


ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

СРПСКО СОЦИОЛОШКО ДРУШТВО

Научни скуп

ФИЛОЗОФИЈА КРИЗЕ И ОТПОРА:
МИСАО И ДЕЛО ЉУБОМИРА ТАДИЋА



ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Проф. др Драгољуб Мићуновић, председник
Др Маринко Лолић, секретар

Академик Данило Н. Баста
Др Горан Башић
Мр Триво Инђић

Проф. др Јовица Тркуља
Проф. др Мина Петровић

Проф. др Тодор Куљић
Проф. др Зоран Кинђић
Проф. др Срђан Шљукић



 ПРОГРАМ

Петак, 2. јун 2017.

10.00–10.15 ОТВАРАЊЕ СКУПА
Модератор: др Маринко Лолић

Поздравне речи
Др Горан Башић, 
директор Института друштвених наука 
Проф. др Драгољуб Мићуновић
председник Организационог одбора

10.15–10.50 Уводно излагање
Проф. др Драгољуб Мићуновић

11.00–14.30 ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА

Модератор: проф. др Будимир Кошутић

Академик Данило Н. Баста
ПОЛЕМИКА ПОВОДОМ КЕЛЗЕНА ИЗМЕЂУ РАДОМИРА 
ЛУКИЋА И ЉУБОМИРА ТАДИЋА (1963): КОНТЕКСТ, 
ТОК, АРГУМЕНТАЦИЈА, ИСХОД, ЗНАЧАЈ

Проф. др Богољуб Шијаковић
ПРИРОДНО ПРАВО И ПРОСВЕТИТЕЉСТВО У 
ФИЛОСОФИЈИ ПРАВА ЉУБОМИРА ТАДИЋА

Проф. др Јасминка Хасанбеговић
ДОПРИНОС ЉУБОМИРА ТАДИЋА СРПСКОЈ 
РЕТОРИЧКОЈ ТЕОРИЈИ

Проф. др Toдор Куљић
МАТЕРИЈАЛНО ПРИРОДНО ПРАВО У МИСЛИ 
ЉУБОМИРА ТАДИЋА

Пауза
Проф. др Чедомир Чупић
ТАДИЋЕВА ОДБРАНА ЉУДСКОГ ДОСТОЈАНСТВА



Проф. емеритус Љубиша Р. Митровић 
ЉУБОМИР ТАДИЋ О ПРОМЕТЕЈСКОМ ПРАВУ НА 
ПОБУНУ КАО ОСНОВНОМ ЉУДСКОМ ПРАВУ 

(Маргиналије о доприносу Љубомира Тадића савременој 
политичкој филозофији отпора и социологији политике) 

Проф. др Славиша Орловић
ПРИРОДНО ПРАВО И ЉУДСКО ДОСТОЈАНСТВО У 
ДЕЛИМА ЉУБОМИРА ТАДИЋА

Д И С К У С И Ј А

14.30–16.00 Ручак

16.00–19.00 ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ 

Модератор: мр Триво Инђић

Проф. др Драган Симеуновић
ДОПРИНОС ЉУБОМИРА ТАДИЋА НАУЦИ О ПОЛИТИЦИ

Проф. др Јовица Тркуља
ЗАПАЖАЊА О НАУЦИ О ПОЛИТИЦИ  
ЉУБОМИРА ТАДИЋА

Проф. емеритус Вукашин Павловић 
ФИЛОЗОФСКЕ ОСНОВЕ ПОЛИТИЧКЕ СОЦИОЛОГИЈЕ У 
ДЕЛУ ЉУБОМИРА ТАДИЋА

Мр Ђорђе Вукадиновић
ФИЛОЗОФИЈА – ЈАВНОСТ – ПОЛИТИКА: КОНТИНУИТЕТ 
И ДИСКОНТИНУИТЕТ У ДЕЛУ ЉУБОМИРА ТАДИЋА 

Др Срђан Мараш
ФИЛОЗОФИЈА И ПОЛИТИКА: МИШЉЕЊЕ КАО ПО-
ЛИТИЧКИ ЧИН И ПОЛИТИКА КАО МИШЉЕЊЕ НА 
ДЕЛУ (илити о мишљењу и делању као облицима умног 
живота)

Проф. др Александар Прњат
ЉУБОМИР ТАДИЋ О ЈАВНОСТИ

Д И С К У С И Ј А



Субота, 3. јун 2017.

10.00–14.30 ДРУШТВЕНА КРИТИКА И ПРОБЛЕМИ 
ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ

Модератор: проф. емеритус Вукашин Павловић

Проф. др Будимир Кошутић
О ЈЕДНОЈ РЕТКОЈ ТЕОРИЈСКОЈ ДОСЛЕДНОСТИ

Др Зоран Видојевић
УЗОР ТЕОРИЈСКЕ МИСЛИ И МОРАЛНОГ ДРЖАЊА

Мр Триво Инђић
ТАДИЋЕВ НАУК О ДЕМОКРАТИЈИ

Пауза
Др Маринко Лолић
РАЗМАТРАЊЕ ОДНОСА ВЛАДАР–ФИЛОЗОФИЈА У 
ПОЛЕМИЧКОМ ДИСКУРСУ ЉУБОМИРА ТАДИЋА И 
МИЛАНА КАНГРГЕ

Др Ивана Дамњановић
ТЕХНИКА И МОЋ: ТАДИЋЕВА РЕЦЕПЦИЈА КРИТИЧКЕ 
МИСЛИ О ТЕХНИЦИ

Проф. др Јован Бабић
ТАЈНА СМРТИ 

Проф. др Зоран Кинђић
ТАДИЋЕВО РАЗМАТРАЊЕ ПРОБЛЕМА СМРТИ

Д И С К У С И Ј А

14.30–15.00 ЗАТВАРАЊЕ СКУПА

Резиме рада Научног скупа, др Маринко Лолић
Завршна реч, проф. др Драгољуба Мићуновића

ИНФОРМАЦИЈЕ

Време предвиђено за излагање радова је 15 минута. 
Након сваког излагања предвиђено је 5 минута за постављање питања аутору.
Након сваке сесије одржаће се пленарна дискусија.



С А Ж Е Ц И



Академик Данило Н. Баста
Српска академија наука и уметности

ПОЛЕМИКА ПОВОДОМ КЕЛЗЕНА ИЗМЕЂУ РАДОМИРА ЛУКИЋА И 
ЉУБОМИРА ТАДИЋА (1963): КОНТЕКСТ, ТОК, АРГУМЕНТАЦИЈА, 

ИСХОД, ЗНАЧАЈ

Полемика између Радомира Д. Лукића и Љубомира Тадића вођенa 
је 1963. године на страницама Архива за правне и друштвене науке. Углавном 
није имала одјека у научној јавности и временом је пала у заборав. 

Објављивање Тадићеве књиге Филозофске основе правне теорије 
Ханса Келзена (1962) дало је повода проф. Лукићу да о њој напише приказ, 
у којем је било и похвала и критичких запажања. Приказ је изазвао Тадићев 
одговор, а одиграо се и други круг полемике са по једним текстом сваког 
полемичара. Лукић и Тадић су се размимоилазили у општем ставу према 
Келзеновој чистој теорији права и у разумевању појединих њених аспеката, 
узев у обзир и Келзенову методологију. Заступали су опречна гледишта када 
је реч о фундаменталној разлици између бивства и требања, основној норми, 
важењу позитивног права, његовој ефикасности и др. Притом је млађи 
полемичар у својој критици Келзена полазио од Лукачеве интерпретације 
Маркса с нагласком на појму „свесног бивства“, за шта Лукић није имао 
афинитета. Старији полемичар је, опет, имао више разумевања за Келзена, 
тврдећи да га критичари, па и Тадић, нападају због ставова који уопште нису 
његови, него су му их приписали сами критичари. 

У раду је исцрпно приказан ток полемике, укључив и аргументацију 
изнету на обема странама. Заузет је став да је полемика допринела бољем 
разумевању Келзена и чисте теорије права, али и становишта њених 
учесника. У закључном делу рада, у основним цртама изложен је развој 
правнофилозофских схватања обојице учесника после њихове полемике: 
Лукић се кретао у правцу концепције објективног права, а Тадић у правцу 
све изразитијег усвајања традиције природног права. 

Кључне речи: чиста теорија права, основна норма, нормативизам, методски дуали-
зам и монизам, позитивно право, објективно право, природно право, грађанско 
друштво, историјски материјализам, социологија права.



Проф. др Богољуб Шијаковић
Православни богословски факултет Универзитета у Београду

ПРИРОДНО ПРАВО И ПРОСВЕТИТЕЉСТВО У ФИЛОСОФИЈИ 
ПРАВА ЉУБОМИРА ТАДИЋА

У раду ће бити (1) дата скица правнофилософске позиције Љубомира 
Тадића, потом (2) истакнут значај природног права и просветитељства 
за Тадићеву философију права и (3) начелно скицирана перспектива 
природноправних и просветитељских увида у контексту савремености.

Кључне речи: природно право, просветитељство, философија права.

Проф. др Јасминка Хасанбеговић
Правни факултет Универзитета у Београду

ДОПРИНОС ЉУБОМИРА ТАДИЋА СРПСКОЈ РЕТОРИЧКОЈ ТЕОРИЈИ

Рад ће се бавити настојањем да се критички одреди допринос 
Љубомира Тадића српској реторичкој теорији. Полазећи од диференцирања 
реторике и говорништва, те сходног разликовања српске реторике и српског 
говорништва, може се рећи да се српска реторика појављује (тек) у модерно 
доба с Јованом Стеријом Поповићем, да њен развој потом обележавају дела 
Бранислава Нушића, Сретена Петровића, Обрада Станојевића, Љубомира 
Тадића, Симе Аврамовића и др., међу којима апсолутно доминира тзв. 
школска реторика. Теоријских пак реторика у Срба је врло мало, те 
самеравање Тадићевог доприноса у српским оквирима подразумева, 
пре свега, поређење с резултатима Сретена Петровића, док критичка 
оцена значаја тог доприноса неизбежно подразумева узимање у обзир и 
иностраних резултата у области реторичке теорије, пре свега француске, 
немачке, енглеске и италијанске.

Кључне речи: реторика, Љубомир Тадић, српска реторичка теорија.



Проф. др Toдор Куљић
Филозофски факултет Универзитета у Београду

МАТЕРИЈАЛНО ПРИРОДНО ПРАВО У МИСЛИ ЉУБОМИРА ТАДИЋА

У раду ће бити показане промене Тадићеве мисли, али и промене 
тумача ове мисли. Рефлексивни однос подразумева (1) праћење симетрије 
или асиметрије између промене мисли и њених тумача и (2) праћење 
дискурса о Тадићу у ком се његова мисао тумачи са становишта моћи која 
јој се приписује. У истом склопу отвара се и питање постхумне употребе 
Тадићевих мисли. Овде се прати једна линија Тадићеве мисли центрирана 
око природног права релативно и донекле независно од његовог нестатичног 
политичког ангажмана. Анализа не истрже мисао из контекста, него 
покушава да њену оцену ослободи приоритета нетеоријских критерија и 
покаже напетост између онога што је Тадић написао о природном праву и 
поља неостварених могућности које је наговестио. Пренаглашени и каткад 
емфатични говор о Тадићевом практичном ангажману смањује прецизност 
процене сазнајне вредности његове социолошке и правнофилозофске 
мисли, деконтекстуализује Тадићеву мисао тако што је истрже из ширег 
склопа европске мисли о материјалном природном праву, којој је припадао, 
и редукционистички је центрира око отпора домаћој власти и око грађанске 
непослушности.

Кључне речи: материјално природно право, филозофија права, социјална правда, 
антикапитализам.

Проф. др Чедомир Чупић
Факултет политичких наука Универзитета у Београду

ТАДИЋЕВА ОДБРАНА ЉУДСКОГ ДОСТОЈАНСТВА

Тадићево схватање човештва. Претпоставке за успостављање и 
одбрану људског достојанства: слобода, солидарност, правда и људска права. 
Владавина права као гаранција људског достојанства. Људско достојанство 
и једнакост. Људско достојанство и равноправност. Дијалог као средство за 
одржавање људског достојанства. Значај поштовања и поверења за људско 
достојанство. Тадићева критика политичке моћи, власти и манипулације 



као могућих узрочника уништавања људског достојанства или његовог 
урушавања.

Кључне речи: људско достојанство, слобода, солидарност, правда, владавина 
права, једнакост, равноправност, поштовање, поверење, политичка моћ, власт, 
манипулација.

Проф. емеритус Љубиша Р. Митровић
Филозофски факултет Универзитета у Нишу

ЉУБОМИР ТАДИЋ О ПРОМЕТЕЈСКОМ ПРАВУ НА ПОБУНУ КАО 
ОСНОВНОМ ЉУДСКОМ ПРАВУ

(Маргиналије о доприносу Љубомира Тадића савременој политичкој 
филозофији отпора и социологији политике) 

Академик Љубомир Тадић спада у полихисторе, несторе и утемељи-
ваче савремене политичке филозофије и социологије политике и права 
у нас. У његовом стваралаштву садржана је својеврсна синтеза начела и 
вредности природноправне филозофије отпора и побуне, либералнодемо-
кратске политичке теорије слободе и плебејске социјалистичке солидар-
ности. 
 Од његових раних радова: Друштвени уговор: о пореклу и основама 
неједнакости међу људима – 1949; Предмет правних наука – 1966; Традиција 
и револуција – 1972; Право, природа и историја – 1977; Поредак, ауторитет 
и слобода, па закључно са његовим студијама: Ауторитет и оспоравања – 
1987; Наука о политици – 1988; Јавност и демократија – 1990; Филозофија 
права – 2006; Традиција, легитимност и револуција – 2007, у фокусу њего-
вих истраживања налазе се кључни проблеми и питања борбе за демокра-
тију, људска правa и слободе. У свим наведеним студијама професор Та-
дић је показао не само широко познавање историје правних и политичких 
идеја већ и стваралачку способност да их аплицира у проблематизацији 
савременог политичког живота и борбе за слободу, повезујући их са делат-
ном праксом/praxisom савремених актера друштвених промена. 
 Припадам првој генерацији студената социологије којој је профе-
сор Тадић, по доласку из Сарајева, држао предавања из предмета Социо-
логија политике и права, и то високо професионално и надахнуто. Био је 
један од најомиљенијих предавача, који је пленио пажњу младих студе-
ната. Тадићеве филозофске идеје и моралне поруке остале су у трајном 



сећању генерација социолога и филозофа и оне сада представљају белег и 
надахнуће новим генерацијама.

Кључне речи: Љубомир Тадић, природно право, либерализам, демократија, 
социјализам, социологија политике.

Проф. др Славиша Орловић
Факултет политичких наука Универзитета у Београду

ПРИРОДНО ПРАВО И ЉУДСКО ДОСТОЈАНСТВО У ДЕЛИМА 
ЉУБОМИРА ТАДИЋА

У овом раду бавимо се Тадићевим приступом и разматрањима 
природно-правне традиције од античке Грчке, преко рационалног 
природног права и конституционализма, до савремених схватања. Читава 
традиција природног права настоји да понуди заштиту човека од сваке 
врсте произвољности и деспотије. Тај процес започиње од момента када 
logos наступа уместо mithosa (а logos је подстицај за ethos) и траје уз многа 
раскршћа, до данас. У односу на теорију „државног разлога“, природно-
правна традиција трага за одговорима на питања – шта је то што човеку 
подарује достојанство, из чега оно извире и на чему се заснива, шта 
човека чини достојанственим и обезбеђује му „ортопедију усправног 
хода“? Аутономија, етички принципи и норме, по којима је човек циљ а не 
средство, не представљају само фундаманталне принципе индивидуалне 
слободе модерног човека, већ и гаранцију слободе за другог. Природно 
правo као извориште либералне традиције остаје без одговора на питање о 
поретку, али утире и осветљава пут човеку до себе самог, до свог идентитета, 
индивидуалности, људског достојанства и слободе.

Кључне речи: природно право, људско достојанство, етос, аутономија, слобода.



Проф. др Драган Симеуновић
Факултет политичких наука Универзитета у Београду 

ДОПРИНОС ЉУБОМИРА ТАДИЋА НАУЦИ О ПОЛИТИЦИ

Као политички мислилац, Љубомир Тадић је био критички мислилац 
слободе. У овом раду се из перспективе политичке теорије настоји употребом 
анализе садржаја, упоредно-историјског и херменеутичког метода 
објективно осветлити његов допринос не само новом, критички заснованом 
профилирању наше науке о политици, већ и њеном контекстуалном 
утемељењу као модерне и реалистичке „критичке науке у суочавању са 
друкчијим и супротним схватањима ове науке“. 

Само у том контексту може се разумети његово укупно настојање 
да наука о политици буде „теорија ослобођења, а не нова метафизика 
поробљавања“, која истовремено одбацује и „оду слободи са становишта ма 
које привилеговане класе и погубно једнострано учење које у ослобођењу 
од материјалне беде види крај поробљености човека у савременој 
цивилизацији“.

У сагледавању Тадићевог доприноса конституисању и филозофско- 
-теоријском оснажењу наше науке о политици, који уједно има и национално 
и наднационално значење, од велике је важности чињеница да он ни у 
моментима надирања моћних нових политичких и теоријских трендова није 
мењао своје основне теоријске погледе нити методе у приступу политичкој 
проблематици, понајвише их изразивши у свом капиталном делу Наука о 
политици, али и у низу других радова. Та врста конзистентности не само 
да омогућује објективну оцену Тадићевог доприноса политичкој науци 
већ и уједно може да представља  снажан подстрек делатницима у домену 
политичке мисли да истрају на свом изабраном, а не од других одређеном 
путу.

Кључне речи: Љубомир Тадић, критичка наука, наука о политици, поредак слободе, 
политика, политичка теорија.



Проф. др Јовица Тркуља
Правни факултет Универзитета у Београду

 ЗАПАЖАЊА О НАУЦИ О ПОЛИТИЦИ ЉУБОМИРА ТАДИЋА

Тема мог рада је допринос професора Љубомира Тадића развоју науке 
о политици у савременој Србији. У ту сврху анализирам неке од најзначајнијих 
идеја у теоријском делу професора Тадића, а пре свега у књигама Поредак 
и слобода и Наука о политици. Поред тога, у оптици анализе наћи ће се и 
његови радови о теорији партије, бирократији и јавности, ауторитету и 
ауторитарности, легалности и легитимности, нацији и национализму, односу 
револуције и поретка, о улози интелигенције и јавности. Квалитет, ширина 
погледа, обавештеност и висок теоријски ниво који је Тадић демонстрирао 
у својим радовима представљају највише домете српске науке о политици. 
У тим радовима он се показује као врхунски научник и педагог, раскошног 
талента и ерудиције, с постојаним моралним квалитетима, привржен 
слободи и истини. 

Феноменом политике и питањем теорије и филозофије политике 
Љубомир Тадић заокупљао се практично током целе своје научне каријере, 
почевши од докторске тезе, па до својих последњих радова. Трагао је за 
одговорима на та питања у својим предавањима која је држао на Филозофском 
факултету Универзитета у Београду у току једне деценије (1965–1975). Као 
резултат тих предавања објављена је књига Наука о политици, у којој је 
на целовит и систематичан начин дао одговор на кључна питања модерне 
политике. Књига је објављена 1985. године и доживела је три издања. У 
протекле четири деценије она је извршила огроман утицај на формирање 
бројних генерација филозофа, социолога, правника, политиколога. У оно 
време била је то неоспорно књига која је у Србији и некадашњој заједничкој 
држави у области политикологије поставила квалитетне и чврсте теоријске 
темеље. И после више од 40 година та констатација опстаје. У тој књизи дошао 
је до израза Тадићев критички однос према тада доминантним теоријским 
парадигмама политичке теорије и она је била пледоаје за теоријски и 
методолошки плурализам у савременој политикологији и еманципацији 
науке о политици од владајуће идеологије.

У раду тврдим да је Љубомир Тадић развио једну особену критичку 
науку о политици, која је у књизи Наука о политици изложена као увод 
у изучавање политике као историјске и друштвене појаве. Та наука се 
темељи на његовом схватању филозофије права и политике као теоријске и 



практичне дисциплине у Аристотеловом смислу науке о људским стварима. 
Тадић је, с једне стране, на трагу античких мислилаца прихватио политику 
као делатни практични живот у заједници, у којој делатно живети значи 
трагати за оним што је опште добро. С друге стране, он је, инспирисан 
либералним и Марксовим идејама, настојао да своју критичку науку 
о политици конципира као еманципаторску, ослободилачку, да у њој 
афирмише веру у ум и достојанство човека и у могућност поретка слободе. 
На тај начин, Тадић је у заснивању науке о политици направио синтезу 
најбољих теорисјко-методолошких домета античке и нововековне теорије 
политике. Притом, он је у аристотеловском духу испољио тежњу да се 
избегне било каква апсолутизација и догматизам. Дефинишући политку као 
историјску и друштвену појаву и критички излажући резултате савремене 
науке о политици у њеним различитим варијантама, Тадић је допринео да 
политикологија избегне погубним замкама било које врсте редукционизма 
и да буде отворена према изазовима и противречјима савременог друштва. 

Кључне речи: поредак, слобода, јавност, легитимитет, наука о политици, филозофија 
политике, политичке институције, политичке партије, интересне групе, политичке 
идеологије.

Проф. емеритус Вукашин Павловић
Факултет политичких наука Универзитета у Београду

ФИЛОЗОФСКЕ ОСНОВЕ ПОЛИТИЧКЕ СОЦИОЛОГИЈЕ У ДЕЛУ 
ЉУБОМИРА ТАДИЋА

Главни циљ рада је да у научном делу Љубомира Тадића истражи и 
објасни филозофске темеље политичке социологије и политичке теорије у 
целини. Већина његових књига су посвећене пољу политичке социологије и 
политичких наука. То су, пре свега, књиге Поредак и слобода (1967), Традиција 
и револуција (1972) и Наука о политици (1988). Тадић је један од наших 
најзначајнијих савремених филозофа политике и најбољи представник 
критичке теоријске школе у савременој политичкој социологији. 

Кључне речи: политичка филозофија, политичка социологија, политичка теорија, 
критичка теорија, криза, критика позитивизма и конзервативизма. 



Мр Ђорђе Вукадиновић
Нова српска политичка мисао

ФИЛОЗОФИЈА – ЈАВНОСТ – ПОЛИТИКА: КОНТИНУИТЕТ И 
ДИСКОНТИНУИТЕТ У ДЕЛУ ЉУБОМИРА ТАДИЋА

Полувековни јавни и филозофски ангажман професора Љубомира 
Тадића захвалан је пример за проучавање утицаја локалног политичког 
контекста и доминантних светских интелектуалних традиција на плејаду 
водећих српских филозофа и интелектуалаца у другој половини 20. века. 

Наша теза је да су основни елементи континуитета у његовом 
обимном и инструктивном делу садржани у хуманизму, привржености 
традицији филозофије просвећености, доследном инсистирању на 
јавности и демократији, значају дијалога и рационалном разрешењу 
друштвених конфликата. С друге стране, према нашем мишљењу, основни 
елемент дисконтинуитета јесте постепено хлапљење, односно слабљење 
„револуционарног“ (марксистичког и социјалистичког) елемента у његовом 
делу – што је у великој мери био израз промењеног „духа времена“, као и 
обележје мисаоне еволуције читаве генерације којој је припадао.

Кључне речи: филозофија, политика, јавност, социјализам, либерализам, 
национализам, (дис)континуитет.

Др Срђан Мараш
Филозoфски факултет у Никшићу Универзитета Црне Горе

ФИЛОЗОФИЈА И ПОЛИТИКА: МИШЉЕЊЕ КАО ПОЛИТИЧКИ ЧИН 
И ПОЛИТИКА КАО МИШЉЕЊЕ НА ДЕЛУ 

 (илити о мишљењу и делању као облицима умног живота)

У овом излагању покушава се дати специфични допринос једној од, 
како се чини, кључних идеја у делу професора Тадића по којој су аутономија 
и аутаркија, у разлици спрам хетерономије и аутархије, одлучујућа начела 
како филозофског тако и политичког живота. Разматра се у првом реду 
однос који постоји између умног мишљења и умног делања, филозофије и 



политике у перспективи у којој се тај однос, уколико је правилно схваћен, 
показује, поред осталог, пресудним за процес реполитизације, који се 
намеће као неодложна обавеза нашег времена. Настоји се да се покаже 
како је старогрчко искуство разумевања филозофије и политике меродавно 
на одређен начин и за савремену еманципацију нашег умног живота, при 
чему се у том склопу умног живота показује да мишљење увек представља у 
исти мах један политички чин, као што и политика са своје стране, схваћена 
као умно делање и демократско самоуправљање (до чега је нарочито држао 
професор Тадић у свом разумевању политике), у разноврсности својих 
форми увек истовремено испољава одређено мишљење.

Кључне речи: умно мишљење, умно делање, саморефлексија, самоделатност, 
филозофија, политика. 

Проф. др Александар Прњат
Алфа БК универзитет

ЉУБОМИР ТАДИЋ О ЈАВНОСТИ

Најмаркантнију теоријску артикулацију и афирмацију концепције 
јавности после Другог светског рата у Србији и Југославији дао је Љубомир 
Тадић. Он је обрадио феномене јавности и јавног мњења и изложио њихове 
различите димензије. Његова излагања се ослањају на класичне текстове 
филозофа који су се бавили овим темама: Лока, Канта, Хегела, Маркса. 
Тадић се такође надовезује и на савремена истраживања ове проблематике, 
међу којима је најзначајније и најутицајније оно Хабермасово. У овом раду 
биће изложени и размотрени различити аспекти Тадићевог бављења овом 
темом, од одређења појма јавности, преко његових анализа “индустрије 
свести”, пропаганде, односа јавног мњења и демократије, па до указивања 
на проблем манипулације јавним мњењем.

Кључне речи: Љубомир Тадић, јавност, јавно мњење, демократија.



Проф. др Будимир Кошутић
Правни факултет Универзитета у Београду

О ЈЕДНОЈ РЕТКОЈ ТЕОРИЈСКОЈ ДОСЛЕДНОСТИ

Веома су ретки ствараоци у области филозофије и теорије 
права, у науци о политици и у политичкој социологији који су спремни у 
турбулентним временима да угрозе своју научну и грађанску егзистенцију 
због правде, слободе, истине и теоријске доследности. Двадесети век, 
препун драматичних преображаја, супротстављених идеологија и интереса 
и ратних страхота, то потврђује. Велика имена у правној науци, политичкој 
филозофији и социологији испољила су велику теоријску недоследност. 
Њихова дела објављена за време нацистичке страховладе у Немачкој и 
после пада нацизма се међусобно искључују.
   За разлику од њих, академик Тадић је ретко теоријски доследан 
у свим областима свог стваралаштва (правна и политичка филозофија и 
социологија, наука о политици). Једноставно, академик Тадић је осећао 
дужност да поучава истину, јасно и искрено, без устезања и без неповерења у 
њену снагу. Властиту филозофију аутор треба да живи и да се с њом у животу 
идентификује, без обзира на могуће ризике. Тај теоријски и морални став 
академика Тадића имао је за последицу његово искључење са Филозофског 
факултета Универзитета у Београду и губитак посла као извора животне 
егзистенције.

Ту ретку теоријску доследност испољио је академик Тадић нарочито 
у расправама о нацији, социјализму и федерализму. Тадић је задржао 
своје непромењено становиште од прве расправе, објављене 1967. године 
(„Национализам и интернационализам“), до последњих текстова из 1992. 
године („Нација и демократија“ и „О мерилима права и правде“) и 1999. 
године („Ратна агресија као бизнис или цивилизовано варварство“). 
Идеолошка је досетка и обмана, написао је 1992. године академик Тадић, 
да је у Европи рат одбачен као средство политике. Сурове и немилосрдне 
санкције изречене српском народу (Резолуција 757 Савета безбедности 
УН из маја 1992. године) прете његовом опстанку, пише Тадић у „Нацији 
и демократији“. Државу му оспорава „уједињени западни свет заједно 
са зависним државама на Истоку у часу ишчезавања равнотеже сила на 
светској позорници“. Мислилац слободе и поштовалац истине, академик 
Тадић, 1999. године храбро ће написати: „Агресија НАТО на нашу земљу и 
наш народ представља спој брахијалног насиља, организоване јавне лажи и 
ординарне политичке глупости.“



Одлични познавалац научног дела и личности академика Тадића, 
Јагош Ђуретић, с правом је записао: „Професор Тадић је активно припадао 
оној групи интелектуалаца који су реаговали по оној чувеној дубоко 
проживљеној максими Хане Арент: ’Ако сам нападнута као Јеврејин, онда 
се морам и бранити као Јеврејин.’“ Поступајући тако, Тадић „ни за јоту није 
одступио од своје филозофије слободе и својих хуманистичких уверења“. 
Реч је о једној реткој теоријској доследности.

Кључне речи: правда, слобода, истина, људско достојанство, права и слободе, 
правна држава, нација, демократија, политика, социјализам, федерализам, 
теорија, доследност.

Др Зоран Видојевић

УЗОР ТЕОРИЈСКЕ МИСЛИ И МОРАЛНОГ ДРЖАЊА

 Љубомир Тадић спада не само у наше најбоље ауторе из области 
филозофије политике и права, те стога и у врхунске српске интелектуалце, 
него је и парадигма блоховског човека усправног хода. Живео је према 
начелима етике позива, никада и ником се не сагињући. 

Од посебног је значаја разматрање односа ума и ауторитета, као и 
врсте ауторитета у његовој књизи Традиција и револуција. Аутор наглашава 
значај преласка власти од ауторитета ка суверенитету народа у смислу 
демоса. Он истиче да је „слобода за покорност“ битно обележје стварности 
слободе у домаћим и глобалним размерама, као и да су „стицање и право 
својине“ добили религиозну потврду. Неизбежно је било да се у тој књизи 
постави и питање односа револуције и једнакости, а још више револуције 
и насиља. Данас су социјалне неједнакости безмало у целом свету огромне 
и изразито нечовечне, а крваво насиље је компромитовало готово сваку 
досадашњу револуцију, те је било један од главних узрока њихових 
пропасти. Став професора Тадића да „цела либерална идеологија почива 
на зависности слободе и једнакости од приватне својине“ осликава суштину 
псеудолиберализма. 

 Академик Тадић подробно обрађује разлике између филозофије 
ума и филозофије среће, као и разлике у схватању времена између будизма 
и европских религија и филозофија. Посебну пажњу посвећује третману 
зла у различитим филозофијама. Наводи и разматра чувену Фројдову 
синтагму „нарцизам малих разлика“. Те су разлике често варка, оне више 
пута експлодирају у разлике с трагичним последицама, што се посебно 



обелодањује на тлу средишњег Балкана и у најновије време. 
Највећу пажњу професор Тадић у књизи Загонетка смрти посвећује 

Хегеловом и Хајдегеровом схватању смрти. Притом, оштро критикује оне 
њихове ставове који су у знаку идолатрије „херојске“ смрти, митологизације 
рата, уздизања до светости ратне државе и свођења смрти на нешто небитно. 
За Хајдегерову танатологију он каже да „… клизи постепено у идеологију 
смрти“, те да теза да на „немачком бићу треба свет да оздрави“ показује 
да није случајна похвала Хитлеру коју је јавно изрекао тај веома утицајни 
филозоф. Тадићев став да „слављење смрти и нацизам имају сродну душу“ 
садржи снажну искуствену подлогу.

Академик Тадић издваја Сартрову мисао да прави људски живот 
почиње „с оне стране очајања“, као и другу, подложну критици, да је човек 
„осуђен на слободу“. Када је реч о Камију, он наводи и интерпретира познату 
мисао тог филозофа да „постоји само један доиста озбиљан филозофски 
проблем – самоубиство“. У вези са разумевањем свог централног појма, 
појма апсурда, Ками, како истиче аутор ове књиге, каже да никада није 
помишљао да би се становиште да ништа нема смисла могло прихватити. 

Дела академика Тадића данас, када нам се земља у којој живимо 
налази у стању много тежем од кризе, зраче својом умношћу и актуелношћу 
још више него у време када су настала. То је један од најважнијих доказа 
њихове високе вредности.  

Кључне речи: традиција, револуција, смрт, слобода, ум, филозофија.      

Мр Триво Инђић

ТАДИЋЕВ НАУК О ДЕМОКРАТИЈИ

 Тадићева одредба демократије: демократија која иде уз слободу и 
једнакост. О античком поимању демократије. Демократија као владавина 
сиромашних и начело једнакости као супстрат демократије. Слобода 
и аутономна личност у темељима демократије. Однос демократије и 
представљања. Могућности директне демократије. Критика нововековних 
концепција демократије. Пролетерска демократија vs. буржоаске 
демократије (бабувизам, Париска комуна, Маркс, совјети). Критика 
либералне демократије (посебно парламентаризма и партократије) и 
извлашћивање репрезентативне демократје. Критика плебисцитарне 
демократије. Критика диктатуре пролетаријата у бољшевичкој верзији 
(Лењин, Кауцки, Роза Луксембург). Либерална и неолиберална критика 



демократије. Конзервативна критика демократије. Демократија и нација – 
национализам као сурогат демократије. Проблем политичке апатије (Тадић 
о Гелену и Шелском), посебно у случају неолиберализма и неофашизма. 
Стаљинизам као изопачење демократије. Социјалистичка демократија 
и самоуправљање као облик непосредне демократије. Јавно мњење и 
демократија. Тадићеви погледи на савремену кризу демократије: успон 
економских олигархија – плутократија и ера „постдемократија“.

Кључне речи: Љубомир Тадић, демократија, репрезентативна демократија, 
директна демократија, социјалистичка демократија, критика демократије, криза 
демократије.

Др Маринко Лолић
Институт друштвених наука, Одељење за филозофију

РАЗМАТРАЊЕ ОДНОСА ВЛАДАР–ФИЛОЗОФИЈА У ПОЛЕМИЧКОМ 
ДИСКУРСУ ЉУБОМИРА ТАДИЋА И МИЛАНА КАНГРГЕ

У чланку се анализирају филозофски домети критичког и полемичког 
дискурса praxis- филозофије Љубомира Тадића и Милана Кангрге, како у 
њиховим раним филозофским радовима, који се баве проблемима савремене 
политичке филозофије, пре свега, критиком ауторитарних облика власти и 
национализма у епохи социјализма, тако и у посткомунистичком раздобљу, 
у време транзиције. Аутор настоји да покаже теоријску релевантност и 
ограничења praxis-филозофије у њеној дијагностици и критици ауторитарних 
облика политичке власти, као и погубно маргинализовање praxis-дискурса 
и разарање филозофске критичке културе, које се одвија наступањем 
различитих облика неолибералне идеологије експлоатације и национализма 
на простору бивше Југославије.

Кључне речи: praxis-филозофија, критика, апологија, власт, владар, моћ, 
национализам, полемика, Кант, Фихте, Хегел, Маркс, Хајдегер, Ниче, Рорти.



Др Ивана Дамњановић
Факултет политичких наука Универзитета у Београду

ТЕХНИКА И МОЋ: ТАДИЋЕВА РЕЦЕПЦИЈА  
КРИТИЧКЕ МИСЛИ О ТЕХНИЦИ

Љубомир Тадић има своје место међу ретким српским мислиоцима 
који су своју пажњу посветили и питању технике и њеног односа према 
друштвеној и политичкој сфери. Чврсто смештена у шири контекст његове 
мисли о друштву и политици, Тадићева разматрања технике везана су, пре 
свега, за једну кључну тему: однос технике и моћи. Корене овог односа Тадић 
с правом идентификује у опусу Френсиса Бекона. Међутим, док је код Бекона 
тежиште на господарењу над природом, у каснијим интерпретацијама оно 
се помера ка господарењу над људима. 

Управо овакво повезивање технике и политичке моћи је, према 
Тадићевом мишљењу, један од суштинских проблема савременог 
друштва. Уместо да остварује своју еманципаторску функцију и допринесе 
успостављању темељних људских вредности у друштву, савремена техника се 
претвара у инструмент доминације. На тај начин политика се из руку народа 
измешта у делокруг политичких стручњака. Ову тежњу ка успостављању 
технократске власти Тадић види као дубоко реакционарну, а технократизам 
као идеологију смешта недвосмислено у корпус конзервативизма. 

Тадићеве анализе технике, тачније техничке цивилизације, као 
специфичног проблема савременог друштва, ослањају се у великој мери на 
радове немачких филозофа Хајдегера, Хоркхајмера, Адорна и Маркузеа. 
Његове интерпретације мисли ових аутора, делимично систематизоване 
у Парергону, несумњиво представљају врло значајан допринос нашој 
друштвенонаучној и филозофској мисли о техници.

Циљ овог рада јесте да покуша да, кроз анализу дела Љубомира 
Тадића, аргументовано покаже да се друштвенонаучна мисао о техници 
развијала, пре свега, у оквиру југословенске филозофије праксе и да се 
кроз њу може сагледати сложен однос између овог филозофског правца и 
критичке теорије друштва, пре свега Франкфуртске школе. Својим делом 
Тадић, наиме, не остаје при пуком усвајању ставова страних аутора, већ се 
са њима упушта у дијалог, користећи их као подлогу за изградњу сопствених 
концепата и закључака о односу технике и моћи.

Кључне речи: Љубомир Тадић, техника, политичка моћ, технократија, критичка 
теорија.



Проф. др Јован Бабић
Филозофски факултет Универзитета у Београду

 ТАЈНА СМРТИ

Своју књигу Загонетка смрти Љубомир Тадић почиње тврдњом 
да је то човекова највећа загонетка коју он „од давнина“ покушава да 
реши. Смрт је не само загонетка већ заправо тајна у правом смислу речи, 
а људска заинтересованост, па можемо рећи и опчињеност том тајном 
(или покушајем да одгонетне загонетку) сложенија је него што се види на 
први поглед. У једном смислу смрт, као крај или, можда, прекид живота, 
јесте нешто од највеће практичне важности: то је тачка у којој више не 
можемо да планирамо будућност јер будућности, барем у практичном 
смислу, више и нема. И док нас почетак живота много мање занима (иако 
је почетак у филозофском смислу једнако мистериозан као и крај, ако не и 
мистериознији – јер оно што настаје може, по истој логици, и нестати, али 
питање како нешто настаје тиме није ни дотакнуто), крај живота је повезан и 
са многим другим питањима, практичним у неком другом смислу различитом 
од питања незавршених животних планова усред прекида живота (крај је 
једноставнији, и комфорнији од прекида, јер тада, по претпоставци, више и 
нема незавршених, а поготово не тек направљених и започетих планова). Та 
друга питања се односе на оно што је у смрти тајна, делом у истом смислу у 
коме је и живот тајна, а делом у смислу који указује на друга питања повезана 
са временом и, понајвише, са оним што, у вези са временом, можемо 
назвати капацитет слободе као моћи да се у стварности повеже нешто што 
је само замишљено са учинком тог замишљања у стварносном садржају 
будућег времена. Смрт тако представља прекид са будућношћу, прекид 
континуитета живота као делатности постављања циљева и покушавања 
њихове реализације (на основи слободе као моћи да се циљеви постављају 
и покушају стварно реализовати). Зато је смрт, не само у доживљају него и 
сасвим практично, директније повезана са процесом живота, који је усмерен 
на будућност и у коме нека тајна настанка више и нема реалну практичку 
већ само филозофску важност и занимљивост. 

Шта тада настаје, или остаје, представља тајну која опстаје, или 
треба да опстане, паралелно са оном стварношћу која и даље, кроз процесе 
живота, опстаје као остатак оног истог што је делом нестало, живот: нека 
тотална смрт, у којој више не би било никаквог живота и никаквог сећања, 
прелази границу замисливог смисла и утапа се у апсурд који само личи на 
смрт у обичном смислу у коме неко други, близак и познат, наставља да 



живи, па било да се сећа онога кога више нема или је он, као појединац, чак 
и потпуно заборављен. Живот који се наставља чини да било чија смрт улази 
у његов ток као део вечног обнављања. 
 Оно што у политичком, економском или историјском смислу остаје 
као скуп питања од све већег практичког значаја јесте не само смрт као 
тајна замрзнуте будућности него и практичка, правна, обичајна и морална 
регулација умирања, које, као и живот, треба, али не мора, да буде у складу са 
принципом хуманитета, односно принципом универзалног поштовања који не 
познаје, не сме да познаје, ову временску димензију, у којој будућност мења 
своју природу у смрти. Ова практичка питања, од далекосежне важности за 
смисао и вредност живота, повлаче да само умирање треба да буде уредно и 
исправно, и то не само у смислу потребе, и евентуално успостављеног права 
на достојанствену смрт без понижења, него и на дужност уредног умирања 
као дужности не само према другима него и према самоме себи.

Кључне речи: живот и смрт, крај живота, прекид живота, смисао и вредност смрти, 
умирање, дужност умирања, будућност, бесмртност, вечност.

Проф. др Зоран Кинђић
Факултет политичких наука Универзитета у Београду

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 praxis- 
-филозофији. За разлику од својих зрелих година, када је био склон да се 
сагласи са левичарским гледиштем да револуционарна филозофија смрт 
„ставља у заграде“, док се реакционарна филозофија ставља под њено 
знамење, у старости се Тадић заинтересовао за проблем смрти, што је сасвим 
разумљиво ако имамо у виду да се човек при крају свог биолошког живота 
неизбежно суочава са питањем да ли смрт представља његов дефинитивни 
крај или душа ипак преживљава смрт тела. Очекивање да ће Тадићево 
теоријско бављење проблемом смрти имати егзистенцијални печат оставља 
нас помало разочараним, будући да се он ограничио на пуко школско 
излагање различитих религијских и филозофских становишта, избегавши 
да процени њихову ваљаност, као и да формулише и образложи властити 
став. Сам избор филозофа чија гледишта Тадић тумачи је неадекватан, 



јер међу њима нема истински религиозних мислилаца. Он, додуше, узгред 
помиње Паскала, Кјеркегора и Унамуна, али се није одважио да посвети 
пажњу њиховом разумевању смрти. Упркос труду око прикупљања обимне 
грађе и брижљивог излагања различитих становишта, Тадић нити је 
показао оригиналност, нити се приближио истини. Разлог избегавања да 
се егзистенцијално суочи са проблемом смрти вероватно треба тражити 
у Тадићевом страху да би то могло водити радикалном преиспитивању 
његове теоријске позиције, на шта он 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 димензију, 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 
eros-а (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.


