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ЗОРАН НЕдЕљКОВИћ

СМРТ КАО дОгАђАј У дЕЛУ ЕдгАРА МОРЕНА

Апстракт. аутор је, на основу одговарајуће литературе, у овом раду представио 
антропологију смрти едгара морена. за овог мислиоца свемир и човек су својеврсни догађаји. 
и смрт је догађај како за микро тако и за макрокосмос. оно што човека чини човеком је свест о 
смрти али и способност да превазиђе свој страх од смрти ризикујући сопствени живот. ове две 
способности човека су довољне да овај француски социолог теоријски урами свој антрополошки 
портрет људског бића. страх од смрти најпре се материјализује као мит о двојнику и мит о смрти 
као поновном рођењу. мит је за морена један од начина којим човек може да победи смрт. живот 
и смрт морен посматра хераклитовским очима.он их види као лице и наличје догађаја. наука 
против смрти је по морену најновији али и најбесмисленији начин да човек загосподари смрћу, 
уколико више покушава утолико је мање човек.

кључне речи. смрт, бесмртност, сан, несмртност, наука против смрти, догађај, свест о 
смрти, случајност, мит, антрополошка дата, живот.

(Догађај)

Догађај је кључни појам у антрополошком погледу на свет едгара морена. за 
овог социолога „космос као да је истовремено свемир и догађај“1. за разумевање 
појма догaђаја у другом тому књиге „Дух времена“ морен се позива на ајнштајново 
схватање димензије простор-времена. ипак његова слика света се битно разликује 
од слике великог физичара који смисао постојања људске јединке наспрам величан-
ствености космоса доводи у питање. човек је космос, и решавање питања смисла 
човекове природе решиће и тајну универзума. субатомска честица кao догађај није 
само елеменат свемира. како у макрокосмосу тако и у микрокосмосу биoсфере наше 
планете, све је догађај. еволуција је у знаку догађаја-случајности. живот је „си-
стем прилагођен догађају“2. а прилагодити се догађају значи суочити се са њим и са 
свим оним појавама као пратећим вокалима које догађај подразумева: случајношћу, 

1 морен, едгар: Дух времена, биГз, београд, 1979, стр. 50
2 морен, едгар: Дух времена, биГз, београд, 1979, стр. 55
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неизвесношћу и ризиком. отуда је и појава човека својеврстан догађај. морен развија 
своју антропологију смрти на догађају али као релативном појму. за њега не постоји 
чисти догађај као што не постоји ни чисти елемент. Појам елемента, атома на пример, 
припада просторној онтологији док се појам догађаја везује за временску онтологију. 
Уколико елеменат посматрамо у оквирима временске неповратности утолико тај исти 
елеменат морен сматра догађајем. за овог писца релативност појма догађаја потиче 
од различитих система којима се једна иста појава схвата и као елеменат и као догађај. 
морен наводи пример погинулих у саобраћајним несрећама током викенда, где „су 
предвидљиви, вероватни елементи једног статистичког-демографског система, који се 
повинује строгим законима. али свака од тих погибија је за чланове породице неоче-
кивана случајност...“3

У делу „човек и смрт“ морен наставља своју причу о догађају, претварајући и 
смрт у догађај. смрт је догађај јер представља неповратно губљење индивидуалности. 
људска јединка суочена са смрћу осећа страх од губитка свести о сопственом ја. аутор 
нас овде упућује на генерички појам људске свести о смрти који представља израз па-
ничног потврђивања индивидуалности. људска свест о смрти је заједнички назив за:

1. свест о смрти
2. смрћу проузрокован и душевни потрес
3. веровање у бесмртност

ова три елемента људске свести о смрти морен назива антрополошким датама. 
човек као самосвесно биће суочен је са неминовним питањем, да ли је смртне или 
бесмртне природе. По морену, животиња није у стању да види смрт, али врста којој та 
јединка припада види смрт и живи на рачун своје јединке. овде су у питању две врсте 
смрти у дијалектичком односу, смрт јединке и смрт врсте, где једна смрт „живи“ на 
рачун друге и обратно. 

Да би феномен смрти што боље схватио, да би се са смрти скинула шминка, чо-
век мора да се запита не шта смрт за њега представља него какав је став пред њом 
зауазео. Треба подробно испитати људску природу и осветлити оне дубоке страсти које 
овладавају човеком у његовом сусрету са смрћу. У овој студији морен је приступио 
проблему смрти са биолошко-антрополошког становишта (смрт у човеку пребива онде 
где се биолошко спаја са антрополошким). за њега је антропологија као и биологија, 
феноменологија која се не задржава само на опису појавног света већ покушава да иза 
појаве открије принципе на којима феномени настављају свој паразитски начин живо-
та. смисао који је он придавао антропологији био је туђ академској науци педесетих 
година двадесетог века. када је покушао да повеже радове маркса и фројда наишао 
је на неразумевање које се наставило и онда када су у радовима других аутора теорије 
ових мислилаца биле просто калемљене једна на другу. неки попут жан бодријара у 
том измирењу виде немоћ интелектуалца да самостално размишља, као и кризу која 
је настала у марксизму и психоанализи. Позивајући се на фројдово учење о еросу и 
Танатосу, инстинкту живота и смрти, (где Танатос прерушавајући се преузима улогу 
ероса) морен изводи паралелу са источњачком филозофијом која мржњу према живо-

3 исто, стр. 68.
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ту и тежњу ка нирвани схвата као вољу за животом ослобођену од смрти. јер „жељу за 
смрћу, не изазива ужасавање од живота, него ужасавање од смрти.“4

оно што одваја човека од животиње за морена није оруђе, мозак или способ-
ност говора, већ свест о смрти, односно непризнавање смрти кроз митове о загробном 
животу, васкрсавању и бесмртности. људска свест о смрти није једина димензија у 
којој би морен нацртао антрополошки портрет човека. његова друга димензија која 
га дијалектички оживљује је човекова способност да свој живот стави на коцку. У овој 
књизи аутор се посебно осврнуо на два главна мита о смрти: 

1. мит о двојнику
2. мит о смрти као поновном рођењу

мит је за морена израз космоморфизма. мит представља „изненадно појављивање 
свемира у човеку“5, и један је од начина да човек загосподари смрћу. 

(мит о двојнику)

шта је двојник? морен претреса значење грчке речи Eidolon, египатске речи Ka, 
латинске Genius, хебрејске Rephaim, персијске Frevoli, пореди их са утварама и авети-
ма из народних веровања, са ектоплазмом о којој толико говоре спиритисти. за нашег 
мислиоца двојник не представља верну копију покојника који оживљује после смрти.
он би тада наставио да „живи“ у оностраном свету као змија која би се ослободила 
своје кошуљице. У књизи „човек и смрт“ двојник је стални пратилац још за живота. 
када човек стари и његов двојник стари. отуда бојазан старих људи, јер после њихове 
смрти и двојник, сасвим оронуо губи моћ коју је некада имао. због тога су живи из 
нордијских племена пристајали да умру и онда када је у њима било још довољно снаге 
да живе. веровало се да двојник жели исте ствари које је његов парњак за живота же-
лео. Парафразирајући Пиндара, морен говори о двојнику који је будан док човек спава 
и сања га како се појављује, и обрнуто, као кад окренемо пешчани сат, прича о спавачу 
који се буди у тренутку када двојник пада у сан. сан као и несвесно стање подсећа на 
смрт, тренутак када двојник напушта мртво тело. У неким случајевима двојник може 
да напусти тело сасвим будног човека и да преобразивши се у неку дивљу звер напад-
не некога и прождере га а да његовог парњака нико не би могао да оптужи за убиство. 
Двојник се појављује и као сенка. морен помиње фрејзерову „златну грану“ у којој 
се описује низ забрана које су морале да се испоштују како би се човек заштитио од 
сенке и сенка од човека. морен наводи примере са сенком као предзнаком смрти за 
време божића у немачкој, аустрији и југославији. о овоме можемо бити подробније 
обавештени и од наших аутора попут веселина чајкановића, Радована казимировића, 
бојана јовановића и др. 

један од видова испољавања двојника је и одраз који може бити и одраз на води 
и у огледалу. У већини земаља, у кући покојника огледало се прекрива црном ткани-
ном. одјек такође представља још један облик појављивања двојника. Двојник је, по 

4 морен, едгар: човек и смрт, биГз, београд, 1981, стр. 290.
5 исто, стр. 10.



252 Зборник радова Филозофског факултета XXXIX / 2009

морену, представљао за човека антрополошки ослонац (да не би више био оно што 
јесте или оно што је мислио да ће бити морао је да побегне од себе и буде „неко дру-
ги“). за овог француског социолога „што је човечанство архаичније, то је мањи раскид 
између двојниковог живота и живота живих људи“6. судбина двојника на ономе свету 
умногоме је зависила од начина живота и друштвеног положаја живог на овоме све-
ту. неједнакост међу људима настављена је и у смрти као неједнакост међу њиховим 
двојницима. У народу је уврежено веровање о злом двојнику. ово уверење је постало 
опште јер човек несрећу више среће него срећу. отуда су и застрашујуће приче о вам-
пиру међу словенским народима.страх од смрти је први страх, као осећање да смо из-
ложени погледу предатора. овог страха, да смо ловљени, нисмо свесни. најчешће смо 
изложени страховима који су као изведени из овог основног страха, као сунчеви зраци 
из сунца које исијава унутар свемира наше подсвести. за морена, двојник представља 
синтезу нечега што је у људској психи стално у сукобу. синтеза над-ја и оно, синтеза 
савести и подсвести двојнику даје моћ, човеку је одузима. 

наш мислилац примећује да се у народним веровањима развијенијих цивилизација 
двојник раздвојио на „анђела чувара“ и „злог духа“. за схватање појма двојника је бит-
но да је његовом појавом јединка постала свеснија свога ја у односу на оно и над-ја .
човек брине за живота како ће се када дође време смрти ослободити двојник из његовог 
тела. По башлару постоје четири домовине смрти, четири праелемента којима се пре-
пушта тело мртваца. Двојник се не може ослободити, све док је леш у распадању које 
траје четрдесет дана. По словенском веровању вампир је двојник који није успео да се 
ослободи свог леша. ослобађање двојника одвија се дакле у погребним церемонијама: 
сахрањивањем (препуштањем мртваца праелементу земљи), спаљивањем леша (прае-
лементу ватри), остављањем покојника на неком уздигнутом месту, куле тишине, где 
би процес труљења довршиле птице кљуцањем остатака тела (праелементу ваздуху), и 
полагањем мртваца у море (праелементу води – појављивање двојника на броду утва-
ри). морен закључује да поборници спаљивања умрлих верују у непрекидно сељење 
душа, док они који сахрањују своје мртве верују у њихово васкрсење. 

Та опседнутост двојником присутна је и у уметности: сликарству, књижевности, 
филму, музици. морен наводи дела Достојевског, едгара Поа, Гетеа, мопасана, 
симфонију франца Листа и закључује да је двојник постао симбол стрепње од смрти.

(мит о смрти као поновном рођењу)

смрт схваћена као поновно рођење за морена представља метафору обнављања 
биљног света кроз биолошке циклусе, и јачање врсте животињског света кроз смрт 
јединке. У делу „сећања, снови, размишљања“ мислећи о животу и смрти као о 
нераздвојним деловима једне замишљене биљке, јунг говори о два живота, једном 
видљивом – цвету и невидљивом, који као ризом, подземни корен не трпи непре-
стане промене као цвет сваког пролећа, него остаје непроменљив под земљом. По 
Гордону чајлду сахрањивање умрлих у згрченом положају било је карактеристично за 

6 исто, стр. 158.
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неолитске културе. Такав начин полагања у земљу морен објашњава подражавањем 
положаја фетуса у мајчиној утроби. У „Упоредној религији“ Џемс сумња: „да је homo 
neanderthalensis имао довољно анатомског знања да би могао мислити у смислу прена-
талног симболизма...“7

код примитивних народа постојало је веровање да умрли члан породице наставља 
да живи у детету које се родило после његове смрти. Такође се веровало да се покојник 
отеловљује у животињу која је била тотем његовог племена. Говорећи о најранијим 
прецима homo sapiensa у западној европи, Џемс сведочи о бризи живих према својим 
мртвима, које снабдевају храном и оружјем: „Да би осигурали њихов повратак у живот 
после смрти, они су бојили њихове кости црвеном бојом, као на пример у Певиланду, 
или су окруживали њихово тело окером, сурогатом крви, живототворним агенсом par 
excellence, заједно са шкољкама, које су много употребљаване као чини плодности“8 . 
морен не заборавља оплођујућу снагу смрти. Посебно чин жртвовања којим би се уми-
лостивили богови. Уколико је жеља била већа утолико је жртва била издашнија. Поред 
приношења жртава или склоности ка убиству, жртвовање сопственог живота такође 
има оплођујуће значење: „Тиме што је трајно принео властити живот на жртву (што је 
исус по веровању хришћана учинио), или непрестано поново приносећи себе на жртву 
(као што су то чинили озирис, орфеј и Дионис), бог – херој ће свеколиком смртном 
људском роду подарити моћ васкрсења.“9

Рођење и смрт су лице и наличје једне исте појаве. смрт призива рођење и рођење 
призива смрт. морен говори о материнској природи смрти, где је живот сличан животу 
фетуса у дубоком сну. он се позива на грчког песника хомера који каже да су сан и 
смрт као брат и сестра. Такође цитира жерара де нервала који поистовећује прве тре-
нутке сна са смрћу, нарочито оно стање када „наше ја наставља, у једном другом об-
лику, да се бави оним чиме се бавило на јави“.10 Праелементи, земља и вода за морена 
представљају материнске елементе који омогућују преображај смрти у рођење, жи-
вот. вода реке стикс учинила је ахила готово нерањивим. Тако је по морену вода 
смрти вода живота и обрнуто. са друге стране земља, тј. метафора земља-мајка је своју 
најјаснију слику стекла тек у земљорадничким цивилизацијама. Ратар антеј добија 
огромну снагу тек у додиру са земљом. морен не заборавља да спомене Деметру, ве-
лику космичку мајку, богињу земљорадника. велику снагу има родна земља. колико 
је у старом веку патио Грк осуђен на прогонство? а тек онај који је у младости пошао 
трбухом за крухом у свет, колико он осећа чежњу за завичајем. морен наводи: „сваке 
године у шангајску луку стиже огроман товар мртвачких сандука у којима се налазе 
тела кинеза умрлих широм света (нарочито у америци), који су, живећи у туђини, били 
изразили жељу да буду сахрањени у својој земљи – мајци“11. Поређење које је морен 
узео за праелеменат воду исто тако користи и за праелеменат земљу. изједначавајући 
их преко поређења, овај писац воду и земљу види као једну природу која је створила 
човека. 

7 Џемс, е.о.:Упоредна религија, матица српска, нови сад, 1990, стр. 318.
8 исто, стр. 318.
9 морен, едгар: човек и смрт, биГз, београд, 1981, стр. 133.
10 исто, стр. 144.
11 исто, стр. 140.
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што је стрепња од смрти код човека бивала већа то је и склоност да своју смрт 
пребаци на другог убиством била све извеснија. морен наводи податак новикова и 
пише да је у раздобљу од 3357 година на сваких тринаест ратних година долазила 
једна година мира. овај податак несумњиво указује на ратоборну природу човека.али 
како избећи рат, толика разарања и смрт? У својој књизи „Проблем повећања људске 
енергије“ никола Тесла нас саветује да би за људски род било боље да се рат води 
између машина а не између људи. Такав би рат био као игра. Победник би био онај који 
би имао савршенију машину, као у моделарству на пример чија би летелица најдуже 
летела, тај би народ био победник. ипак остаје утисак да се без рата не може, макар као 
такмичење технологија које је човек створио.

(наука против смрти)

своје завршно разматрање о смрти морен почиње разликовањем појмова бесмрт-
ности и несмртности. он се позива на рад мечникова, научника који је почетком дваде-
сетог века у име човечанства објавио рат смрти. овај рат је настављен радовима вудрафа, 
карела, металникова... чија је основна идеја односно мото борбе да је бесмртност а не 
смрт основно својство живих организама. за њих су живе ћелије потенцијално бес-
мртне нарочито у једноћелијским организмима, где јединка и врста чине целину која 
је недељива. смрти нема где су гермен и сома једно или бар међусобно слабо издифе-
ренцирани. за мечникова су ниже животиње као и биљке „несмртне“. несмртни су сви 
једноћелијски организми, једноставне биљке и нижи бескичмењаци чије се соматске 
ћелије бесполно размножавају и регенеришу. Појам бесмртности је теолошки појам. 
бити бесмртан значи бити неуништив. за морена проблем порекла смрти је важнији 
од порекла живота: „што се нека врста више уздиже на лествици живих организама, 
то се више уздиже на лествици специјализација и то се више смањују могућности био-
лошке регенерације“12 . 

морен наводи пример водоземца коме одсечени уд после извесног времена по-
ново израсте. нервна ћелија нема такву способност регенерације, последње су настале 
у току процеса еволуције и највише су специјализоване. смрт би била уништена када 
би генетика успела да врати соматским ћелијама њихову изгубљену способност да се 
деле и регенеришу као код нижих животиња. Уништити смрт значило би загосподарити 
врстом. Тада би се створила могућност настанка „несмртног“ човека. морен се нада да 
ће у будућности човек моћи по жељи да промени свој пол, интелект, морал, самог себе. 
зауставити старење, ту предходницу смрти значило би спречити пропадање система 
жлезда са унутрашњим лучењем. али, како зауставити распадање центра за дисање 
у можданој кори? када би се померила граница од тих шест кобних минута на петна-
ест морен претпоставља да би проблем васкрсавања умрлих био решен. страдали у 
саобраћајној несрећи би и након петнаест минута од наступања смрти били спасени на 
операционом столу. ако то одлагање смрти продужи живот јединке и за двеста година 
наш мислилац се нада да ће и квалитет времена да се промени. Поставља се питање, 

12 исто, стр. 372.
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ако у том приближавању „вечном животу“ човек доживи насилну смрт, несрећним 
случајем, неће ли тај страх од такве преране смрти створити од њега губитника јер је 
изгубио вечност коју му је наука обезбедила. 

жан бодријар се у својој „симболичкој размени и смрти“ пита како то да: „на-
силна смрт, смрт као последица несреће, случајна смрт, која је за некадашњу заједницу 
представљала несмисао (она је уливала страх и изазивала одвратност као нама са-
моубиство) има за нас толико значење“13. и затим резигнирано одговара да је наша 
култура – култура несрећног случаја. некада је у природи, у случају опасности човек 
био принуђен да се претвара као да је мртав да би избегао ујед дивље животиње, у 
данашњем цивилизованом свету по бодријару човек је принуђен да се претвара да је 
жив из страха од живота чији је смисао изгубио.

морен нас упозорава да „на крају несмртности неће се, како изгледа наћи бесмрт-
ност са јелисејских поља, него горостасна смрт космоса“14. Дакле у питању су две 
смрти, смрт јединке и смрт космоса. Те две смрти се не могу одвојити, јер је човек као 
микрокосмос део макрокосмоса који стари и умире у експлозијама звезда и галаксија. 

али човек не сме да бежи од суочавања са смрћу, то је позив антрополошког 
морала.15 и морен призива универзалног човека који ће смоћи снаге да преобрази 
себе и суочи се са смрћу. човека „који се тек развија као заметак“16. У једанаестом 
поглављу ове књиге, под називом „између неодређеног и бесконачног“ морен мења 
неке своје раније ставове о смрти „превише одвојивши јединку од врсте и друштва, 
с једне стране, а живот од смрти, с друге стране, направио сам грешку на теоријском 
плану. Помишљати на одвајање живота од смрти значи гајити луду наду (тога сам на 
неки нејасан начин био свестан, јер сам човека, пошто сам га „ишчупао“ из канџи 
смрти коју врста намеће, „изложио“ космичкој смрти).“17 једини начин да победи смрт 
морен види у томе да не бежи од ње схватајући је као елеменат живота. Тако ће човек 
савлађивати време и простор хрлећи у непознато попут бионаута „на космичком броду 
земља“18. смрт није више патолошка појава. 

као што су у физици појмови простора и времена били апсолутни све до појаве 
њутна и ајнштајна тако су и појмови живота и смрти сада релативизовани. живот није 
одлагање смрти, није тренутак одмора док косач оштри своју косу. одвајање живота 
од смрти значи продужавање живота, одвајање смрти од живота значи продужавање 
смрти као што се некада радило у старом египту. за мене, морен исправно закључује 

13 бодријар, жан: симболичка размена и смрт, Дечје новине, Горњи милановац, 1991, стр. 
185.

14 морен, едгар: човек и смрт, биГз, београд, 1981,стр. 388.
15 једна секунда у свемиру није иста као и у мом телу. цео мој живот бог стога може да 

види убрзан као када ја на Тв екрану посматрам убрзано отварање и затварање латица цвета 
током смењивања дана и ноћи. Убрзан за ту једну секунду која није моја. отуд он може да зна 
о мени, (као ја о цвету), оно што ја још не знам, јер моја будућност за њега је одавно прошлост. 
и ја жив сам за њега одавно мртав, као што нас саветује николај велимировић да посматрамо 
себе као умрлог. 

16 морен, едгар: човек и смрт, биГз, београд, 1981, стр. 396.
17 исто, стр. 410.
18 исто, стр. 413.
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када каже да ће са развојем цивилизације човек умирати истовремено и престар и пре-
млад. човек ће изгубити своје генеричке одлике одлагањем тренутка смрти, колико је 
то за њега могуће, колико му медицина дозвољава. зато што се психички живот човека 
одвија споро услед вештачког продужавања детињства и ране младости може се десити 
да човек не испуни своју ентелехију, и изгуби она своја ранија својства која су га чи-
нила посебним бићем у свемиру, замишљеним пред загонетком постојања и постајања. 
за бодријара је данашња култура хигијенска јер „тежи да живот почисти од смрти“19 . 
мислим да је бесмислено такво чишћење јер ће човек који не умире природном смрћу 
умрети од прашине коју метла такве науке подиже.
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ZORAN NEDELJKOVIĆ

occur of death in edgar moren’s Work

summary

in this work author presented edgar moren’s antrolology of death. this thinker understands 
and explains event of the universe, humans and the end of the life. myth is one of the ways for human 
to become the master of the death, but science becomes new weapon in mans war against it. morens 
worns us that death and life can not be separated, and evry human desire for physical immortality is 
absolutely absurd.
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