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       „Prezident Osvoboditel“ 
 
„Myslím-li na věčnost, nemyslím ani tak na smrt a co je 
po ní, jako spíš na život a jeho obsah. Člověk sám sobě, 
člověk je hodnotnější jako bytost duchovní. A 
nesmrtelnost plyne i u uznání Boha, z víry ve světový 
řád a jeho spravedlnost. Nebylo by spravedlnosti bez 
věčnosti. Věčnost se prožívá už teď v tomto životě – 
nemáme zkušenost o životě po smrti, ale máme 
zkušenost už teď, že život opravdový je život žitý jen sub 
specie aeterni (pod zorným úhlem věčnosti)… Ta 

zkušenost závisí na nás, na tom, jak žijeme, čeho jsme plni a co ze svého života 
chceme učinit.“ 
 
 
• Masaryk byl arituální člověk. Než filozof je spíš sociolog a politolog. Byl původem 
římský katolík, vstoupil k evangelíkům.  
• Jako profesor musel mít členství ve státem uznané církvi! Jeho členství bylo 
formální. 
• Masaryk byl proti povinné výuce náboženství, chtěl ji zdobrovolnit. Nikdy neřekl nic 
proti Bohu. 
• Česká otázka pro něj byla otázkou náboženskou.  Postuloval linii od M. Jana Husa, 
Chelčického, českých bratří k humanitě hlásané českými obrozenci. 
• Husův význam vnímal především jako mravní výzvu, jeho církevní a dogmatickou 
víru ponechával minulosti. 
• V roce 1914 ve věku 65 let se rozhodl odejít do exilu a vést odboj proti Rakousku za 
osvobození českého a slovenského národa. 18. prosince opustil zemi, bez kdovíjaké 
podpory doma a bez valných výhledů na úspěch. 
• Masaryk mohl cestovat po světě jen díky tomu, že mu Srbský král udělil pas. 
• 15. listopadu 1918 byl Masaryk zvolen prezidentem Československa. Z USA se 
přeplavil do Velké Británie, následovala návštěva Paříže, Itálie. V pátek 20. prosince 
překročil naše hranice. 
• Masaryk žil krédem: Ježíš, ne Caesar, opakuju – toť smysl našich dějin a 
demokracie.   
• Masaryk ještě v roce 1935 prosadil jako svého nástupce Edvarda Beneše, jako 
nejbližšího a nejspolehlivějšího spolubojovníka. V listopadu 1935 Masaryk písemně 
podal demisi. Dožíval své dny v Lánech. Zemřel 14. září 1937. 

 


