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T. G. Masaryk
a Franti‰ek Barto‰

Osud tûchto dvou velk˘ch muÏÛ na‰í kultury
a v pfiípadû TGM posléze i politiky je v mnohém
podobn˘. PfiestoÏe Franti‰ek Barto‰ (1837) byl o tfii-
náct let star‰í neÏ Tomá‰ Garrigue Masaryk (1850).
Oba strávili dûtství v chudém venkovském prostfiedí.
Patrnû zde se formoval i jejich vztah k lidové písniã-
ce a vesnické kultufie. Oba, a to se málo ví, v˘bornû
zpívali. Barto‰e charakterizoval krásn˘ zvoniv˘ tenor,
Masaryk byl navíc v˘born˘ taneãník. Obû tyto doved-
nosti pochytili na vesnick˘ch zábavách, Barto‰ po-
slouchal ãasto zpûvy venkovsk˘ch chasníkÛ v hospo-
dû svého tatínka v Mladcové u Zlína, TGM se velmi
aktivnû úãastnil vesnick˘ch zábav a nebál se ani rÛz-
n˘ch roztrÏek a bitek. Jako kaÏd˘ správn˘ kluk nosil
s sebou nÛÏ-kfiivák a umûl ho dovednû pouÏívat. Ma-
saryk byl na rozdíl od Barto‰e v mládí velmi divoká
slovácká povaha: „UÏ tenkrát byl rozen˘ vÛdce, kdyÏ
jsme si hráli na vojáky, umûl nejlépe komandovat, ale kluci
ho mûli rádi, byl spravedliv˘,“ vzpomíná jeden z jeho
spoluÏákÛ. Barto‰ se uãil hrát na klarinet a pravdûpo-
dobnû i na housle, protoÏe ve zlínské farní ‰kole to
byly tenkrát povinné pfiedmûty. Málo se v‰ak ví, Ïe
i Masaryk hrál na housle a pozdûji se svojí Ïenou
Charlottou, která ovládala klavír, ve voln˘ch chvílích
provozovali domácí muzicírování. Na Masaryka mûl
v jeho dûtství velk˘ vliv páter F. Sátora z Traplic, a to
byla tenkrát dûdina s bohat˘m kulturním Ïivotem
a dodrÏováním zvykÛ.

V roce 1865 odchází Masaryk studovat do Brna na
nûmecké gymnázium. V té dobû uÏ je v Brnû Slovan-
ské gymnázium, maminka v‰ak trvala pravdûpodobnû
na gymnáziu nûmeckém. Barto‰ uÏ uãí v Olomouci.

Masaryk musel nûmecké gymnázium opustit po
skandálním konfliktu s fieditelem ‰koly, kdy na nûj
vytáhl v rozãilení kovov˘ pohrabáã, a mûl b˘t vylou-
ãen ze v‰ech ‰kol mocnáfiství. Pfiímluvou policejního
fieditele pak dostudoval ve Vídni. Jeho mlad‰í bratr
Ludvík, kterého Tomá‰ pfiivedl tentokráte na ãeské
gymnázium, studium konãí rovnûÏ, ale pro slab˘ pro-
spûch a nezájem. Není to studijní typ jako Tomá‰.
Barto‰ a Masaryk se v Brnû míjejí. V roce 1869, kdy
Barto‰ nastupuje jako profesor Slovanského gymná-
zia, zaãíná Masarykovo studium ve Vídni. Do Brna
v‰ak TGM stále dojíÏdí a pravdûpodobnû nav‰tûvuje
i nûkterou z pfiedná‰ek Fr. Barto‰e, protoÏe pozdûji
se povaÏuje za jeho Ïáka a vypl˘vá to nepfiímo i ze
vzpomínek J. Herbena. To je období, kdy se Masaryk
je‰tû cítí Slovákem a své moravanství si uvûdomuje aÏ
postupnû: „Prvé kroky decké preÏil som medzi Slovákmi,“
pí‰e. Pozdûji prohla‰uje, Ïe je pÛvodem Slovák, ro-
dem ale hodonínsk˘ Moravan. Zpoãátku Masaryk
neumûl ani dobfie ãesky, nepouÏíval fi, ale r, a hovofiil
náfieãím své dûdiny. I ve vysokém vûku si udrÏel
mûkk˘ moravsk˘ akcent.

VídeÀská univerzita, kam se nechal Franti‰ek Barto‰ v roce 1860
zapsat. Foto © archiv Muzea jihov˘chodní Moravy Zlín.
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ZáÏitky z vídeÀské univerzity je v‰ak spojují, Bar-
to‰ byl aktivním ãlenem studentsk˘ch spolkÛ, pfiede-
v‰ím pak se úãastnil ãinnosti Zpûváckého spolku slo-
vanského. O desetiletí pozdûji je pak Masaryk pfied-
sedou Akademického studentského spolku. V té dobû
vyuãuje ve Vídni vynikající prof. slavistiky A. V. ·embe-
ra. Zejména na Masaryka má velk˘ vliv. I Barto‰ nav‰tû-
vuje jeho pfiedná‰ky. Barto‰ si v‰ak oblíbil pfiedev‰ím
pfiedná‰ky F. Miklosiche, v˘znamného slavisty. O dese-
tiletí pozdûji se na nû zapisuje i Masaryk. Z Masaryka
se pod vlivem Su‰ila, Procházky (jeho profesor na br-
nûnském gymnáziu), Barto‰e a Va‰ka (otec P. Bezruãe)
stává uvûdomûl˘ Moravan, dokonce pod jejich vlivem
hájí my‰lenku nezávislosti Moravy na âechách. Jeho
venkovské moravské kofieny v tomto pfiechodném
názoru hrají jistû velik˘ vliv. I Barto‰ do urãité míry
podporuje moravsk˘ separatismus, je to dáno pfiede-
v‰ím uzavfieností praÏské intelektuální komunity a je-
jím pfiezírav˘m chováním k venkovu.

Masaryka a Barto‰e spojoval jejich spoleãn˘ Ïák
Jan Herben. J. Karafiát, autor BrouãkÛ a spolupracov-
ník Barto‰e, byl také dobr˘m pfiítelem Masarykovy
rodiny. Herben uÏ v dobû studií v Brnû je pod vli-
vem Barto‰e spoluzakladatelem almanachu Zora,
a do nûj pfiispíval i Masaryk. V Praze pozdûji vydává
Herben ãasopis âas, faktick˘m vydavatelem byl v‰ak
Masaryk a spolupracovali i s Barto‰em. Masaryk pfii-
spíval do Barto‰ova âasopisu Matice moravské. Nû-
kdy se to v‰ak neobe‰lo i bez konfliktÛ. Víme, Ïe je-
den z pfiíspûvkÛ Masaryka Barto‰ neuvefiejnil, protoÏe
byl zaslán pozdû nebo se Barto‰ovi nelíbil. Masaryk
se stavûl kriticky k Barto‰ovû idealistickému pojetí
venkovského Ïivota. „V moravské dûdinû v‰e Ïilo
v sousedské shodû a v pfiátelské lásce jako jedna rodina,“
tvrdí Barto‰. (Dodnes si to myslí nûktefií folkloristi
romantici.) Masaryk se s touto my‰lenkou neztotoÏ-

Àuje a Barto‰Ûv názor podrobuje kritice. Zná pfiece
dobfie v‰echnu tu bídu vesnického Ïivota, alkoholis-
mus, sociální útlak. „Bol som proti tejto otrockosti a ne-
návidel som pánov.“ Pozdûji mu uÏ nestaãí bûÏn˘ folk-
lor, pfiestoÏe si Su‰ila i Barto‰e váÏí. Pfies tyto drobné
nesrovnalosti v‰ak k sobû chovali vzájemnou úctu
a respekt. S Barto‰em je Masaryk pozdûji i v písem-
ném styku. Jejich dal‰í nepfiímé vzájemné ovlivÀování
bylo dáno Moravskou vinárnou, kterou provozoval
v Praze MasarykÛv bratr Ludvík. Podávalo se tam
moravské uzené, domácí chléb, moravské víno a dal‰í
krajové produkty. A také se tam hodnû zpívalo, schá-
zeli se tam i muzikanti, studenti z Moravy a Sloven-
ska. VÏdyÈ Masaryk, Uprka, Herben byli v˘borní zpû-
váci. V˘zdobu vinárny pofiídil dal‰í ‰tamgast Mikolá‰
Ale‰ a podílel se na ní i H. Schwaiger. Masaryk se zde
ãasto schází s pfiáteli pfii zpûvu a dobrém jihomorav-
ském vínû. Písniãky uãí i svoji Ïenu Charlottu, její
nejoblíbenûj‰í je píseÀ Letûla bûlounká holubiãka.
Masaryk má rád slovenskou Nitra, milá Nitra. Tu mu
pfiece zpíval tatínek, kdyÏ mu v dûtství vyprávûl slo-
venské lidové pohádky. „UÏ jako chlapãek sl˘chával som
o Nitre.“ S Masarykem udrÏoval úzk˘ kontakt i Slovák

Profesorsk˘ sbor gymnázia v Brnû.
Foto © archiv Muzea jihov˘chodní Moravy Zlín.
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J. Vlãek (pozdûji profesor literatury Karlovy univerzi-
ty). ¤íkali mu cimbalista, protoÏe dokázal na klavír
hrát jako na cimbál. Dovedl hrát pr˘ cikánsky. Stu-
denti se pak scházeli nejãastûji ve vinárnû U KupcÛ.
Na pfielomu tisíciletí pfiichází dal‰í v˘znamn˘ Slovák
M. R. ·tefánik a s ním JanáãkÛv Ïák M. Ursini, J. âer-
ník, Z. Braunerová, mánesovci a mnoho dal‰ích. To
uÏ se i zde objevovaly lidové písnû zachycené Barto-
‰em a jeho spolupracovníky. Hlavní písní jednoho
z veãerÛ byly balada Stojí Jano pri potoce, tak jak ji

zaznamenal ve své Kytici F. Barto‰. Tito studenti
z okruhu Masaryka pocházeli ponejvíce ze Slovácka
a Vala‰ska. Vût‰inou byli ãleny spolku Radho‰È a spol-
ku Moravská beseda. Tûmto spolkÛm pfiedcházel Bla-
ník, u jehoÏ zrodu stál i první fieditel hradi‰Èského
gymnázia J. Lo‰Èák a spisovatel F. Táborsk˘, ktefií byli
rovnûÏ pozdûji ve styku s Barto‰em. Ve zprávû Mo-
ravské besedy z roku 1883 je vedle J. Herbena uvádûn
jako ãlen v˘boru T. G. Masaryk. Stál tak u zrodu Slo-
váck˘ch krÛÏkÛ, jejichÏ ãlenové se nejvíce zaslouÏili
o ‰ífiení lidové písnû. V roce 1890 byl na Îofínû
uspofiádán slavnostní veãer Moravské besedy o Ïivotû
a díle F. Barto‰e. „Za prokázanou mi pfiedãasnou ãest sr-
deãné díky!,” telegrafuje Barto‰ z Brna.

V roce 1889 se jako zjevení objevuje v Praze bu-
doucí sochafi Franta Uprka. PfiijíÏdí odûn v kroji a oka-
mÏitû se stává vÛdãí osobností slováck˘ch veãerÛ. Vy-
nikají zpûvák, taneãník, organizátor. Byl to „heroj“ pln˘
síly a dokázal tanãit a zpívat aÏ do rána. Mnohé ty hor-
Àácké písniãky zaznamenal M. Zeman do Barto‰ovy
sbírky. Zda se na nûkterém z  tûchto boufiliv˘ch veãír-
kÛ zúãastnil i Masaryk, nevíme. Nastala u nûj totiÏ
podivná zmûna. Dal se na politiku. Pfiestal pít, oblékal
se stfiídmû, chvíli byl dokonce vegetariánem. Vysoká
politika patrnû tenkrát ne‰la dûlat bez pfiísné Ïivoto-
správy. Jako by si nevûdomky vzal pfiíklad z Barto‰e,
ten Ïil cel˘ Ïivot velmi stfiídmû.

Barto‰ mûl vztah ke v‰emu, co pfiipomínalo ven-
kovsk˘ Ïivot. Masaryk pfiiznává, Ïe kdyÏ ti‰e pfiem˘‰lí,
pfiem˘‰lí v dialektu své rodné obce. KdyÏ T. G. M.
umfiel, v jeho pozÛstalosti byl mimo jiné uÏ vzpomí-
nan˘ nÛÏ-kfiivák, sotÛrek z  âejkovic, velikonoãní Ïíla
s kraslicemi, rukopis písnû Teãe voda, teãe, a vedle po-
prsí Sokratova socha star‰ího Slováka v halenû, patrnû
od F. Uprky. Profesor Masaryk mu fiíkal Slováck˘ filozof.

Jifií Severin

Mladcová, hrob Franti‰ka Barto‰e.
Foto © archiv Muzea jihov˘chodní Moravy Zlín.
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