
ПРЕДГОВОР

Пре пет година, заслужна и вредна америчка но- 
винарка, Г-ђица Марта Рут, присталица покрета BaxâX 
донела je y Београд једну мајушну књижицу, Дванаест 
основних учења Baxâ’y’лахових; њу je (анонимно) пре- 
вео на наш језик потписани. Била je то књижица пуна 
мудрих мисли и племенитих осећања. Штампана код 
нас y ограниченом броју примерака, она je распродана 
y корист једне наше добротворне установе.

Ове године Г-ђица Рут je донела велику књигу Џ. 
Е. Еслмонта, y којој je много опширније изнета наука 
Baxâ’y’flâxoBa. Ту књигу има читалац данас y рукама.

Књига сама говори о себи и за себе; сваки читалац 
треба сам да стече своје мишљење о њој. Он може из 
ње примити све што ce y њој каже, a може код извесних 
ствари одвојити своје мишљење. По схватању потпиеа- 
нога, и оно што читалац не би из ње усвојио одузеће 
врло мало од њеног корисног утицаја. Према томе, она 
ће добротворно деловати и на онога чији би ce поједини 
погледи, y извесном правцу, одвајали од целокупног 
учења Бах§’у’л§ховог.

Књига Baxâ’y’лах и Ново Доба долази y своје вре- 
ме. Њен писац, Џ. Е. Еслмонт, каже на једном месту: 
„Да je свет кроз цео деветнаести, и y почетку двадесе- 
тог века, пролазио кроз самртничке муке старога доба и 
порођајне болове новога, јасно je за свакога. Стара
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начела материализма и саможивости, старе секташке и 
расне предрасуде и непријатељства, пропадају озлогла- 
шени y развалинама које су сами проузроковали“. Свет 
данас чезне, још нејасно, али сваким даном све свесније, 
за оним што je учио Бах§’у’лах, —■ за „јединством кроза 
цео свет, за доласком онога славнога доба мира на 
земљи и добре воље међу људима, које су пророци 
предсказивали и песници опевали", и коме ce људи могу 
приближити ако буду увидели y ком правцу лежи cpeha, 
напредак, мир, и задовољство.

Наша данашња спољашња велика цивилизација 
није нам помогла — и неће нам помоћи — да дођемо до 
тога „славнога доба“. Ми смо подигли џиновске вароши 
с безбројним улицама и величанственим палатама, испу- 
нили смо их свима изумима савршене технике, дижемо 
зграде које ce пењу y облаке, прелећемо океане, пловимо 
под морима, шаљемо поруке и слике и звуке муњевитом 
брзином с краја на крај света, — a за то време људи ce 
међу собом мрзе и кољу као дивље звери; читаве легије 
здравих људи вољних рада гладују, спавају под мосто- 
вима, одржавају живот просећи, као никада досад. По- 
литичке неправде ce гомилају; пуста и слабоумна ра- 
скош ce размеће; крађе. проневере, разбојништва, уби- 
ства, бандитизам, отмица деце, на дневном су реду; сама 
деца краду и нападају; пљачкају ce и цркве; грешне по- 
жуде свих врста пале ce на све стране; a Мамон мами и 
влада неограничено и rope и доле, сејући завист, мрж- 
н>у, бес, и лудило.

Треба изменити унутрашњег човека. Један фило- 
зоф рекао je једном да „никаквом политичком алхеми- 
јом не можемо добити златно владање из оловних ин- 
стинката"; a Џ. Е. Еслмонт, који га наводи, додаје: „да 
ce тако исто никаквом политичком алхемијом не може



створити златно друштво из оловних индивидуа.“ Треба 
изменити прво људе, из којих ce састоји друштво и 
који стзарају стања; треба учинити, утичући на све на- 
чине: с проповеднице, на зборовима, преко књига, пре- 
ко школе, преко новина, удружењима, примером, и ка- 
зном, •—• да људи разумеју да je њихов, не егоизам, но 
неразумни егоизам, крив свему злу; — да разумеју, као 
што вели писац ове књиге, „да саможиви погледи и са- 
можива дела неминовно носе са собом друштвени слом, 
и да, ако нећемо да човечанство стидно пропадне, сваки 
члан друштва мора гледати на ствари свога ближњега 
као да су исто тако важне као и његове властите...11

Људи можда никад нису били даље од тога иде- 
ала но данас. Али je то добар знак! To значи да смо сти- 
гли на врхунац кризе, — после којега (кад je реч о чо- 
вечанству, a не о појединцу) мора неминовно доћи исце- 
љење. Васпитање људи ce изузетно ретко, скоро никад 
не постизава само разлозима; много чешће и успешније 
апеловањем на осећања; a свакад догађајима. Баш и 
ако ништа друго не би помогло, болни догађаји какве 
их видимо око себе на све стране, тешка криза која 
тишти човечанство, донеће, y више или мање блиском 
времену, преокрет који ова човекољубива књига пред- 
виђа и очекује, и који она жели да убрза, •— y свом 
оквиру и домашају добре, мудре, и племените књиге 
која долази y своје време.

Богдан ГЈоповић

( i
)


