ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАУЧНОГ СКУПА

„ФИЛОЗОФИЈА КРИЗЕ И ОТПОРА – МИСАО
И ДЕЛО ЉУБОМИРА ТАДИЋА“
Академик Љубомир Тадић, спада, несумњиво, у најистакнутије
представнике југословенске и српске филозофске мисли, чије је изузетно
вредно филозофско дело настало у сложеном историјском, политичком и
културном контексту. Тадић је један од најпознатијих припадника генерације
југословенских интелектуалаца, који су својим филозофским идејама и
интелектуалним ангажманом битно утицали на изградњу наше филозофске
сцене у другој половини XX века, и у једном тренутку учинили је делом
савремене европске филозофске културе. Стога нам се чини да је неопходно
темељно размотрити кључне филозофске идеје овог аутора, које су од
пресудне важности за стварање наше савремене критичке мисли о друштву за
коју се овај филозоф и ангажовани интелектуалац у свом јавном деловању
свесрдно залагао.
У свом значајном и разноврсном филозофском опусу, Тадић се бавио
кључним проблемима кризе свога времена, који су у битним аспектима
одредили и нашу епоху. Иако правник по образовању, он се у својим
теоријским расправама није ограничавао само на истраживање стриктно
правних аспеката ауторитарног комунистичког поретка, о чему сведоче
његове расправе Поредак и слобода (1967) и Традиција и револуција (1972).
Тадићеве студије које су посвећене разматрању филозофских, правних,
политичких и социолошких аспеката права у склопу ауторових филозофских
разматрања историјског развоја европског грађанског друштва и његове
теоријске културе делују и данас веома подстицајно у разумевању глобалних
друштвених и политичких кретања наше савремености.
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Теоријски значај Тадићевих филозофских и социолошких истраживања
тоталитаризма и ауторитарности, јесте у томе што он критикује сваки облик
ауторитарне власти, али исто тако одбацује и глорификовање формалне
слободе, која не укључује уважавање једнакости и правде. У својој темељној
критици либерализма Тадић указује на одсуство супстанцијалне слободе, док
различитим облицима етатизма замера недостатак индивидуалних слобода, и
надређивање поретка као таквог слободи појединца.

Као изразити политички мислилац, каквих смо у нашој историји имали
мало, Тадић је целокупни развој европске политичке филозофије изложио у
својој књизи Наука о политици, у којој је, из перспективе филозофије и
социологије политике, демонстрирао свој отрежњујући критички и
реалистички приступ у разумевању и тумачењу кључних контроверзи
модерне политичке филозофије и политичке праксе. У свом најисцрпнијем и
на дубоким социолошким увидима заснованом истраживању политичке и
правне филозофије и политичких феномена, Тадић је настојао да савремену
политику
мисли
из
перспективе
Аристотелове
етико-политике,
наглашавајући њене, Марксовим идејама инспирисане, критичке потенцијале
и еманципаторску сврху. Зато, неки истраживачи сматрају да се читав Тадићев
пројекат политичке филозофије може разумети као велико оспоравање, у
савременој политичкој науци уобичајеног, сужавања политике на
професионалну делатност званичника и нормално функционисање
политичког система. Такво схватање и таква пракса политике воде, према
Тадићу, радикалном редукционизму политичког поља и актуелној
деполитизацији грађана и доминацији партијске или државне бирократије у
друштву.

Залажући се упорно за демократију и слободу, Тадић у својој анализи
модерне политичке филозофије приступа из сасвим особене перспективе. У
својим разматрањима великих филозофских система, Тадић показује да њега
политика у смислу система занима само као поредак слободе, који он, у
хегеловском смислу, схвата као стално разобличавање свих облика
поробљавања и зависности с обзиром на идеале доброг људског живота у
складу са начелима људског достојанства и умне људске заједнице. Савремена
политикологија и политичка социологија, која све више показује тенденцију
напуштања класичне политичке тежње за људским самоостваривањем, јесте
стога за Тадића или апологетска наука поретка или софистицирани облик
циничног прихватања неслободе и неједнакости. У том смислу треба схватити
Тадићево одавање пуног признања постигнућима политичког либерализма,
али и његово резолутно одбијање тезе да успон савремене неолибералне
политичке доктрине треба разумети као коначно остварење идеала
политичке заједнице, крај развоја и крај историје.
Тадићево разумевање политике, у његовим најзначајнијим делима,
могло би се схватити као покушај модерне синтезе идеала слободе и правде са
једнакошћу, којима се успоставља континуитет између класичне античке
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$znosoQuje iloilvca Kao saje4HI,I qe clo6o4uttx rpaf aHa, peHecaHcHor
xyMaHHcTr,rr{Kof v[eaila JbyAcKof xHBoTa, npocBeTI,ITeJbcKof 3axTeBa Aa ce

CTLIMo IIpLIpOAHt4 M yMoM, Te MapKCI,ICTI4qKor AeMaCKIlparba
zcropujcne KoHTr4HreHqnje, noja ce rpeAcraBJba Kao o6jenrnnua Hy)KHocr LI
paqaoHaJrHocr. Ocraslxl4 BepaH cnojoj vt1eju,,naK,rleHor onrI4MI43Ma", Ta4uh HI'I
HaKoH nopa3a ayropl,ITapHor coqujalnsvla u rpujyuQalucrl,Ir{Kor Hacryrla
lu6epanue AeMoKparr4je, Ha cBoM Mr,rcaoHoM tryry, Huje sanao y I{I4HII3aM pea/IHe
rroJrr4Tr.rKe arrvr Hvr y 6ewavtuHoBcKy Me,[aHXo.III4jy usry6meHnx Arty3llja. Crora sa
r,rcrpaxr4Bave Ta4rzheeor QulosoQcxor Ae,[a Mox(e 6urn vHctrvparvBHo FberoBo
yBeperbe Aa je ugeja rpaBeAHor ApyIIITBa npnBpeMeHo IloToHyJIa, jep ie 6uta
KoHTaMHHzpaHa HoBLTM o6luquvra MoAepHof Aec[orH3Ma, alrkr He u KoHar{Ho
orroBpfHyTa 14 cKI4 Hyra c AHeBHOf peAa ucropuje.

Clo6O4Ho

Kopur

Ey4yhHocr caBpeMeHe AeMoKparr.rje Ta4vh je carne4aBao I43 IlepcrleKTHBe
paa noj a K/byqHI4x vIHc'tkrTy\vIj a rrl o4epno r rpaf aucKor ApyIxTBa: npaBHe AplKaBe,
,rrerr4Tr,IMI4TeTa BJIacTu v y,[ore AeMoxpaTcKe jaeuocrn. [IoIasehu y cBoM
pa3Marparby oA aHaJrH3e creneHa paseoja AeMoKparcKe noJlarnr{Ke Kyrrype Kao
xpareprajyva, Taguh je npoqerrzBao Hr4Bo pasnoja KpIzrI,IqKe cBecru I'I cHary
rpafaua 4a o6es6eAe vr Aa yr{r4He [o"[r,rrr,Ir{Ky Ae,IlarHocr rpaHcrlapeHTHoM, v Aay
janHoj cQepu rpo3py pa3rvv.vre o6lnne apKaHcKe roJIt4TI'IKe.

IIun oBor

HayqHor cKyna jecre

Aa suavaj QuloeoQcnor onyca vI

HHTe,rIeKTya,rrHe AeJIarHocrIz "Iby6orrar,rpa Ta4Iaha car"IleAa Ha KpIITHr{KI'I Har{IzH y
KyJrrypHoM v ilorrrTvtqKoM KOHTeKCTy, r{eMy y AocaAaIxrbI4M I'ICTpa}KI4BaFbvMa

rbefoBLIX QnnosoQcnax u1eia nuje nocnehzeaHa AoBoJbHa nalltrba' 36or
je
HeAOBO,IbHO ocBeT,rbeHor reopujcXOr n I,IAeo.rtOtxKor KOHTeKcTa y rOjerrl
nacrajalo QznosoQcno Ae.ro, oBor ayTopa, jour yeex nuje 4ara o6jenTI4BHa oIIeHa
FberoBLIX QnnosoQcKux I4Aeja v lactrz'IaHo KaKaB je nnxoe suavaj sa pasnoj HailIe
caBpeMeHe QznosoQcKe MI'IcJII'I'

Yxasyjyhz caMo Ha najeaxHr,rje qBopHe TaqKe y Qn,rrosoQcxou Aeily
lby6ovupa Ta4Iaha HIzcMo THMe lxe"reJln Aa oFpaHI4qIzMo pa3roBop o meroeoj
nauepHo je
QllnosoQcroj uucnu. Pacnpana o Ta4zhenoj QnnoaoQcxoj 4elarHocrn
je o4 suavaja
rrocTaBJbeHa TaKo uLIpoKo 4a 6u ce MorJIo o6yxnarurll cBe oHo IUTo
sa QnlosoQujy 4anac. Haure je ynepeme Aa pacrpaBa o QuloaoQcKIaM paAoBI'IMa
pI
lby6ovupa Ta4uha MolKe Aa o6yxBaTH KaKo oHa BeqHa III4Tarba o IIpeAMeTy
norr"y QznosoQuje, rano u oHa xoja ce 6aee yspol{HMa u o6nu4uMa rbeHof
Hajrpy6"ner yHIaxaBaFba
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