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АКТУЕЛНОСТ ПРОБЛЕМА ЗЛА, АВГУСТИНОВО РЈЕШЕЊЕ 

ПРОБЛЕМА И “НАГОВОР НА ТЕОЛОГИЈУ” 

 

Славко ПАПИЋ 

 
Увод 

Постојање зла, чини се одувијек, преставља неизбјежни аспект људске 

егзистенције а теоријско формулисање и рјешење овога проблема изазов за 

сваку религију, филозофију и сваког мислећег човјека понаособ. У свом раду 

ћу покушати у неколико корака најприје формулисти сам проблем зла и 

указати на његову актуелност, потом ћу анализирати једно од најзначајнијих 

рјешења овога проблема – концепт Аурелија Августина, те назначити нека 

проблематична мјеста у вези са тим рјешењем; на самом крају, у покушају да 

укажем на неке православне перспективе рјешавања овога проблема ћу доћи 

до закључка који води својеврсном “наговору на теологију”. 

 

Актуелност проблема зла 

Нешто је, наизглед, страшно погрешно у вези са нашим свијетом. 

Поплаве, земљотреси, вулканске ерупције и најразличитије природне 

катастрофе присутне су у готово сваком дијелу овог нашег свијета; пацијенти 

диљем планете умиру у најстрашнијим боловима узрокованим ужасним 

болестима; педофили сексуално експлоатишу дјецу; о ратовима и криминалу 

сувишно је и говорити; слике патње и смрти, чини се, готово су на сваком 

кораку. 

У времену када постоји својеврсна релативност вриједности, поставља се 

питање: може ли се неки људски поступак назвати злим? Чини се да појам 

зла може дјеловати анахроно, као заостатак неког прошлог времена, али зло 

је за нас и даље реалност. Видимо зло свуда око нас, чинимо зло и изложени 

смо злу. Зло је неизбјежни састојак нашег свијета и дато је прије рефлексије, у 



66 

 

искуству које чини основ за рефлексију. Пошто стојим на становишту да се 

извјесни људски поступци као и извјесна дешавања могу назвати злим1 – 

неминовно се намећу темељнија питања: Шта је зло? Ако постоји добри Бог, 

зашто дозвољава да недужни пате? 

Како су људи кроз историју рефлектовали о смислу живота, било је 

неминовно ухватити се у коштац и са постојаним и свеприсутним злом. Не 

чуди стога, што су се и све велике религије врло озбиљно бавиле овим 

проблемом. Религије, наиме, покушавају унијети ред, смисао и законитост у 

наизглед, хаотичну и бесмислену стварност, првенствено покушавајући да дају 

смисао феноменима патње и смрти.2 Стога кредибилитет сваке религије у 

доброј мјери зависи и од њене способности да својим присталицама пружи 

појмовни оквир за рјешавање проблема зла. 

Премда постојање зла поставља изазов са којим се свака религија мора 

најозбиљније позабавити, изазов за хришћанство је особито тежак и озбиљан. 

Наиме, стиче се утисак да унутар самог хришћанства постоје озбиљне тензије 

између увјерења хришћана у вези Божије свемоћи, свезнања и неупитне 

љубави, са једне стране, и фактицитета постојања зла у универзму који је Бог 

створио, са друге стране. Многи мислећи људи сматрају да хришћански Бог 

– ако он заиста постоји и ако је онакав каквим је од  хришћана представљен – не 

би требао дозволити да свијет какав је сада постоји. Јасније речено – Божија 

свемоћ и доброта неспојиви су са злом које постоји у свијету. По многима, ово 

је највећа тешкоћа за хришћанско вјеровање и она је традиционално позната 

као – проблем зла. Кроз историју, многи теолози и филозофи хришћанске 
                                                           
1 Сматрам да таквих људских аката несумњиво има, а у прилог једном таквом ставу могу у 

песимистичном тону рећи да о томе свједочи добар дио историје људског рода, као и наше 

свакодневно искуство. Можда не би требали занемарити ни бројне примјере из лијепе 

књижевности, а чини ми се, да дјела Ф. М. Достојевског пружају обиље таквих примјера. 

Стиче се јак утисак, да постоји снажна људска склоност ка злу, те да је зло неминовно присутно 

у свијету. 
2 „Да бисмо се помирили са постојањем ових зала, тако да постојање света изгледа оправдано и 

да постоји нада да ће се променити набоље, трагамо за смислом зла. За тим смислом 

трагамо у религијама, у вери у напредак и у политичким идеологијама“, Лаш Фр. Х. Свенсен, 

Филозофија зла, Геопоетика, Београд, 2006, стр. 26. 
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провинијенције хватали су се у коштац са овим проблемом покушавајући да 

дају задовољавајуће рјешење, јер немогућност хармонизовања ова два става, по 

многима, има разорне посљедице за хришћанство и теизам уопште3. 

Становиште које је под директним притиском усљед постојања зла 

познато је као „теизам“, односно, „класични теизам“, чији се заговорници 

уопштено називају „теистима“. Како Брајан Дејвис каже цитирајући Х. П. 

Овена: „Теизам се може дефинисати као вјера у једнога Бога, Створитеља који 

је бесконачан, самоопстојан, нетјелесан, вјечан, непромјењив, непролазан, 

једноставан, савршен, свезнајућ и свемоћан“4 Оно што је овдје  најважније 

уочити јесте то, да је Бог схваћен као свезнајући, свемогућ и савршен, 

односно, потпуно добар. Теизам као такав није сам по себи жива религија, 

већ форма коју можемо сматрати концептуалном основом за више живих 

религија. 

Дакле, суштински проблем за теизам у вези нашег предмета испитивања 

јесте следећи: како помирити вјеру у свемогућег, свезнајућег и савршено доброг 

Бога са увјерењем да постоји зло у свијету? 

Без жеље да прејудицирам одређење појма зла, те рјешење овога 

проблема, потребно је рећи да  зло, заиста, има много лица која су свима нама 

сувише добро позната. С обзиром на то да овај широк опсег зала може бити 

врло збуњујући, већина филозофа прави корисну дистинкцију између 

природног и моралног зла. Ево шта о томе каже Брајан Дејвис: „У свијету око 

нас, међутим, откривамо разнолика зла која се могу, заправо, грубо подијелити 

на двије врсте. Ова су се традиционално називала: „метафизичко зло“ и 

„морално зло“. Метафизичко зло (такођер звано „природно зло“) јест све оно 

што сматрамо злим у физичком свемиру, све за што се не може прихватљиво 

                                                           
3 Проблем зла или аргумент из зла можемо, без претјеривања, сматрати угаоним каменом 

атеизма. Такође, користим прилику да нагласим да ћу у даљем раду термине „проблем зла“ и 

„аргумент из (постојања) зла“ употребљавати синонимно. Можда је термин аргумент или 

аргументи, чак адекватнији од традиционалног назива „проблем зла“, као што сматра Daniel 

Howard-Snyder у тексту The evidential argument from evil. 
4 Brian Davies, Увод у филозофију религије, Загреб, 1998, стр. 31. 
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сматрати да произилази из слободних избора људских чимбеника. Болест и 

природне непогоде спадале би у категорију метафизичког зла. Морално зло, с 

друге стране, обично се сматра морално окривљивим понашањем.“5 Премда 

можемо расправљати о тачној граници између природног и моралног зла, 

ова дистинкција има корисну функцију класификације и олакшава 

аргументацију6, те ћу је стога усвојити. 

Пионирски подухват у рјешавању проблема зла, у контексту западног 

хришћанства, предузео је Аурелије Августин. 

 

Августиново схватање зла 

Проблем зла у Августиновом мисаоном развоју представља једну  од 

најважнијих тачака. Његово интересовање за овај проблем је почело још у 

раној младости и врло вјероватно, представљало је снажан подстицај на 

његово животно – мисаоно пропутовање кроз читав низ религиозних и 

филозофских система. Можемо, штавише, рећи да се Августин са овим 

питањем мучио кроз читав живот – прије обраћења на хришћанство да би 

пронашао његово метафизичко рјешење, а након обраћења  не само да би то 

рјешење  одбранио и појаснио, већ и да би се изборио са пелагијанским 

интерпретацијама сопствених дјела и рјешења проблема зла садржаног у 

њима. 

Већ сам назначио да је постојање проблема зла, као и покушај његовог 

рјешења водио Августина кроз различите религиозно-филозофске системе, да 

би своје смирење нашао у хришћанству. Чињеница толике важности овог 

проблема неминовно је морала да резултира тиме да је разматрање и рјешење 

овога проблема, више или мање заступљено у готово свим његовим дјелима. 

                                                           
5 Brian Davies, Увод у филозофију религије, Загреб, 1998, стр. 32. 
6 О томе Брајан Дејвис у дјелу Увод у филозофију религије каже: „Наравно, понекад се ове двије 

врсте зла преклапају. Ја могу намјерно намјестити да нетко буде на мјесту на којему знам да ће 

га убити тајфун. Но, морално и метафизичко зло, у сврху аргумента, још увијек се могу 

разликовати“, стр 32. 
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Ипак, овим проблемом Августин се бавио потпуније него у осталим својим 

дјелима у дијалогу De libero arbitrio (О слободи воље)7. Овај дијалог је за рјешење 

проблема зла вишеструко значајан из више разлога, наиме, поред горе 

наведеног значаја, важан је јер припада првом периоду Августиновог 

стваралаштва, који, првенствено за противника узима манихејце и са њима се 

разрачунава. Дакле, он у овоме дијалогу излаже сасвим другачије онтолошко 

рјешење проблема зла од оног какво заступају, његови дојучерашњи 

истомишљеници – манихејци. Судбина овога дијалога, ипак није била да се 

ограничи на рјешење проблема зла које би поразило манихејце, те да избјегне 

замке неоплатонске онтолошке основе која несумњиво стоји у појединим 

аспектима Августиновог дјела. Посриједи је то да ће се, након што је дијалог 

написан, монах Пелагије и његови сљедбеници позивати на неке дијелове и 

поставке овога дјела како би оправдали своје тврдње о начелној доброти људске 

природе, пренаглашавању улоге људске воље у човјековом спасењу и 

умањивању улоге милости8, чиме се доводио у питање првородни гријех. 

Августин ће ово пелагијанско читање свог дјела одлучно одбити, али ми се 

чини да је основа за такво пелагијанско читање заиста било. Појава овог 

новог облика јереси ће битно утицати на Августиново учење и тиху ревизију 

сопствених ставова из првог периода свога стваралаштва. Ова промјена која је 

присутна у његовим каснијим дјелима ће битно промијенити неке аспекте 

рјешења проблема зла, као што ће отворити и читав низ нових проблема – 

попут односа људске слободе и Божије милости. 

За Августина зло је недостатак добра (privatio boni), односно, недостатак 

бића.9 Ово одређење несумњиво има неоплатонско поријекло, али га Августин 

даље развија, покушавајући га изложити у хришћанском појмовном оквиру 

                                                           
7 Видјети Аурелије Августин, О слободи воље, Деметра, Загреб, 1998. 
8 Свјесно употребљавам термин “милост” који је битно различит од термина “благодат” , при 

чему је први у употреби у хрватској,католичкој традицији, а други у српској, православној 

традицији. Разлог зашто то чиним ће бити расвијетљен у посљедњем поглављу рада. 
9 „Зло, наиме, у себи нема никакву суштину; губитак добра назива се зло.“ ; Аурелије Аугустин, 

Држава Божјa, ЦИД, Подгорица, 2004, стр. 449. 
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(који сам увелико ствара). Он тврди да Бог, који је само Биће и само Добро 

(дакле, тврди идентитет добра и бића), ствара свијет ни из чега. Овај створени 

свијет, пошто је створен од Бога који је само Добро, и сам је добар у свим својим 

сегментима и створењима.10 Тај свијет је уједно и хијерархијски уређен, што је 

по божијој правди и божијем вјечном закону.11 На Августиновој хијерархијски 

уређеној љествици бића, оно што је више боље је од онога што је ниже – што 

треба схватити тако да оно што је више посједује добро/биће у већој мјери.12 То, 

пак, не значи да је оно што је ниже на љествици зло. Све што постоји у овоме 

хијерархијски уређеном свемиру је добро – само у различитој мјери.1313  Стога 

нема мјеста за зло у овоме, од Бога створеном свијету. Дакле, зло онтолошки 

не постоји. Бог није створио зло као супстанцу, те није ни одговоран за постојање 

зла. Откуда онда зло? Како смо видјели, добро се састоји у одржавању реда 

и божанског закона, по коме је право да оно биће које има већи степен 

бића/добра влада над оним који има мањи. Сва бића на онтолошкој љествици, 

без обзира које мјесто заузимају, јесу нешто добро, уколико заузимају мјесто које 

треба да заузимају. Уколико је тако, постоји ред који је од Бога дат, но, уколико 

нижа добра стекну власт над вишим, тада говоримо о нереду и неправди. Стога, 

уколико хијерархија добара није онаква каква би требала бити, те нижа добра 

                                                           
10 „И видио си, Боже, све што си створио, и гле, било је све веома добро, јер и ми то видимо, и 

заиста је све веома добро.“; Св. Аурелије Аугустин, Исповијести, Кршћанска садашњост, Загреб, 

1983, стр. 340. 
11 „Будући да је дакле свака душа боља од сваке тјелесне ствари, те свака грешна душа, камо год 

она била пала... не губи то да је боља од тјелесне ствари, а међу тјелесним стварима свјетло држи 

прво мјесто...“, Аурелије Аугустин, О слободи воље, стр. 258. 
12 „Будући да је Бог највише бивство, то јест врховно биће [да надасве јествује] и, према томе, 

непромјењив, он је дао биће ономе [оним стварима] што је из ничега створио, али не врховно 

биће, као што је сам.  Једнима је, наиме, дао биће у већој, другима у мањој мјери и тако 

природна бића уредио [распоредио] према степену бивства.“, Аурелије Аугустин, Држава Божја, 

ЦИД, Подгорица, 2004, стр. 481. 
13 „Све су нарави добре јер је Створитељ свих нарави без изузетка врховно добар. Ипак, нарави 

нису као њихов Творац врхунски и непромјењиво добре. Зато у њима добро може расти и 

опадати. Међутим, у добру је опадање зло. Ипак је нужно да уза све опадање нешто остане ако је 

нарав још увијек оно по чему је нарав. Не може се, наиме, добро по коме нарав постоји – ма 

каква и колика била – уништити, а да се и сама нарав не уништи.“, Свети Аугустин: Руковет 

(Enchiridion ad Laurentium sive De fide, spe et charitate); Служба Божја; Макарска; 1990; стр 164. 
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имају власт над вишим – говоримо о злу.14 Тада говоримо о злу као о одсуству 

добра, добра какво би требало бити тј. одсуству реда какав треба да постоји. 

Међутим, као што сам нагласио, то није зло у онтолошком смислу. Ко је онда 

узрочник зла, односно, ко има тај капацитет да створи дисхармонију и неред у 

иначе хармоничном и праведном поретку ствари? Августинов одговор је јасан 

– човјек. Човјек, који као и сва створења није непромјењив и некварљив (што 

су атрибути Бога), већ је подложан кварењу. 

По Августину, поријекло зла је у злоупотреби слободне воље којом је Бог 

обдарио разумна бића15. Дакле, човјекова слободна воља је та која је узрочник 

нереда у примарно дорброј творевини. Августин сматра, барем у првом 

периоду свога стваралаштва, да је воља потпуно у нашој моћи.16 Као што је све 

што је Бог створио добро, тако је и воља добра. Ипак, она спада у средња добра 

која се могу користити како на добро, тако и на зло. Човјек своју слободну 

вољу може одвратити од највишег Добра и окренути се ка нижим добрима и на 

тај начин воља чини гријех тј. зло.17 Иако је воља добро и оно чему се она 

окреће су, такође, добра – ипак је сам тај покрет гријех и зло. Сам тај покрет 

воље не може се приписати Богу, те зла воља има коријен у самој себи. 

Августин разматра и разрјешава, како сам сматра, псеудопроблем односа 

божијег предзнања и људске слободе воље, тврдњом да Бог иако зна наше 

будуће поступке, он их не детерминише. Божије предзнање и људска слобода 

                                                           
14 Брајан Дејвис у књизи The reality of God and the Problem of Evil тврди да за Августина и Тому 

Аквинског зло није име неке независно постојеће индивидуе или неког позитивног квалитета 

или атрибута. „Прије је оно ријеч коју користимо да означимо јаз између онога што је 

стварно ту и онога што би могло бити (и требало би бити) али није“, Brian Davies, The reality 

of God and the Problem of Evil, Continuum, London – New York, 2006, стр. 17, 18. 
15 Августин разумна бића дијели на двије групе: анђеле, бесмртна разумска бића и људе, смртна 

људска бића. Анђели нису у центру моје оптике, али у теолошком смислу њихова улога у 

Августиновом учењу је веома интригантна и важна. 
16 „Има ли дакле разлога да помислимо како ваља двојити, макар никад прије нисмо били 

мудри, да ипак по вољи заслужујемо и водимо похвалан и блажен живот, те исто тако по 

вољи онај срамотан и биједан?“ Аурелије Аугустин, О слободи воље, стр. 108. 
17 „Тако је како велиш и слажем се да су сви гријеси садржани у овој једној врсти: кад се нетко 

окрене од божанских збиљности које су заиста трајне, те се обрати к онима које су 

промјенљиве и несигурне.“, Аурелије Аугустин, О слободи воље, стр. 120. 
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компатибилни су, јер Божије предзнање није детерминизам – чињеница да Бог 

зна наше будуће акте не значи да ћемо их ми учинити против своје воље. Наша 

воља је у потпуности у нашој моћи, а ако је у нашој моћи онда је и слободна. 

Једина нужност којој наша воља подлијеже јесте нужност да не може бити 

неслободна. Својим предзнањем Бог никога не присиљава да гријеши, премда 

„унапријед“ зна шта ће се догодити.1818
 

Као што је људска слободна воља узрок моралног зла, тако је она узрок и 

природног зла. Постојање природног зла Августин објашњава преко библијске 

приче о паду и прародитељском гријеху. Адамов и Евин пад, тако, представља 

првородни гријех, којим зло – као казна улази у свијет. Као Адамови и Евини 

потомци, сви ми насљеђујемо ово пало стање са свим његовим пропратним 

појавама: болестима, боловима, природним катастрофама и, на крају, смрћу. 

Тиме је опет, како сматра Августин, постигнут основни теодицејски циљ и Бог је 

оправдан у свјетлости постојања зла у свијету, овај пут природног зла. Кривац 

свега зла је опет човјек и његова злоупотреба слободне воље. 

Сматрам да потребно напоменути како не бих створио лажну слику код 

читаоца, да је горе изложено схватање проблема зла у појединим аспектима, који 

нису неважни, Августин касније измијенио. Вјерујем да се кривица за такву, 

погрешну слику не би могла приписати мени, већ прије самом Августину који је 

(како сам већ раније поменуо) извршио својеврсну ревизију сопствених ставова 

из првог периода свог стваралаштва19, а у који спада и дијалог De libero arbitrio. Да 

бих дијелом оправдао Августина, навешћу то да су његова дјела претежно 

полемичка и да је у првом периоду свог стваралаштва имао за противнике 

манихејце, а у другом периоду за главног противника има пелагијанце – те из 

тога разлога, у зависности од контекста, снажније истиче поједине аспекте свога 

учења. Ипак, у другом периоду он у битној мјери мијења своје полазне ставове. 

                                                           
18 Видјети Аурелије Августин, О слободи воље, Деметра, Загреб, 1998. 
19 Литература о томе прелому у његовој мисли је бројна, премда не постоји општи консензус у 

погледу тога да таква промјена постоји. Мој став, пак, је да такве ревизије несумњиво има. 
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Августин, пак, тврди да елементи његовог познијег мишљења постоје већ и у 

раној фази, али премда је то тачно, не чини ми се то довољно увјерљиво и 

интелектуално поштено од Августина. Одвећ опширна аргументација на ту тему 

није примјерена форми и сврси овога рада, те ћу само напоменути који су то 

проблеми којих се нисам дотакао, а који несумњиво заслужују подробније 

испитивање20. Ту, прије свега, спада његово стварање науке о прародитељском 

гријеху, које почива на погрешном преводу Библије2121; затим његово у учење о 

односу божије милости и човјекове слободне воље, напослетку и његово учење о 

предестинацији. Као консеквенца тих учења долази се до парадоксалних 

закључака која се несумњиво конфронтирају са изнесеним ставовима из првог 

периода његовог стваралаштва, те тако по њему грубо речено: ми не можемо 

бирати између добра и зла, јер је та могућност сасвим истрошена гријехом тј. 

немамо слободу; наша воља, у мјери у којој јесте наша, може искључиво чинити 

зло; када учинимо нешто добро, то не чинимо ми, већ божија милост неодољиво 

нужно дјелује у нама тј. све добро које чинимо заправо чини Бог; пошто не 

можемо учинити ништа добро сопственим снагама, ми ништа не доприносимо 

сопственом спасењу и сви заслужујемо вјечну осуду, али Бог неке по својој 

милости предестинира да се спасу, а друге не, при чему је критеријум спасења 

Божија, нама несазнатљива, воља; стога, логично се закључује да Исус Христос 

није умро за све људе већ само за предестиниране!?22  

 

Православне перспективе рјешења проблема зла 

Како наводи протопрезивер Никола Лудовикос:” Од Августина пак почиње 

један низ великих проблема везаних за зло који и до дан данас узбуркавају 

                                                           
20 Поред ових проблематичних мјеста, у православној оптици као веома проблематична се јавља 

и Августинова тријадологија, што сада не може бити темом мога рада. 
21 Видети Џон Мајендорф, Византијско богословље, Крагујевац, 1989, стр 177, 178. 
22 Више о овој проблематици видјети у: Лешек Колаковски, Бог нам ништа није дужан, Плато, 

Београд, 1998. 
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Исток и Запад.”23 Имајући у виду  утицај  који  је  Августин  имао  у  

формирању  теолошке  терминологије  и  темељних поставки римо-католичке 

теологије, сматрам да је Августин онај аутор који је фундаментално утемељио 

западну теологију и западни поглед на свијет, а да се посљедице тога фундирања 

и данас осјећају. Упркос заокрету који је направио у римо-католичкој теологији 

Тома Аквински, проблеми које је фундирао Августин у битној мјери су 

одредили пут западног богословља. Но, ни секуларни мислиоци који се баве 

овим проблемом нису у много бољој ситуацији јер оперишу са појмовником и 

поставкама који су утемељени у праскозорју настанка западне теологије. 

Но, питање које се логично поставља јесте, о каквим православним 

перспективама је заправо овдје ријеч? На жалост, сама форма овог рада, као ни 

моја скромна сазнања нису тренутно подобни за једно студиозније бављење овим 

перспективама. Но, сврха овога поглавља, па можда и читавог рада, јесте у једном 

својерсном “наговору на теологију”, да парафразирам Аристотела који је, 

наравно, наговарао на филозофију. Избор синтагме ни најмање није случајан, јер 

сврха овога рада јесте у импулсу ка ступању у оптику Светог предања и 

православне теологије. Византијска теологија24 која је најважнији производ 

византијског духа, може споља изгледати слична западној теологији, али дух који 

је у њој присутан, је битно различит од духа западне теологије. Да бисмо неко 

појединачно питање размотрили у свјетлости православне теологије, неминовно 

прије тога морамо ступити у цјелину те теологије, јер свако појединачно питање 

води цјелини теологије, или се – бар не може на њега ваљано одговорити 

немајући у виду цјелину унутар које се то питање разматра. Но, и више од тога – 

сваки термин имплицитно “вуче” са собом цјелокупну историју и контекст свога 

настанка. Сходно мојој већ наведеној тези да је Августин у оцем западне 

теологије, а онда посредно и секуларне мисли која је изникла на тим темељима – 

                                                           
23 http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Izazovi/Lat_ProblemZla.htm 
24 Наравно да се не може (нити то желим) ставити знак једнакости између византијске теологије и 

цјелине православне теологије, већ је узимам за егземплар онога духа који је присутан у 

православој Светој традицији. 

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Izazovi/Lat_ProblemZla.htm
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он у је у великој мјери и оцем како теолошке, тако и филозофске терминологије 

запада. Да би дали аутентично православни одговор на проблем зла, морамо 

занемарити терминолошке и друге промјене које су се десиле на западу и 

окренути се извору, а то је патристичка мисао и византијска теолошка синтеза.25  

Сврха овога рада је крајње непретенциозна, и она се састоји у већ наведеном 

“наговору на теологију”, односно, позиву да дубље заронимо у дубине Свете 

традиције, те обогаћујући тако сопствени духовни и интелектуални живот, 

помогнемо посрнулој савремености да се присјети благог Христовог лика који 

чека да га сваки човјек слободно заволи као што је Он заволио сваког од нас, те да 

постанемо пријатељима и синовима Божијим. 
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25 Као што видимо није различит само дух, него и слово! Умногоме сличан пројекат повратка 

изворима западне метафизике предузео је Мартин Хајдегер – враћајући се изворима грчке 

филозофије. Јасно, Хајдегеров пут није пут православног хришћанина, али онима који треба да 

се разбуде, може помоћи у буђењу. 


