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

Poznámky:  

1) Bahá’í víra je nejmladší světové náboženství, které vzniklo v roce 1844 v Íránu, a za více než 150 let se rozvinulo do druhého 
územně nejrozšířenějšího nezávislého světového náboženství. Zakladatelem Bahá’í víry byl perský šlechtic Bahá’u’lláh (1817-
1892), kterého Bahá’í věřící považují za božího posla pro tento věk, jehož příchod byl předpovídán zakladateli všech velkých 
světových náboženství. Středobodem Bahá’í učení je jednota lidstva a dosažení světového míru. Počet stoupenců Bahá’í víry 
v současnosti činí přes pět milionů lidí, kteří žijí ve více než 230 zemích a pocházejí z více než 2100 etnických skupin (viz: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations#Bah%C3%A1'%C3%ADs , https://en.wikipedia.org/wiki/Bahá'í_Faith 
). To z Bahá’í víry činí pravděpodobně nejrozmanitější organizované uskupení lidí na naší planetě. Mezinárodní Bahá’í 
společenství má poradenský status při Ekonomické a sociální radě OSN a v Dětském fondu OSN (UNICEF).  

„Bahá’í víra uznává jednotu Boha a Jeho Proroků, zastává zásadu nespoutaného hledání pravdy, odsuzuje všechny formy pověr a 
předsudků, učí, že hlavním cílem náboženství je prosazovat svornost a soulad, že náboženství musí jít ruku v ruce s vědou a že 
právě to tvoří jediný a konečný základ mírové, spořádané a pokrokové společnosti. Hlásá zásadu rovných příležitostí, práv a výsad 
pro obě pohlaví, podporuje povinné školní vzdělávání, odstraňuje extrémy chudoby a bohatství, povznáší práci vykonávanou v 
duchu služby do postavení bohoslužby, doporučuje přijetí pomocného mezinárodního jazyka a přináší nezbytné instituce pro 
ustavení a zajištění trvalého a světového míru.“  

2) Slečna Martha Louise Root (1872-1939) byla proslulou americkou Bahá’í novinářkou a esperantistkou, dopisovatelkou 
pittsburského deníku The Sun.  

Slečna Root v letech 1919-1939 několikrát objela celou zeměkouli a na svých cestách šířila Bahá’í mírové zásady a další principy 
Bahá’í učení. Vedle své rodné angličtiny velmi hojně používala též esperanto.  

Slečna Root byla často vůbec první Bahá’í věřící, která kdy do nějaké země přinesla poselství Bahá’í víry. Byla proslulá svými 
četnými audiencemi u hlav evropských států (např. u králů Albánie a Norska, prezidentů Československa, královen Rumunska a 
Jugoslávie). Též byla známa mnohými rozhovory poskytnutými médii a přednáškami na téma Bahá’í víry, míru či esperanta, které 
přednesla v různých vzdělávacích, náboženských a kulturních organizacích v řadě zemí. Díky jejím snahám se stala Bahá’í věřící i 
rumunská královna Marie (1875-1938) nebo dcera tvůrce esperanta Lydia Zamenhofová (1904 -1942).  

Mezi lety 1926 – 1936 několikrát zavítala do Prahy, kde se v roce 1932 dokonce přibližně na půl roku usadila. Na svých 
návštěvách Prahy se stýkala s významnými osobnostmi tehdejší politické, akademické či mediální sféry. Jako příklad můžeme 
uvést její styky s významnými českými orientalisty, děkany Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – Janem Rypkou a Vincencem 
Lesným, spisovatelkou a překladatelkou Pavlou Moudrou či chemikem a literátem Alexandrem Sommer-Batěkem.  

Marthu Root můžeme považovat za zakladatelku pražského Bahá’í společenství v době 1. republiky, kdy hlubší zájem o nové 
Bahá’í náboženství tehdy projevovali především lidé z esperantského a mírového hnutí.  

O působení Marthy Root v Československu se též zmiňuje nedávno vytvořený dokumentární film o historii Bahá’í víry v českých 
zemích, který je možné zhlédnout zde: http://www.jednavira.cz/historie.mp4 

3) Anglický originál článku Marthy Root s názvem ‘President Thomas Masaryk’ pochází z  amerického Bahá’í časopisu ‘The Star 
of the West’ z října 1928, str. 198-202, volume 19, no. 7, 1928-1929. Na internetu se anglický originál tohoto článku nachází na: 
www.starofthewest.info . Český překlad článku 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 

 
4) Prezident Edvard Beneš řekl v audienci dne 22. dubna 1936 americké Bahá’í žurnalistce Marthě Root toto: „Bahá’í učení je 
jedním z velkých nástrojů pro konečné vítězství ducha a humanity.“ „Bahá’í Věc je jednou z velikých morálních a společenských sil 
na celém dnešním světě. Jsem více než jindy přesvědčen, že s nárůstem morálních a politických krizí ve světě musíme mít větší 
mezinárodní koordinaci. Hnutí, jakým je Bahá’í Věc, které razí cestu univerzálnímu mírovému uspořádání, je nutností.“ (Citáty z 
článku Marthy Root ‘President Eduard Benes’ se nacházejí ve sborníku ‘The Bahá’í World’ z let 1934-1936 na str. 589-591 
https://bahai-library.com/usnsa_bahai_world_6 ). 

 


