
„Када прилазимо делу Љубомира Тадића морамо да укључимо 

и један херменеутички напор да разумемо контекст времена 

и околности у којима је настајало. То не из разлога да би се 

тражило разумевање што је нешто рекао благо и опрезно с 

обзиром на околности, већ обрнуто, да видите да је писао, чинио 

и говорио и оно што други нису смели, с обзиром на околности. 

Мало је било људи који су попут Љубомира Тадића померали 

границе слободе у Југославији и Србији. Он је говорио највише 

о слободи, достојанству, солидарности, природном праву, 

репресији, револуцији, утопији, демократији, критици, јавности, 

еманципацији, политици, реторици. Ко је више критиковао 

ауторитет, традицију, владајући поредак, цензуру, деспотију, 

демагогију, тиранију, идолатрију, бахато незнање и кукавичлук? 

Ко је више од њега ’јавно употребљавао ум’ у нашем времену и 

на нашем тлу?“ 

 Драгољуб Мићуновић  

„Схватајући науку о политици као теорију ослобођења, а не 

као метафизику поробљавања, а саму политику као ’један 

облик делатног живота’ коме је стран arcanum као знање о 

подвлашћивању, поричући апологетику оправдања постојећег и 

њој урођени фатализам, Тадић ће увек тај vita activa прихватати 

као делање усмерено на промену, као настојање (тенденцију) 

да се изазове ново стање друштва. Време и лично животно 

искуство учинили су да Тадић спозна пуни замах политике као 

инструмента увећања ефикасности постварених организација и 

институција, тријумфа бирократских апарата који отуђују човека, 

грађанина од политике као делатног живота, и претварају га у 

серијализовану, деперсонализовану и деполитизовану, апатичну 

масу. Тадићево време је тако обновило и на још интензивнији 

ступањ гушења слободе и хуманитета издигло добро знане 

системе плебисцитарног цезаризма, диктатура и тоталитаризма.“

Триво Инђић
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•   Филозофија кризе и отпора 

- мисао и дело Љубомира 

Тадића

„У току овог нашег разговора ми смо се очигледно са-

гласили да у садашњој историјској ситуацији има мало 

шанси за филозофију, или одређеније: има више шанси 

за антифилозофију него за филозофију. У том смислу 

ми смо сведоци повлачења ума и, сагласно томе, систе-

матског понижавања филозофије.

Ми морамо, међутим, озбиљно разматрати питање које 

је овде постављено: није ли сама филозофија допри-

нела тријумфу таквог стања ствари, није ли она сама 

крива за своју бедну ситуацију? Међутим, ово питање 

може да следи тек после претходног питања: о каквој 

је врсти филозофије реч када се говори о саучесништву 

филозофије у њеном сопственом понижавању? По мом 

мишљењу, могуће је говорити о једном начину миш-

љења које се зачело у самом просветитељству и које је 

систематски доприносило и доприноси дефанзиви ума 

у модерном друштву. Одређеније речено, радило се и 

ради се о једном смеру мишљења или „филозофирања“ 

који се показао ефикасним или победничким смером 

модерне цивилизације. Не би се, наравно, могло казати 

да тај смер није ништа допринео људским достигнући-

ма. Штавише, он је успео да потврди човека, али је то 

потврђивање било манифестовано на парадоксалан 

начин, искључиво у једном аспекту људске езистенције. 

Реч је, свакако, о оном правцу мишљења и деловања 

које је Макс Вебер назвао рационализацијом, а Маркс 

прецизније одредио као постварење. Само у том смис-

лу може се говорити о победи инструменталног знања 

над умношћу, тј. над другим смером рационалног фило-

зофског мишљења. А управо ова доминација инстру-

менталног знања над умношћу довела је до укидања 

филозофије пре њеног остварења или, што излази на 

исто, остварењем позитивистичке метафизике која 

са филозофијом, као што је најсвеснији протагониста 

позитивизма Огист Конт, има заједничко само име.“ 

Љубомир Тадић, “Криза филозофског мишљења”, 

у  З. Кучинар (прир.), “Филозофија у савременом друштву”, 

 Гледишта, 1967, бр. 6-7, стр. 970.
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Тадићево разматрање проблема смрти

Иако је проблем смрти свакако споредан у Тадићевом филозофском 

опусу, занимљиво је ипак осврнути се на његово разматрање овог 

проблема, тим пре што је неуобичајено да се њиме бави аутор који 

припада praxisфилозофији. За разлику од својих зрелих година, када 

је био склон да се сагласи са левичарским гледиштем да револу-

ционарна филозофија смрт „ставља у заграде“, док се реакционарна 

филозофија ставља под њено знамење, у старости се Тадић заинте-

ресовао за проблем смрти, што је сасвим разумљиво ако имамо у 

виду да се човек при крају свог биолошког живота неизбежно суоча-

ва са питањем да ли смрт представља његов дефинитивни крај или 

душа ипак преживљава смрт тела. Очекивање да ће Тадићево тео-

ријско бављење проблемом смрти имати егзистенцијални печат, ос-

тавља нас помало разочараним, будући да се он ограничио на пуко 

школско излагање различитих религијских и филозофских стано-

вишта, избегавши да процени њихову ваљаност, као и да формули-

ше и образложи властити став. Сам избор филозофа чија гледишта 

Тадић тумачи је неадекватан, јер међу њима нема истински религи-

озних мислилаца. Он, додуше, узгред помиње Паскала, Кјеркегора и 

Унамуна, али се није одважио да посвети пажњу њиховом разуме-

вању смрти. Упркос труду око прикупљања обимне грађе и брижљи-

вог излагања различитих становишта, Тадић нити је показао ориги-

налност нити се приближио истини. Разлог за избегавање да се 

егзистенцијално суочи са проблемом смрти вероватно треба тражи-

ти у Тадићевом страху да би то могло водити радикалном преиспи-

тивању његове теоријске позиције, на шта није био спреман. Његова 

теза да је смрт повезана са безнађем, а слобода са надом, била би 

ваљана када би се живот заиста сводио само на биолошку димен-

зију, када се не би настављао у оностраној сфери. Погрешно верујући 

да религија почива искључиво на страху, Тадић се залаже за љубав, 

али љубав редукује на димензију erosа (што омогућава победу над 

смрћу на нивоу рода). Да није превидео љубав као agape, могао је да 

наслути могућност и личне победе над смрћу. Недостатност његовог 

суочавања са проблемом смрти може бити поучна за све нас док још 

увек имамо времена да му на егзистенцијалан начин приступимо.

Кључне речи: смрт, душа, љубав, тело, слобода, религија, живот.
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I

 У многим културама, па и нашој, постоји изрека: „О мртви-
ма све најбоље“. Непосредно након нечије смрти, док је још 
свеж бол његових ближњих, неумесно је говорити било шта не-
гативно о покојнику. Тада се сећамо оног позитивног што је по-
којник учинио у животу, а ако је евентуално било нечег негати-
вног, то из пијетета прећуткујемо. Када су у питању 
теоретичари, усредсређујемо се на оно што је најбоље у њихо-
вом делу и трудимо се да то што више истакнемо. Међутим, 
када прође извесно време, имамо не само право него и обаве-
зу да критички просуђујемо њихово стваралаштво, јер само 
тако се може из њиховог опуса издвојити оно што је заиста 
истински вредно, оно што заслужује да се прихвати као трајно 
културно добро. Непристрасно преиспитивање нечијег дела 
доприноси кориговању евентуалних слабости и представља 
подстрек за даље развијање и усавршавање његовог тео-
ријског становишта. Будући да је нечије дело живо само док нас 
побуђује на критичко суочавање с њим, упркос свом респекту 
према преминулом аутору, не треба се устручавати да се укаже 
и на одређене слабости дате теоријске позиције.

Када наступи време за критичко преиспитивање нечијег 
стваралаштва, препоручљиво је да се најпре усредсредимо на 
оно што је у теоријском смислу најрелевантније и најутицајније. 
Управо то је оно што тада треба брижљиво осветлити и проце-
нити, док се оно споредно оставља по страни, бар док се не 
обави главни посао у просуђивању нечијег дела. Када је у пи-
тању проф. Љубомир Тадић, оно што је највредније у његовом 
опусу свакако су списи из филозофије политике и права.1

Међутим, ми ћемо одступити од овог правила и обратити 
пажњу на његово разматрање проблема смрти, за које се с пра-
вом може тврдити да представља оно што је споредно у њего-
вом опусу. Ваља ипак имати на уму да се овим проблемом ау-
тор, како сам каже, интензивно бавио више година. Плод 
његових теоријских настојања је књига За�оне�ка смр�и: смр� 
као �ема рели�ије и филозофије (Тадић 2003), која свакако 

1    Посебно треба поменути следеће Тадићеве књиге: Поре�ак и слобо�а 
(Тадић 1967), Тра�иција и револуција (1972), Филозофија �рава (1983) и 
Наука о �оли�ици (1996).
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представља пионирски подухват у оквиру српске филозофије. 
Радни наслов књиге био је Смр� као филозофски �роблем. У ок-
виру делатности Коларчеве задужбине проф. Тадић је у низу 
предавања изложио своје тумачење проблема смрти у делима 
неколицине великих филозофа. Међутим, њему се с правом 
учинило да би студија била мањкава без разматрања проблема 
смрти у оквиру митологије и религије, као и без осврта на био-
лошке и медицинске погледе на овај феномен. Због тога је он 
уложио додатни труд да упозна различите религијске погледе 
на смрт и обавести се о биолошкомедицинским ставовима о 
смрти, пре свега о проблему старења, генетском инжењерингу, 
еутаназији, феномену клиничке смрти итд.

Имајући у виду да се Тадић прихватио разматрања про-
блема смрти у својим позним годинама, када човек по природи 
ствари интензивније почиње да мисли о њој, као и да је реч о 
аутору који припада praxisфилозофији, марксистичкој школи 
мишљења, која је окренута пре свега ка друштвенополитичкој 
сфери, јасно је да самим тим ова књига побуђује нашу радозна-
лост и завређује пажњу, тим пре што је та тема ретко и оскудно 
обрађивана у српској филозофији.

Један од разлога што проблем смрти није био предмет 
интересовања наших мислилаца треба тражити у околности 
што је након Другог светског рата југословенском филозофском 
сценом доминирала марксистичка филозофија. Не само код 
нас него и у европским левичарским круговима владало је уве-
рење у то да „револуционарне филозофије смрт ’стављају у за-
граде’, док се реакционарне филозофије стављају под њено 
знамење“ (Морен 1981: 312).2 Будући да су се марксисти 
усредсређивали на проблем еманципације човека и борбу за 
бољи и праведнији свет, бављење проблемом смрти третирало 
би се као опасно приближавање декадентној грађанској мисли 
и неопрезно излагање опијумском деловању религије. Отуда, 
чак и ако имамо у виду да је дошло до слома социјализма, тео-
ријско усредсређивање на загонетку смрти једног марксистич-
ког мислиоца свакако представља изненађење и самим тим по-
буђује наше интересовање.

2    Занимљиво је да проф. Тадић сматра да је та констатација у основи та-
чна. Наводећи Моренове речи, он тврди да је реч о оштроумном за-
пажању (Тадић 2003: 227).
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II

Пре него што се одважимо да изрекнемо свој суд о Та-
дићевој студији, поменимо оцену рецензента, која се иначе 
налази на корицама књиге. Рецензентова оцена гласи: „Књи-
га професора Тадића писана је у духу најзначајније европске 
традиције, ослоњена на богату литературу. Она представља 
својеврстан, оригиналан приступ овом вечном људском про-
блему.“ Није тешко сложити се са првом реченицом рецен-
зента. Заиста, Љубомир Тадић је танатолошкој проблематици 
приступио студиозно, користећи обимну филозофску литера-
туру. Његово излагање начина на који су се поједини филозо-
фи суочили са овим проблемом теоријски је коректно и 
брижљиво вођено. Читаоцу проф. Тадић омогућава да се де-
таљно упозна са њиховим разумевањем феномена смрти. 
Ономе ко би хтео да се сам теоријски ухвати укоштац са овим 
вечним проблемом, он знатно олакшава посао нудећи му ис-
црпну анализу схватања значајних мислилаца о смрти и 
упућујући га на релевантну литературу.

Приметимо ипак да би сâм проф. Тадић био мање склон 
да прихвати похвале рецензента, и то не само због скром-
ности. Он је, наиме, био свестан извесних мањкавости књиге, 
што се види из следећих редова: „За слабости и недостатке 
овог, у позним годинама живота сроченог дела терет одговор-
ности сноси највише слабост тела, руку посебно […]“ (Тадић 
2003: 19). По нашем мишљењу, кључни разлог слабости ове 
књиге не треба тражити у телесној слабости, па ни у делимич-
но ослабљеним интелектуалним моћима. Тадићева мисао је, 
заправо, упркос старости, и даље јасна, логична и кохерентна. 
Главна мањкавост књиге је та што Тадићевом приступу про-
блему смрти недостаје егзистенцијална димензија. Наиме, Та-
дић је проблему смрти приступио као било ком другом фило-
зофском проблему. Ипак, није тешко приметити да се у случају 
смрти не ради о некаквом пуком теоријском проблему, него о 
оном што би требало да се најдубље тиче сваког човека. 
Имајући у виду да је Тадић писао књигу у време када је сенка 
смрти лагано почињала да се надвија над њим, чуди нас како 
већ сама та чињеница није оставила трага на његовом тео-
ријском приступу овом егзистенцијалном проблему.
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У време када ствара књигу Тадић је у пензији, без оба-
везе да било шта пише и објављује. То је време када човек 
своди рачуне о свом животу или се бави оним што га се нај-
дубље тиче, што за њега може бити од изузетног значаја. Про-
блем смрти је управо то. Сáмо од себе намеће се питање о 
томе има ли живота после смрти, да ли се растварамо у 
ништавилу или настављамо да постојимо у оностраној сфери. 
Ако се већ посветио разматрању проблема смрти, очекивало 
би се да Тадић, бар себи, пружи одговор на та питања и самим 
тим повуче одговарајуће егзистенцијалне консеквенце.

Међутим, он се у својој књизи ограничава на пуко рефе-
рисање становишта одређених религија и појединих филозо-
фа о овом питању. Он се чува да изрекне суд и оцену о њихо-
вим гледиштима, а поготово да формулише и образложи 
властито мишљење. Брижљиво чувајући своју агностичку 
позицију, Тадић остаје преко сваке мере дистанциран и уздр-
жан. Можда је то у складу са критичким духом модерне фило-
зофије, али читалац остаје у великој мери разочаран. Очеки-
вао је да ће у књизи наћи макар егзистенцијално рвање 
аутора са овим проблемом, али од тога готово да нема 
ништа. Самим тим, потпуно је неутемељена тврдња рецен-
зента да Тадићева књига „представља својеврстан, оригина-
лан приступ овом вечном проблему“. Наиме, оригиналност 
подразумева лични допринос, а Тадић се чувао да било шта 
каже о свом разумевању феномена смрти. Његова апстракт-
на разматрања се ограничавају на пуки школски ниво.

Рецензенту се можда учинило да је Тадићева оригинал-
ност у расветљавању нацифашистичке идеологије смрти, али 
ту тему је још давно Фром обрадио у Ана�омији љу�ске 
�ес�рук�ивнос�и.3 Можда се као известан допринос може 
посматрати Тадићево указивање на сличност између муми-
фикације египатских и социјалистичких фараона. Проф. Тадић 
пише: „Мумификација ’социјалистичких’ фараона у двадесе-
том веку само је пука имитација египатског изума. Балсамо-
вање ’социјалистичких’ владара симболизовало је захтев за 

3    Фром је инспирацију за своју концепцију некрофилног карактера на-
шао код Унамуна. Занимљиво је да Тадић (2003: 227–228), позивајући 
се на Инђића, цитира исте Унамунове речи које је Фром навео (Fromm 
1975: 146–147).
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вечном влашћу идеологије коју су представљали (’марксизма
лењинизма’), идеологије којој се ’забрањује’ да пропадне као 
и балсамованом телу владара.“ Тадић с правом констатује да 
је тиме једно рационално учење о свету и друштву „фактички 
сведено на ниво митологије sui generis“ (Тадић 2003: 69–70). 
Међутим, Тадић пропушта да детаљније размотри разлоге 
ове појаве. Да се упустио у дубље тумачење овог феномена, 
можда би сагледао неискорењиву потребу човека за бесмрт-
ношћу, која подземно преживљава и унутар атеистичке идео-
логије.

Нечија оригиналност није сама по себи толико важна 
колико се данас обично мисли. Много значајније од ње је ис-
тина. Наиме, често је покушај да се по сваку цену буде ориги-
налан израз егоистичке потребе за самоистицањем. Резултат 
те потребе је готово по правилу искривљеност и једностра-
ност гледишта, пренаглашавање једног момента, а запоста-
вљање другог. Та потреба каткад води до мистификације вла-
стите позиције, вештачког стварања ауре посвећеника у тајну 
бића, као што је то случај, рецимо, са Хајдегером.

Дакле, ако у Тадићевом разматрању феномена смрти 
нема ничег оригиналног, намеће се много значајније питање: 
да ли се он, бавећи се танатолошком проблематиком, при-
ближио истини? Читалац нема тај утисак. Пред нама су на-
просто распрострта гледишта различитих мислилаца, према 
којима Тадић не заузима лични став. Поставља се питање о 
томе која је корист од ауторовог уложеног труда. Чему толики 
труд ако нас он нити приближава истини нити нам макар суге-
рише у шта би ваљало веровати?

III

Није тешко уочити да многи филозофи који су се бави-
ли феноменом смрти нису успели да реше загонетку смрти. 
Они су мисаоно обигравали око ње, правили фине дистинк-
ције, демонстрирали своју интелектуалну снагу, али ипак ос-
тајали немоћни у покушају да је појме. Разлог заказивању њи-
ховог мишљења треба тражити у околности да су феномену 
смрти приступали само као интелектуална, а не као целовита, 
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емотивна и вољна бића, не као људи од крви и меса. Дакле, 
разлог заказивања мишљења пред тајном смрти не треба 
тражити само у непрозирном велу који застире тренутак пре-
кида живота, него и у самом неегзистенцијалном приступу 
разумевања смрти.4

Такав случај је и са Тадићем, поготово што код њега нема 
чак ни мисаоног напора да сâм испита овај феномен, већ се огра-
ничава на пуко излагање туђих интелектуалних подухвата. 
Најслабији део књиге свакако је онај посвећен различитим рели-
гијским тумачењима смрти. Ослањајући се у великој мери само 
на две књиге – Елијадеову Ис�орију веровања и рели�ијских и�еја 
и Веберову Привре�у и �руш�во – Тадић нам на прилично упро-
шћен, школски начин приближава гледишта великих светских 
религија о смрти. Занимљиво је да притом најмање простора 
посвећује хришћанству. Чак када и говори о њему, обично је то 
из блоховског угла, што је свакако непримерено, будући да је тај 
угао у најмању руку искривљен. Онај ко гаји нескривене симпа-
тије за јеретичке форме хришћанског учења и одбацује званично 
црквено учење, као што је то случај са Блохом, свакако не може 
бити поуздан извор за изношење хришћанских гледишта. Ако не 
већ за хришћанску догматику, очекивало би се ипак да се проф. 
Тадић макар мало заинтересовао за светоотачку литературу о 
смрти, тим пре што је она доступна и на српском језику.5 На осно-
ву навођења библијских места из друге руке, види се да Тадић 
није читао Нови заве�. Можда он није морао да се упозна са 
најзначајнијим далекоисточним религијским списима, мада би и 
то било препоручљиво када се већ упустио у разматрање про-
блема смрти у религији, али би било природно да се макар мало 
посветио проучавању православног разумевања смрти, будући 
да је одрастао у култури која је укорењена у тој традицији, ма 

4    Чињеница да Тадић у својој књизи говори о загонетки, а не о тајни смрти, 
сама по себи сугерише да је реч о искључиво интелектуалном приступу 
феномену смрти. Али док је за приступ загонетки довољан интелект, тај-
на од човека захтева неупоредиво више – залагање читавог његовог 
бића. Но, чак и тада расветљавање тајне није загарантовано. За разлику 
од загонетке, које је начелно решива, и то властитим интелектуалним 
напором, предуслов за сагледавање тајне је наклоност више сфере.

5    Иако је Тадић вероватно био упознат са римокатоличким учењем о 
чистилишту, изгледа да му је било непознато учење о митарствима, 
које је прилично распрострањено међу православним монасима.
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колико она била потискивана у времену идеолошке владавине 
социјалистичког погледа на свет.6

Стиче се утисак да Тадић религијска гледишта о смрти ста-
вља у исту раван са митолошким. Он их третира као пуки 
претфилозофски ниво. Такав став је уобичајен не само за позити-
визам него и за просветитељску традицију. Уколико се фаво-
ризује разумски приступ стварности, логично је да ће се вера по-
казати као инфериорна. Додуше, и сам Тадић зна да религија 
није толико ствар разума колико срца. Штавише, он наводи 
Паскалове речи да „срце има своје разлоге које разум не по-
знаје“. Ипак, насупрот тврдњама да је религија „ствар срца које 
осећа Бога“, да „религиозна истина извире из љубави“ (Тадић 
2003: 34–35),7 када приступа разматрању проблема смрти Тадић 
као да своје срце „ставља у заграде“. Он се, додуше, дистанцира 
од ригидне Недељковићеве атеистичке позиције, указујући на то 
да је код заступника борбеног материјализма „смрт стекла етич-
ку функцију, а бесмртност етичку дисквалификацију“ (Тадић 
2003: 13).8 Међутим, Тадић пропушта да размотри зашто се неки 
марксистички филозофи, попут Душана Недељковића, толико ст-
раствено обрушавају на учење о бесмртности душе. Упркос 
марксистичком схватању религије као опијума за народ, упркос 
уверењу да религија доприноси покорности потлачених, остаје 
питање о томе да ли је исправно сводити религију само на ту ди-
мензију. Зар сви људи, па и критичари религије и учења о бе-
смртности душе, интимно не жуде за бесмртношћу? Зар је идео-
лошко насиље толико моћно да је у стању да сасвим угуши 
човекову метафизичку и егзистенцијалну потребу за вечним 
трајањем?9

6    Бољка непознавања православне религије и духовности веома је из-
ражена код многих српских интелектуалаца, па и оних који иначе ис-
тичу значај традиције. Да нису читали Све�о �исмо, књигу без које је 
готово немогуће разумевање европске културе, показује и то што 
библијске личности наводе у западној верзији. Тако они, позивајући 
се на стране ауторе, говоре о Абрахаму уместо Аврааму, Данијелу 
уместо Данилу итд.

7    Упореди Паскал 1965: 131–132.
8    Види Недељковић 1969.
9    Психолошки би нам био близак и разумљив нечији став да се у име 

разума и науке, упркос разлозима срца, одбацује веровање у бесмрт-
ност, али тешко је схватљива страст са којом се то чини. Зар не би 
било природно да неко ко се повинује ауторитету разума осети макар 
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IV

Главни део књиге посвећен је излагању Епикуровог, 
Сократовог, Шопенхауеровог, Фројдовог, Хегеловог, Јаспер-
совог, Хајдегеровог, Сартровог и Камијевог гледишта о смрти. 
Иако се ограничава само на представљање њихових ставова, 
без вредновања теоријских достигнућа, Тадић је послу 
приступио крајње одговорно, тако да читалац може имати 
пуно поверење у поузданост његовог приказивања. Нарочити 
труд Тадић је уложио у излагање гледишта о проблему смрти 
код Хегела и Хајдегера, филозофа чија танатолошка гледишта 
свакако спадају у најкомплекснија. Будући да нам није циљ да 
размотримо са колико је теоријске вештине Тадић изложио 
гледишта о смрти мислилаца које је проучавао, већ да про-
блематизујемо сâм његов методолошки приступ танато-
лошком проблему, ограничићемо се на следећу примедбу: 
избор филозофа чија гледишта о проблему смрти Тадић раз-
матра у најмању руку је једностран. Занимљиво је да Тадић, са 
изузетком Сократа, не посвећује значајнију пажњу ниједном 
религиозном мислиоцу. Додуше, неко би могао као проти-
варгумент да наведе да су Хегел и Хајдегер студирали теоло-
гију, да су чак могли да постану свештена лица. Међутим, код 
Хегела религија је обезвређена самим тим што је као пред-
ставна сфера подређена појмовној сфери филозофије. Бу-
дући да Хегел није веровао у бесмртност душе, тешко би се 
његова позиција могла сматрати религиозном.10 Што се тиче 
Хајдегера, он је заступао позицију методолошког атеизма. 
Иако се у његовом мишљењу осећа теолошко наслеђе, иако 
је био близак далекоисточним учењима,11 Хајдегер је у вези 
са питањем религије крајње уздржан. Кад је Сократ посреди, 
нема сумње у то да је он веровао да је његова филозофска 
делатност служба посвећена богу,12 да се ослањао на 

тугу што је бесмртност душе наводно пука измишљотина? Зар се не 
би макар потајно надао да разум ипак није у праву?

10    Види Hösle 1987: 437.
11    Да је Хајдегер скривао далекоисточни извор инспирације за своје 

мишљење, страхујући да би то у извесној мери бацило сенку на из-
ворност његове филозофије бића, види May 1989.

12    Платон 1982: 57.
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мистериозни божански глас, који га је водио кроз живот, али 
њему је ипак била страна монотеистичка религија. Додуше, 
Тадић повремено и узгред помиње Кјеркегора, Унамуна и 
Паскала, мислиоце који су заиста били истински религиозни, 
али није се одважио да посвети значајнију пажњу њиховом 
разумевању проблема смрти.

Ако већ није укључио у своју листу танатолошки репре-
зентативних мислилаца религиозне филозофе, могао је ма-
кар узгред да конфронтира њихове ставове са гледиштима 
филозофа која је разматрао. Тадић се у целој књизи уздржава 
од процене ваљаности гледишта о смрти филозофа које ана-
лизира, што је у најмању руку чудно, јер теоријски приступ не-
ком проблему или мислиоцу подразумева критички став и 
вредносну процену. Кад већ сâм није имао снаге да процени 
уверљивост Епикуровог става да се смрти не треба бојати, бу-
дући да она наводно „нема никаквог посла са нама; јер док 
ми постојимо, смрти нема, а када она стигне, онда нас више 
нема“ (Диоген Лаертије 1979: 371),13 остаје нејасно зашто Епи-
курово гледиште о смрти није конфронтирао са Унамуновом 
веома убедљивом примедбом. За разлику од Тадића, који се 
ограничава на пуко реферисање Епикуровог гледишта, шпан-
ски мислилац истиче да људи „више воле несрећу од небити-
сања“ (Унамуно 1991: 10). Сећајући се властитог детињства, 
Унамуно истиче да је „увек осећао ништавило страшнијим од 
пакла“, да нема веродостојнијег пакла од ништавила, јер 
„боље је живети и у болу него не битисати у миру“ (Унамуно 
1991: 40).14 Заиста чуди како тај дубоко егзистенцијални тон 
шпанског мислиоца није учинио да затрепере струне срца 
Љубомира Тадића.

13    Занимљиво је да Епикур ипак није пропустио, упркос свом филозоф-
ском гледишту о смрти, да се постара за то да се после његове смрти 
обаве сви прописани посмртни обреди (Роде 1991: 160).

14    Свако од нас може у себи препознати Унамунову жеђ за постојањем 
и бесмртношћу. За разлику од неуверљивих Епикурових речи „да за 
нас смрт ништа не значи, јер све што је добро и лоше налази се у 
осећању, а смрт представља крај сваког осећања“ (Диоген Лаертије 
1979: 370), шпански мислилац истиче: „Не желим да умрем, не, ја то 
не желим, нити хоћу да желим; хоћу да увек живим, увек, увек, да жи-
вим својим ја, тим бедним мојим ја које је моје, кога осећам овде и 
сада, и због тога ме мучи проблем трајања душе, моје властите 
душе“ (Унамуно 1991: 41–42).
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Разлог томе вероватно треба тражити у чињеници да 
теоретичари не воле да доводе у питање своја гледишта, по-
готово не у поодмаклим годинама. Њихова теоријска пози-
ција тада је углавном мањевише систематизована, могло би 
се чак рећи окоштала, иза њих стоје бројне књиге, те би свако 
радикално преиспитивање значило излагање опасности да се 
целокупно животно дело доведе у питање. Упркос Адорно-
вом уверењу у то да је ризик „животни елеменат филозофије“ 
(Адорно 1986: 262),15 мало је оних који су спремни да сигур-
ност и етаблираност властите позиције подреде неизвесном 
трагању за истином.16

V

Једини део књиге у којем у извесној мери провејава 
лични Тадићев однос према смрти је онај који носи наслов 
„Љубав против смрти“. Он у њему, на прилично неповезан на-
чин, са мноштвом разноразних дигресија, покушава да образ-
ложи зашто је књигу посветио „животворној љубави“. Тадић, 
наиме, сматра да су љубав и слобода антиподи смрти. Иста-
кавши с правом да „некрофилни, парадоксални крик ’Живела 
смрт’ зорно симболизује реакционарну и�еоло�ију смр�и на-
цифашизма“, проф. Тадић подсећа: „Мртвачка глава беше 
знак распознавања нацистичких одреда“ (Тадић 2003: 228). 
Развијајући своју тезу, он се летимично осврће на четнички 
покрет, те истиче: „Парадоксално повезивање слободе са 
смрћу на црној застави и са мртвачком главом беше знак рас-
познавања четничких одреда и симболика једне лоше тради-
ције са којом се тешко можемо поносити. Слобода и смрт не 
могу ићи заједно зато што је смрт повезана са безнађем, а 

15    По франкфуртском мислиоцу, филозофија „тек тамо постаје интере-
сантна, гдје може и да погријеши, док је она свугдје тамо где распола-
же нечим апсолутно сигурним и позитивним, одмах или пуко устано-
вљавање чињеница или пука логичка операција“ (Адорно 1979: 262).

16    Уметници су, вероватно зато што су мање интелектуални а више 
емотивни, склонији да радикално мењају своја гледишта. Тако је Хај-
не, који је у младости био познат по радикалним атеистичким ставо-
вима, па је чак проклињао Бога, у старости, притиснут болешћу, 
постао веома религиозан (Либе 2012: 163–164).
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слобода са надом“ (Тадић 2003: 228–229). Овде ћемо остави-
ти по страни вредносну процену четничког покрета, будући 
да би то захтевало детаљну и нијансирану анализу, лишену 
идеолошких предрасуда.17 Обратићемо пажњу само на Та-
дићеву тезу да је смрт повезана са безнађем. Ова тврдња би 
била оправдана само уколико се живот своди искључиво на 
биолошку димензију, уколико се он не наставља у оностраној 
сфери. Међутим, управо је вера у бесмртност душе повезана 
са надом. Да бисмо били праведнији у тумачењу поруке на 
четничкој застави, ваљало би је упоредити са зилотском за-
ставом која је истакнута на зидинама манастира Есфигмена. И 
на тој црној застави налази се мртвачка глава, а порука на њој 
гласи: „Православље или смрт“. Док својом заставом зилоти 
поручују да су спремни да положе живот у одбрану правосла-
вља, четници су својом заставом поручивали да су спремни 
да жртвују живот за слободу. Дакле, у оба случаја се изражава 
спремност да се жртвује биолошки живот ради одбране неког 
идеала, што Тадић иначе позитивно оцењује.18 Иако се може 
заступати теза о томе да се и код једних и код других назире 
извесна некрофилна црта, ипак би таква теза морала бити 
брижљиво образложена, будући да постоји опасност од тога 
да све што је повезано са мртвачком главом и црнином буде 
проглашено за манифестацију некрофилног.19 Занимљиво би 

17    Поменимо узгред да ни Тадић, који је позитивно вредновао жртво-
вање у борби за слободу, не би оспорио позитивну улогу четничког 
покрета како у времену пре балканских ратова, тако и у балканским 
ратовима и у Великом рату, што оповргава његову тврдњу да се ради 
о лошој традицији. Осим тога, подсетимо да на четничким заставама 
најчешће изнад мртвачке главе са укрштеним бутним костима, која 
симболизује спремност на жртвовање, стоји натпис: „С вером у 
Бога“, допуњен каткад и речима: „За краља и отаџбину“, док се испод 
ње налазе речи: „Слобода или смрт“. Чудно је како Тадић не при-
мећује да је парола „Слобода или смрт“ еквивалентна оној „Боље 
гроб него роб“, са којом би он свакако био сагласан.

18    Додуше, и фашисти и нацисти би могли да кажу да и за њих исто 
важи, само што би њихов идеал били раса и нација. Као критеријум 
процене оправданости њихове спремности на жртвовање идеалу 
морали бисмо да преиспитамо како сâм идеал, тако и средства која 
су они спремни да користе у остваривању свог циља.

19    Мада нам није блиска зилотска позиција, а поготово спремност мо-
наха манастира Есфигмена да у име заштите православља, ако тре-
ба, дигну у ваздух и сâм манастир, ипак морамо признати да је њихо-
ва радикалност осујетила глобалистичке покушаје да се Света Гора 
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било видети како би Тадић процењивао обичај неких монаха 
да у својој келији држе мртвачки сандук, штавише, да спавају 
у њему. По свему судећи, он би њихово понашање третирао 
као израз психичке девијације. Међутим, смисао таквог, наиз-
глед, некрофилног поступка је у интензивном сећању на смрт, 
које подстиче монахе да се клоне греха и усредсреде се на ду-
ховни подвиг.20

Разматрајући проблем смрти, Тадић се изјашњава за 
светост живота. Додуше, он констатује да је светост живота у 
овостраној сфери „релативизована, јер људи убијају жива 
бића која им служе за исхрану“ (Тадић 2003: 230), као и да у 
рату држава тражи од својих грађана да учествују у убијању 
људи. Што се тиче самоубиства, Тадић хришћанском гле-
дишту да је „самоубиство побуна човека против свог творца“ 
противставља стоичко схватање да „слободно изабрана смрт 
представља израз људског достојанства“. По обичају, Тадић се 
не опредељује ни за једно од тих становишта. Ипак, он најзад 
налази за сходно да изнесе своје мишљење: „Светост живота 
потврђује се тамо где живот има свој љу�ски смисао, духовни 
и чулни.“ Противстављајући се дуалистичкој позицији, која 
подређује телесно духовном, Тадић пише: „Људски живот је 
обесмишљен тамо где је призната само духовност, а �ело ди-
скриминисано као извор греха. Тако се стварни живот, у коме 
су љубав и срећа његов суштински садржај, схвата као лажни 
живот. Из беде тела не може нићи богатство душе. Живот је 
апсурдан када се спасење постиже само забраном, одри-
цањима, чак мукама у паклу“ (Тадић 2003: 231). Мада Тадић 

претвори у туристичку дестинацију. Ако би се то догодило, била би 
нарушена молитвена атмосфера, толико потребна на месту које је од 
кључне важности за заштиту човечанства од напредујућег зла.

20    Занимљива је појава отпора секуларизованих грађана у неким римо-
католичким земљама да у учионицама буде распеће, јер то наводно 
лоше психолошки делује на децу. Могуће је заиста да представа смр-
ти на крсту узнемирује оне који не верују у васкрсење. У име на-
водног психолошког здравља, потискује се непотребно „некрофил-
но“ размишљање. А шта тек рећи симболичкој представи Христовог 
распећа у којој се људска лобања налази испод крста? Да ли је таква 
представа некрофилна? Иако би се неки сагласили са тим, треба 
подсетити на то да по православном предању лобања представља 
Адамову главу, на коју се слива Христова крв на Голготи. Будући да та 
животворна крв Христа, другог Адама, омогућава васкрсење првог 
Адама, та представа је извор наде, а не страха.
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јасно не каже на кога се ова примедба односи, по свој прили-
ци, тиче се мањевише свих религија, изузимајући паганске, 
будући да у њима влада култ божанстава плодности.21 Изгле-
да да Тадић замера религији, поготово њеној монашкој фор-
ми, аскетизам, јер он, по његовом убеђењу, подразумева не-
потребно мучење тела. Али да ли монашки пут заиста 
подразумева обесмишљавање живота, да ли се он огрешује о 
срећу и љубав? Да би се одговорило на ово питање, корисно 
је подсетити како на то да је циљ аскезе срећа,22 тако и на то 
да за нашу реч љубав Грци имају три термина: eros, philia и 
agape. Иако монаси не упражњавају еротску љубав, нема 
сумње у то да многи од њих зраче духовном љубављу. Тадићу 
је agape страни појам баш као и религија. Иако говори о све-
тости живота, њему је страно разумевање светости, будући да 
се она остварује у сфери религије тиме што се човек постепе-
но ослобађа владавине страсти и чисти своју душу, како би 
она била спремна да у себе прими божанску енергију.

Тврдећи да је љубав јача од смрти, Тадић мисли пре 
свега на полну љубав, јер захваљујући њој, могуће је ново 
рађање и продужење живота. Смрт се отуда третира као пуки 
моменат биолошког живота. Као што Тадић, попут многих ми-
слилаца, у фигури Шиве, индијског бога разарања и ства-
рања, чији симболи су и огрлица од лобања и лингам, 

21    Истакавши да „познати дуализам тела и душе“ „сачињава каракте-
ристику многих религија“, Тадић пише: „Дуализам душе и тела досе-
же до презирања тела и целе земаљске егзистенције као нечег при-
временог и ефемерног“ (Тадић 2003: 32). Да је Тадићева тврдња ипак 
претерана, да се неселективно примењује на различите религије, 
постаће нам јасно уколико их упредимо са речима Светог Николаја 
Српског. Српски Златоуст, опирући се дуалистичком дискредитовању 
материје и телесности, које је карактеристично за платонисте, 
гностике и манихејце, истиче да је хришћанство рехабилитовало и 
онострано и овострано човеково тело: „Је ли вера у васкрсење тела 
рехабилитовала онострано тело, то је вера у оваплоћење Бога, реха-
билитовала овострано тело“(Велимировић 1996: 327).

22    Аскеза се користи да би се човек очистио од страсти и припремио се 
за мистичку екстазу, која је извор неописиве надземаљске среће. Ту-
мачећи далекоисточну мистику, Алберт пише: „Циљ таквог уздржа-
вања је срећа, коју човек налази само у самом себи, и то тиме што се 
утапа у brahmana, кога онај који медитира проналази у дубини своје 
свести“ (Albert 1996: 96).
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препознаје јединство умирања и рађања,23 тако и у Хегело-
вим логичким категоријама уочава исто јединство. Он пише: 
„Сетимо се Хегелове мисли да је истина бивства (Sein) и 
ништа (Nichts) у њиховом јединству. То јединство је постанак 
(Werden), а његов резултат постојање (Dasein). Без љубави 
постанак и постојање били би немогући“ (Тадић 2003: 225). 
Међутим, не треба заборавити да се код Хегела тријумф жи-
вота над смрћу тиче рода, а не индивидуе. Али шта је са инди-
видуом, њеном потребом за континуитетом свести? Тадићев 
одговор не разликује се од уобичајеног одговора многих фи-
лозофа и научника. Уз биолошко продужавање постојања 
кроз децу, човек наставља да траје и у успоменама ближњих. 
„У сећању мртви у нама настављају свој живот“ (Тадић 2003: 
232). Уколико је неко у свом животу учинио нешто значајно на 
научном, културном, политичком или војном плану, његово 
трајање се продужује на веома дуг временски период, одупи-
рући се забораву. Међутим, поставља се питање: да ли је то 
ипак довољно. Унамуно би рекао да није, да га чак ни панте-
истичка представа о растварању индивидуалне душе у свет-
ску душу не задовољава. Кључно питање је има ли индивиду-
алне бесмртности, и ако је има, шта се догађа са душом у 
оностарној сфери.

О томе да трајање кроз децу и славу није кључно за чо-
века, сведочи занимљиво искуство монаха из Светогорског 
манастира, у којем је сахрањен Пушкин. Њему се у сну, на 
празник Светог Јефрема Сиријског, иначе омиљеног Пушки-
новог светитеља, јавила душа великог руског песника, тужно 
рекавши: „Прослављају ме на земљи и читају моје стихове, а 
не моле се за мене.“ То јављање у сну био је повод да се у 
Светогорском манастиру установи свакодневна молитвена 
служба за спас Пушкинове душе.24

23    Ово јединство Тадић уочава и у мистеријама плодности, као и у Хера-
клитовом изједначавању Диониса и Хада (фрагмент 15)(Тадић 2003: 63).

24    Иако се сновима не може приписивати снага теоријског аргумента, 
иако су и монаси крајње опрезни када су снови у питању, ипак не 
треба са ниподаштавањем гледати на снове, као и на остала гранич-
на искуства. Уосталом, познато је да су се многи научници ослањали 
на интуицију и решење својих проблема добијали у сну. Тако је, ре-
цимо, Мендељејев до свог периодног система елемената дошао тако 
што га је видео у сну.
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Не само што Тадић за живота није решио загонетку 
смрти него и није учинио готово ни први корак у разумевању 
феномена смрти. Тек када је у тренутку умирања искусио 
властиту смрт, имао је прилику да је истински упозна, баш као 
и онострану сферу. То „метафизичко“ искуство једном сваког 
од нас чека, али то не значи да не можемо претходно учинити 
напор да приступимо њеном разумевању, и то не апстрактно-
логички већ као целовита бића. Што се тиче Тадића, свима 
онима који се баве његовим делом, речи Пушкинове душе 
као да сугеришу да је Тадићевој души много више од похвала 
за теоријске домете потребно да га се макар повремено мо-
литвено сетимо.

Чини се да Тадић извор религије види пре свега у стра-
ху. Он религију доживљава првенствено као сферу забрана, 
одрицања и патње. Међутим, страх од пакла као повод за не-
чији религиозни живот тиче се тек најприземнијег нивоа ре-
лигије. Страх (од пакла), баш као и жеља за наградом (рај), у 
себи садрже егоистичне побуде. Са напредовањем процеса 
сагоревања ега, несебична љубав према Богу односи прева-
гу.25 Иако инсистира на животворној љубави као леку против 
смрти, Тадић превиђа да је Бог љубав, и да што више неко 
има љубави у себи, утолико је светлији, духовнији, боголи-
кији, животнији, бесмртнији. Као што eros односи победу над 
смрћу на нивоу врсте и рода, тако то чини agape на индивиду-
алном плану.26 Наиме, онострано одредиште нечије душе 
зависи од стања свести умирућег у тренутку смрти. Уколико је 
душа чиста и зрачи љубављу, биће привучена од извора 

25    Готово у свим духовним традицијама однос према Богу који је у знаку 
страха или користољубља третира се као почетнички стадијум. Тако, 
примера ради, суфи мистичарка Рабија каже: „О Боже! Ако Те обожа-
вам у страху од пакла, баци ме у пакао да горим. Ако Те обожавам с 
надом у рај, забрани ми улазак у рај. Али ако Те обожавам ради Тебе 
самог, не таји ми Своју вечну дивоту“ (Николсон 2011: 88–89).

26    Алберт с правом примећује да је појам љубави уско повезан са пој-
мом јединства, да је љубав заправо „тежња за сједињењем“. Према 
његовом мишљењу, „то важи исто тако за полну љубав као и за љу-
бав у духовном смислу“ (Albert 1996: 53). Ослањајући се на мистичка 
учења различитих духовних традиција, Алберт истиче да ужасу пред 
смрћу човек „измиче само тиме што доживљава повезаност, штави-
ше, јединство свог ја са бесконачношћу космоса, универзума, целине 
бића“ (Albert 1996: 67).
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љубави, а ако је мрачна, себична и пуна страсти завршиће на 
одговарајућем месту.

Тадић завршава своју књигу речима: „Вера, нада и љу-
бав људске су вре�нос�и које надилазе ефемерност свакида-
шњице. Оне су антипод смрти“ (Тадић 2003: 232). Он се при-
том не осврће на чињеницу да заправо делимично понавља 
речи апостола Павла из „Химне љубави“. Да је истински, тј. 
срцем осетио те речи, вероватно би га оне привукле 
хришћанској поруци. Ако је он то већ пропустио, ми који смо 
још увек живи имамо могућност да упијемо те речи, које би 
могле да у нама побуде духовну револуцију, након које бисмо 
били спремнији за неизбежни и судбоносни сусрет са смрћу.

VI

Некоме се може учинити да смо заузели исувише кри-
тички став према проф. Тадићу, да смо пропустили да укаже-
мо на оно што је истински вредно у његовом животу и тео-
ријској заоставштини. Будући да немамо простора за 
истицање његовог теоријског доприноса, осврнућемо се ук-
ратко на његов животни став. Према нашем мишљењу, то је 
управо оно највредније када је било ко од нас у питању. На-
име, књиге су, иако израз интелектуалних и стваралачких сна-
га неког човека, ипак у неку руку нешто спољашње, док је не-
чије животно држање, које се испољава у реаговању на 
најразличитије животне изазове, заправо испољавање карак-
тера, штавише, бића неке личности. Оно по чему се Тадић ис-
тицао, и то не само у односу на своје многобројне савремени-
ке који су се додворавали режиму, него и у односу на неке од 
својих колега из praxisгрупе које су имале мање храбрости од 
њега, свакако је непоколебљив став према Јосипу Брозу Титу. 
За разлику од готово свеопште идеолошке сагласности за то 
да се Титу додели доживотна функција председника Југосла-
вије, Тадић је јавно и више пута иступао са ставом да се та 
функција временски ограничи, да се провери воља бирача на 
председничким изборима. Тадић је тиме, баш као и критиком 
бирократског социјализма, култа личности и залагањем за де-
мократске слободе и људска права, изазивао бес режима. У 
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време социјалистичког једноумља показао је да се он не за-
довољава само тиме да коментарише Блохово учење о људ-
ском достојанству и потреби усправног хода. Напротив, он је 
властитим животом сведочио да је могуће у пракси оствари-
вати те вредности. Управо зато проф. Тадић представља при-
мер на који се ваља угледати, поготово у ово наше једноумно 
време, када се растачу етичке и духовне вредности и негује 
тзв. транзицијски карактер.

Наравно, критика начина на који је Тадић приступио фе-
номену смрти не тиче се толико њега колико нас. Ваљало би 
извући поуку да треба бити крајње опрезан када се упуштамо 
у разматрање оног што довољно не познајемо, јер постоји 
опасност од тога да се покажемо недорасли теми. Уколико је 
реч о проблему од егзистенцијалног значаја, морамо му 
приступити као целовита бића, не само разумом него и срцем 
и вољом. Једино тако можемо бити на висини задатка.
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Zoran Kinđić

TADIC’S CONTEMPLATION  

OF THE PROBLEM OF DEATH

Summary

Although the problem of death is certain-

ly secondary in Tadic’s philosophical opus, 

yet, it would be interesting to devote 

one`s attention to his contemplation of 

this problem, all the more so because it is 

usually not dealt by an author who be-

longs to the praxis philosophy. Unlike his 

mature age, in which he was prone to 

agree with the leftist viewpoint that rev-

olutionary philosophy places death „in 

the brackets”, while reactionary philoso-

phy takes death as its emblem, in his old-

er age Tadic became interested in the 

problem of death. It is quite understand-

able if we keep in mind the fact that to-

wards the end of one’s biological life one 

unavoidably faces the question whether 

death represents life’s definite end, or 

whether soul, after all, survives death of 

the body. We find ourselves slightly dis-

appointed by the expectation that Tadic’s 

theoretical pursuit of the problem of 

death will bear an existential mark, be-

cause he restricted himself to simple 

school exposition of different religious 

and philosophical viewpoints, avoiding 

their evaluation, as well as formulation of 

his own attitude. The very choice of phi-

losophers whose viewpoints Tadic 

interprets is inadequate, because among 

them there are not any truly religious 

thinkers. Indeed, he parenthetically men-

tions Pascal, Kierkegaard and Unamuno, 

but he does not venture to give attention 

to their understanding of death. Despite 

his effort concerning compiling an exten-

sive material and careful exposition of 

different viewpoints, Tadic neither 

showed any originality nor came closer to 

the truth. The reason behind his avoid-

ance to existentially face the problem of 

death should probably be sought in Tad-

ic’s fear that it might lead to a radical re-

assessment of his theoretical position, 

which is something he was not prepared 

to do. His thesis that death is connected 

with hopelessness, and freedom with 

hope, would be valid if life were truly lim-

ited only to a biological dimension, if it 

did not continue in the afterlife realms. 

Pursuing an erroneous belief that religion 

is exclusively based on fear, Tadic advo-

cates love, but reducing it to a dimension 

of eros (enabling victory over death on 

the level of human kind). Had he not over-

looked love as agape, he could have antic-

ipated the possibility of personal victory 

over death, as well. Insufficiency of his 

confrontation with the problem of death 

can be instructive for all of us, while we 

still have time to approach it in an exis-

tential way.

Keywords: death, soul, love, body, free-

dom, religion, life.
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