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PREZIDENT MASARYK
Je jen málo historických období, která jsou tak jednoznačně spojena s jediným
člověkem, jako je éra první republiky se svým prezidentem. Byl jím po valnou
většinu času Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937).
Narodil se v moravském Hodoníně: otec Josef byl kočí původem ze slovenských Kopčan, matka pocházela z jižní Moravy. Přes chudý původ a řadu potíží
dokázal vystudovat gymnázium a vídeňskou univerzitu. Při studijním pobytu
v německém Lipsku se seznámil s Američankou Charlotte Garrigueovou, kterou
si vzal za ženu a její příjmení připojil ke svému. Měli spolu pět dětí.
Roku 1882 se stal profesorem filozofie na pražské české univerzitě: vedle přednášek se ovšem také aktivně zapojil i do veřejného života. Nebál se ani takových
témat a názorů, kdy kvůli pravdě stál klidně i proti názoru většiny národa. Byly to
například spory o pravosti či nepravosti podvržených Rukopisu královédvorského
a Rukopisu zelenohorského nebo tzv. Hilsnerova aféra, kdy se postavil za mladého
žida, obviněného bez jasných důkazů z rituální vraždy. Nejvíce však k jeho postavení v českém národě přispěla jeho činnost za první světové války, kdy čtyři roky
žil v exilu a na všech frontách bojoval za vznik československého státu.
Podle ústavy neměl velké pravomoci, ale silou své osobnosti i jednáním „za
scénou“ dokázal mnohdy usmířit neusmiřitelné a zásadní rolí se tak zasloužil
o vytvoření Československa jako demokratického státu.
Jeho zdraví se ale značně zhoršovalo a v závěru už byl téměř slepý. V roce 1935
se rozhodl odstoupit a za svého nástupce prosadil Edvarda Beneše. Dva roky poté,
14. září 1937, na zámku v Lánech, kde měl letní sídlo, zemřel a po velkolepém
pohřbu tam byl i pochován.

Z AJ Í M AVO S T:
O jeho roli v politice vypovídá už to, že byl
celkem čtyřikrát (1918, 1920, 1927, 1934)
zvolen do úřadu československého prezidenta,
aniž by měl vážnějšího protikandidáta.
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