


jeho boj rulropisný; odtud jeho práce v Hilsnerově procesu. Zdůrazňuje, že český národ, 
jako žádný národ si nesmí ničeho · nalhávat, byť lež v prvém okatnžiku byla sladká. 
Proto jest proti národnímu pohodlnictví, proto ukazuje, že český národ musí se včle
niti v úsilí velké společnosti jiných národÍ1. Vychází ze skutečnosti. Jest realistou. Celý 
svůj zápas stayí na široké základy, na mravní základy. Není politikem, který by hledal 
okamžité úspěchy. Dovede jíti proti proudu, dovede jíti vytrvale proti proudu, ne z ra
dosti j:íti proti tomu, co jest, ale proto, že má před sebou jasný životní program, jasný 
pohled na celý život, jasný pohled na ú~oly a poslání českého. národa. Ví, že "myslit 
bolí". Ale ví, že není jiné pomoci, než nutit národ, aby myslil, třebaže t'O bolí. Jest proti 
české malosti; uvědomuje si, že musíme dělati politiku světovou; proto věnuje pozor
nost světu ruskému. Proto. upozorňuj:e na svět anglosaský, až dosud u nás opomíjený. 
V politice nevidí hru politických sil jednotlivých stran, jednotlivých složek společnosti; 
vidí v ní úsilí o reformu celé společnosti, o naplněni humanitního ideálu. Proto se staví 
na stranu sociálně slabých. Proto jde v čele dělnictva, i když má odmítavé stanovisko 
k marxismu. Proto stále usilujie o. sociální spravedlnost. Uvědomuje si, že "osvobození 
dělnictva jest osvobozením nás všech". 

Tato kritická práce Masarykova před vál~ou jreví se nám dnes jako kladná, pří

pravná práce, která jest krásnou předehrou k jeho vůdcovské roli za války. 
Za světová války rychle rozpoznává, oč jde v tomto zápolení sil národních a stát

ních. Zápas malého národa o státní sarnostatnost dovede včleniti do tohoto velkého zá
pasu. Dovede získati spoj,enecké státy pro českou otázku. Dovede získati tisíce Čechů 
a Slováků za hranicemi pro společný zápas. Nedávno byl ještě vůdcem malé .české poli
tické strany, sdružujkí vzdělance. Netrvá dlouho a stává se duchovním vůdcem nejlido
vějšího vojska, jaké kdy bylo vytvořeno; j:eho jméno v utlačené vlasti j,est spoj'Ováno 
s nejkrásněj,šími naděj'emi do budoucnosti. 

Tak se v·rací v roce 1918 do Prahy jako první president republiky. Republika, která 
nemá Ještě hranic, která nemá ještě ústavy, republika, která si tvoří teprve své základní 
demokratické instituce, dostává do vínku velkou autoritu. Jméno T. G. Masaryka. To 
jest pevný bod, bod, o. který se vše opírá v době, kdy všude j,est zmatek, byť radostný. 
To j'est základní krystalisační bod. Ale je to také jméno, které znamená program. Filosof 
stal se hlavou státu. Před válkou usiloval o to, aby národ po pravdě si uvědomil, 00 

jest jeho poslání. Za války organisoval revoluci. Po převratu přijímá povinnost vésti 
stát. Tato kapitola jest nejméně známá. Vidíme výsledky neznajke, na kolik se plně 
podařilo prosaditi Masarykovi jeho názor, na kolik a kde se mu poda·řilo zabrániti tomu, 
co považoval za škodlivé. Vidíme zhruba výsledek, neboť na tom, že u nás demokracie 
jest pevným režimem, systémem, který se vžívá v době, kdy v okolí demokracie byla 
odstraněna, má velký podíl právě demokratický vůdce republiky. Jako dovedl za války 
získat v kulturním světě zájem Ol českou otázku, tak i po válce pokračuj;e ve svém úsilí 
včleniti Československo v souhru kulturních a demokratických sil. Vládne silou své 
myšlenky. Dovede udržovati a zcelovati síly j'ednotlivých politických stran tak, aby 
měly na mysli prospěch státu. Politické strany JSQU základem politického života; pre
sident svojí autoritou Jest jedinou proti~ahou politických stran, tam, kde by chtěly 
uplatňovati svoJe zájmy, které nejsou slučitelny s prospěchem národního a státního 
celku. Jest si vědom toho, že nestačí jen svobodu vydobýt, že jest potřebí jí udržet, za
jistiti, rozšířiti. Odtud jeho úsilí, aby demokracie splnila požadavky pracujících. Odtud 
jeho zájem na tom, aby menšinové národnosti, hlavně Němci byli přibráni ke kladné 
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