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Uplynulo přesně devadesát let od audience, kterou T. G. Masaryk udělil Bahá’í novinářce Marthě Root 
  

        
 
Přesně před 90 lety 20. března 1928 první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk poprvé přijal na Pražském 
hradě významnou americkou Bahá’í1 novinářku a esperantistku Marthu Root2. Jednalo se o první z několika setkání 
prezidenta Masaryka s Marthou Root. Dne 22. dubna 1936 udělil této novinářce šířící myšlenky humanismu a jednoty 
lidstva audienci také prezident Edvard Beneš4. Oba prezidenti na těchto audiencích pronesli památné výroky o velkém 
významu Bahá’í učení pro budování mírového světa. O dané audienci u prezidenta republiky podaly stru čnou zprávu i 
některé tehdejší významné české deníky – např. Národní listy, České slovo nebo Národní osvobození. 
 
Tomáš Garrigue Masaryk a Martha Root na svém prvním setkání hovořili o míru, o cestách k němu vedoucích i o moderních Bahá’í 
mírových zásadách pro náš svět, jejichž další šíření prezident Masaryk na této audienci doporučil jakožto nejlepší způsob 
k prosazování světového míru. Konkrétně v této souvislosti uvedl: „Pokračujte v tom, co děláte. Rozšiřujte toto učení humanity a 
nečekejte na diplomaty. Ale je to veliká věc, že lidé na vlivných místech začínají mluvit o těchto univerzálních mírových 
principech. Jděte s těmito principy mezi diplomaty, do mírových společností, do univerzit, škol, církví a také o nich pište. Světový 
mír přinesou jen lidé.“ 3 V tomto rozhovoru se též hovořilo o nesmírné odpovědnosti práce novináře a literáta. Prezident Masaryk 
na toto téma pravil: „Myslím si, že by se měl novinář snažit o to, aby na papír zanesl taková slova, která zajistí úctu všech, kteří je 
čtou. Krom toho, spisovatel nepíše pouze pro přítomnost, „Litera scripta manet!‘“3 Martha Root tyto výroky zaznamenala ve 
svých článcích publikovaných v angličtině. Český překlad článku Marthy Root z října 1928 o její audienci u prezidenta Masaryka 
můžete najít v příloze této tiskové zprávy.  
 
Výročí prvního osobního setkání Bahá’í novinářky Marthy Root a prezidenta T. G. Masaryka připadá na den, kdy Bahá’í věřící po 
celém světě slaví Bahá’í nový rok, v pořadí již 175. Zajímavostí též je, že se výše uvedený historický rozhovor uskutečnil několik 
hodin před příchodem 85. Bahá’í Nového roku.  
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Další informace: 

Dokumentární film o historii Bahá’í víry v českých zemích v letech 1852-1989:  
http://www.jednavira.cz/historie.mp4 

 
Článek Marthy Root z října 1928 o její audienci u prezidenta Masaryka: 
https://www.praha.bahai.cz/90let-od-audience-T.G.Masaryka-Bahai-novinarce-Marte-Root.pdf 

 

Fotografie Bahá’í zahrad v Haifě (10MB): 
www.praha.bahai.cz/Bahai-zahrady-v-Haife.jpg 

 
Bahá’í media banka (anglicky): 
http://media.bahai.org/ 
http://www.bahaipictures.com/ 

 

Poznámky k TZ: 
https://www.praha.bahai.cz/poznamky-TZ-Martha-Root.pdf 


