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Charlottě
Pátrání po

Manželka prvního českosloven-
ského prezidenta byla svobo-
domyslná Američanka. Naučila 
se výborně česky, angažovala 
se v ženském hnutí a děti vedla 
k nezávislosti a vzdělání. Literární 
historička Lenka Slívová vydala 
o Charlottě Masarykové knihu 
a prozradila nám, co všechno se 
jí podařilo vypátrat. 
text Judita Matyášová

B
udoucí manželka Tomáše Masaryka 
pocházela z americké rodiny, která ji 
odmalička vedla k zájmu o historii, 
kulturu a sociální práci. Charlotta se 

narodila v roce 1850 a její dospívání bylo spo
jené s touhou po vzdělání, zajímala se o filozo
fii, psychologii, ale také o hudbu. Vysnila si, že 
bude klavírní virtuoskou, a za svým snem šla 
naplno. Když ji přijali na konzervatoř v Lipsku, 
zdálo se, že vše půjde podle plánu. Jenže cviči
la příliš intenzivně a tím si způsobila chronické 
křeče v rukou a nemohla ve studiu pokračovat. 
Vrátila se k rodičům do New Yorku a nevěděla, 
co dál. Byla zklamaná a bezradná, ale stále 
doufala, že někdy v budoucnu najde k hudbě 
znovu cestu. Stále si dopisovala s kamarádkou, 

dcerou majitelky lipského penzionátu, která jí 
s velkým zaujetím vyprávěla o jednom hostovi. 
Charlottu začalo zajímat, kdo je ten český stu
dent Tomáš Masaryk, o kterém kamarádka píše 
v superlativech, a tak se do Lipska vydala po
druhé. „Myslím, že si k sobě postupně hledali 
cestu. Ona byla stále ještě smutná, že se musela 
vzdát svého snu, a Tomáš řešil, co chce v životě 
dělat. Povídali si o všem možném, ona mu vy
právěla o demokratickém světě v Americe a on 
se díky ní konečně rozhodl, co chce v životě 
dělat. Do té doby totiž váhal, nevěděl, jestli se 
chce zaměřit jen na vědu, anebo se hodí i pro 
manželství. Když potkal Charlottu, pochopil, 
že ona mu nikdy nebude jen přitakávat, ale 
bude v ní mít nejen rovnocennou manželku, 

ale také partnerku a inspiraci. Charlotta ale 
váhala, nebyla si jistá tak velkým úkolem,“ 
vysvětluje Lenka Slívová, která se studiem ži
votního příběhu manželky prvního prezidenta 
zabývala pět let. 

Cenzura v dopisech
Pro autorku knihy bylo nejsložitější proniknout 
do Charlottina myšlení, protože o jejím soukro
mém životě existuje jen velmi málo písemných 
dokladů. „V archivu Masarykova ústavu mají bez
počet knih, dopisů a zápisků Masaryka, ale o ní je 
tu jen několik krabic. Postupně jsem si ze všech in
formací skládala obrázek, jaká asi Charlotta byla. 
Psala rodičům a příbuzným v Americe, svěřovala 
se několika kamarádkám, později psala dceři 
Alici, ale ze všech jejích textů je znát, že se nikdy 
nikomu neotevřela úplně. Kontrolovala se nejen 
v psaném, ale i v mluveném projevu, a proto bylo 
tak těžké pochopit její myšlení. Každopádně na mě 
vždy a za všech okolností působila jako velmi 
nekompromisní a hrdinská žena, která byla leckdy 
mnohem radikálnější než její manžel. Když se pro 
něco rozhodla, trvala si na svém,“ říká Lenka a vy
světluje, jak budoucí prezidentský pár fungoval 
v soukromí. Tomáš se prý vždy uměl víc prosadit. 
Uměl naslouchat, ale určitě byl v jejich debatách 
ten ráznější. Charlotta nikdy moc neprojevovala 
city, možná působila chladně, až upjatě. Dokázala 
se až neuvěřitelně kontrolovat, přátelé o ní říkali, 
že působila až stroze, ale to byla zřejmě její přiro
zenost. Brala to tak, že pokud je člověk vyspělý, 
pak ustojí všechno a nestěžuje si.

Úplně jiný svět
Charlotta byla tvrdohlavá nejen na své cestě 
za snem, ale také si dokázala Tomáše prosadit, 
navzdory svému otci, který pro ni byl celý život 
velkou autoritou a inspirací. Vždy velmi kriticky 
hodnotil nápadníky svých dcer a tenhle český 
mládenec mu vadil ze všech nejvíc. „Když totiž 
Tomáš přijel do New Yorku, požádal svého budou
cího tchána o půjčku. Tvrdil, že potřebují finance 
do začátku, než se ve Vídni, kde měl místo na uni
verzitě, trochu zabydlí. Rudolpha Garrigua však 
takový požadavek šokoval. Měl pocit, že se jeho 
dcera chce provdat za muže, který není schopný ji 
zabezpečit, a tenhle svár mezi nimi trval vlastně 
až do jeho smrti. Nakonec sice otec se sňatkem, 
který se konal v roce 1878, souhlasil, ale neshody 
zůstávaly. Charlottu to velmi trápilo, protože její 
otec byl dosud nejdůležitějším mužem v jejím 
životě, a to samé teď platilo o Tomášovi. Velmi 
těžce nesla, že se zrovna tihle dva muži nesnesou. 
Celý život se snažila, aby se smířili. Téměř se to 
podařilo, když jel Garrigue do Prahy přes Vídeň, 

jenže ironií osudu tam náhle zemřel,“ vysvětluje 
Lenka, která v rámci pátrání po stopách prvního 
prezidentského páru jela také do Vídně a navštívila 
místa, kde spolu Masarykovi prožili několik let 
a kde se jim narodila Alice a Herbert. V roce 1882 
si celá rodina musela zvyknout na nové prostředí, 
přestěhovali se totiž do Prahy, kde Masaryk dostal 
místo na univerzitě.

Charlotta měla spoustu starostí, nejen o sebe 
a o děti, ale hlavně o to, aby se co nejdříve 
začlenila do českého prostředí. „Musíme si 
uvědomit, že pro Charlottu byl celý ten přesun 
do Evropy hodně náročný. Šla z demokracie 
do monarchie, z anglicky mluvícího prostředí 
do německého a posléze do českého. Naučila 
se velmi dobře česky, někteří její vrstevníci do
konce říkali, že znala českou literaturu a historii 
lépe než rodilé Češky. Neumím si moc předsta
vit, jak to všechno zvládala, protože měla dvě 
malé děti, do toho po porodu Herberta onemoc
něla a Tomáše skoro neviděla, protože se rychle 
zapojil do veřejného života a práce,“ říká Lenka.

 Mladá Charlotta 

 Mladý t.G.M.  alice, olga a Jan 

Charlotta se chtěla co nejdřív zapojit 
do českého prostředí. Naučila se velmi 
dobře česky, znala českou literaturu 
a historii lépe než rodilé Češky. 

Charlotta 
s Alicí 
na pavla-
či domu 
v Thunovské 
ulici v Praze 
před rokem 
1911

S rodinou  
na letním 
bytě
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Stále ve střehu
Neklidný byl i jejich rodinný život, stěhovali se 
z místa na místo. Nakonec zakotvili ve vino
hradské vile Osvěta. Zpočátku všechno skuteč
ně vypadalo idylicky, Charlotta se uzdravila, 
starala se o děti a do toho se začala angažo
vat v ženských spolcích včetně Amerického 
klubu dam, jehož zakladatelem byl Vojtěch 
Náprstek. Tomáš učil na univerzitě a všechno 
se zdálo být na dobré cestě, jenže když začal 
spor o Rukopisy, situace se radikálně změnila. 
Masaryk byl totiž velmi razantní v diskusích 
o pravost nálezů, které měly potvrzovat staro
bylost naší historie. Tvrdil, že jsou tyto nálezy 
podvrhem, a tím si znepřátelil spoustu lidí 
včetně Václava Vlčka, který jim pronajmul 
byt ve své vile. Z bytu proto museli odejít. 
Jeho protivníci mu vyhrožovali vyhazovem 
z univerzity. Podobná situace se opakovala 
i o několik let později, kdy se Masaryk zastal 
Žida Leopolda Hilsnera, obviněného z vraždy. 
Tenkrát odpůrci Tomáše napadali nejen jeho, 
ale útočili i na děti. Ty musely chodit ze školy 
s doprovodem, aby se jim nic nestalo.  

Ta manželka
Charlotta se rychle zapojila i do ženských spol
ků, které působily v Praze. I když uměla česky 
a znala české poměry, pro druhé byla pořád 
cizinka. Na české ženy působila jako poněkud 
exotická Američanka. Členky spolku si sice 
vyslechly její názory na pokrokový život a rov
noprávnost žen, ale některé měly pocit, že je až 
příliš novátorská. Lenka Slívová přemýšlela, proč 
inteligentní a světaznalá Charlotta tak vadila ve
dení českých ženských spolků, které proti ní ved
ly štvavou kampaň. „Mohla jim připadat příliš 
svérázná a sebevědomá. Říkaly si: Co nám tady 
do toho má mluvit nějaká Američanka? A kromě 
toho byla manželkou Masaryka, kterého české 
ženy znaly jako odpůrce pravosti Rukopisů a bo
jovníka za Hilsnera. Postupně ji tedy z ženských 
spolků vypudily... Jsem si jistá, že Charlottě 
nebylo příjemné, že ji lidé vnímali hlavně jako 
,manželku Masaryka‘. Chtěla na veřejnosti vy
stupovat sama za sebe, ale vždy s ním – a s jeho 
pověstí – byla spojovaná. Doufala, že se sama 
prosadí aspoň jako autorka hudebních recenzí. 
Napsala několik článků pro tisk o Bedřichu 

Smetanovi, ale i do nich zasáhl Tomáš. Do jejího 
textu dodal pasáže, kterými si vyřizoval účty se 
svými protivníky,“ říká Lenka. 

Na všechno sama
Tomášovy názory a chování byly pro mnoho 
lidí nepřijatelné. Leckdy se kvůli němu do
stávala celá rodina do problémů. Pro Lenku 
Slívovou byla právě tato zarputilost nejméně 
pochopitelná. „Manželé Masarykovi nadřadili 
své názory nad bezpečí rodiny. Měli jasnou 
představu o tom, jak by mohla česká společ
nost fungovat, a nechtěli z ní slevit. Ostatně 
byla to právě Charlotta, kdo několikrát za
bránil Tomášovi v těžkých dobách emigrovat 
do zahraničí. Navíc schvalovala jeho odchod 
do exilu v roce 1914. Tehdy ale nemohla tušit, 
co všechno se během válečných let semele: 
všechny její děti už byly sice dospělé, ale ka
ždé z nich se dostalo do nebezpečné situace 
a ona na všechno zůstala sama. Dceru Alici 
zatkli za pomoc při uchovávání otcových 
spisů a byla převezena do vídeňského vězení, 
hrozil jí trest smrti. Syn Herbert onemocněl 
tyfem a nastěhoval se k matce, která se o něj 
až do jeho smrti v roce 1915 starala. Jan byl 
na frontě a dcera Olga doprovázela Tomáše 
na jeho cestách po Evropě a nebylo jasné, zda 
jsou v bezpečí,“ říká autorka knihy. 

Dospělé děti
Mohlo by se zdát, že manželé Masarykovi byli 
v mnoha věcech zajedno, ale měli sporná témata, 
o která se i pohádali. Rozcházeli se hlavně ve vý
chově dětí, Tomáš totiž pracoval velmi často mimo 
domov, a pokud byl doma, pak ho děti nesměly 
moc vyrušovat. Dokonce musely dodržovat přesně 
stanovené časy, kdy za ním mohly do pracovny. 
Charlotta se jim všemožně snažila absenci otce vy
nahradit a možná to s péčí někdy přeháněla. Jejich 
nejmladší syn Jan se už odmalička vymezoval vůči 
otci, schválně provokoval, aby si získal jeho pozor
nost. Nejenže se špatně učil, ale taky hodně flámo
val. Tenkrát se manželé neshodli v tom, jak budou 
situaci řešit. Tomáš chtěl, aby Jan odjel do Ameriky 
a postaral se sám o sebe, ale Charlotta se obávala, 
že to tam nezvládne, a domluvila pro něj finanč
ní podporu a pomoc od příbuzných. Manželé se 
neshodli ani v politice. Když přišli do Prahy, byla 
Charlotta výrazně pod vlivem Tomáše, ale časem 
dospěla k tomu, že je jí bližší sociální demokracie. 
Byla tedy členkou jiné politické strany než její man
žel, který založil stranu Realistů.

Nedostižný vzor
Všechny děti Masarykových se po svém vy
rovnávaly s tím, že se narodily do výjimečné 
rodiny. Málokdy mohly otce poznat blíž, měl 
pro ně dvě tváře: tu oficiální a tu druhou, 
osobnější, kdy to byl jejich „tata“. Občas s ním 
chodily do Sokola nebo jeli společně jako ro
dina na Slovensko na letní byt, ale i tam měl 

jejich otec spoustu pracovních povinností. 
Odmalička ho vnímaly jako nedostižný vzor, 
kterému se nemohou nikdy vyrovnat, i kdyby 
se snažily sebevíc. Tomáš i Charlotta vkládali 
nejvíc nadějí do dcery Alice. Studovala socio
logii jako její otec, také ji zajímala sociální 
tematika, zaměřila se na vědu a věřila, že se 
jí bude věnovat naplno. Jenže v osobním ži
votě to měla složitější, dlouho nemohla najít 
někoho, kdo by chápal její nasazení, až jednou 
potkala lékaře Richarda Fröhlicha a zdálo se, 
že tihle dva jsou pro sebe stvoření. Jejich vztah 
se vyvíjel velmi pozvolna, jenže Charlotta 
měla pocit, že už není na co čekat. Myslela si, 
že už by se její budoucí zeť měl projevit, a tak 
mu bez vědomí Alice napsala, aby se konečně 
vyjádřil. Pro Alici to byl šok, ranilo ji, jak její 
matka zasáhla do jejího soukromí, a trvalo 
velmi dlouho, než se smířily. Dcera Olga se 
provdala za muže, se kterým nebyla šťastná, 
a podala žádost o rozvod. Její rodiče viděli, 
jak se trápí, a pochopili, že to není jen chvil
kový rozmar. Charlotta byla pak pro dceru 
velkou oporou. Určitě to pro ni nebylo snadné, 
protože vnímala manželství jako posvátný 
svazek, který by se neměl jen tak zrušit. Jenže 
realita je občas jiná a ona to časem pochopila. 
Starost jim přidělal i syn Herbert, který se 
oženil s Mílou Slavíčkovou, vdovou po malíři 
Antonínu Slavíčkovi, která už měla tři děti. 
Za několik let se také rozvedli.

Velké finále
Podle Lenky Slívové se nelze divit, že veškeré 
útrapy, které Charlotta za války prožila, do

lehly na její psychiku. „Zkuste si představit, 
co všechno ji potkalo během několika let: děti 
v nebezpečí, syn zemřel, manžel v ohrožení. 
Tohle by bylo dost i na zdravého člověka, ale 
ona měla navíc i rodinné dispozice k psychic
kému onemocnění. Nakonec ji museli hospi
talizovat v sanatoriu, kde ji Tomáš pravidelně 
navštěvoval,“ říká autorka knihy. Charlotta 
se o velkém finále, které její manžel dokázal 
po mnohaletém boji za nezávislosti vybojovat, 
dozvěděla sice hned, ale nemohla se z toho na
plno radovat. Jistě měla ještě světlé chvilky, ale 
zároveň bylo jasné, že už Tomášovi nikdy ne
bude takovou oporou, jak byl zvyklý. Až do své 
smrti v roce 1923 podporovala všechny své děti. 
Hodně povzbuzovala Jana, aby se také zapojil 

 Lenka Slívová 
Vystudovala bohemistiku a spole-
čenské vědy na Ostravské univerzitě 
a Karlově univerzitě v Praze se zamě-
řením na literární historii. Pracovala 
ve vydavatelstvích a v médiích jako 
editorka a recenzentka. Podporuje 
neziskové organizace, které pomáhají 
ženám skloubit péči o rodinu a prá-
ci. V centru jejího zájmu jsou silné 
a zajímavé ženské osobnosti. Lenka je 
autorkou námětu hraného dokumen-
tu Poslední slovo Charlotty Garrigue 
Masarykové od Josefa Císařovského. 
Napsala knihu Charlotta, žena T.G.M., 
kterou vydalo nakladatelství Mladá 
fronta. 

Filmové putování
Lenka Slívová je také autorkou námětu scénáře k hranému dokumentu 
Poslední slovo Charlotty Garrigue Masarykové, který měl nedávno 
premiéru v České televizi. Předloni oslovila režiséra Josefa Císařovského, 
jestli by ho to téma zajímalo. Renomovaný filmař se specializuje na do-
kumenty ze života historických osobností. Natáčelo se nejen ve Vídni 
a v Lipsku, ale také v New Yorku, na místech, kde Charlotta vyrůstala. 
Charlottu hrají Anna Císařovská a Marta Vančurová. 

Další variace na tatíčka Masaryka
Přelomové roky, kdy se Tomáš snažil o prosazení ne-
závislosti republiky, jsou zpracované v prvním díle tele-
vizní série České století – Veliké bourání (rež. Robert 
Sedláček). Film je v online archivu České televize. 
Masaryka hraje Martin Huba, který si prvního preziden-
ta zahrál i v celovečerním filmu, který je teď v kinech. 
Snímek Hovory s T.G.M. natočil Jakub Červenka, který 
se snažil přiblížit nejen významného státníka, ale také 
muže, který se na sklonku života opět zamiloval. 

Pokud si raději v klidu čtete dobrodružné příběhy slav-
ných, pak se v knihkupectví ptejte po komiksu T.G.M. 
Zdeňka Ležáka (nakl. Argo) nebo knižní novince Jiný 
T.G.M. od renomovaného publicisty Pavla Kosatíka (nakl. 
Paseka). 

do práce pro tatínka. Sama nikdy nefigurovala 
jako první dáma, takže se s ní lidé těžko mohli 
ztotožnit jako třeba s Hanou Benešovou, která 
byla nejen symbolem vzorné manželky, ale také 
módní ikonou. Ženám se líbilo, jak Benešová 
vystupuje na veřejnosti, jak se zajímá o sociální 
problémy ve společnosti, a pro to vše byla vel
mi populární (několikrát byla na titulní straně 
týdeníku Vlasta). Charlotta, ač byla velmi sem
knutá s českým prostředím, tak často nebyla 
pociťovaná jako „naše“. Až její pohřeb, kam 
dorazila řada lidí, ukázal opak. Možná si za to 
Charlotta mohla i sama, nikde se moc neukazo
vala, nešlo jí o to být nějakou ikonou, to pro ni 
nebylo hodnotou. Chtěla hlavně prosazovat své 
myšlenky. ■

Koncem října 
se v Městské 
knihovně 
v Praze konal 
křest knihy 
a premiéra 
filmu Poslední 
slovo Charlotty 
Garrigue 
Masarykové 

Každé z Masarykových dětí se muselo 
vyrovnat po svém, že se narodily 
do výjimečné rodiny, která neustále budila 
pozornost. Málokdy mohly svého otce 
poznat blíž, měl dvě tváře. Oficiální a tu 
osobnější, kdy to byl konečně jejich „tata“.
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