neboť byla 28. října 1915 zatčena a „obviněna z podílu na úschově 

Masarykových písemností, z protistátní činnosti vzniklé spoluprací s otcem a 

z vlastizrady.“
282

 Zprvu se domnívala, že zatčení nebude mít delšího trvání, ale nakonec se 

její pobyt ve vazbě nejprve v Praze a později ve Vídni protáhl až do 3. července 1916.
283

 

Po celou tuto dobu ji matka povzbuzovala ve svých dopisech, informovala ji o 

Herbertových dcerách, probíraly spolu literaturu, sdílely vzpomínky a psaly si o přátelích. 

Na Charlottě zůstala i starost o dluhy po zesnulém synovi. 

„Milá Alice, napiš, prosím, Suchardovi, prodá-li něco od Herberta, že všecko bude 

musit jít na Herbertův dluh Míle, dokud nebude dluh splacen do posledního haléře. On se 

zaručil za svůj dluh svými obrazy, proto je to naší povinností, a člověk musí být ve věcech 

pozůstalosti velmi přísně formální; co zbude, náleží pak malým sirotkům.“
284

 Jasnou 

představu tedy Charlotta o splácení dlužných peněz měla, sama ovšem přiznala, že ve 

vyřizování úředních a formálních věcí není zběhlá. Protože to ale dělat nakonec paní 

Masaryková musela, radila se s dcerou o většině věcí prostřednictvím dopisů.
285

 „Já se 

v těchto věcech dobře nevyznám, zvláště je pro mne velmi těžké něco takového vyřizovat. 

Ty jsi však spravovala pozůstalost a poručnictví s taktem a láskou a porozuměním. Já bych 

to nedovedla.“
286

  

Kromě povinnosti vůči věřitelům se cítila Charlotta povinována i svému synovi. 

„Nejdříve musí být zaplacen Herbertův dluh (…). To je věc jeho cti a on byl vždycky 
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v těchto věcech velice úzkostlivý. Ty peníze budou mít touž cenu, ale musí býti dány ve 

formě splátky na jeho dluh. On nesl každý dluh nesmírně těžce.“
287

 

 

7.2. RODINA BEZ OTCE 

Ani situace Herbertovy vdovy nebyla lehká. Zůstala bez prostředků se čtyřmi 

dětmi. Jan a Jiří již byli středoškoláky, ale v červenci přibylo do rodiny páté dítě, dcera 

Herberta. Výživné, které Herbert dlužil, dostala Míla od jeho sestry a matky z prodeje 

obrazů. Alice se pak stala poručníkem bratrových sirotků.  

Složitou situaci, do které se během války paní Míla i s dětmi dostala, mohla řešit 

jediným způsobem – prodáváním obrazů svého prvního manžela. „Prodávají se obrazy 

Ant. Slavíčka jeden za druhým, hluboko pod cenou. Chlapci se stravují u Českého srdce a 

obětavě dojíždějí na venek pro mléko dvěma maličkým sestrám z druhého manželství. 

Venkovští příbuzní s matčiny strany vítají pražské hochy; jednou na Čáslavsku, podruhé na 

Českobrodsku a ještě jindy v Krčíně u Nového Města nad Metují. Z té doby jsou drobné 

oleje, obrázky chalup a krajin, které nechává mladý Slavíček [Jan Slavíček, pozn. KM]  

svým příbuzným.“
288

 

Po válce se situace zlepšila, Míla dostala vdovský důchod
289

 po Herbertovi a 

prezident Masaryk zřídil pro své vnučky fond, který jim byl přístupný po dosažení 21 

let.
290

 Své snaše vypomohl i jinak. „Když Karel Čapek dokončil své Hovory s T. G. M., 

náležel honorář prezidentu Masarykovi. Masaryk však honorář odmítl. Čapek mu ho 

vnutil, že si sám honorář ponechat nesmí. Prezident nakonec souhlasil s proplacením, že 

ví, jak s honorářem naložit. Věnoval jej paní Míle Slavíčkové-Masarykové a ta dala za tyto 

peníze postavit vilku ve Dvorkách u Rybné nad Zdobnicí.“
291

  

Všechny Masarykovy a Slavíčkovy děti byly vítanými hosty na Hradě i v Lánech. 

Jejich matka si s prezidentem příliš nerozuměla, ale „i tak paní Míla (…) často přijížděla 

do Lán s pozváním k nedělnímu obědu nebo případně k pobytu na celý víkend. Mnohdy se 

ukázal i malíř Jan Slavíček, syn z prvního manželství. Zato jeho bratr Jiří, nadaný a 

předčasně zesnulý filmový režisér, býval u Masaryků málokdy. Projevoval osobité sklony 
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už od mládí a opustil domov, aby žil samostatně a po svém ve studentské koleji na Letné. 

Chtěl si zřejmě uchovat nezávislost a spoléhal především na vlastní síly. V žádném případě 

nepřipouštěl, aby na něj padal stín protekce.“
292

 

Eva Slavíčková vystudovala dívčí gymnázium Minerva. Jako velmi mladá se 

provdala za malíře Vincence Beneše, manželství ovšem netrvalo dlouho a bylo rozvedeno. 

Druhým manželem se jí stal Rudolf Medek, původní profesí učitel, poté legionář a nakonec 

voják z povolání a spisovatel. Literární nadání měla i jeho žena, která psala fejetony do 

Národních listů. Z jejích větších děl lze jmenovat Vánoční feuilleton, Návrat Martina 

Holce či sbírku básní Ohnivý keř. Medkovým se narodila v roce 1921 dcera Eva, která 

ovšem rok a půl po narození zemřela, a synové Ivan a Mikuláš. Eva Medková přežila 

svého manžela o třináct let, zemřela v roce 1953.  

Jan Slavíček se celý život věnoval malířství. Vystudoval Akademii výtvarných 

umění a hodně cestoval. Jeho obrazy se staly velice oblíbenými, malíř se dokonce stal 

laureátem státní ceny Klementa Gottwalda a později i národním umělcem. Rodinu založil 

až v pokročilejším věku. Dceru mu jeho o dvacet šest let mladší žena Věra porodila v roce 

1958. „Jan Slavíček neměl sebemenší porozumění a trochu úcty k tomu, co dělal můj bratr, 

malíř Mikuláš [Mikuláš Medek, pozn. KM]. Byl konformní vůči režimu, jeho přátelé byli 

vysoce postavení politikové za komunistické éry. V rodině vznikaly komplikované vztahy. 

Například o štědrovečerní večeři jsme na sebe křičeli a mohlo jít o jakékoliv téma. Všichni 

byli temperamentní, každý hájil své názory. Jako sourozenci se všichni milovali a zároveň 

nenáviděli, vyčítali si, ale žít bez sebe nemohli.“
293

 Jan Slavíček zemřel 5. dubna 1970, 

dožil se sedmdesáti let, 

Jeho mladší bratr Jiří měl nadání spíš technické, vystudoval strojní inženýrství a 

pracoval jako odborný asistent na ČVUT a zabýval se zvukovými aparaturami. V roce 

1929 se dostal díky doporučení Jana Masaryka na roční stáž do filmových studií 

v Hollywoodu. Po návratu se stal režisérem a střihačem. Se svou ženou Ljubou měl tři 

dcery – Annu, Ljubu, Olgu a syna Jiřího, všechny vedl k praktičnosti a dál od umělecké 

branže.
294

 Od svého bratra se lišil v přístupu k životu, umění i politice.  
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Anna Masaryková představovala podle vzpomínek Anny Rývové v rodině 

nekonfliktního člověka. S každým vycházela a všichni ji měli rádi.
295

 Vystudovala v Praze 

na univerzitě historii umění a po škole pracovala nejprve jako archivářka SVU Mánes a 

později zastávala pozici vědecké pracovnice v Národní galerii. Věnovala se především 

umění 18. a 19. století. Napsala několik odborných publikací. Nikdy se neprovdala a 

neměla žádné děti. Zemřela 18. března 1996.
296

 

Mladší Masarykova dcera Herberta vystudovala na pražské konzervatoři hru na 

klavír a na filozofické fakultě angličtinu. Po celý život pracovala jako překladatelka a 

nakladatelská redaktorka. Provdala se dvakrát. V roce 1939 si vzala historika umění 

Emanuela Pocheho, se kterým měla dceru Charlottu. Rozvedli se již po čtyřech letech 

manželství. Někdy kolem roku 1947
297

 se provdala podruhé za Jaromíra Langa. Ani toto 

manželství nevydrželo. „Moje maminka říkala, že Herberta na ni nepůsobila tak mile jako 

Anička, to ale neznamená, že by nebyla hodná, jen jí to déle trvalo.“
298

 Herberta zemřela 

půl roku po své sestře, 30. září 1996. 

Pojící článek rodiny tvořila Míla Slavíčková-Masaryková. Chtěla mít rodinu 

nablízku, a tak všichni její potomci bydleli v okolí Všehrdovy ulice, kde měla byt v domě 

číslo 5. Ráda viděla děti pohromadě, snažila se, aby mezi dětmi Slavíčkovými a 

Masarykovými nebyly žádné rozdíly. Ke všem přistupovala stejně a oni se považovali za 

jednu rodinu. Jen mezi Janem a Jiřím Slavíčkovými panovala jakási bratrská rivalita o 

pozornost jejich matky.
299

 Paní Slavíčková-Masaryková byla vůdcem rodiny a nic se 

nedělo bez jejího vědomí. Musela si celý život vědět rady a postarat se o sebe i děti bez 

manžela.
300

 Finančně jí hodně pomáhal syn Jan. Vzpomínku na Herberta Masaryka 

udržovala v rodině právě ona, o zesnulém manželovi mluvila s úctou a jedině v dobrém. 

Litovala zmařeného talentu, který se nestihl projevit, mluvila o jeho svým způsobem 

tragické smrti, zato o rozvodu se nezmiňovala. Charlotta Kotíková dále vzpomínala: „Díky 

babině [Bohumile Slavíčkové-Masarykové, pozn. KM] jsem měla pocit Herbertovy stálé 

přítomnosti.“
301

 Zemřela 30. května 1962 v požehnaném věku osmašedesáti let. Podle Evy 

                                                 
295

 Dle rozhovoru s Annou Rývovou. 
296

 Kesner Ladislav, Nekrolog pronesený dne 26. 3. 1996 (soukromý archiv Annou Rývové). 
297

 Annou Rývová se domnívá, že ke sňatku došlo dříve, už kolem roku 1945. 
298

 rozhovor s Annou Rývovou. 
299

 Dle rozhovoru s Charlottou Kotíkovou. 
300

 Dle rozhovoru s Annou Rývovou. 
301

 Dle rozhovoru s Charlottou Kotíkovou. 



69 

 

Kosákové musely děti prodat poslední obraz od Antonína Slavíčka, který byl v rodině, aby 

mohly zaplatit matčin pohřeb.
302

 

 

7.3. OBRAZY, VÝSTAVY, KRITIKY 

Dílo Herberta Masaryka zůstalo neuzavřené. Smrt nedovolila mladému malíři zcela 

se vyjádřit a vyprofilovat. I umělecká pozůstalost ležela na bedrech Alice Masarykové. Ta 

učinila soupis Herbertových prací počínaje kresbami z roku 1894 do jeho smrti. Kompletní 

fotodokumentací byl pověřen Josef Sudek. Herbertovy obrazy zdobily Alicin pokoj a 

v době, kdy byl prezidentem Tomáš G. Masaryk, visely také v Lánech, v Topoľčiankách a 

v Masarykově domě v Bystřičce. Uspořádáním památek a korespondence po Herbertovi 

byla v roce 1934 pověřena prezidentova archivářka a knihovnice, Anna Gašparíková-

Horáková.
303

 

Část Herbertovy pozůstalosti se ztratila po odchodu Alice Masarykové do USA 

v roce 1938. Další Herbertovy obrazy pak zmizely z jejího bytu v roce 1949. V tomto roce 

byla Alice Masaryková nucena znovu emigrovat v obavě před možnými perzekucemi ze 

strany komunistického režimu. Také obrazy ze slovenského domu v Bystričce byly po 

znárodnění budovy odvezeny. Měly sloužit jako divadelní rekvizity v divadle v Martine.
304

 

Podle dostupných informací je nezvěstných 105 obrazů. Dalších 150 děl se pak nachází ve 

sbírkách Národní galerie a v jiných galeriích i soukromých sbírkách.
305

 

Masaryk za svého života vystavoval minimálně. V roce 1908 byla jeho tvorba 

prezentována veřejnosti poprvé, a to pouze jedním obrazem Cikáni, který namaloval na 

Slovensku,
306

 na společné výstavě SVU Mánes. Za svého života poskytl k dalším čtyřem 

společným výstavám SVU Mánes celkem 6 obrazů.
307

 Během svého života tedy zveřejnil 

pouze 7 děl. 
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V lednu 1916 oslovil Charlottu Masarykovou jménem SVU Mánes Josef Groh a 

žádal ji o zapůjčení některých Herbertových prací na chystanou 47. výstavu spolku. 

Charlotta se radila o žádosti s dcerou, která souhlasila, ale navrhovala výstavu odložit, aby 

mohly být svezeny i Herbertovy obrazy ze zahraničí.
308

 Odložit výstavu se však 

nepodařilo. Konala se od dubna do května 1916 v Obecním domě v Praze. Jedna místnost 

byla věnována zesnulým členům spolku - třem malířům a jednomu sochaři
309

, instalováno 

zde bylo 22 Herbertových děl.
310

 Malířova matka výstavu nenavštívila. „Výstava bude 

otevřena již v sobotu. Celá výstava 'Mánesa' bude veliká. Nechleba má vystavovat padesát 

velkých obrazů, Švabinský dvacet. Co vezmou z Herberta ještě nevím, jenom že byly přijaty 

poslední obrazy z Borové a velký portrét, který visel nad Tvou pohovkou. Byla bych velmi 

ráda, abys mohla výstavu vidět; já nepůjdu, příliš mnoho schodů, a pak jsem vůbec raději 

doma. – Těším se, že 'Kostelník' je zde. To je ušlechtilý obraz.“
311

 

V novinách Právo Lidu vyšla 16. dubna kritika výstavy, ve které pod značkou A.M. 

napsal Antonín Macek
312

 následující: „H. G. Masaryk, který vystavoval za života tak 

skromně ojedinělé věci, nyní může býti posuzován poprvé dle většího počtu prací, jeho dílo 

rozhodně nemůže propadnout zapomenutí. Jeho portrétní studie jsou psychologické 

dokumenty, v jeho střízlivém nazírání vyhýbajícím se prudkému koloritu, milující šeď, 

prosvítá vášeň analytika, který dovede se omezovati, líčí na pohled třebas i suše, ale 

vycítíme v jeho podání hned život, v střízlivosti cosi bolestného, zakrývaného, cosi, jež 

nechce se projevovati, ale mluví šedou, tichou nápovědí. Život umělecký nejen zajímavý, 

ale i hluboký.“
313

 

První samostatnou výstavu Herbertových děl připravil SVU Mánes v roce 1925. 

Expozice s 223 pracemi zesnulého umělce zaujala doktora Oskara Schürera. Ten ve svém 

článku v Tribuně vyzdvihl svobodu Herbertových krajin a vytkl upjatost jeho portrétům.
314

 

Nejvíce pozornosti vzbudila výstava v Alšově síni Umělecké besedy, zahájená 4. 

března 1935 projevem Otakara Španiela, známého sochaře a Herbertova přítele. Dvacet let 
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po umělcově skonu se o jeho díle psalo na stránkách novin a nutno podotknout, že názory 

na Masarykovu tvorbu se různily.  

V Národních listech oceňují výstavu, která je podle autora článku Marka kvalitnější 

než ta předchozí, na které bylo vystaveno téměř vše, bez ohledu na uměleckou hodnotu. 

Herberta oceňuje jako autora jemného a inteligentního.
315

 

I další kritiky jsou pochvalné. Lze se v nich dočíst, že Masaryk byl mužným 

umělcem
316

, „jehož obrazy všechny jsou ti blízké, všechny můžeš mít rád“
317

. V Českém 

slově vyšla nadšená kritika, která zdůrazňuje, že si Masaryk zaslouží být zařazen do dějin 

českého umění.
318

 

V jiných článcích je poukázáno na fakt, že smrt nedovolila Herbertovi dojít k jeho 

definitivnímu stylu a formě. „Všechno, co vytvořil, nese pečeť úporného zápasu o výraz, a 

celé dílo, které po něm zbylo, je rozdrobeno na řadu experimentů.“
319

 Na roztříštěnost a 

neucelenost poukazuje i František Kovárna, který dále zdůraznil nezařazenost Masaryka do 

jakékoliv skupiny a jeho balancování mezi impresionismem a protiimpresionismem. Což 

ovšem nevidí jako chybu.
320

 

Výstava neunikla ani německy psaným novinám Prager Presse. V článku o 

Masarykově tvorbě byl kladen důraz na její portrétní část. Navíc zde byly obrazy 

porovnávány s díly Couberta, Maneta, Whistlera a českého malíře Purkyněho.
321

  

Naopak zápornou kritiku vydal Polední list. Co jiní viděli jako cílené hledání formy 

a vyjádření či poctivé umělecké úsilí
322

, bylo zde odmítnuto. Kritika byla také v přímém 

rozporu s hodnocením Schürerovým z roku 1925. „Po první souborné výstavě v „Mánesu“ 

z jara 1925 je to po 10 letech, během nichž byl bez uměleckého oprávnění přiřazen do 

vývoje českého impresionismu, druhý pokus o revisi hodnoty. Několik portretů, matčin, 

Gutfreundův, Španielův, Jana Slavíčka a dva vlastní portrety naznačují, že spíše by se mu 

dařilo v tomto oboru, kde bylo se čeho přichytiti, než v krajinách, zátiších a žánrech, kde 

tápe bezradně a také bezmocně všemi směry po nějakém výrazu. V portretu určoval mu jej 

chladný salonní portret anglický, ale zprostředkovaný spíše prvními díly Nechlebovými, 
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ovlivněnými Whistlerem. Úroveň nepřesahuje školskou výstavu akademickou oněch dob, 

takže konfrontace hodnot postrádá kritické báze.“
323

 

Další výstavy, na kterých mohla veřejnost vidět Masarykova díla, byly souhrnného 

charakteru. Od roku 1908 do roku 1989 proběhlo celkem 16 výstav, na kterých byly 

Herbertovy obrazy zastoupeny. 

Samostatná, putovní výstava dochovaných prací se konala v roce 1993 za velkého 

ohlasu veřejnosti v Praze, Hodoníně, Českých Budějovicích a Karlových Varech. 

K výstavě, jež přinesla 122 obrazů, 9 leptů a dokumenty z malířova života, vyšel také 

katalog Herbert Masaryk – Život a dílo, jehož autorem byla Eva Kosáková a předmluvu 

napsal Petr Wittlich.
324

 

Většina článků, která o výstavě vyšla, byla stylizována jako pozvánky k výstavě či 

informovala čtenáře o životě Herberta Masaryka, nepouštěla se do kritiky jeho díla. 

Výchozí informace zřejmě čerpaly ze zmiňovaného katalogu, neboť obsahově jsou si 

články velmi podobné. Co se díla týče, lze se dočíst pouze o umělcích a směrech, jež 

malíře ovlivnily. „Masarykovo zdánlivě nemožné propojení neslučitelného – tj. secese, 

„slavíčkovského“ impresionismu i munchovského expresionismu, kolem nějž jakoby svou 

tvorbou stále kroužil, svědčí o osobnosti, která zcela programově nechce stát proti nikomu. 

Zřejmě proto hledal svůj styl mimo dobové programy, svoji formu chtěl odvodit 

z pozorování skutečnosti i niternější podoby věci.“
325

 

O zhodnocení výstavy i samotného díla Herberta Masaryka se pokusil ve svém 

článku Malíř Herbert Masaryk dnes Marek Pokorný: „Její význam [výstavy, pozn. KM] 

však spočívá mimo jiné v tom, že prezentuje malířské dílo, které v době svého vzniku stálo 

na rozhraní epoch, jako souvislý celek, vůči němuž můžeme hlouběji pochopit nové 

hodnoty prosazované v prvních desetiletích tohoto století. U Herberta Masaryka se 

v žánrové šíři prosazuje tíhnutí k tradicionálnímu pojetí obrazu, i když si je autor vědom 

tehdejších výtvarných trendů a nových objevů. Individuální, povaze umělce odpovídající 

výrazové prostředky, setrvání ve věrnosti vlastním náklonnostem a životním příběhům je 

důkazem, že umělecké dílo 'nedisponuje' pouze a jedině hodnotou ryze estetickou. (…) 

Kvalita, standard doby (a nostalgie), jež se ve Výstavní síni ÚLUV
326

 ukazují ve vší 
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důležitosti, patři k hlavním ziskům výstavy. Navíc expozice potvrzuje, že rozhodnutí 

Herberta Masaryka být malířem, nebylo pouhým vrtochem synka z vážené rodiny, ale 

vážnou záležitostí.“
327

 

Vysokou návštěvnost výstavy širokou veřejností lze vysvětlit spíš než zájmem o 

tvorbu nadějného malíře z počátku století zájmem lidí o prvního československého 

prezidenta a možná zvědavostí na tvorbu jeho málo známého syna. To ostatně přiznala i 

Herbertova dcera Anna v rozhovoru pro Telegraf. Návštěvnost expozice ji velmi těšila, 

„ale buďme upřímní – jméno Masaryk stále přitahuje.“
328
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8. ZÁVĚR 

Tomáš Garrigue Masaryk a jeho rodina se těší neustálému zájmu badatelů i laické 

veřejnosti. Přesto je nejstarší syn profesora Masaryka Herbert Garrigue Masaryk stále 

opomíjen nebo se mu dostává jen málo pozornosti. Tato práce se pokusila nastínit zázemí, 

ve kterém tento muž vyrůstal, zachytila jeho výchovu, vzdělání a vlivy, které ovlivnily 

jeho tvorbu. Ukázala, jak se Herbert G. Masaryk dokázal vymanit otcově vlivu a zvolit si 

uměleckou kariéru a vybrat manželku. Malíř zemřel příliš mladý na to, aby se stihl 

proslavit jako umělec, nebo aby vešel ve známost jako prezidentův syn. 

Sestavit obraz Herberta Masaryka nebylo jednoduché. Největším problémem se při 

psaní práce stala útržkovitost zdrojů, subjektivnost části literatury a neúplnost pramenů, 

především torzovitost korespondence. V jiné než vzpomínkové literatuře pak práce naráží 

na problém přebírání, kdy celé věty či pasáže čerpají z jednoho zdroje, aniž by tento zdroj 

jakkoliv pozměnily nebo alespoň přiznaly a ocitovaly. Ze vzpomínek jeho přátel a rodiny 

se Herbert Masaryk jevil jako dobrý kamarád, poctivý člověk a malíř jdoucí vlastní cestou 

nepochybujíc o své práci. Z osobní korespondence, ale vyplynuly problémy, se kterými se 

potýkal. Šlo většinou o nedostatek financí a uznání. Na povrch se dostaly i problémy 

s rodiči, především s otcem, které byly důsledkem Herbertova nepraktického a do jisté 

míry nezodpovědného přístupu k životu. Jednoduché nebylo ani Herbertovo manželství 

s Bohumilou Slavíčkovou. Od začátku naráželo na nesouhlas Masarykových rodičů a 

muselo se potýkat s peněžními problémy a rodinnými tragédiemi, jako bylo úmrtí dvou 

malých synů. Manželství ukončil rozvod, ne Herbertova smrt, jak se mylně domnívá 

většina literatury. Za tímto omylem, dle mého názoru, zřejmě stojí uměle vytvořený obraz 

Masarykovy rodiny ještě v době jeho prezidentování a záměrné zamlčování „nevhodných“ 

faktů. Také Herbertovo úmrtí bylo opředeno řadou fám a omylů, a to dokonce i v novějších 

odborných publikacích (např. Alain Soubigou Tomáš Garrigue Masaryk, Praha a Litomyšl 

2004). 

Bakalářská práce pojednává také o díle Herberta Masaryka, nezaměřuje se ale na 

jeho technickou a uměleckou stránku, jako spíš na jeho ohlas a osudy, které také nebyly 

vždy příznivé. Opomenuti ovšem nezůstali Herbertovi učitelé a zároveň přátelé, kteří do 

určité míry tvorbu Herberta Masaryka ovlivnili. 

Domnívám se, že Herbertu Masarykovi byla a stále je věnována menší pozornost 

než ostatním Masarykovým dětem také proto, že jej veřejnost nezná z fotografií a 
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filmových záběrů, které vznikaly o Masarykových v době, kdy zastával Tomáš G. Masaryk 

funkci prezidenta. Herbert Masaryk si podle mě neprávem vysloužil statut zapomenutého 

člena rodiny. Jeho upozaďování brání ve vytvoření si uceleného obrazu Masarykova rodu, 

do kterého nepatří jen „vzorná“ Alice Masaryková, „lidový“ a oblíbený politik Jan 

Masaryk a v cizině žijící Olga Masaryková, provdaná Revilliodová, ale také Herbert 

Masaryk, malíř, který tvořil a žil podle svého. Rodina Masarykova nebyla dokonalá, měla 

problémy jako každá jiná. „Nesmíte věřit všemu (…). Na světě nikdy nebyla a nebude 

druhá svatá rodina.“
329

 Proto by se k ní a pramenům o ní dnes mělo přistupovat 

s nadhledem a kriticky. Domnívám se ale, že kritika by neměla přesáhnout určitou hranici, 

aby se z ní nestala jen štvavá a jednostranně zaměřená práce. 

Některé úseky malířova života nelze z dosud dostupných zdrojů uspokojivě popsat. 

Tento problém by v budoucnu mohlo pomoci vyřešit zpřístupnění fondů jeho dcer Anny 

Masarykové a Herberty Masarykové, provdané Pocheové. Tyto fondy, ve kterých se 

nachází kupříkladu také korespondence Bohumily Slavíčkové-Masarykové, jsou dnes 

uloženy v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., ale vzhledem k tomu, že nejsou 

zpracované, mi nebylo umožněno je prostudovat. 

                                                 
329

 Výňatek z knihy Lumíra Soukupa Chvíle s Janem Masarykem, Praha 1997, in: SUM Antonín, Otec a syn. 

Díl II. Syn Jan. s. 45. 
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9. SEZNAM ZKRATEK 
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SK Slavie – Sportovní klub Slávie 

SVU Mánes – Spolek výtvarných umělců Mánes 

TGM, KOR III – fond Masaryk Garrigue Tomáš, dílčí inventář Korespondence III  

ÚLUV – Ústředí lidové umělecké výroby, Praha 
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