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Anotace 

 Bakalářská práce má za cíl podat ucelený a přehledný pohled na hlavní 

Masarykovy myšlenky a ukázat, jak se jeho politická teorie projevila v praxi. Také 

se pokusí přiblíţit některá stanoviska autorů, kteří se Masarykovým dílem zabývali. 

V první části práce uvidíme hlavní myšlenky, kterými Masaryk reagoval na 

společenské problémy a které měly ovlivnit tehdejší politiku. Masaryk v nich 

analyzuje určitou problematiku a ukazuje návrh své koncepce řešení. V druhé části 

pak najdeme jednotlivé politické kroky v jeho ţivotní dráze, kterými uskutečňoval 

svojí filozofii v konkrétním politickém činu. Jeho politická aktivita se začíná 

projevovat příchodem do Prahy a vrcholí ve středním věku jeho ţivota, kdyţ 

získává poslanecké křeslo v říšském parlamentu. V tomto období je průsečík jeho 

myšlenkové tvorby i praktické politiky. Proto se práce zabývá pouze tímto časovým 

rozmezí.     

 

Annotation 

The aim of my bachelor’s Thesis is to give a complete and comprehensible 

perspective of main Masaryk’s thoughts and to show his political theory in practice. 

The Thesis also tries to familiarize points of view of authors who studied Masaryk’s 

work. The first part contains main thoughts through which Masaryk responded to 

social problems and which should have influenced the politics of those days. 

Masaryk analyses certain issues and shows a suggestion for solution. In the second 

part of my Thesis, there are particular Masaryk’s steps of his political life. The 

objectives of these steps were to make his philosophical ideas real in a concrete 

political situation. His participation in politics starts to be significant with his arrival 

to Prague and culminates in his adult age when he becomes a member of the 

Reich’s Parliament. This period is the intersection point of his thoughts and politics. 

This is mainly why the Thesis is focused on this period. 

 

L’annotation 

Le but principal de mon mémoire est de donner une perspective complète et 

compréhensible des pensées principales de Masaryk et de montrer sa théorie 



 

 

politique. Le mémoire essaie aussi de familiariser les points de vue des auteurs qui 

ont étudié son oeuvre. La première partie contient les idées par lesquelles Masaryk 

réagissait aux problèmes sociaux et qui devaient influencer la politique de ces jours-

là. Masaryk analyse la problématique et montre sa solution. Dans la seconde partie, 

il y a des pas concrets de sa carrière politique. Son activité politique a commencé à 

être marquante par son arrivée à Prague et culmine pensant son âge adulte quand il 

est élu député. Cette période est le point d’intersection de ses pensées et de sa 

politique. Le mémoire est donc orienté sur cette époque. 



 

 

 

 

 

 

Motto:  

 

Věřím ve světovou spolupráci a dříve nebo 

později musí k ní dojít. A věříte li 

v lidstvo, musíte věřit, ţe nakonec zvítězí 

rozumný mezinárodní řád.  
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Úvod 

 Tomáš Garrigue Masaryk byl jednou z nejvýznamnějších postav naší české 

historie. Svou osobností a tvorbou daleko přesahoval obyčejného politika. Byl i 

učitelem, filozofem, kritikem, národním buditelem a hlavně ve své vrcholné době 

byl miláčkem národa; a tento odkaz nám zanechal dodnes. Masaryk nebyl jen 

výraznou českou osobností, ale stal se i uznávanou kapacitou v celosvětovém 

měřítku. Jeho myšlení zdaleka překračovalo český prostor, jeho knihy se překládaly 

do mnoha cizích jazyků a inspiroval spoustu dalších filozofů a státníků. Byl 

výrazným iniciátorem změny mapy Evropy po první světové válce. Jako politik, 

tvůrce nového českého státu a jako první prezident Československa, hrál 

neocenitelnou roli.  

 Masaryk ve svém myšlení vycházel jiţ ze starých antických autorů, jako byl 

Sokrates, Platón, Aristoteles, atd. Následně jeho myšlení ovlivnilo studium u 

Brentana a jeho spoluţákem byl Edmund Husserl. Brentano i Husserl byli zase 

učitelé Martina Heideggera. Zde vidíme ţe Masaryk neodmyslitelně patří mezi 

ideologové tvůrce a mezi páteř tzv. fenomenologického myšlení. Toto myšlení mne 

na Masarykovi nejvíce zaujalo a stalo se objektem mého zkoumání.  

Mnoho otázek je právě velice aktuálních i dnes. Naše současná společnost 

by si mohla vzít příklad z morálních, etických, humanitních a demokratických idejí, 

které tvoří základ Masarykova myšlení i praktického jednání. Ve stopách těchto 

idejí tvořil Masaryk českou i celosvětovou politiku. Na bázi těchto zásad se 

Masaryk vyjadřuje k otázkám politickým a národnostním, k otázce náboţenské i 

sociální. Podle těchto lidských zásad si představoval společnost, a taková společnost 

by mohla být vzorem i nám dnes.  

V naší společnosti 21. století nacházíme tolik příkladů násilí, 

nesnášenlivosti, nepochopení a netolerance, diskriminace, lţi a manipulace; 

v politice potom speciálně korupce, falše a tunelování. Přitom není potřeba 

vymýšlet něco nového. Stačí se poohlédnout do historie, protoţe návody, jak udělat 

společnost lepší, uţ byly dávno napsány nebo řečeny. V tomto směru udělal 

Masaryk obrovský kus práce. Tyto návody jsou patrné ze všech jeho děl, proslovů i 

rozhodnutí.  



2 

 

Cílem práce bude charakterizovat Masarykovo teoretické myšlení na pozadí 

jeho aktivního a činného ţivota. Práce se pokusí z Masarykovy teorie vyzdvihnout 

témata, kterými se nejvíce zabýval ve svých dílech. Těmito tématy tak reagoval na 

problémy společnosti a na vášnivé diskuze skrze politickou scénu. Byly to témata, 

díky nimţ se často dostával do politických i intelektuálních střetů, do hledáčku 

mediální kritiky i do osobních sporů. Jeho zásadní myšlenky se formulují po 

příchodu z Vídně do Prahy a mezi léty jeho poslancování. Po opuštění českých zemí 

uţ s novou zásadní filosofií nepřichází, ale pouze stojí na základě, který uţ dříve 

vytvořil.  

Následně se práce zaměří na jeho politické kroky, na kterých můţeme 

spatřovat prvky jeho filozofie. Vidíme je jak u soukromé osobnosti spojené 

s akademickou půdou tak u politika a představitele určitého politického směru. I 

kdyţ na krátkou dobu z vrcholové politiky odchází, neustále komentuje společenské 

dění a stále přináší inspirativní koncepty řešení politických problémů. Po odchodu 

z vlasti do emigrace sice dostávají jeho politické kroky naprosto jinou dimenzi, 

přesto k novým názorům příliš nedochází. Proto bych se chtěl zabývat jen jeho 

činností do období první světové války. Zde zazněla většina myšlenek, které jeho 

následující působení nejvíce ovlivnily.  

Pro pochopení Masaryka jsem zvolil následující metodu: Prostudovat 

primární a sekundární literaturu. Chtěl bych se zaměřit na Masarykova díla, ve 

kterých se určitým způsobem střetává jeho teorie s praxí, nebo díla, jejichţ 

myšlenky jsou později realizovány v nějakých konkrétních politických činech. 

V jeho hlavních pracích je patrná analýza současného nebo minulého stavu, nebo 

úvod do problematiky a následně přináší ideální řešení. Chtěl bych se zabývat jeho 

nejznámějšími díly, jako jsou Česká otázka, Ideály humanitní, Světová revoluce, 

atd. a také Čapkovými Hovory s TGM. V sekundární literatuře bych chtěl studovat 

názory a reflexe jednotlivých autorů, kteří se Masarykem nejvíce zabývali. Tato díla 

jsou zaměřena buď filozoficky, nebo historicky a proto se z nich pokusím 

vyzdvihnout ty myšlenky, které by mi pomohly ke vzájemnému propojení obou 

pohledů.    

Práce bude obsahovat dvě hlavní části: Politickou teorii a Politickou praxi. 

V teoretické části zazní hlavní vybrané myšlenky, které průřezově prochází 
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Masarykovou filozofií. V praktické části se pak pokusím formulovat jednotlivé 

ţivotní osudy chronologicky řazené, které jeho filozofii uvádějí do reality a na 

myšlenkové názory přímo navazují.   
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1. Politická teorie 

V této části se pokusím rozebrat několik vybraných politicko-filozofických 

témat Masarykova díla. Snaţím se vybrat taková témata, která nejvíce vystihují 

Masarykovo myšlení. Za pomocí primární i sekundární literatury budu hledat jeho 

myšlenky a názory, které později daly základ jeho politické praxi.    

1. 1 Filozofie humanity a demokracie  

 Spojení demokracie a humanity byla základními prvky v Masarykově 

myšlení. Tyto pojmy se v celé jeho filozofii naprosto doplňovaly a obohacovaly 

navzájem. Také se mu staly základem pro všechny jeho názory politické, 

náboţenské a znamenaly pro něj něco mnohem hlubšího, širšího a důleţitějšího, neţ 

si můţeme uvědomovat dnes. „Všechna rozumná a poctivá politika je provádění a 

upevňování humanity uvnitř i navenek; politiku jako vše, co děláme, nutno důsledně 

podřizovat zákonům etickým.
1
“  

 Humanitu viděl Masaryk v jejím původním smyslu, a to smyslu 

náboţenském, jako lásku k bliţnímu člověku. Tím se stala láska k bliţnímu ústřední 

myšlenkou k náboţenské víře. Humanita je mu základem mravnosti, argument pro 

demokracii, a následně se stala i naším českým národním programem
2
.  

 Demokracie byla Masarykovi celistvým názorem na ţivot, ale také 

pravidlem mezilidských vztahů, ve kterém jde o důstojnost člověka. „Nejhlubší 

argument pro demokracii – víra v člověka, v jeho hodnotu, v jeho duchovost a 

v nesmrtelnou duši; to je pravá metafyzická rovnost. Eticky je demokracie 

zdůvodněna jako politické uskutečňování lásky k bližnímu. Věčné věčnému nemůže 

být lhostejné, věčné nemůže věčného zneužívat, nemůže ho vykořisťovat a 

znásilňovat.
3
“  

 Dále Masaryk hovořil o demokracii sociální a hospodářské, která by měla 

nahradit vykořisťování, lidskou bídu a sociální nesvobodu. Tento přesah 

demokracie je pak i v soukromém ţivotě, ve vztahu partnerů i ve vztazích k dětem. 

                                                

1 Čapek 1990, str. 306 

2 Brabec 2002, str. 14 

3 Čapek, 1990, str. 327 
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Zde vidíme, ţe demokracie je zde ne uţ pouze státní forma, ale ona theistická 

metafyzika, odpovídající mravní povaze lidské skutečnosti
4
, „spočívá v důvěře 

v lidi, v lidskost a v lidství a není důvěry bez lásky.
5
“; demokracie jako celiství 

názor na svět. Formou demokracie mu pak byla i diskuze (ono platónské hledání 

pravdy), hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů. Díky přirozené 

rozmanitosti pak mohl nastolit dělbu práce a hierarchii funkcí, ale pomocí vzájemné 

sluţby, nikoliv aristokratickým panováním nebo privilegii.  

 S důrazem na demokracii a humanitu pak poukazoval Masaryk na osobní 

odpovědnost. Člověka jeho jednání zavazuje, proto by si měl být vědom důsledků 

svého konání. Odpovědnost pak vidí v přístupu k myšlenkám, ale i k politickým 

programům. Pokud to okolnosti vyţadují, neměl by člověk jen mlčet, ale měl by 

jednat, na problémy poukazovat a snaţit se je řešit. Tato myšlenka pak vyústila 

v silný Masarykův kriticismus, např. v bojích o Rukopisy, v Hilsneriádě, ve 

vykonstruovaných procesech na Balkáně. Nikdy se nevzdával, kdyţ byl osamocen, 

a zde vidíme jeho úţasný smysl pro hledání Pravdy.  

 

1. 2 Národní filozofie 

Masaryk je spojením politika a myslitele úkaz velmi originální a jako 

zakladatel (respektive „obnovitel“) státu v celé světové historii jedinečný případ. 

Filozofové většinou budovali stát ideálně, ale vytvořit jej skutečnou politickou akcí 

– to v celých dějinách bylo dáno jen jednomu mysliteli – právě Masarykovi
6
. Jak 

říká Patočka: „Masaryk instinktivně pociťuje souvislost politické situace a 

myšlenkové vzepjetí, mluví zde o podmíněnosti praxe teorií, o vědeckém základě 

politické činnosti. Politická skutečnost a filozofické porozumění jsoucnu celku musí 

být ve vzájemné shodě
7
.“ 

Masarykovi šlo o kvalitní a vzdělaný národ. Právě na základě dobrého 

vzdělání, kvalitní vědy a objektivní kritiky se mohla budovat politická teorie. 

                                                

4 Patočka 1991, str. 33 

5 Čapek 1990, str. 328 

6 Patočka 1991, str. 24 

7 Patočka 1991, str. 25 
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Politický a národnostní boj Masaryk chápal jako prosazení obecnějších principů. 

Tato snaha se projevila zvlášť výrazně v jeho přístupu „nepolitické politiky“. 

Posílení politického boje za českou národní samostatnost je i posílením demokracie 

obecně. A demokracie mu byla závislá na morální, intelektuální a kulturní úrovni 

lidí
8
. Demokracie se pak neobešla bez humanity a humanita bez lásky: „Láska, 

humanita musí být pozitivní. Často nenávist například k národu druhému, pokládá 

se již za lásku k národu svému. Vyšší je nemít té nenávisti, ale positivně milovat.
9
“  

Společnost se v té době nacházela v krizi. Díky změnám v procesech 

ekonomických, politických, sociálních, administrativních i kulturních se společnost 

začala velmi rychle vyvíjet, lidé se dostali z područí státu a církve
10

 a dochází ke 

světonázorové emancipaci. Krizi hodnot vidí Masaryk v tehdejším politickém a 

kulturním liberalismu. Podle něj je to právě liberalismus, který následně zplodil 

nacionalismus, mravní relativismus, krizi náboţenství a právě jím velmi kritizovaný 

materialismus. V kritice liberalismu se nejedná o odmítnutí svobody a emancipace 

člověka, jedná se o nalezení přijatelných hranic svobody.  

 V historii kaţdého národa se projevuje určitý plán „…prozřetelnosti a že je 

úkolem historikův a filozofův, úkolem každého národa, ten plán postihnout, místo 

své v něm poznat a určit.
11

“ Tomuto plánu musí odpovídat také politika. Masaryk 

chtěl, abychom překlenuli společenskou krizi, a své kulturní a národní sebevědomí i 

své politické jednání zaloţili na ideji humanity, na lidskosti, na náboţenských 

tradicích. Jednota českých dějin se nám pak má stát výzvou i závazkem
12

.  

 

1. 3 Česká národní otázka 

Otázkami české národní filozofie se Masaryk začal zabývat v roce 1877
13

. 

Od roku 1890 v Čase začaly jeho články a rozbory o otázkách mezinárodně 

                                                

8 Brabec 2002, str. 28 

9 Masaryk 1990, str. 58 

10 Brabec 2002, str. 29 

11 Masaryk 1969, str. 7 

12 Brabec 2002, str.124 

13 Brabec 2002, str. 123 



7 

 

politických. Později se tomuto tématu věnuje detailněji, kdyţ vystoupil ze strany 

Mladočeské v roce 1893. Pustil se do obsáhlého studia předních českých tvořitelů 

(Dobrovský, Kollár, Palacký, Havlíček atd.) a obrací se i do české historie (od 

středověku, přes reformaci k národnímu obrození). Vznikají díla jako Česká otázka, 

Naše nynější krize, Jan Hus, Jan Havlíček atd. Českou otázkou měl hlavně autor na 

mysli poţadavek na řešení státoprávního postavení českých zemí v rámci 

Rakouska-Uherska. Nepokoušel se napsat knihu jako práci historickou, i kdyţ 

s neznalostí postav českých dějin u některých čtenářů musel počítat.   

 Českou otázku Masaryk nepovaţoval jen jako denní politickou praxi, 

nechápal ji jako boj s mocí o moc, ale bral ji z mnohem širšího aspektu, šlo mu o 

smysl celé české historie. „Mě česká otázka jest otázkou po osudech člověčenstva, 

je mě otázkou svědomí.
14

“ V pojetí nepolitické politiky navázal na Karla Havlíčka 

Borovského a usiloval o vnitřní kultivaci národa, o vzdělání, o návyky občanské 

odpovědnosti, šlo mu o kvalitu národa nutné k tomu, aby přeţíval v konkurenci 

s ostatními
15

. 

Světovost české otázky byla Masarykovi zároveň i problémem malého 

národa. „Národ slabý a malý může dosíci svého cíle bez intriky, ba jen tak ho vůbec 

dosáhne, jak skutečnost poučuje. Kdo chce a umí pracovat, nepotřebuje intriky
16

.“ 

Tři nejdůleţitější hlediska mu jsou světovost, smysl dějin a malý národ. Tyto 

premisy nejsou přítomny v jeho myšlení pouze v devadesátých letech, ale po celý 

jeho ţivot
17

. Českou národní otázku pak zahrnul do širšího pozadí a kontextu 

mezinárodního. „Otázku českou jsem pojímal vždy jako otázku světovou a odtud 

stále srovnávání naší historie s historií celého Rakouska a s Evropou vůbec. Má 

celá publicistická práce a spisy měly cíl vkloubit náš národ do organismu světové 

historie a politiky
18

. Masarykovou koncepcí řešení české otázky bylo formulování 

                                                

14 Masaryk 1969, str. 7 

15 Brabec, 2002, str. 28 

16 Masaryk 1969 str. 226 

17 Opat 2003, str. 64 

18 Masaryk 2005, str. 393 
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smyslu českých dějin v kontextu světových a hledání přínosu Čechů lidstvu a 

pokroku
19

. 

Dlouhou dobu (do vypuknutí první světové války) se Masaryk snaţil o 

rozvoj Čechů v rámci demokratizovaného a federalizovaného Rakouska. Pak ale 

nad monarchií „zlomil hůl“. Při řešení české identity hledal Masaryk obecné mravní 

principy, které měly překonat politické souboje stran a laciný nacionalistický 

populismus
20

. Podle Masaryka jsme nemohli naše národní cítění odvozovat od 

velké historie, ale ze současných úkolů. Masaryk je především kritik všeho, co se 

češství a českých dějin tradičně pojímá. Je kritik národních mýtů, sebeklamů, kultů 

velikosti i malosti. Ale neodmítá češství jako celek, nýbrţ jen neautentické zneuţití. 

Například nekritizuje princip slovanské vzájemnosti, ale právě opájení se kultem 

ruské velikosti a všech druhů rusofilství. Ukazuje faleš běţného protiněmeckého a 

protirakouského štvaní. Nemá rád, kdyţ se z osobností (jako třeba Hus, Havlíček) 

udělá nedotknutelný kult, mytizované tabu
21

. 

Kdyţ Masaryk ve Světové revoluci vysvětloval podstatu osvobozovacího 

procesu, chtěl zde ukázat, ţe toto osvobození nebylo partikulární nahodilou 

záleţitostí, nýbrţ ţe patřilo bytostně a nezbytně do historie, do ţivota ze svobody 

vypracovávaného s vnějšími i vnitřními zápasy národů
22

. Samotný vznik nového 

českého státu po první světové válce můţeme s nadsázkou označit za první 

velkorysý pokus o českou národní filozofii
23

.  

  

1. 4 Otázka náboženská 

Masaryk byl pokřtěn a doma vychován jako katolík a římskokatolická církev 

mu byla hlavní oporou v jeho náboţenském formování v dětství. Pak ale přichází 

hlubší zamyšlení nad základními náboţenskými otázkami. V Brně na studiích se 

s páterem Procházkou dostal k teorii křesťanského socialismu. Poté ve Vídni 

                                                

19 Brabec 2002, str. 23 

20 Brabec 2002, str. 23  

21Machovec 1968, str. 127 

22 Patočka 1991, str. 27 

23 Patočka 1991, str. 23 
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navštěvoval přednášky kněze Franze Brentana, kde se nechal inspirovat jeho 

kritikou vatikánského koncilu s dogmatem o neomylnosti. V dospělosti v roce 1880 

pak konvertuje k evangelickému vyznání. K tomuto kroku ho vedly určité rozpory 

mezi křesťanským učením a praxí katolické církve. V evangelickém vyznání 

nachází více svobody a vice moţností vyjádření individuálního přesvědčení.  

Masarykovo náboţenství bylo hlavní osou jeho myšlení. Bylo u něho 

celkovou ţivotní atmosférou. Pro něj svět bez poměru k osobnímu Bohu nemohl 

existovat. Skrze tento poměr teprve chápal smysl světa a pojímal lásku k němu, 

speciálně k lidem
24

. „Jak by náboženství nebylo složité! Zmocňuje se celého 

člověka, jeho mysli, citů i činů, celého jeho života; zmocňuje se národů a celé 

společnosti: veškerá kultura může být náboženskou.
25

“ Demokratické náboţenství 

bylo Masarykovi novou ţivotní náladou člověka odpovídající kritickému rozumu
26

. 

Jako přední a praktický projev náboţenství viděl Masaryk lásku k bliţnímu a 

mravní zákon: „náboženství, hlavně náboženství Ježíšovo, je kultura lásky. 

Náboženství spojuje člověka s člověkem nejen přirozenou sympatií, nýbrž tou 

společnou atitudou k Bohu, k životu, ke světu, k osudu.
27

“  

Masaryk odlišoval víru osobní a vlastní náboţenské cítění, oproti církevní 

organizaci. Ač se odklonil od katolické církve, byl vţdy silně věřící a vţdy odmítal 

ateismus. „Hájil jsem náboženství odjkaživa, měl jsem je od dětství, neopustilo mě 

ani tehdy, když jsem byl vykřičen za neznaboha.
28

“ Vídeňský katolicismus často 

kritizoval kvůli jeho strohosti. Například v České otázce píše: „Katolicism rakouský 

nebyl příliš opravdový. Povaliv reformaci, obzvláště českou, neměl soupeře a stal se 

pohodlným oficiálním vyznáním, ze zvyku se stavěl ve své byrokratické 

panovačnosti i proti pravému pokroku a svobodě
29

.“ Tady poukazuje na to, jak 

v Rakousku protireformační (státní) náboţenství neprospělo. V 18. století se totiţ 

pod vlivem osvícenství tvořilo národní probuzení a tyto dva prvky se staly 

                                                

24 Patočka 1991, str. 17 

25 Čapek 1990, str. 255 

26 Bednář 1996, str. 98 

27 Čapek 1990, str. 266 

28 Čapek 1990, str. 294 

29 Masaryk 1969, str. 129 
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základem pro liberalismus. Odpor Čechů proti císaři a monarchii šel ruku v ruce 

odporem k církvi, která dynastii slouţila.  

V prvním desetiletí 20. století vyvrcholila Masarykova kritika vůči 

praktikám římskokatolické církve. Vytýkal jí formalismus, institučnost, 

neopravdovost a povrchnost
30

. Útoky byly vzájemné, i on byl kritizován klerikály 

ve všech moţných aférách i v předvolebních soubojích. V roce 1906 podalo na něj 

ţalobu 308 katechetů pro uráţku na cti
31

. „Uvedl jsem na nějaké schůzi případ, že 

katecheta denuncoval druhé učitele; ten můj výrok nějak zkřivili
32

.“ Masaryk ale 

soudní spor vyhrál. Ale i zde Masaryk poukazuje na propojenost, kdy stát chránil 

církev a církev mu slouţila jako tzv. „duchovní policie“.    

V Masarykově pojetí náboţenství můţeme rozeznávat sloţku subjektivní a 

objektivní
33

. Subjektivní sloţka je ona optimistická důvěra, jíţ je náboţenský 

člověk nesen ve své činnosti; stránka objektivní je teologický názor o podstatě Boha 

a světa, o Bohu vysoko povzneseném nad tento svět, jako samostatné inteligence a 

absolutní moci.  

Moderní absence náboţenství způsobuje ve společnosti mravní anarchii. 

Lidstvo totiţ prochází stádii víry a nevíry. Ztráta těchto mravních hodnot 

z náboţenství jde ruku v ruce ztrátě hodnot demokracie. Duchovně mravní zaloţení 

demokratického politického ţivota v Masarykově pojetí spočívalo v nezastupitelné 

individuální cestě kaţdého člověka, národa, státu k pravdě a v nezbytnosti tuto cestu 

respektovat
34

. Proto se pak i politika stává úsilím mravním. Absenci náboţenství 

viděl Masaryk jako destruktivní pro společnost. Viděl v ní projev lidského 

titanismu, který ústí do bezostyšného egoismu
35

. Nietzsche i Masaryk vidí jiţ 

během 19. století jak se blíţí období velkých válek a revolucí. Oba vidí toto období 

ve znamení moderního nihilismu. Oba spojují krizi přítomných i budoucích dob 

                                                

30 Brabec 2002, str. 136 

31 Opat, 2003, str. 204 

32 Čapek 1990, str. 145 

33 Patočka 1991, str. 14 

34 Bednář 1996, str. 124 

35 Brabec 2002, str. 135 
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s tím, ţe Bůh je mrtev, nebo se ztratil z dohledu
36

. Masaryk na témţe místě 

Sebevraţdy, kde mluví o potřebě odklizení moderní polovičatosti, tj. krize, 

odstraněním nenáboţnosti: „musíme nabýt zájmů o vnější svět a o společnost, 

musíme se naučit oddanosti: nám se nedostává opravdové a ušlechtilé lásky.
37

“ 

Krize mu byla (stejně jako Comtovi
38

) nedostatkem sociálního konsensu, 

disharmonií názorů v podstatných věcech, nedomyšleností, „polovičatostí“, 

„polovzdělaností“. Pro Masaryka je náboţenství vzpruhou aktivního ţivota, ţitého 

v pozitivním vztahu k univerzu jsoucího. Duchovní krize u Masaryka se jeví jako 

„hromadný společenský zjev moderní civilizace“, jako zjev všeobecně společenský. 

Symptomem je mu moderní sebevraţednost
39

.  

Masaryk viděl, jak společností zmítala náboţenská krize. Všechny církve 

ztrácely vliv a věda se více dostává do rozporu s teologickým učením. Proto by 

podle něj mělo náboţenství změnit svoji funkci. Zatímco dříve náboţenství vedlo 

nevzdělané masy lidí k poslušnosti a církevní aristokracie byla vzorem pro 

politickou aristokracii, dnes jsou tyto rozdíly překonány. Náboţenství se pak mělo 

vyrovnat s rozvojem vědeckého myšlení i se změnou společenských poměrů. Zde 

mělo dojít k novému úkolu – vyrovnání se se socialismem. Masaryk věřil, ţe tato 

náboţenská krize je pouze přechodná, protoţe chybí učitelé víry, lásky a naděje
40

, 

ale protoţe byl teista, věřil v budoucnost náboţenství. 

Právě náboţenství dávalo Masarykovi smysl celých dějin, českých pak 

zvláště. Jiţ zmíněný totalismus, který jako zvrácená forma udal směr dějin ve 20. 

století, popisuje Heidegger jako „Gestell“, ono vyústění metafyziky v technice
41

. 

Dochází zde k nahrazení boţské autority lidským rozumem. Poměr k Bohu můţe 

podle Masaryka kaţdý procítit rozmanitým způsobem. 

 

                                                

36 Patočka 1991, str. 35 

37 Patočka 1991, str. 12 

38 Patočka 1991, str. 28 

39 Patočka 1991, str. 6 

40 Čapek 1990, str. 294 

41 Bednář 1996, str. 117 
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1. 5 Otázka sociální a vztah k politické levici 

Masarykovo myšlení se vztahuje převáţně na společnost a lidské 

individuum, které v ní ţije a v ní se rozhoduje
42

. Zabýval se zvláště otázkou sociální 

a postavením dělnictva. Snaţil se řešit ţivotní problémy továrních dělníků, kteří 

tvořili stále větší a větší část v měnící se společnosti
43

. 

V této sociální otázce Masaryk postupně směřoval doleva a blíţil se tak více 

k sociálním demokratům
44

. Se socialistickým hnutím začal spolupracovat, a 

dokonce se přičinil o zaloţení Dělnické akademie. Často se stýkal s představiteli 

levice a jeho ţena byla členkou sociálně demokratické strany.  

Při různých manifestacích často vystupoval s přednáškami pro stávkující. 

Ale je nutno říci, ţe do ţádné strany tohoto směru nikdy nevstoupil, a to hlavně 

z důvodu odmítnutí marxistického materialismu. „Můj socialism, to je jednoduše 

láska k bližnímu, humanita. Přeji si, aby nebylo bídy, aby všichni lidé slušně žili 

prací a v práci, aby každý měl pro sebe dost místa.
45

“ 

V roce 1898 dokončil dílo Otázka sociální, s podtitulem Základy marxismu 

filozofické a sociologické. Toto téma bylo Masarykovi blízké zejména díky jeho 

původu a pozdějšímu působení. Masaryk pocházel z chudších poměrů moravské 

chalupy. Jeho rodiče byli nemajetní a měl několik sourozenců. V těchto 

podmínkách se vţdy cenila dobrá poctivá práce a sociální a křesťanský smysl pro 

spravedlnost.  S různými idejemi socialismu se setkával v Brně za gymnaziálních 

let. Navštěvoval hlavně schůze a krouţky dělníků, kteří začali být pod silným 

vlivem křesťanského socialismu. Průvodcem mu byl jeho učitel páter Procházka. 

Později díky sociologickému náhledu sledoval dění v průmyslu a ve výrobě. To je 

patrné právě v kapitolách jeho díla Sebevraţdy.  

Ve Vídni začal detailně studovat Marxův Kapitál. Zde nacházel posun 

inspirovaný Hegelem a propracovaný Feurbachem, kde člověk se stává Bohem a 

následně Marx s Engelsem udělali z člověka proletáře. Masaryk kritizoval na 

                                                

42 Patočka 1991, str. 6 

43 Brabec 2002, str. 57 

44 Kovtun 1991, str. 23 

45 Čapek 1990, str. 124 
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materialismu jeho pojetí člověka, kde je člověk redukovaný jen na to, „co jí“ nebo 

„co vyrábí“. Dále kritizoval protiindividualismus, kde „svědomí jednotlivce nic 

neznamená, pouze svědomí a vědomí kolektivní masy, rozumí se masy 

proletářské
46

.“ Masy zde viděl jako součet individuí, proto společnost bez 

jednotlivých individuí není moţná. Podobný vztah viděl v náboţenství, kde církev 

byla vším, individuum ničím. Masaryk si ale náboţenství cenil a bylo mu jedním ze 

stěţejních duchovních proudů lidstva. Oproti tomu Marxovi bylo náboţenství 

opiem lidstva. Učení o třídním boji taktéţ naprosto odmítal. Podle něj ve 

společnosti působí státy, církve, školy a další organizace kulturní, vědecké, 

umělecké. Obyvatelstvo ţije na venkově, ve městech a je různé i podle věku. To vše 

tedy nemohl determinovat pouze jako boj ekonomických tříd. A zde opět vidíme 

jeho humanitní ideu, kdy osvobození sedláků nedošlo pouze revolučním třídním 

bojem, ale smírným historickým vývojem.   

Následně se v Praze začal politicky vyjadřovat k aktuálním sociálním 

problémům a na půdě říšské rady měl proslovy k sociálním otázkám. Masaryk sice 

sociální demokracii podporuje: „Organisování sociální demokracie přímo vybízí 

nás všechny a netoliko politické strany, abychom to s lidovostí vzali doopravdy
47

“, 

ale odmítá názor materialisticko-historický, jenţ je pokládán za teoretický základ 

socialistické politiky a filozofie vůbec.  

Při řešení sociálních otázek vţdy kladl důraz na demokratický přístup. Jezdil 

přednášet na stávky dělníku v Kladně nebo v Praze. Vyzdvihoval jejich ukázněnost 

a mírný demokratický postup. Na druhou stranu je povzbuzoval k důsledným 

krokům vůči zaměstnavatelům a majitelům dolů a hutí. Masaryk vyhrál volební 

souboj v roce 1907 právě za podporu sociální demokracie a později prohlásil: 

„vždycky jsem pro dělníky, a lidi pracující vůbec, často pro socialism a zřídka pro 

marxismus.
48

“ 

                                                

46 Masaryk 1990, str. 16  

47 Masaryk 1969, str. 233 

48 Čapek 1990, str. 125 
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K Masarykovi také měli blízko křesťanští sociálové a na Moravě jim 

dokonce pomáhal ke sjednocení a při formulování programu
49

. Později jej za to 

podporovali. Ze známých lidí to byl například Jan Šrámek, pozdější výrazný politik 

první republiky. Horší poměr měl pak k národním socialistům, kterým vytýkal 

přílišný radikalismus a vlastenectví.  

Myšlenku revoluce razantně odmítal. „Ne násilím, ale smírně, ne mečem, ale 

pluhem, ne krví, ale prací, ne smrtí, ale životem k životu – toť smysl našich dějin a 

odkaz velikých předků
50

. Byl proti všem druhům revolucionářství, naopak věřil 

v pokrok a vývoj. Revoluci povaţoval jako hrubý politický primitivismus. Kdyţ uţ 

by mělo docházet ke změnám, tak humanitní cestou a to reformací. Jako myslitel 

byl radikální, ale doporučoval vrátit se k původním smyslům, problémy prozkoumat 

do hloubky. Byl velký kritik liberalismu, kterému vytýkal jeho povrchnost a 

nedůslednost. Slovy Patočky: „Filozofický racionalismus liberalismu je u Masaryka 

projevem přechodné krizové periody ztráty mravní autority dosavadní formy 

evropského křesťanského náboženství
51

.“ Masaryk kritizuje zejména ty formy 

liberalismu, které vznikají po roce 1848. Vidí v nich intelektuální polovzdělanost a 

polovičatost, která pak zapříčinila onen úpadek křesťanské mravnosti. Na druhé 

straně odmítal i komunismus. „Komunismus je možný ale jen mezi bratry, v rodině 

nebo v náboženské obci.
52

“ Odmítal třídní boj, protoţe stavy a třídy mu přijdou jako 

přirozené.  

Masaryk byl přesvědčen, ţe vývoj společnosti se ubírá nalevo. Věřil 

v postupné zmírňování vykořisťování sociálně slabých vrstev obyvatelstva, a tím by 

ubylo nemocí, bídy, kriminality a k tomu všemu doufal v růst vzdělanosti. Přál si 

odstranění rozdílů mezi lidmi, mezi pracujícími. Samozřejmě si uvědomoval, ţe 

rovnost absolutní nelze: „V rovnost – rovnost naprostou – nevěřím, ve hvězdách ani 

v lidech rovnosti není. Vždycky byli a budou jednotlivci, kteří svým nadáním a 

nekontrolovatelným shlukem okolností více dovedou a více dosáhnou, vždycky bude 

hierarchie mezi lidmi. Ale hierarchie znamená pořádek, organizaci, kázeň, vedení a 

                                                

49 Brabec 2002, str. 85 

50 Masaryk 1969, str. 155 

51 Bednář 1996, str. 112 

52 Čapek 1990, str. 125 
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poslouchání, nikoliv vykořisťování člověka člověkem.
53

“ První zákon, který později 

jako prezident podepsal, byl právě o osmihodinové pracovní době
54

. V době svého 

prezidentství byl politicky nadstranický a orientaci měl blíţe k politickém „středu“. 

Velký přesah tohoto myšlení můţeme vidět v politice po první světové válce v době 

jeho prezidentování. Mnohé z myšlenek jsou však aktuální i dnes: práce na sobě, 

vzdělání, citlivý přístup k chudším lidem, atd.  

 

 

                                                

53 Čapek 1990, str. 124 

54 Brabec 2002, str. 89 
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2. Politická praxe 

 V této druhé části se pokusím formulovat nejdůleţitější momenty 

v Masarykově ţivotě.  Vybírám právě ty události, které korespondují s jeho 

základní politickou teorií a filozofií. Jeho ţivotní kroky se snaţím zdůvodnit a 

začlenit do celku Masarykova myšlení.  

2. 1 Příchod do Prahy, na univerzitě 

Je třeba říci, ţe Masaryk přišel do Čech, které tou dobou zaţívaly 

ekonomický a sociální rozvoj. České země patřily k nejbohatším částem monarchie 

a odsud směřoval největší proud prostředků k udrţování státního aparátu 

monarchie. Začala se zde rodit nová třída průmyslového dělnictva, která se hlásila o 

místo ve veřejném ţivotě
55

. Česká společnost začínala hledat svojí národní identitu. 

Společnost zaţila zklamání v revolučním roce 1848 a později při rakousko-

uherském vyrovnání v roce 1867. Nebylo zde dbáno českých národně politických 

poţadavků.  Nespokojenost a anti-německé nálady pak měly za následek rozklad 

morálky. I velká část inteligence pracujících ve státních sluţbách (prakticky 

v Němci ovládaných institucích) byla situací taktéţ zklamána. Právě většina 

osobností byla jiţ unavena, utlumena a odměřena. Právě zde přišel Masaryk jako 

nová tvůrčí síla.  

Masaryk na počátku osmdesátých let přišel z Vídně do Prahy jako 

univerzitní profesor filozofie na nově zřízenou českou univerzitu. „…můj přechod z 

Vídně do Prahy byl pro mne novou krizí, kterou jsem prožíval ve Vídni – bál jsem se 

malosti Prahy, byl jsem lidem docela cizí a životu národnímu odcizen.
56

“ Při 

přednáškách studenty nejenom učil, ale rád s nimi diskutoval a debatoval o 

konkrétních otázkách současného dění. Situace univerzity ovšem nebyla ideální: 

„Našel jsem dost malé poměry: žádná kritika, žádná výměna názorů
57

.“ Své 

přednášky zahájil tématem Humova skepse a rozšířil ji o Kantovu kritiku oné 

skepse. Jeho kriticky laděné přednášky tehdy fascinovaly posluchačstvo. Bylo tehdy 

                                                

55 Opat 2003, str. 39 

56 Čapek, 1990 str. 86 

57 Čapek, 1990, str. 105 
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nemyslitelné, aby mladý začínající profesor ţádal od probírané látky takovou revizi. 

Kritizoval tak de facto i existující stav výuky.  

Masaryk přednášel na univerzitě praktickou filozofii. Jako pedagog působil 

nejen na přednáškách a seminářích v prostorách univerzity, zval si studenty k sobě 

domů, půjčoval jim literaturu ze své knihovny a diskutoval s nimi. Z toho se 

vyvinuly pravidelné schůzky a přátelská setkání se studenty i s kolegy profesory. 

Tímto vstřícným a přátelským způsobem pak navázal mnoho kontaktu, které mohl 

v pozdějších dobách vyuţít. Masaryk nebyl učitelem v pravém slova smyslu, byl 

studentům rádce a pomocníkem. Jeho metoda kriticismu měla vést k poznání 

pravdy. Je potřeba říci, ţe ne všichni studenti ji pochopili. Ti, kteří nebyli na 

dostatečné mravní úrovni, se mohli stavět povýšeně a touţit po originalitě za 

kaţdou cenu
58

. Jeho dosavadní kariéra prozatím spočívala na akademické půdě a je 

zajímavé, proč vlastně do politického ţivota vstoupil. 

V roce 1883 zaloţil revue „Athenaeum“, věnovanou tomu, co v Čechách 

nejvíce chybělo – právě náročné a ostré kritice
59

. Redakci časopisu tvořilo šest 

profesorů odborníků, odpovědných za jednotlivé rubriky a Masaryk byl v jejich 

čele. Byly zde recenze o domácích a zahraničních odborných spisech. Poukazoval 

zde na to, ţe v Čechách chybí kvalitní domácí vědecká literatura, coţ mělo za 

následek horší stav všeobecného i odborného vzdělávání.  

Zde například uvedl myšlenku zřízení druhé české univerzity, aby se 

zabránilo monopolu vysokého vědění praţského. Poukázal také na to, ţe Čechy 

jako druhý nejpočetnější národ mají pouze jednu univerzitu, a to ještě uboze 

zařízenou. Tento plán však zůstal aţ do konce Rakouska neuskutečněn. Ţádal také 

popularizaci vědy a pravidelné přednášky odborníků pro širší veřejnost: „…proto 

jsem navrhl, aby pořádala extense pro nejširší kruhy, a sám jsem takové kurzy a 

přednášky konal.“
60

 Dále také poţadoval nový naučný slovník, protoţe dosavadní 

Riegrův uţ byl nedostatečný a zastaralý.     
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Ačkoliv se pohybuje v oblasti vědy a mohli bychom ho povaţovat za 

odborníka a vědce, vţdy mu šlo o hledání celkového poslání vědy pro člověka
61

. A 

zde se ukazuje hlavně jako filozof. Například v boji o Rukopisy můţeme vidět jeho 

poslání: kritizovat a dívat se na věc z nadhledu a zařadit onu problematiku do 

širšího celku. Pak nás nepřekvapí jeho odváţný vědecký boj proti většině.  

 

2. 2 Rukopisy 

Jeho prvním politicko-veřejným vystoupením byla aféra kolem pravosti 

Rukopisů, které svým článkem v revue Athenaeum (v roce 1877) zpochybnil. 

Reagoval tak na stať svého kolegy filologa Josefa Gebauera, kterého v jeho soudu 

podpořil
62

 tím, ţe vyzýval k jejich opětovnému zkoumání. Na české scéně se tak 

rozvířil boj, který společnost ještě do té doby neviděla. Opozicí mu pak byly 

Národní listy pod vedením Julia Grégra, které se stavěly na obranu Rukopisů. 

Převáţná část české inteligence si čest národa představovala úplně jinak neţ 

Masaryk
63

. Aféra se přenesla z politických kruhů i do obecné veřejnosti a byla 

hlavním tématem dne všech novin. Masaryk se stával terčem útoků a naráţek a byl 

přirovnáván jako národní nihilista, nemrava, diletant, atd. Byl zesměšňován jeho 

původ a byl povaţován za německého škůdce. Jak Masaryk zmiňuje: „Spor se stal 

všenárodním, jak se ho chopila žurnalistika, stavějíc se proti nezastrašené kritice 

vědecké. Spor se stal dvou osvětných orgánů, vědy a žurnalistiky
64

.“ 

Tímto vystoupením se dostal do centra ostrých politických sporů. Ideologie 

nároků na samostatný český stát byla postavena na historické starobylosti podávané 

v Rukopisech. Masaryk však nemohl jakoukoliv svou myšlenku opírat o lţivá fakta. 

Pro něj byla otázka Rukopisů v první řadě mravní, „…jsou-li podvržené, musíme se 

z toho před světem vyznat. Naše hrdost, naše výchova nesmí spočívat na lži.“
65
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V samotných sporech nešlo ani tak o pravost Rukopisů, zdali jsou skutečnou 

národní památkou, nebo falzifikáty. Byl zde konflikt vědecké pravdy proti hluboce 

zakořeněnému mýtu. Tento mýtus byl totiţ inspirativní pro literáty, básníky, 

výtvarníky, hudebníky atd. a ti tak mohli kritiku chápat jako útok na svoji tvorbu.  

Kampaní s Rukopisy Masaryk poznává, jakou silou můţe být dějinné 

vědomí, je-li falešné a neautentické. V reakci na to začal studovat české kulturní 

dějiny, jmenovitě Husa, Chelčického, Komenského, Dobrovského, Kollára, 

Palackého, Havlíčka
66

. „Skrze Rukopisy jsem poznal naše národní vědomí. 

Rukopisné spory byly pro mne událostí politickou: uvedly mě do našich politických 

problémů.
67

“  

Masaryk zná vnitřní morální zkaţenost vědců a vidí, ţe morálka 

intelektuálních pracovníků není jen souhrnem toho, čím se zabývají, ale také ţe 

podléhají iluzím a sebeklamům jak svým, tak z jejich okolí
68

.  

Masaryk se nechtěl plést profesionálním historikům do řemesla, nechtěl 

jejich snahu o objektivní popisy nahradit subjektivistickou svévolí, nechtěl nahradit 

dějepisnou vědu. Ale bál se absolutní racionalizace, kdy ona pravdivá fakta splynou 

s neautentickým věděním, tj. uzavřeností, odosobněním a amoralitou
69

.  

Masarykova statečnost v rukopisné kauze spočívala v jeho (aţ 

„sokratovském“) úsilí o autoidentitu, opravdovost, vnitřní poctivost člověka
70

. 

V rukopisné kampani se Masaryk aţ příliš tvrdě poučil o tom, jak pouhá znalost 

nedokáţe otřást zbabělcem
71

.  
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2. 3 Vstup do vrcholné politiky 

Masaryk byl loajálním poslancem v letech 1891 – 1893 a pak v letech 1907 

– 1914. Jak ale víme, po vypuknutí první světové války odchází do emigrace a 

zahajuje československý odboj, ve kterém se pokouší o rozbití Rakouska-Uherska – 

státu, za který dříve seděl v říšské radě. Jakým způsobem na to můţeme nahlíţet? 

Vidíme, ţe jeho myšlení a jeho orientace se určitým způsobem změnily. Pokusíme 

se zde vysvětlit dvě protichůdné myšlenky, a to starého rakouského státu 

v porovnání s nově vzniklým Československem. 

Pokud Masaryk vytvářel nějakou politiku, snaţil se, aby byla identická 

s filozofií. Chtěl jednat, tvořit a aktivně se zapojovat a nebýt jen učencem na 

teoretické úrovni. „Politika mě zajímala vždycky. Už ty vesnické půtky mezi Slováky 

a Hanáky, byla politika v malém.
72

“ Chtěl být činný v lidské obci, pro ni i pro sebe, 

pro vlastní seberealizaci. Masarykovi je identita obojího samozřejmá: politika se liší 

od filozofie nanejvýš jako dvě stránky téţe věci, politika je praktické provádění 

úvah o člověku, filozofie je především teoretizování o lidském ţivotě
73

.  

Masarykovu politickou a filozofickou činnost můţeme charakterizovat 

slovem „kritik“, obzvláště pak jako kritik moderní doby
74

. Machovec ho ani nechce 

povaţovat za systematika a myslí si, ţe je mylné brát ho jako člověka, který vytvořil 

nějaký systém. 

 Masarykova politika byla od jeho mladosti něčím jiným, neţ bylo v jeho 

době běţné. Jeho politika se týkala všech záleţitostí lidské pospolitosti (není zde jen 

zájem o politiku jako boje stran, napětí mezi státy, diplomacii, války, atd.). 

Tématem byla třeba sebevraţednost, zločinnost, alkoholismus, rodina a výchova, 

vzdělanost, kultura, morálka, atd. V tomto směru vidíme, ţe Masaryk obnovil staré 

antické pojetí politiky ve smyslu souhrnu všech záleţitostí lidské obce (polis-

obec)
75

. 
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 Masaryk neměl rád prázdné politikaření, ať šlo o ideály nacionální, sociální, 

atd. „Politiku jsem žádal rozumnou a poctivou. V tom smyslu jsem řekl, že ani 

samostatnost nás nespasí. Já jsem viděl v politice nástroj, cíl mně byl náboženský a 

mravní. Ale věděl jsem, že musíme být politicky svobodni, abychom mohli jít volně 

svou duchovní cestou.“
76

 

  

2. 4 Skupina Realismus 

Masaryk se spojil s profesorem národohospodářství na české univerzitě 

Josefem Kaizlem a právníkem Karlem Kramářem
77

 a společně vytvořili na české 

politické scéně hnutí zvané realismus. Sám Masaryk povaţoval Kaizla za realistu 

staročeského, Kramáře za realistu mladočeského a sebe za realistu realistického. 

Oběma stranám však vytýkali, ţe svým konáním nevedou národ k porozumění. 

Vzájemnými souboji pak nezískávají na Rakousku nové a nové pozice.  

Realismus nebyla klasická politická strana, „…je směrem a metodou. Jde 

zde o pokus znárodnit všecku vědu a filozofii a učinit ji přístupnou všem vrstvám 

národa. Realismus je protest proti monopolu vzdělání
78

.“ Základem síly tohoto 

hnutí byly (díky němuţ mohli pilně pracovat): důkladné vzdělání, kriticky tvořivý 

duch, pracovitost a vášeň pro politiku podloţená mravní odpovědností
79

. Kaţdý 

z těchto třech osobností pak měl další vlivné a vzdělané přátele. 

Ve svém programu stanovili bezprostřední úkol české politiky, a to program 

mravní, intelektuální a hmotné povznášení národa a jeho sílení vnitřní. Dále zazněly 

mnohé návrhy jako zlepšení sociálního systému, podpora českého průmyslu, 

sociální reformy, a to vše bylo doplněno základními demokratickými poţadavky. 

Důraz kladli na základní demokratické poţadavky jako jsou svoboda slova a 

myšlení
80

 a také se vyslovili pro všeobecné volební právo. Pokud šlo o státoprávní 
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postavení Čechů, prosazovali úzkou spolupráci Čech, Moravy a Slezska, která by 

měla vést ke zřízení samostatné české provincie ve federalizovaném Rakousku.   

Masaryk s kolegy si kladl otázku: Ke které ze dvou existujících stran se mají 

realisté připojit, či mají-li snad zaloţit třetí stranu vlastní? Druhá varianta zbývala 

právě v okamţiku, kdyby ani jedna strana nevyšla jejich poţadavkům vstříc.  

 

2. 5 Jednání o vstupu do strany Staročeské 

Do české politiky vstoupil Masaryk jako svérázná osobnost stojící prozatím 

mimo oficiální politické proudy. Byl veřejně aktivní a známý především v tzv. 

„profesorské skupině“. Prozatím neměl jasný politický program, snaţil se o zlepšení 

poměrů na univerzitě, v novinách a byl pro pozitivní a aktivní politiku. Byl jiţ 

známý zejména mezi přívrţenci z řad mládeţe, inteligence i z řad dělnictva
81

.  

Nejdříve mu byla blízká strana Staročeská se svou tzv.“drobečkovou 

politikou“, ve které spatřoval pozitivum drobné kaţdodenní práce důleţité pro 

postupné ústupky českému národu. Nelíbila se mu však spolupráce se šlechtou a 

církví, dále také Staročeši nepřihlíţeli příliš rostoucím problémům sociálním.  

Realisté zahájili jednání se staročechy ve snaze stranu obrodit a reformovat. 

Hlavní poţadavek ve straně byl vliv na tisk, ale to se nelíbilo staročeským 

ţurnalistům, proto podrobovali Masaryka silné kritice. Staročeši měli „lepší lidi a 

byli vzdělanější, ale politicky ustrnuli. Mladočeši byli ve vzestupu, proto potřebovali 

nových lidí do parlamentu.“
82

 Kdyţ realisté zjistili, ţe jejich snahy se nesetkávají 

s porozuměním a ţe i někteří vlivní staročeši vstupu realistů do strany nepřáli, 

jednání přerušili. Teprve potom začali jedna s mladočechy.  

Staročeši se nejvíce zkompromitovali pokusem o dohodu s představiteli 

českých němců na rozdělení království Českého do národnostně ohraničených 

krajů. Mladočeši k takovýmto jednání nebyli přizváni a jednání Staročechů tvrdě 

kritizovali. Tím si také v dalších volbách získali většinu hlasů. 
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2. 6 Vstup a působení ve straně Mladočeské 

Po přerušení jednání se staročechy vyvstala před realisty znovu otázka, jak v 

politice dále? Buď samostatně, nebo s mladočechy. V roce 1890 vstupuje Masaryk 

do mladočeské strany jako představitel realistické skupiny se slovy: „Sám jsem 

doufal od spojení realistů a mladočechů, že zejména nastane rozumná dělba práce, 

aby totiž realisté i v politice pracovali více teoreticky – naděje moje se nesplnila 

cele
83

.“ Mladočeši, kteří byli na významném politickém vzestupu, ve volbách 

v roce 1891 dosáhli velkého vítězství a Masaryk byl zvolen poslancem 

v jihočeských okresech do říšské rady. Mladočešství zvítězilo jako radikálnější 

směr, ale jeho vůdci příliš nedovedli organizovat národ na základě rostoucí 

specializace, „místo všenárodní organizace postavili se proti všem novým stranám a 

směrům.“
84

  Na straně mladočeské oceňoval jejich větší demokratičnost, ale vytýkal 

jejich přístup bojovně osobní, neţ věcný.  

Masaryk se právě v devadesátých letech nejvíce zabýval myšlenkou 

demokratizace politiky a uvědomoval si pravou krizi české politiky. Staré strany 

totiţ podle něj nedokázaly absorbovat nové směry myšlení a staly se zkostnatělými. 

Říšský parlament byl však jen zdánlivým nástrojem svobodné politiky. Sice v něm 

probíhala svobodná diskuze, nicméně k ideálu sociálně a národně spravedlivého 

zastoupení
85

 měl daleko. V samotném procesu voleb byli diskriminováni příslušníci 

slovanských národností i sociálně slabší vrstvy.  

Obecnou snahou české politiky v druhé polovině 19. století ve Vídni byl 

jistý pokus o vyrovnání, o větší díl autonomie a především politickou 

rovnoprávnost. Ţádný z tehdejších politiků se však ţádným způsobem nepokusil 

veřejně bořit stávající stát. Podobně přichází nový poslanec Masaryk se snahou o 

reformaci. Jeho myšlenkový obraz se zakládal na pojmu humanity, kterou bychom 

podle něj chápali jako angaţovanost, zainteresovanost, aktivita
86

. Ve sněmu i ve 

straně se soustředil na otázky sociální a kulturní a domníval se, ţe na těchto 
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tématech bude moci konstruktivně pracovat. Masaryk byl ovšem natolik kritická 

osobnost, jeţ se byla ochotna nejméně podřizovat stranickým instrukcím
87

. Kritikou 

vystavoval ať vídeňské vládní kruhy, tak svou vlastní stranu. „Mně se mladočeská 

politika nelíbila svou dvojakostí: byla v Praze a ve Vídni jiná; doma poslanci 

bouřili a ve Vídni si je vláda zavazovala maličkostmi.“
88

 

Masaryk ve straně zaujal pozornost svými kritickými a nekompromisními 

projevy, ale zrovna tak i opravdovým a silným zájmem o osud Rakouska
89

. Tím si 

také ale zase znepřátelil radikální nacionalistické křídlo Mladočechů. Podle 

Masaryka strana nedokázala usmířit svůj demokratismus s nacionalismem, který 

zase zapíral všeobecné hlasovací právo a tak se zase od demokracie vzdaloval.  

Masarykova situace v politice nebyla záviděníhodná. Obzvláště ve sporu 

s Národními listy se profiloval jako odpůrce radikalismu prázdného rétorického 

projevu. Jasně vystupoval proti politice pasivní opozice a veřejně hlásal, ţe Čechům 

nic nebrání, aby poţadovali svá práva. Grégr vyčítal realistům, ţe dělají 

„extrapolitiku“ a ţe jsou ve straně cizím elementem
90

. Masaryk neustál „netaktiku“ 

své strany a mnoţství drobných afér, a proto ze strany i z politiky odešel; v roce 

1893 se vzdal poslaneckého mandátu říšského i zemského sněmu. Jeho realističtí 

kolegové Kaizl a Kramář u Mladočechů zůstali a časem v ní dosáhli významného 

postavení.  

Zpětně pak sám Masaryk tuto svou činnost označoval za politicky nezralou a 

nezkušenou. Ale i přesto Masaryk podával ve vrcholné vídeňské politice dobrou 

práci v otázkách týkajících se kultury (zvláště školství), českého státního práva a 

k otázkám vztahu Rakouska k Jihoslovanům.  

Kdyţ mluvil na říšském sněmu o nutnosti reformovat školství, opět 

poukazoval na to, ţe centralistický systém monarchie přehlíţel potřeby malých 

národů. K poţadavku na zřízení druhé české univerzity připojil i zklamání nad 

nedostatečným počtem českých gymnázií.   
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V otázce o českém státním právu ţádal větší samostatnost. Ţádal aby, Češi 

byli ve spolku rakouských národů slyšeni a aby dostali i stejná práva. Vyslovil se 

důrazně proti centralismu, který podle něj z dob Marie Terezie neprošel výrazného 

uvolnění.   

 

2. 7 Poslanecké mezidobí 

Demisí se však politiky nezřekl, chtěl „…začít zgruntu, chtěl jsem dělat 

politiku buditelskou, působit na mysl našich lidí.“
91

. Ve svém poslaneckém 

mezidobí byl Masaryk velmi plodný ve své spisovatelské činnosti, právě v letech 

1893 – 1907. Studoval literaturu politickou, převáţně od 18. století. Zvláště 

obdivuje Dobrovského, od Palackého čerpá svůj humanitní program, od Havlíčka se 

učí ţurnalistice. Vychází jeho nejslavnější knihy: Česká otázka (1895), Naše nynější 

krize (1895), Jan Hus (1896), Karel Havlíček (1896), Otázka sociální (1898). 

V těchto dílech se Masaryk zamýšlel nad hlavními politickými a filozofickými 

otázkami své doby.  

V České otázce zformuloval svou syntézu českých dějin a na jejím základě 

pak postavil svůj budoucí politický program
92

. Stanovil zde svůj realistický 

program, jako například vydatné sociální reformy, práci kulturní, politiku vnitřní, to 

znamenalo znárodnit všechnu vědu i filozofii. Kniha byla psaná jako výzva 

k diskusi o české politice a byla určena především staročechům a mladočechům. 

Kriticky však proti ní vystoupil jeho kolega Kaizl, který právě svojí mladočeskou 

stranu hájí, i kdyţ k situaci uvnitř strany měl také několik výtek.  

V tomto vědeckém období předkládal společnosti propracovaný a soustavný 

program politického pokroku
93

. Zaloţil jej na myšlence, ţe se malý národ jako Češi 

musí proti přesile velkých mocných národů udrţet pomocí kulturní a hospodářské 

zdatnosti, vysoké úrovně vzdělání a ţe ve své historické tradici rozpozná 

univerzální hodnoty a bude je odhodlaně bránit.  
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Hodnotil situaci v politických kruzích. Vyjádřil zde nespokojenost 

s dosavadní politikou hlavních stran. „Zatím politické spektrum zaplňuje strana 

staročeská a proti ní jsou všechny strany a směry pouhou modifikací národního 

programu. Podobně je na tom strana mladočeská, jejíž význam a zásluha je 

v oprávněné opozici proti vadám národní politiky staročeské a s tím programu 

Palackého. Avšak strana mladočeská vidouc tuto opozici dosud nevyspěla z negace 

a nepodala zatím celkového národního programu
94

.  

V tomto období zastával vizi aktivní společenské práce, avšak mimo 

oficiální politické kruhy. O potřebě změnit toto stanovisko ho přesvědčili události 

na konci devadesátých let
95

. Díky volební reformě mohli v páté kurii volit všichni 

zletilí muţi a počet voličů tak výrazně stoupl. Na Masaryka (podle F. Koláře
96

) 

zapůsobil nezdar Badeniho jazykových nařízení
97

, proti kterému se tvrdě postavili 

Němci. Jejich úřední činnost by tak byla prakticky zničena. V reakci na souhrn 

těchto událostí ustoupil od „nepolitické politiky“.  

 

2. 8 Návrat do politiky 

V roce 1900 zakládá na popud svých stoupenců novou Českou stranu 

lidovou (přezdívanou realistickou nebo také v roce 1906 přejmenovanou na Českou 

stranu pokrokovou). Myšlenka zaloţení strany nebyla jeho, inicioval jí nejvíce 

redaktor Času Jan Herben. Právě tisk, jako byl Čas a Naše doba, pomáhal jemu i 

jeho stoupencům veřejně pracovat. Ve spektru české politiky stála strana na levém 

středu
98

.  

                                                

94 Masaryk 1969, str. 242 

95 Brabec 2002, str. 57 

96 Brabec 2002, str. 57 

97 Badeniho jazyková nařízení byla neúspěšná jazyková nařízení z roku 1897, snaţila se 

zrovnoprávnit češtinu s němčinou ve vnitřně-úředním styku Rakouska-Uherska. Po Stremayrových 
jazykových nařízeních z roku 1880 došlo k zrovnoprávnění češtiny a němčiny při vnějším styku 

občana s úřady. Vnitřní úřadování však zůstalo německé. Badeniho nařízení měla zrovnoprávnit 

češtinu a němčinu i ve vnitřním úřadování. Všichni úředníci měli od roku 1901 prokazovat, ţe 

ovládají oba jazyky, coţ ovšem bylo pro české Němce zcela nepřijatelné. Na rozdíl od Čechů, kteří 

se německy učili ve školách, Němci většinou česky neuměli a byli by tedy vyloučeni ze státní sluţby 

nebo dokonce z veřejného ţivota vůbec. Po protestech musel Badeni odstoupit a jeho nástupce 

nařízení zrušil, coţ zase odmítali Češi. ( pouţito z:  www.wikipedie.cz dne 10.6.2012)   
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Nešlo o běţnou politickou stranu. Realismus byl Masarykův směr; původně 

vědecký, filozofický a kritický, usilující o zvědečtění politiky; postupně se 

konstituoval jako směr sociálně politický. V jeho vedení se formovala skupina 

vzdělaných a kriticky myslících lidí.  

V prvních volbách v roce 1901 však realisté neuspěli. Strana byla 

orientovaná převáţně na úzkou vrstvu inteligence. Strana si byla svojí orientací 

blízko se sociálními demokraty a spolu s nimi Masaryk například vystoupil v roce 

1905 na generální stávce za podporu všeobecného hlasovacího práva. Ministerský 

předseda Beck spolu s císařem obecné hlasovací právo schválili a čekali, ţe 

příchodem sociálních stran do parlamentu se zeslabí spory národnostní.  

Do politického programu svojí strany Masaryk začlenil jen reálné 

poţadavky a ne ideální vize, a proto nebyla příliš přitaţlivá pro voličskou základnu. 

Konkrétně v poţadavcích zazněly například snahy o politickou samostatnost, která 

by dala českému národu větší míru autonomie
99

. Také se dovolával přirozeného 

práva a ţádal úplnou rovnoprávnost Čechů s Němci. Právě právo přirozené nadřadil 

právu historického, které sice pozitivně oceňoval, ale povaţoval ho za slabší. 

Z dalších poţadavků to potom byly revize hlasovacího práva, rozvoj výchovy a 

vzdělání, emancipace ţen, atd.
100

  

Strana v prvním kole ve volbách v roce 1907 získala málo hlasů, ale ve 

druhém kole byla kandidátka podpořena dohodou se sociálními demokraty. 

Protiváhou realistům byli na Valašsku klerikálové, kteří poslali do boje ţivnostníka-

knihkupce Povondru. Masaryk si získal voliče hlavně tím, ţe se na výstupech zdrţel 

uráţlivých frází o protikandidátovi a politických hesel. Mluvil raději o alkoholismu 

o hospodářství, atd. Snaţil se prosazovat politiku všech tříd, ţivnostníků i sociálně 

slabých. Podařilo se vyhrát jen dvěma kandidátům: Masarykovi a prof. Drtinovi. V 

dalších volbách v roce 1911 získal opět jeden poslanecký mandát. 

Hned na prvním zasedání říšské rady přednesl řeč, která byla svým duchem 

„kriticky státotvorná“. Poukázal na to, ţe hybnou silou hospodářského vývoje byly 

národy, nikoliv stát. Proto by měla vláda integrovat národy do monarchie a měla by 
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být k nim spravedlivá. Opětovným vstupem do vídeňského parlamentu Masaryk 

poznával politické zákulisí a začínal se vyrovnávat s představou 

nereformovatelnosti státu. Opět ale je třeba připomenout, ţe do vypuknutí války byl 

Masaryk vţdy loajální Rakouskému státu a do roku 1914 oficiálně ţádný program 

za rozbití monarchie nevyhlásil. Zde se nechal inspirovat Palackým a například jeho 

statí „Idea státu rakouského“, ve které poţadoval zachování říše ovšem na 

federativním základě.  

Před válkou Masaryk vydává svou knihu Rusko a Evropa, kde reflektuje 

styky s Rusy. Těmi poznával, co se dalo od Ruska očekávat, protoţe znal místní 

prostředí. To mu potom pomohlo k orientaci v chaosu ruské revoluce. Jako poslanec 

měl také styky s Poláky, Jihoslovany a dalšími národnostními skupinami říše.  

Masarykův rozchod s Rakouskem pak začal vrcholit v roce 1909, po 

vykonstruovaných procesech s Jihoslovany. Demonstroval politickou a morální 

nevěrohodnost výpovědí svědků, dokládal metodu provokatérství a upozorňoval na 

zmanipulování justice.   

V období od 1909 do 1911 se Masaryk jako poslanec soustředil hlavně na 

zahraniční politiku. Naopak v rakouské vnitřní politice byla pokračující stagnace. 

Rakousko mělo v tuto dobu poslední šanci reformovat se tak důkladně, aby podalo 

nový důkaz své ţivotaschopnosti. Hlavní političtí aktéři ve Vídni to ale buď 

nevěděli, nebo si to nechtěli nechat připustit.  

Vláda a císař neměli ţádnou pozitivní národností politiku, která by dala 

Čechům alespoň naději. Vţdy byli pouze upřednostňováni Němci a Maďaři, coţ 

neustále způsobovalo národnostní konflikty. Důrazně upozorňoval, ţe vypořádání 

se s národní problematikou je nejenom v zájmu jednotlivých národů, ale i v zájmu 

zdárného chodu celé rakouské říše
101

. „Nemám nic proti tomu, abychom se stali 

Velkorakušany… Velkorakousko musí být svobodomyslné, pokrokové, 

demokratické
102

“. Z širšího úhlu pohledu si začínal uvědomovat, ţe Rakousko je 

absolutně nereformovatelné. Jeho snaha demokratizace monarchie vţdy naráţela na 

dominantní postavení habsburské dynastie, aristokracie, katolické církve a 
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armády
103

. Na začátku první světové války ho o bezmoci změny utvrzovaly i 

rozhovory s nejvyššími vídeňskými politiky. V Praze ho přijal místodrţitel hrabě 

Thun-Hohenstein, ve Vídni před odjezdem do emigrace hovořil o státoprávním 

postavení s Koerberem (ministerským předsedou), který mu dal jasně najevo: 

„Vítězství posílí starý režim a nový… nebude o nic lepší; po válce budou rozhodovat 

vojáci. A ti budou centralizovat a germanizovat, bude absolutismus s parlamentní 

okrasou“
104

.  

Masaryk nezavrhoval ţádnou metodu, ani revoluční. Nesměl být však 

radikalismus druhem jisté módy, jistého exhibicionismu, bez trpělivé přípravné 

práce, jedním činem
105

. Opravdu autentický boj proti moci a násilí musí být veden 

zaţitou touhou a bytostným úsilím. Také to neznamená pasivitu a kapitulantství, ale 

proti násilí se musí bránit a v nutných případech lze uţít i násilných prostředků
106

. 

Proto se vydal do emigrace a Rakousku vyhlásil otevřený boj. 

 

2. 9 První světová válka 

Oblast mezi Německem a Ruskem byla dlouhodobě suţována 

dlouhotrvajícími náboţenskými i politickými válkami. Proto je potřeba dát podle 

Masaryka tomuto prostoru nekonfliktní alternativu, koncepci s dlouhodobě, 

duchovně a mravně zakotvenou perspektivou
107

. A zde Masaryk rozvíjel myšlenku 

Palackého a jeho demokratické federalizace Rakouska, které tomuto prostoru 

vévodí. Tato koncepce ovšem zase naráţela na vládní vídeňské kruhy, které 

vycházely z mechanicko-materialistických východisek. Zde potom můţeme vidět 

Masarykovo rozhodnutí k otevřenému boji (na straně Dohody). Válku 

charakterizoval jako boj velmocí o světovládu, ale případná poráţka centrálních 

mocností zde mohla otevřít reálnou moţnost demokratického uspořádání států ve 

střední Evropě.  

                                                

103 Brabec 2002, str. 59 

104 Masaryk 2005, str. 30 

105Machovec 1968, str. 138 

106Machovec 1968, str. 141 

107 Bednář 1996, str. 125 



30 

 

Masaryk po druhé návštěvě Holandska jiţ neváhal a odešel do neutrální 

Itálie. Jeho rozhodnutí nebyl jednoduché, v Praze musel zanechat část svojí rodiny. 

Zde mu byla oporou jeho ţena Charlotta, která byla připravena snášet důsledky 

všech manţelových činů, stát morálně a celým duchem při něm
108

. Masaryk viděl 

všechna rizika, ale přesto doufal, ţe se do Čech a do Prahy brzy vrátí. V Ţenevě 

dostává od svých přátel zprávy, aby se zpět nevracel, ţe po příjezdu hrozilo jeho 

okamţité zatčení. Zde také vystoupil s projevem o českých státoprávních 

poţadavcích. Zde opakovaně vyzýval k boji za svobodu. Je třeba říci, ţe české země 

byly pro západní mocnosti rakouským spojencem a tím pádem i Češi byli oficiálně 

občany nepřátelského státu.  

Po vypuknutí války se většina politiků pasivně stáhla z politického dění. 

Masaryk (a podobně i Karel Kramář) však vystoupil se svými vypracovanými 

politickými projekty. Projekty nebyly totoţné, lišily se jak ideovými a politickými 

východisky, tak prognózou dalšího vývoje. Potencionálně to byly projekty 

konkurenční
109

. Masaryk vystoupil s memorandem (v květnu 1915, pro britské 

vládní kruhy), kde výslovně poţaduje praktický válečný plán Spojenců
110

, 

zaměřený proti centrálním mocnostem. Měl to být jak plán obrany, tak plán 

prosazení mravního a politického pokroku Evropy a humanity. To byla Masarykova 

inspirace pro spojenecký program, který měl za cíl rekonstrukci a obnovu Evropy 

jako celku.  

Tyto snahy o Evropskou, vzájemnost, federalizaci, spolupráci vyvrcholili 

v Masarykovu plánu o vytvoření „Spojených států východní Evropy“, které 

projednával například s řeckým ministerským předsedou a rumunským ministrem 

zahraničí během paříţských mírových jednání
111

. Bohuţel ale nedospěli k realizaci 

a místo toho vzniklo uskupení „Malá dohoda“. 

Masarykova koncepce evropského sjednocení se neuskutečnila z několika 

důvodů. Spojené státy se stáhly z Evropy a ve francouzské a britské politice 
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převáţil odklon od původních plánů směrem k sobeckým zájmům. Druhá světová 

válka pak byla pouze logickým výsledkem této politické krátkozrakosti
112

. 

I po první světové válce je jeho myšlení charakteristické tím, ţe mu 

nepostačila „prázdná“ samostatnost státu. I zde usiloval o spolupráci, o sdruţování, 

o federaci národů. Jenom tak se mohlo docílit účelné organizace člověčenstva, 

demokracie a humanity.   
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Závěr 

 Masaryk vytvořil velké dílo, za kterým se dnes velmi často ohlíţíme. Jeho 

úsilí jako demokrata a humanisty bylo přispět ke zlepšení světa a jeho doby. Jeho 

mottem byla vzdělanost a pracovitost a to můţeme vidět po celou jeho ţivotní 

dráhu. Neustále se usilovně vzdělával a neustále vynakládal velkou práci, aby 

dosáhl kýţených výsledků. Ač byl velký kritik, tak přesto ke všem problémům 

přistupoval pozitivně. Jako filozof i jako politický činitel usiloval o harmonii 

v ţivotě. Vţdy usiloval o co nejhlubší poznání.  

 Při studiu jeho odkazu se můţeme přesvědčit, ţe neusiloval o vytvoření 

nějakého nového systému, který by vše vyřešil. Šlo mu vţdy o kritickou analýzu jiţ 

existujících schémat a jejich inovaci. Tím nejpodstatnějším byla víra v humanitu a 

demokracii, usilovné hledání pravdy a v neposlední řadě mravní a náboţenský 

příkaz lásky k člověku
113

.   

 V jeho odkazu poznáváme jeho zápasy o smysl vědy, dějinného vědomí, o 

samotný smysl ţivota. Zde se setkáváme s jednou z nejvyhraněnějších a 

nejsloţitějších osobností našich dějin. V mravním smyslu je však jeho odkaz velice 

cenný a podnětný.  

Dnes se nemůţeme k Masarykovi vracet doslovně. Mluvil o trochu jinou 

řečí, neţ jsme zvyklí dnes. Kladl si však na konci minulého století otázky, které 

nepozbyly aktuálnosti ani dnes. Je našemu národnímu i světovému myšlení tak 

blízký, ţe při četbě jeho děl nevycházíme z údivu.  

Masarykovi šlo vţdy především o střízlivou autentičnost, skutečnou ţivost a 

mravní opravdovost uvědomělé lidské existence
114

. A kudy vede cesta 

k autentičnosti lidského ţivota? Společenské a hospodářské reformy zvenku a shora 

nestačí. Pouze tam kde lidé osobně hledají a v kaţdodenní práci nacházejí nový 

skutečný a pravdivý smysl ţivota, jen tam mohou být účinné.  

Masaryk vytvořil ve svém programu jádro dějinného vědomí českého 

člověka. Navázal na minulost svých předchůdců (Jan Hus, Jan Amos Komenský, 

Josef Dobrovský, František Palacký, Karel Havlíček…) a zdůrazňuje náš závazek 
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pro novou orientaci v soudobém dění. České dějiny tak dostaly svůj smysl a v jejich 

chápání byl zakotven i náš politický program. Tím programem je humanitní 

demokratismus.  

Masarykovy hlavní velké spisy (Česká otázka, Naše nynější krize, Karel 

Havlíček, Jan hus, Otázka sociální, Moderní člověk a náboţenství, Nová Evropa, 

Světová revoluce atd.) jsou dokladem jeho činnosti vědecké, filozofické a odborně 

kritické. Ukazuje se v nich jeho angaţovanost v řešení aktuálních problémů 

sociologických, literárně kritických, filosoficko-náboţenských a filosoficko-

historických, vědecko-morálních a politických. Ve všech spisech vidíme jeho 

osobní politickou angaţovanost. Nejdůleţitější však je, ţe vţdy se snaţil danou 

tématiku analyzovat do hloubky a vystavit ji silnému kritickému myšlení.  

 

 Tato práce se pokusila vytvořit průsečík mezi Masarykovou politickou teorií 

a praxí. Úkol to nebyl jednoduchý. Snaţil jsem se čerpat z jeho stěţejních děl, ve 

kterých se k politickým tématům vyjadřuje. Masarykovo myšlení zabírá obrovský 

okruh širokého poznání. Proto uţ stanovením témat dochází k určitému zúţení na 

menší okruh otázek. Tyto témata jsem se pokusil rozebrat na úrovni teoretické za 

pomocí primární i sekundární literatury. Je potřeba říci, ţe se autoři neshodují vţdy 

v rozboru konkrétní problematiky, proto jsem se snaţil uvést jen momenty, kde mají 

autoři stejný nebo podobný názor. 

 Ve druhé části práce jsem si vzal k ruce literaturu spíše na historické bázi a 

s její pomocí jsem se snaţil rozebrat Masarykův aktivní ţivot. Jako politik a státník 

byl opět velmi činný, proto jsem vybral právě jeho ţivotní okamţiky, které mi 

nejvíce korespondovaly s jeho politickou teorií. Na základě této teorie jsem se 

snaţil vyzdvihnout jeho vliv na dění ve společnosti, jeho rozhodující politické 

kroky a jeho praktické činy.  

 Musím podotknout, ţe ani tak významné osobnosti, jakou Masaryk byl, se 

nepodařilo uvést všechnu svojí filozofii do praxe. Masaryk byl velice svéráznou 

postavou, ale ne vţdy vyslyšenou. Za svou pravdu musel velmi často bojovat proti 

nepochopení, proti neznalosti, mnohdy i proti vulgaritě. Vţdy mu šlo o podstatu, o 

znalost věcí do hloubky. Proto se jeho politická teorie neshoduje s praxí na sto 

procent.  
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 Jeho politické působení po vypuknutí první světové války se shodovalo 

s jeho teorií, ale také dospělo k určitým změnám. Kaţdopádně jeho politická praxe 

po odchodu do emigrace a následně jako prezidenta Československa, by jiţ mohla 

být samostatná práce. Touto etapou jeho ţivota se jiţ nezabývám.  
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Klíčová hesla podle Masaryka 

Humanita 

 Tu Masaryk chápe jako lásku k bliţnímu. Humanita je mu základem 

mravnosti, je argumentem pro demokracii, je i národním programem. Humanita 

vede člověka k důvěře v lidi. Jen z humanity můţe vyrůst pravá demokracie. 

Upevňováním pozitivní humanity je rozumná a poctivá politika. Idea humanitní pak 

splývá s ideou národní.  

 

Demokracie 

Symbolicky také víra v člověka a v jeho hodnotu, duchovnost a nesmrtelnou 

duši. Eticky je demokracie zdůvodněna jako politické uskutečňování lásky 

k bliţnímu. Je zde pak vztah k náboţenství, kdy demokracie je jako uskutečňování 

boţího řádu na zemi.  

Není to jen státní forma, je to názor na ţivot, který spočívá v důvěře a 

v lidskost. Demokracie vyţaduje přemýšlení svobodných občanů. Demokratismus 

je zaloţen na kaţdodenní práci.  

Vezmeme-li v potaz mravní úsudek, je demokracie bojem proti násilí a 

bezpráví. Demokracie není lidstvu přirozená, musí se o ni usilovně pracovat.  

 

Tolerance 

 Tolerance je ctnost, je to součást pravé humanity. V toleranci je statečnost a 

důslednost. Tolerance se tvoří skrze hledání kompromisu. Bez tolerance není 

svobody. Pravá svoboda pak dělá místo pro lepší poznání, lepší organizaci, 

rozumnější jednání.  

 

Filozofie 

 Je to moudrost, hlubší poznání a vědění; je to pokus o celkový názor na svět 

a na ţivot. Filozofie je souhrnem všeho myšlení, syntézou všech věd. 

 Filozofie je spojena s teorií. Teorie má velkou hodnotu a je si rovna s praxí, 

s jednáním. Obě dvě jdou společně a ani jedna není nadřazena druhé 

 



36 

 

Politika 

 Politika je provádění a upevňování humanity uvnitř i navenek. Politiku 

musíme důsledně podřizovat etickým zákonům. Politika je vědou úzce spojena 

s dalšími obory: státní a mezinárodní právo, ekonomie, dějiny, sociologie. 

 K politice má přímý vztah filozofie, která usiluju o celkový názor na ţivot a 

svět, tedy i ţivot společenský.  

 

Národ, národnost 

 Důleţitá je zde poloha a velikost území. Velký národ můţe postupovat jinak 

neţ národ s malým územím. O kaţdém národu rozhodují poměry přírodní i 

hospodářské. Politická samostatnost bez hospodářské je nemoţná.  

 Národy nejsou ohroţeny mezinárodností, ale výbojnými nacionalisty. Mezi 

láskou k národu, láskou k vlasti a humanitou není rozporu; mezi nacionalismem a 

humanitou ale uţ je. Národ, který by ţil jen pro sebe, by byl stejně ubohý jako 

člověk ţijící jen pro sebe. Ani národy, ani jedinci tu nejsou proto, aby naplňovali 

své sobecké účely.   

 

Pravda 

 Pravda je to, co bezpečně a kriticky víme; je to uvědomělá skutečnost. 

K pravdě a k poznání obecně docházíme myšlením, protoţe člověk je bytost 

myslící. Hledání pravdy je jedna ze záruk našeho poznání. Pravda je soud, který 

obstál před kritikou. Pravdu nikdy nemáme celou, k pravdě se můţeme pouze více a 

více blíţit.  

 

Náboţenství 

 Podstatou náboţenství je teismus, uznání boţí existence. Náboţenství je 

Masarykovi vírou, věřením, nepochybováním. Náboţenství mají svoje učení, 

dogmata, nebo přikázání a v této kodifikaci se formuje do církve. Pak rozlišuje mezi 

náboţenstvím a teismem, kde teismus je hypotézou pro vznik a vývoj světa. Jednou 

z forem náboţenství je bohosluţba, zvláštní slavnostní výkon, soukromý pak ve 

formě modlitby.  
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 Náboţenství vzniká z poměru člověka k celému světu, zvláště Bohu. 

V náboţenství je obsaţena mravnost. Náboţenství není jen teorie a učení církve. Je 

rozdíl mezi etikou náboţenskou a etikou teologickou a církevní.  

 

Zboţnost 

 Osobní poměr k Bohu. Zboţnost můţeme cítit rozmanitě. Úcta k Bohu je i 

láska k bliţnímu, důvěra vděčnost. Zboţností dáváme ţivotu důleţitost, váţnost a 

krásu. Zboţností uznáváme i svět mimo nás, světa boţího a světa bliţních.  
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Přehled důležitých životních dat 

1850  7.3. narozen v Hodoníně jako prvorozený syn Josefa a Terezie 

Masarykových 

1861 – 1863 studium na reálce v Hustopečích 

1865  počátek studia na německém gymnáziu v Brně  

1869 vstup na akademické gymnázium v Brně 

1872   maturita, zápis na fakultu filosofickou Vídeňské univerzity, obor filologie  

1875 první články ve Světozoru 

1876  doktorát vídeňské univerzity v oboru filosofie  

1876 – 77  roční pobyt na univerzitě v Lipsku  

1877 seznámení se svou budoucí ţenou Charlottou Garriguovou 

1878 předloţení habilitační práce Sebevražda hromadným jevem společenským 

moderní osvěty  

1879   po obhajobě práce habilitace, získává pedagogický titul docent, soukromý 

docent na Vídeňské univerzitě  

1880 přestoupil z církve římskokatolické do církve reformované evangelické 

1882  příchod do Prahy, mimořádný profesor filozofie, Česká univerzita v Praze  

1883 první číslo měsíčníku Athenaeum 

1886  v Athenaeu vyšla stať Jana Gabauera – tím zahájen spor o pravost Rukopisů 

1886 první číslo Herbenova čtrnáctideníku čas, Masaryk se později stává 

spolupracovníkem 

1886 narození syna Jana, budoucího československého státníka 

1887, 1888  cesty do Ruska, také návštěvy L.N.Tolstého 

1890   jednání se staročechy a po neúspěchu u nich s mladočechy, přijat k 

mladočechům  

1891 ve volbách do říšské rady zvolen v Pošumaví poslancem za mladočeskou 

stranu 

1891 koncem roku za mladočeskou stranu zvolen poslancem zemského sněmu 

1891 – 93  poslanec Říšské rady, mandát za mladočechy  

1891 – 93  Český zemský sněm, mandát za mladočechy  

1893   vzdal se obou mandátů  
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1895 Česká otázka, Naše nynější krize 

1896 Jan Hus, Karel Havlíček 

1897   řádný profesor Karlovy univerzity (ordinář) – zde působí do roku 1914 

1898 Moderní člověk a náboženství (v Naší době), Otázka sociální 

1899 Hilsneriáda, boj proti pověře, rasové nenávisti a politickému zneuţití justice 

1900 zaloţení české strany lidové (od 1905 Česká strana pokroková), tzv. 

„realisté“, v čele této strany působil do roku 1914 

1902 Cesta do Ameriky, přednášky a veřejná vystoupení na Chicagské univerzitě, 

první kontakty s americkými Čechy a Slováky   

1906   soudní spor, hájen Václavem Boučkem proti ţalobě 306 katechetů pro 

uráţku na cti  

1907 s podporou sociálních demokratů na Valašsku zvolen poslancem říšské rady 

za Českou stranu pokrokovou (realistickou) 

1907 - 14  podruhé poslancem Říšské rady s mandátem realistů  

1909   protest proti zinscenovanému Záhřebskému procesu, úspěšné odhalení 

komplotu ministerstva zahraničí v Říšském sněmu  

1911 v červnu znovuzvolen poslancem říšské rady 

1913 Rusko a Evropa (první dva díly německy) 

1914 odjezd do exilu 

1915 (6.7.)  na Husových oslavách a pětistém výročí v Ţenevě vyhlašuje otevřený 

boj proti habsburské nadvládě 

1915 na Masaryka vydáno stíháni z velezrady, přednášky v Londýně 

1916 Masaryk zvolen předsedou Česko-slovenské národní rady  

1917 příjezd do Petrohradu, působení v Rusku 

1918 odjezd z Ruska do Ameriky, tam spolupodepisuje Pittsburskou dohodu 

s formulací poţadavku autonomie Slovenska v československém státě, vyhlášení 

samostatného Československa v Praze  

1918 (14.11.)  zvolen prezidentem republiky (v nepřítomnosti) 

1918 (21.12.)  návrat do Prahy z exilu  

1920 – Masaryk podruhé zvolen prezidentem a  

1925 Světová revoluce 

1927  potřetí zvolen prezidentem 

1930 přijat zákon T. G. Masaryk se zasloužil o stát 
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1934 počtvrté zvolen prezidentem 

1935 (14.12.)  pro nemoc a stáří ve svých pokročilých 85 letech abdikoval  

1937   zemřel na zámku v Lánech (za přítomnosti Edvarda Beneše a rodiny),  

(21.9.)  pohřben v Lánech 
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