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1. Зло постоји. Човеку је не
могуће да га схвати, али поку
шава. Индивидуација – процес
од индивидуе ка личности, ка
интеграцији (целовитости) чо
века, један од предуслова за обо
жење (победа добра над злом).
Паралелизам историјског разво
ја свести и развоја личности.
2. Човекова судбина као и
судбина целог човечанства: у
вечној борби добра и зла. Почет
ни грех, непрекидна искушења, и
процес искупљења чине суштину
човековог живота, а хришћанско
учење о смерницама исправног
живота унутар кварљивог света,
нуди путеве искупљења.
3. Разлике у хриш ћанс ком
учењу (западном и ист очном)
у прих ватању грех а, каз не и ис
куп љењ а; различ ит и пут еви ка
Бог у.

4. Пораст зла и кварења бив
ства због изневеравања основног
хришћанског учења и лицемер
ност науке. Човек само путем ка
обожењу ће победити ништави
ло и зло.

1.
Ако је зло илегално пробу
ђена моћ у стварању кад се бив
ство изокренуло у кварљивост
у односу на творца, онда је пи
тање да ли се бивство може ис
правити? Према онтолошкој за
снованости добра и зла, то није
у домену људске свести, нити ће
икада бити. Ако човек умом не
може да обухвати свет а камо
ли творца, то му и исправљање
и обнављање бивства остаје пот
пуно недокучиво. Али, зато је
конвергенција у досезању нај
више вредности добра могућа и
људско биће својим исправним
бивстовањем може бар да сма
њи укупну кварљивост целокуп
ног бивства.
Човек одувек покушава да
себи кроз симболичко предста
вљање сопственог искуства, кроз
митове, религију и филозофи
ју објасни откуда толико зла на
свету и како се изборити с њим.
Како је, по Јунгу, историјски
развој свести упоредан психо
лошком процесу индивидуаци
је (од индивидуе до личности),
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то прво неиздиференцирано, па
касније издвојено и објашњено
зло из хаоса, требало би да води
ка његовом сузбијању и контро
ли, ка интеграцији са добрим у
јединствену психичку целину.
Али, ова се последња фаза рав
нотеже и целовитости (а да ли
и савршенства у животу у Богу,
тј. обожења?) у појединачним
животима једва остваривала, па
је питање колико још зла, пат
њи и недаћа ће се обрушити на
људски род до по миту коначног
разрешења и победе добра. Ако
смо сада у дуготрајној фази на
растајућег зла – стари еон, које
се ипак појавно може описати,
онда нам ништа друго не пре
остаје него да пођемо од себе
и појединачно започнемо бор
бу да се у нама зло препозна и
превазиђе и самим тим укупно
људско зло смањи. Тако је Јун
гова фаза целовитости у разво
ју личности, али и историјске
свести, заправо, само предуслов
започињања вечног процеса и
пута ка савршенству, ка истини,
правди, ка добру, једном речју
ка обожењу, ка остварењу Бога
у човеку.

2.
У односу на човека Бог је
у почетку био амбивалентан,
али су се то
ком раз
во
ја људ
ске свести са препознавањем
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и продубљивањем супротности
између добра и зла, та раздва
јања морала уочити, потцртати,
да би се човек лакше дистанци
рао од зла и окренуо ка добру.
Тако је Богу приписано све до
бро, светлост и истина, а зло,
тама и лаж ђаволу. При том се
сачувала хијерархија и свемо
гућност Бога, теодицеја у свим
монотеистичким религијама,
тако што ђаво није независно
начело зла, већ сила отпора у
оквиру божанстава, побуњени
анђео или демон. У политеи
стичким религијама, али и у
јудаизму, и добро и зло су били
оностраног, сакралног порекла.
Човек је вековима изграђивао
земаљски свет забранама које
су се односиле на нагоне и само
је током религијских обреда и
светковина му било допуштено
кршење тих забрана и пражње
ње у смислу одржавања конти
нуитета једног. У хришћанству
и исламу зло губи сакралност.
Бачено је у овоземаљски про
фани свет, свет рада и произво
да рада и оптеретило је тај свет
у виду ђавола, чије порекло је
управо у човековој слободној од
Бога датој вољи. Ђаво тако по
стаје господар људског историј
ског времена, а досезање добра,
светлости, праизворне истине,
Бога остаје у ванвременској и
ванпросторној бесконачности,
у бесмртности. Како су за исто
рију најважнија два догађаја:
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почетак и крај и како је исходи
ште било извесно рајско, након
чега је наступила кварљивост
бивства и владавина зла, то је
остало искупљење као неизве
сност до приспећа. Управо у тој
отворености према приспећу
је слобода човекова да одгово
ри на искушења. Тако почетни
грех, непрекидна искушења, и
процес искупљења чине сушти
ну човековог живот и космичку
драму целокупног човечанства.
Све мон отеис тичк е рел иги
је и велике баш тине кинес ка,
иранска, египатс ка, хеб рејс ка,
орфичка су потпуни сис тем и
бивства, јер обј аш њав ај у цел о
купно квар ење бивс тва и исто
времен о нуде пут еве његов ог
обнављања. И хриш ћанс тво као
истор ијска религ иј а кој а одра
жава сам живот, нуд и смерниц е
исправног жив от а унут ар квар
љивог света, да би се дош ло до
искупљења. При том, за разл и
ку од политеис тичк их рел иг иј а
које истор ију саг лед авај у кроз
сталне обн ављај уће кос мичк е
циклусе, у хриш ћанс тву, као и
у јудаизму и ислам у, ток исто
рије има правол инијс ки прав ац
на чи
јем кра
ју се оче
к у
ј е ко
нач ан тријумф Бога, однос но
човека. Средиш те Јев анђеља
је борба добра и зла, заправо
учење о квар ењу и обнав љању
бивства. Само љуб ав исправља,
обнавља и ослоб ађа човек а, а
праслика сваке љуб ав и је жив от

и страдање Исуса Христа. Сле
дећи пут Исуса Христа, пут ве
ре, наде и љубави, свак о понао 
соб би требало да оствар и своје
наз начење, да живи у истовет
нос ти мисли, речи и дела, јед
нос тавно да живи у Бог у. Пси
хол ошким терм инима речено,
да кроз процес индивидуације у
цел овитости дођ е до обожења.
С друг е стране је супротност
љуб ави: Антихрист, слуг а ђаво
ла, биће са људским лик ом, али
без људскости који може бити и
све чешће је данас човек ов из
бор кад се човек датом од Бог а
слободном вољом, одр иче свог
твор
ца и свог жи
во
та у Бо
г у.
Иак о је све јасно и једностав
но, човек у није лак о, јер у сва
ком тренутку мор а да бир а да
ли ће се окренути Христу или
Ант ихристу. Није лак о, јер се
чов ек мор а суочити са истином
да зло постоји у њему и да тре
ба целог живота да се труди да
то зло превазиђ е. Није лако, јер
је Антихриста у данашње време
све више, искушења су у сва
ком животном тренутку, а Бог а
је чини се, све мање. Није лако,
јер се и почетно хришћанско
учење о добру и злу, временом
мод ификовало по потребам а и
раз нор азним интер есима, да је
мал о шта остало од чистих по
лаз них основа. И не само то, и
разлике у поим ању греха и ис
купљења у оквир у самог хри
шћанства које се односе на За
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падну и Ист очну Црк ву знатно
су доп ринел е тим пром енам а.

3.
Током старог и средњег века
за хришћанско тумачење не само
греха и искупљења, добра и зла,
већ и за образлагање филозоф
ских и теол
 ошких истина као и
за дефинисање црквених канона,
били су задужени монаси и Свети
Оци, они који су у заједници би
ли највише посвећени Богу. Сви
остали, не толико истрајни у ве
ри следили су монахе и у Цркви
су кроз Литургију долазили у ве
зу са Богом. И већ у раном пери
оду хришћанства Литургија је у
Западној Цркви попримила спи
ритуални карактер – хлеб и вино
су само симболично представља
ли тело и крв Христову, док су у
Литургији Источне Цркве хлеб и
вино били стварни, били су обед,
храна и представљали су стварно
Христово тело. Спиритуалност,
као битно обележје прихвата
ња Бо
га у За
пад
ној Цр
кви, по
текла је од неоплатонизма, који
су народи западног дела Римске
империје снажно били пригр
лили, сматрајући се правим на
следницима хеленске културе.
Насупрот томе међу многоброј
ним подређеним народима ис
точног дела царства, хришћан
ство је остајало много чвршће
везано за библијско предање и
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ширило се у изворном облику.
Источни човек је тако остао ве
ран и старозаветним пророцима
и Светим Оцима.
Како је мишљење на Западу
полазило од неоплатонистичке
визије да постоји идеално Цар
ство Божије којем је овај неса
вршени материјални свет само
одсјај, постојала је тежња да се
оно достигне и то „бекством“ из
овог света. Значи, Бог је у све
сти западног човека био присту
пачан, филозофски објашњив
реалитет и таква рационализа
ција Бога у моралној и метафи
зичкој сфери је била у опреци
према животу. Идеално Божије
Царство представљало је узор
по ком је овоземаљски свет тре
бало уредити. Тако је живот
остајао несхваћен, а насилно
мењање није било само у односу
према природи и другом човеку
већ је усмеравано и према себи
доводећи до гушења нагона и
страсти. Страсти је човек морао
потискивати, каналисати, огра
ничавати, јер се бојао да би га
могле одвести у дивљаштво и
хаос, у зло. Ограничавајући сво
ју природу, спутавајући своју
телесност, човек Запада је одво
јио тело од духа и приписао грех
телесности, заборављајући да су
и природа и телесност такође од
Бога дати. Рекло би се, западно
хришћанство је „изабрало“ не
спутан развој духа на уштрб ма
теријалног и телесног. Али, духу
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схва
ће
ном као ум, као му
шки
принцип недостајала је душа,
љубав, женска страна Бога. Сви
они који су осећали тај недоста
так у прихватању Бога, прогла
шавани су за јеретике. Тако је,
парадоксално, Западна Црква
која је веровала да је окрену
та духу постајала брана пуноћи
његовог развоја. Само узноше
ње духа као сакралног сазнања
које просветљава, приписивано
је ода
бра
ни
ма и са
мо су рет
ки појединци као што су Свети
Фрањо Асишки, Тома Аквински,
Бернард од Клервоа, Бенедикт
доживели духовно просветљење
и били близу Бога. При том је
остало свештенство „незаслуже
но“ преузимало на себе њихово
узношење и себи приписивало
Божији благослов, а сви други,
неодабрани, имали су да се при
државају строгих црквених дог
ми, норми и правила. Тиме је
одржавана преко потребна хије
рархија и дисциплина у једном
релативно стабилном поретку
друштвене субординације.
По Светом Августину би
ло је потребно мучење бивства
да би се до
шло до очи
шће
ња и добила Божија благодат.
Обич
ни љу
ди су у стар
ту сво
јим рођењем већ били у греху
и заједницу са Богом и Божију
благодат накнадно су стицали
чишћењем од греха, искупље
њем. У западном хришћанству
је стање после првобитног гре

ха обележавало човека, тј. чо
векова природа је схватана као
секундарна. Човека није одре
ђивао његов лични однос према
Богу, већ почетни грех. Тиме је
слободна воља губила на знача
ју, јер ма каква човек имао за
живота дела, ипак је од Божије
воље зависило његово искупље
ње. Али, оптерећење наследним
грехом и стална претња казном
имало је и позитивне последице
по развој друштва и заједнице.
Страх од казне, од неизвесности
спасења или пакла, приморавао
је западног човека на труд, уса
вршавање и сопствено и зајед
нице, на морално деловање. Од
малих ногу се учио да поштује
правила, да не нарушава већ
изграђује материјални свет око
себе, да препознаје зло у себи и
„бије ђавола у себи“, и тиме чу
ва заједницу од самога себе, на
закон и ред. У супротном следи
ле су казне, ломаче, санкције,
тамнице и затвори.
Усавршавајући себе и уре
ђујући заједницу, западни чо
век је ме
њао и ме
ња свет са
циљем да га учини што бољим
и савршенијим. Целокупна мо
дернизација света као после
дица пре свега науке и техно
логије, заправо је његово дело.
Он је доносио и доноси законе
дефинишући међуљудске одно
се тако да лична људска слобо
да може да иде само дотле док
не спутава слободу других, а
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добро изграђеним институција
ма је бранио и брани тако успо
стављен систем. Све је то води
ло одрицању од пуноће живота,
ка спутаном и стерилном на
чину живљења и самим тим ка
одвајању човека од хришћанске
Цркве, јер ауторитарна и стро
га Црква није нудила потреб
но при
бе
жи
ште, већ је обич
ног уплашеног човека све више
удаљавала од Бога.
Али, иако је крајем XIX ве
ка и у првој половини XX века,
Запад кроз распад илузија о са
мосвести и саморазумљивом
поретку света почео да тражи
решења у конкретним, ствар
ним животним процесима, пра
већи отклон од спекулативне
филозофије, од строгог, појм
љивог смисла ствари ка њихо
вом тумачењу и интерпретаци
ји, он се ипак није приближио
животу у Богу. Парадоксално,
није се вратио Богу и поред ра
зних слобода (сексуалних на
пример) насталих одбацива
њем физичких спрега и окова
захваљујући цивилизацијском
развоју. Такве слободе му нису
могле вратити изгубљену душу
и љубав. Остао је без јединства
са Богом јер материјални про
цеси, похлепа и енормно уве
ћање капитала гурнули су га у
перфекционизам, који је за по
следицу имао добро само за не
ке, а патњу, уништавање, једном
речју зло за многе друге. Тиме
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је западни човек преузео уло
гу Бога на земљи, а уместо Бо
га приклонио се идолима. Све
то неминовно је доводило до
слабљења вере, до испразности
живота, до осећаја депресије,
апсурдности и ништавила, до
зла. Тако је од почетног пута ка
досезању универзалног добра у
параноичном откривању и ка
жњавању зла свуда око себе, до
спео у владавину ђавољег слуге,
Антихриста, у још већи грех од
оног прародитељског који је по
кушавао да сапере, у још већу
кварност бивства.
За разлику од западног хри
шћанства, које је више везано за
овај земаљски свет, по теологу
Јовану Мајендорфу правосла
вље је избегло искушење света
тиме што се одало наивном фа
тализму, очекујући Божију про
мисао и углавном занемарујући
демонску присутност у истори
ји. Оно што је било централно за
хришћанство, да вера може по
стојати само у најнепосреднијој
вези са животом, животом који
удахњује Бог, је у православљу
постојало још од самог почетка,
са главним карактеристикама:
недоступност Бога људској спо
знаји и трајни отклон од поку
шаја да се земаљски свет устроји
по небеском узору. У православ
ној Литургији, у светом приче
шћу те
ла и кр
ви Хри
сто
ве на
начин обеда, јела и пића, човек
улази у заједницу са Богом пот
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чињавајући се у љубави и по
слушности, док је Бог жртвују
ћи се за човека узимао на себе
пуноћу људске природе са свим
њеним манама и врлинама. На
тај начин је православном чо
веку, у свој његовој укупности,
и духом и телом, било омогуће
но испуњење божанским енер
гијама и стремљење ка крајњем
јединству са Богом, ка обоже
њу. Држећи се пасивности сво
је женске улоге, источни човек
је, значи, прихватао свет какав
јесте, настојећи да га што мање
мења и изграђује, јер по њему
свако неовлашћено мењање јед
ном створеног света од стране
Бога само убрзава његово непо
вратно пропадање.
Пра
во
сла
вље је, као и из
ворно хришћанство, полазило
од човековог рајског стања и за
једнице са Богом тј. од човеко
ве примарне природе, коју је он,
створен по Божијем лику, на
кнадно својом вољом могао на
ставити или раскинути. Човека
је, значи, одређивао његов лич
ни однос према Богу, а не по
четни прародитељски грех који
је био пренаглашен у западнохришћанским двема вероиспо
вестима. Тако православни чо
век није у старту био оптерећен
почетим грехом, већ могућим
накнадним избором грешног
пута којим се одрицао од свог
назначења, од сврхе свог живо
та, од заједнице са Богом. Тиме

је било дато на значају слобод
ној човековој вољи. А како рође
њем није био оптерећен грехом,
а крштењем постајао у потпуно
сти члан божанске хришћанске
заједнице, православни човек
се осећао слободним да ужива
у пуноћи живота. У случају из
бора грешног живота он се ин
тимно плашио Бога, али све оно
што се тицало земаљских казни
на њега није имало много ути
цаја. Како у православљу казна
као институција није имала по
требно дејство, она самим тим
није могла да покрене човека да
ради на себи и свом моралном
устројству. Православни човек
је та
ко остао па
си
ван и сла
бо
заинтересован за своје окруже
ње, за изградњу бољих друштве
них и производних односа, јер
је у свом бивствовању вредно
вао само лични, трансцендент
ни, скривени однос према Бо
гу, који је искључивао трећег,
тј. дру
штво и уре
ђе
ни свет. У
свом отвореном путу ка Богу
није био оптерећен правилима
и нормама ни црквеним ни др
жавним које је дисциплиновано
поштовао човек са Запада, па за
разлику од значајне улоге ин
ституција на Западу, све те ин
ституције на Истоку, осим Цр
кве, нису имале знатни удео у
развоју друштва.
Али, како за њега није по
стојала истина као извесност
у ства
ри
ма овог све
та, ни те
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жња да се она одреди, јер све
је препуштано Богу, то је зло,
иако свеприсутно, заправо би
ло минимализовано. Човек са
Истока није ђавола откривао у
себи, већ у жени, деци и бли
ском окружењу. Ту је, не тако
далеко од себе, испољавао на
сиље и агресивност. Жељу, а ни
снагу, да уништава неке друге,
њему непознате људе, припад
нике других народа, далеке не
пријатеље, није имао. А његова
бунтовност и ратоборност су
скоро увек биле кратког даха,
јалове, без очекивајућих рево
луционарних последица, без
неког стварног помака. Тиме он
као појединац није био од кори
сти својој заједници, те се она
није развијала. С друге стра
не, ни друштво није бринуло о
појединцу на начин како се то
одвијало на Западу, где су све
штеници ревносно обилазили
своје парохије, бринули о свим
својим верницима, чак и кад су
се они налазили по затворима и
болницама. Препуштен сам се
би, православни човек је живео
углавном у страстима, а ако су
се код појединаца и дешавали
преокрети у смеру покајања,
исправљања грешног бивства и
враћања у живот са Богом, то
се најчешће тумачило фата
листички, да долази споља од
Бога, а не кроз самоспознају и
лично духовно усавршавање.
Ретки духовно усавршени љу
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ди, Свети Оци Василије, Гри
горије, Немесије, Максим Ис
поведник, Лествичник, Исак
Сирин, Теофан Затворник, чија
учења ни дан данас нису изгу
била на снази и проницљиво
сти у лечењу посрнулих душа,
упућивали су обичне људе на
веру у Бога и да им је то при
марно у животу. Ако би се неко
одао грешном животу, онда је
по духовницима покајање било
за таквога једини лек, јер само
тако је изгубљена душа могла
да нађе исправан пут, а ника
ко путем кажњавања. Тако је у
православљу, чија је срж за раз
лику од осталих хришћанских
вероисповести највише сачува
на до данашњих дана, покајање
а не казна следило кривицу и
грех. Али, иако је било највише
отворено за остваривање цело
витости и утирања пута ка са
вршенству и Богу, православље
у целини ипак није испратило
цивилизацијски развој свести.
Код највећег броја људи остало
је наивно и скоро фаталистич
ко. До обожења су стигли само
ретки појединци.

4.
И у данашњем врем ену те
шко је наћи правог духовник а,
који ће оне који не знају упути
ти на стазе исправног бивства и
учити о рађ ању, страдању, смр
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ти и вас
кр
се
њ у кроз шта сви
мор амо да прођем о. Без обз ира
колико су Кат ол ичк а и Прот е
стантска Црква бринул е (обе
чак претер ано, са каз нам а) над
својом паством, а Прав ос лав
на много мање то чинил а, све
три су у приличној мери изне
вер иле потребе обичног чов ек а
за мор алним и верс ким уточ и
штем. Традиц ионални нач ин
вер овања је нес тао и данаш њи
човек и то више онај на Запад у,
а мање са прав ос лавног прос то
ра, имајући пот реб у да се испо
веди, одлази углавном раз ним
псих отер апеутим а, а не у цр
кву, која је данас свед ена скоро
на недељн у акт ивност. Так о су
вековну улогу кој у су свеш те
ниц и имали у испов ес ти и по
кајању у данаш ње врем е преу
зели разни псих о-анал ит ич ари
и псих отер апеут и.
Један од разлога изневе
равања почетног хришћанског
учења у православљу и у дру
гим двема вероисповестима,
је свакако свештенство. Одав
но су цр
кве, стал
ном бри
гом
за стицањем материјалних до
бара, постале партнери светов
ној власти, а не узори исправ
ног живљења. Тако је временом
клир, следећи некадашњу фа
рисејску улогу у тумачењу вере,
постајући близак световној вла
сти са којом је уживао у само
њима приписаним слободама и
моћима, напустио још у старом

веку пут исправног бивства, ли
цемерно проповедајући свима
осталима строго морално пона
шање у досезању Бога и наравно
пакао и строге казне у случају
неиспуњења таквог понашања.
Други разлог што толико
има зла у садашњем свету, мо
жда је у томе што „други“ чо
ве
ков пут у по
тра
зи за пра
и
зворном истином, пут научног
мишљења, такође није донео ни
шта ново сем квазиматеријалне
удобности и сигурности. Наука
је исто постала слуга световној
власти и моћи, њен нераздвој
ни партнер у капиталистичком
свету и знатно, са људском по
хлепом и грамзивошћу, до
принела кварности укупног
бивства. Иначе, пут научног и
технолошког развоја, по мно
гима исправнији и напреднији
од пута вере, у модерно време
постао је доминантан на уштрб
религијског, јер зашто би се ве
ровало нечему нестварном кад
се то узрочнопоследичним и ра
ционалним мишљењем и сазна
њем може оповргнути. Али, раз
лике у научном и религијском
путу, по Јунгу заправо нема. У
питању је суштински један једи
ни пут ка праизворној истини,
ка творцу, само што се садржај
нашег колективног несвесног
науком пројектује на природне,
а религијом на персонификова
не силе, па се „разлика“ запра
во, манифестује само у објекту
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пројекције. Тако су теолошко
наслеђе на једној и просвети
тељски рационализам и даљи
развој науке на другој страни,
заједно конструисали и засту
пали разне идеологије и научне
теорије са циљем да се покрије
сва лицемерност исквареног ре
лигијског и духовног учења, да
се оправда лажно бивство. Зло
је добило покриће и оправдање,
а неуротичном и расцепљеном
човеку данашњице није остало
ништа више до прилагођавања
у циљу опстанка или бежања у
болест и смрт.
Како одавно чов ек ниј е ме
ра свих ства
ри, све по
ч ет
не
вредности исправног бивс тва
постале су потпуно инверт о
ване. При том, парад окс ално,
иако је тол ик о прис утно, ме
тафизичк о зло се мал о пом иње
дан ас, све што је пој авно и све
товно се обј аш њава нем инов
ним цивил из ац ијс ким разво
јем, грех се зам ењуј е греш ком
и промаш ај ем, а ђав о пос тај е
симп атична фигура за плаш ење
више као сас тавни део бројних
литер арн их и филмс ких жан
рова. Прав е вреднос ти љуб ави,
чистоте, невинос ти, доб рот е
и истин е су ретк е у овом све
ту. Оне се, дод уш е, пој ав љуј у у
уметничк им дел им а, али сам о
као неки ром ант ич арс ки нед о
стижни циљ. У врем ену глоб а
лизац ије, мед иј а и пов ез анос ти
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свих људи, пар адоксално, нем а
се врем ена за врхунски осе
ћај љубави и универзалну хри
шћан
ску вред
ност, јер она не
доноси кор ист.
Ако је зло свуда и ако се ве
ћина мир и са тим, да ли то зна
чи умир ање вер е и одустајања
од достизања савршенства у Бо
гу? Ако цивилизацијским раз
војем количина свести постаје
све већа, да ли та свесност до
носи напредак или не? Да ли ми
идемо путем прок летства или
благ ослова? Да ли се то стално
понавља симболична сцена ку
шања јабуке са дрвета сазнања
и последице тога? На ова пи
тања тешко је одг овор ити, али
постављајући их човек постаје
свестан да једино крећући се
ка добру може осмислити жи
вот и отргнути га од ништави
ла, друг им речим а обожењем
победити зло. А како је извор
ним хришћанским учењем и
апокалипсом у истор ијском
врем ену, пор аст количине зла
одавно објашњен, на нама је да
испратим о стар и еон и дочека
мо праведност и доброту, вер у
јући и надајући се да ће и наш
сопствени пут у љубави водити
ка бесмртности и савршенству.
У том случају, иако наи зг лед
занемар ено, хришћанско уче
ње је и дан данас актуе лно, чак
можда више нег о пре две хиља
де година. 
□

