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ТРЕЋА КУЛТУРА: 
ФИЛОЗОФИЈА И НАУКА

Сажетак: Синтагма ‘трећа култура’ створена је као ознака за 
активност научника и филозофа који филозофска питања настоје 
да артикулишу ослањајући се на резултате савремене природне 
науке и да одговоре на њих пруже у оквиру натуралистичке слике 
света. Циљ овог чланка је да се анализирају најважнији аспекти 
треће културе и одређене филозофске импликације ове концепције. 

Кључне речи: тре ћа кул ту ра, те о ри ја ево лу ци је, ал тру и зам, 
наука

Односизмеђуразличитихобластизнањаувременуукоме
је важење сваког општег оквира доведено упитањепред
стављапроблемодпрворазредног значаја, и тонеискљу
чивоизтеоријскихразлога.1Наиме,системзнањаукомесе
изражаванашеактуелнотумачењесветанепосредноутиче
напроцесподучавањаиорганизацијуинституцијаукоји
масезнањепреносиистиче.Свакаконајсликовитијипри
меровогодносаналазимоустрогоканонизованојпозицији
схоластичкогученика:онседисасвимдоле,крајногусвог
учитељакојијеауторитативниизворзнања.Уовоммоделу
подучавањапросторнадистанцаизмеђуучитељаиученика
одговарахијерархијскомпоретку знањачији јекрајњииз
вор трансцендентан.Понешто поједностављено, могло би
серећидаизатаквогмоделастојисликачовекаподређеног

1 Овајтекстјенастаоуоквирупројекатабр.179041(Динамичкисистеми
уприродиидруштву:филозофскииемпиријскиаспекти)и41004(Би
оетичкиаспекти:моралноприхватљивоубиотехнолошкиидруштвено
могућем), које финансираМинистарство просвете и науке Републике
Србије.

ЕВА КАМЕРЕР



12

ЕВА КАМЕРЕР

силикојаограничавањеговерационалнекапацитете.Ново
вековнафилозофијаје,насупроттоме,убитномодређена
односомпреманауциионајеафирмисаламоделукомеје
филозофија задужена за обезбеђивање чврстих темеља за
свакидругитипзнања:акоосигурамоосновукојајенесум
њива,ондаједовршењечитавеграђевинезнањасамопита
њевремена,апосаокојитребадасеобавиимамањевише
техничкикарактер.

Далекиодјециоваквогсхватањамогудасенађуиусавре
меноммотиву‘кризетемеља’,премакомесамофилозофија
можедаразрешиконцептуалнетешкоћесакојимасенаука
периодичносуочава,асакојимаонасаманеможедасено
сиизсасвимпринципијелнихразлога.Међутим,акоствари
покушамодасагледамоудругачијојперспективи,видећемо
данаукапоправилуне чекана разрешавање апстрактних
концепцијских питања да би наставила са својим радом.
Штавише,‘кризатемеља’окојојфилозофијатакорадого
ворикадаанализираположајисмисаонаукевишеизражава
нелагодусамефилозофијеупогледуњеногместауграђе
винизнањанегопроблемкојибибитноуспориоразвојна
уке.Науци зањена објашњења није неопходна апсолутно
монолитнаконцепцијскаосноваизатофилозофскирадна
знању заиста пре може да се упореди са повременим ре
конструисањембродакојисеналазинаотвореномморуда
бисеобезбедилањеговадаљапловидба2негосаосвајањем
чврстогтлапринципакојенеугрожаваморскаизмаглица.3
Другимречима,оквиризкогапитање„Штајечовек?”данас
црпи свој смисаоупотпуности јеизмењен.Традиционал
на слика човека која се добрим делом темељила на идеји
самосвесног субјекта чијем самосазнању припада повла
шћенапозиција,доведенајеупитањеекспанзијомнаукеи
новимконцептомзнањакојипретпостављамогућностобја
шњењауобјективнимтерминима4.Пројекаттрећекултуре

2 Мисмокаоморнарикојисвојбродморајудадограђујунаотвореном
моруикојиникаданемогудагараставеупристаништуидагапоново
изградеоднајбољихсаставнихделова.”,,Neurath,O.Protokollsätze,in:
Carnap,R.,Stöltzner,M.andUebel,T.E.(2006)Wi e ner Kre is: Tex te zur wis
sen scha ftlic hen Wel ta uf fas sung,MeinerVerlag,p.401.Оепистемолошком
контекстуиимпликацијамаовеметафореусавремениманализамазна
њауп.Лазовић,Ж.(1994)О при ро ди епи сте мич ког оправ да ња,Београд,
стр.147.

3 Kri tik der re i nen Ver nunft, (1904) Kants Werke III. AkademieAusgabe,
Berlin, p. 294: „То је земљаистине (примамљивоиме), окруженапро
странимиузбурканимокеаном,правимседиштемпривида…”Кантовој
метафори острва као чврстог тла знања одговараФихтеова представа
знањакаограђевинекојастојинасигурнимтемељима.

4 „Непостојитаконештокаоштојенаукаупрвомлицу,па,акохоћете
даиматена у куосвести,онаћеморатидабуденаукаосвестиутрећем
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представља покушај синтезе разнородних слика човека,
покушајартикулисања једнесиноптичкеперспективе5која
биомогућилановосаморазумевањечовека.Иакоовдени
јемогућадетаљнаанализасвихаспекатаконцепцијетреће
културе,покушаћудаиздвојимосновнеелементеважнеза
разумевањењеногзначајаиданапримерусхватањачове
какојесеобликујенаосновамаеволуционетеоријеоцртам
њен‘синоптички’карактер.

На уч на сли ка чо ве ка и тре ћа кул ту ра

Синтагма ‘трећакултура’ створена је каоознака за актив
ностнаучникаифилозофакојифилозофскапитањанастоје
даартикулишуослањајућисенарезултатесавременепри
родненаукеидаодговоренањихпружеуоквируједнено
ве,натуралистичкесликесвета.Овајпокушајзанимљивје
изначајанизвишеразлога:посленеколикодеценијамеђу
собногигнорисањаукомејефилозофијазанаукубилабес
плоднаспекулација,анауказафилозофијуизразредуковане
сликесвета,филозофијаинаукасеопетналазеназаједнич
компутудефинисања„дубљегзначењанашегживота”,како
топрегнантнокажетворацизраза‘трећакултура’,америч
кипублицистаЏонБрокман.6Идејатрећекултуреје,осим
тога,учинилаочигледнимколикојепроблематичнотради
ционалноизједначавањекултуресахуманистичкимобразо
вањемусветуукомесенајвећепроменебазирајунаоткри
ћимауприроднимнаукамаињиховојпримениутехници.
Управоодређење‘трећа’заовукултуруунастајањуоткрива
намнаведенудимензијупроблема:наиме,докнаучникеиз
првеполовине20.века,каоштосуШредингер,Хајзенберг
илиКонрадЛоренц,безколебањасхватамокаоинтелекту
алце који нам говоре значајне ствари о човеку ињеговом
свету,укаснијимдеценијамајејасновидљивјазкојипосто
јиизмеђунаучника,сједнестране,иинтелектуалацакојису
хуманистичкиобразовани,садруге.Овденеможемодаана
лизирамоузрокедубокогјазаизмеђумислилацакојисебаве
природнимионихкојисебавехуманистичкимнаукама,ови
узроцису,свакако,везаниизанеупоредивоувећањезнањао
природичијисмосведоци,каоизасвевећуспецијализацију
којајеизтогапроизашла.Узградизнања,дасепослужим
већпоменутомФихтеовомметафором,изграђенојетолико

лицу...“,Dennett,D.C.(2005)Swe et Dre ams, Phi lo sop hi cal Ob stac les to a 
Sci en ce of Con sci o u sness,London,p.148.

5 Sellars,W.(1963)PhilosophyandtheScientificImageofMan,in:Sci en ce, 
Per cep tion and Re a lity,Atascadero,California,p.1.

6 Brockman,J.(1996)Die drit te Kul tur, Das Welt bild der mo der nen Na tur wis
sen schaft,München,p.18.
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многопросторијадајезачовекапосталонезамисливоида
посетисвакуодњих,акамолидасеусвимањимаодомаћи.
Чинисе,међутим,даовајјазимаједнузначајнупоследицу
којубиховдежелеласамодапоменем,атојеизвестанкон
зервативизамкојијекарактеристичанзаставдаупитањима
смисла хуманистички интелектуалци имају апсолутнимо
нопол.Трећакултурапредстављаконцепцијукојанедостат
кеоваквогставапокушавадапремоститакоштоотвараје
данновихоризонтукомеовапитањаможемодапоставимо.
Она,међутим,непредстављанекакавамалгамукомејепре
вазиђеннедостатаккомуникацијеизмеђудваобликакулту
ре,тј.знања,оноглитерарногионогприроднонаучног,већ
сеобликујекрозновеформеинтелектуалногдискурсауко
ме»природнанаукапостајејавнакултура«.Природнанау
ка, наиме, вишеније само скуп специјалистичких теорија
иексперименталнихпроцедуракојенемајуникаквогнепо
средногдодирасапитањимасмислаивредностикојасуод
темељневажностизачовековживот.Она,напротив,уфор
митрећекултурекрознепосреднообраћањеширокојчита
лачкојпублицижелиуправодасеизјасниоовимпитањима.
Иакоовајфеноменчестовидимосамокаопопуларизацију
наукеимождакаоједанодобликамасовнекултуре,хтела
биховдедаистакнемнеколикомоменатазакојемислимда
суодзначајазасавременоредефинисањеодносаизмеђуфи
лозофијеинаукеподутицајемидејетрећекултуре.

Пре нешто више од 150 година творац теорије еволуције,
ЧарлсДарвин,изразиојенадудаћеједнаконцепцијскииз
грађенаисторијаприродепружитиодговоренамногаважна
питањатрадиционалнеметафизике,даћенамоваисторија
крозутврђивањенашегенеалогијеобјаснитинашу„сушти
ну”испецифичностнашихвезасаприродомкојусмочесто
схваталикаонекакавобавезујућипоредакиизворвредно
сти.7Иакосуовенаде,свакако,билепретеране,новосхвата
њеприродепружилојемогућностдасестарапитањапоста
веујединственојперспективикојасесвејаснијеобликује.
Неколико представа је карактеристично за овакво виђење
света:тоје,пресвега,представадасветнијестатичан,даон
непоседујевечнусуштину,већдасеразвијаувремену.Овај
развој,међутим,нијеусмеренпреманекомциљунитисусе
комплекснетворевинекојеналазимоуприродинужнораз
вилеизонихједноставнијих.Светсевидикаокомплексан,
уњемујевладајућипринципсамоорганизације,аствариу

7 „Човековпостанакјесададоказан.Метафизикамораданапредује.Онај
ко разуме бабуна, учиниће више за метафизику него Лок.”,No te bo ok 
M (Me taphysics on Mo rals and Spe cu la ti ons on Ex pres si ons 1838),(1987)
CharlesDarwin’sNotebooks,Cambridge.
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свету се односе једнанадругу, чимеучењео апсолутним
својствима постаје излишно. Развија се представа да се
природа састоји од импровизованих апарата и необичних
механизамакоји, иаковрлочестопуни грешакаинесавр
шености,обезбеђујунесамоопстанаксвета,већињегове
специфичнеестетскеквалитете,оноштодоживљавамокао
лепотууприроди.Кадаговоримопредставамакојесука
рактеристичнезаовонововиђењесвета,ондатименеже
лимдасугеришемдапостојинекаквомонолитнотумачење
коједелесвинаучнициифилозофикојисебевидекаодео
оваквеконцепцијенаукеифилозофије.Напротив,плурал
ностјебитнаодликатрећекултуре:каоштонепостојихи
јерархијапроблемаповажности,таковишенепостојини
могућност да филозофија себе одреди кроз супротност у
односунанауку.8Јер,управопитањакојасуизраслаугра
ничнимподручјимасазнањаупојединимнаукамаусловила
су полагано обликовање специфичног модела филозофије
којасебеневидиникаоутемељењенаукеникаоапстрактно
свођење научних увида намали број принципа.Насупрот
фихтеовскојдедукцијиначеласвакемогућенаукеизтемељ
нихначеласвегљудскогзнања,утрећојкултуријекомуни
кацијаизмеђупросторијаузградизнањаобезбеђенаовим
додирима граничних области или интердисциплинарним
приступом.

Оношто,међутим,уидејитрећекултуресматрамнајзани
мљивијимјесуњенесличностииразликеуодносунапри
роднофилозофскутрадицију17.века.9Она,делом,можеда
сесхватикаоспецифичанпокушајобнављањаовакветра
диције,пресвегаупогледууспостављањановихвезаизме
ђуфилозофијеиприродненауке.Читавановијафилозофи
ја,почеводренесансе,налазисеподутицајемматематичке
природне науке, коме нису могли да измакну ни емпири
зам ни рационализам, а ни идеалистички ни реалистички
усмерено мишљење. Непосредна последица потискивања
грчкогисредњовековногсхватањаприродепутемГалиле
јевогмодерногсхватањајебилоивидномаргинализовање
мисаоних токова који потичу одПлатона иАристотела, а

8 Упореди:Die drit te Kul tur,p.34.
9 Једанодаутора‘трећекултуре’,ЛиСмолинг,овурелацијуизмеђуфи

лозофијеинаукеизражаванаследећиначин:„Кадасамврлооптими
стичан, ја запажамнекуврступрепородаприроднофилозофскетради
ције,којасе,међутим,засниванаједнојновојслицисветакојајесасвим
другачијаодсликекојусуималифилозофиприродеу17.веку.”,исто.
Претходносамиздвојилаосновнекарактеристикеовеновесликесве
та,и,немасумњедасеонаразликујеодседамнаестовековногсхватања
природе,али,упогледуодносаизмеђуфилозофијеиприродненауке,
сличностјевишенегоуочљива.
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који судо тадаубитномобележавали западномишљење.
Учењеоидејамаскупасасупстанцијалнимформамаскоро
потпунојестављеноустранукадајезавладалоновотума
чење системаприроде.Ни самЛајбниц који је свесно те
жиодасепоновонадовеженагрчкуфилозофијуикојијеу
својиммонадамапоновооживеоаристотеловскеентелехије,
монадеразумевакаонекуврступоследњихделовацелине
природе,анекаологичкесуштине.Исходиштењеговефи
лозофијекојеодређујењеговетемељнепојмове,одређеноје
крозприроднунауку,исасвимјевидљиваједнајединствена
тенденцијадаметафизикаизрастаизприродненауке,ане
изослањањаналогику.Заседамнаестовековнуметафизику
можесерећидајепододлучујућимутицајемприроднена
уке.Односизмеђуфилозофијеиприродненаукедобијане
штодругачијикарактеруКантовојкритичкојфилозофији,
која,свакако,јестеокренутанауцисвогвременаикрозана
лизуњенихкатегоријаиисказапокушавадаутврдиуслове
могућностисвакогсигурногсазнања,алиукојој,истовреме
но,наукаимаамбивалентнупозицију:наукасеистовремено
појављујеикаосазнајниузор,алиикаосазнајнатворевина
којојјепотребнофилозофскоутемељење.КантиуКри ти ци 
чи стог умаиуКри ти ци мо ћи су ђе њауспевадахармонич
но одржиоба схватањанауке,међутим, чини се да је ово
изворкаснијихдивергентнихструјаусхватањуприродена
уке.ВећкодФихтеасесвевишенаглашавадругиаспектна
рачунпрвог,наиме,иакосеФихтепозивананауку,конкрет
нонагеометрију,каонаузорупогледуевидентности,само
филозофијаимаприступизворномактусазнањанакомесе
засниваинаучносазнање.Оноштојејошважнијејестечи
њеницаданикодједногникоддругогнаукавишенеможе
битинепосреданизворсликесветакојуфилозофијаследи.
Оватенденцијаћеумногимважнимфилозофскимшколама
постајатисвенаглашенија:разликеизмеђуфилозофијеина
укећепостатитаконачелнедаћетокомдугогпериодаједна
другусамодоводитиупитање.Чинисе,међутим,даакту
елнакретањаопетотварајумогућностједногкомплекснијег
иплоднијегдијалогаизмеђуфилозофијеиприродненауке
чијирезултатћебитиспецифичнасинтеза,помногочему
упоредивасаономседамнаестовековном.

Природа односа који се успостављају између филозофи
јеинаукеврло јасносеможеишчитатииизразвојапоје
диначнихфилозофских дисциплина и туможемопронаћи
јошједанаргументуприлогтезидаприроднанаукаможе
опетпостатиизворфилозофске слике света и човека.На
чиннакојисефилозофијанаукетрансформисалатоком20.
векајеједаноднајбољихпримера.Филозофијанаукетоком
неколикодеценијасвогразвојабила јеусмеренауглавном
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наметодолошкапитањакојасусепостављалаувезисана
уком,афизикајеважилакаоједина„тврда”наука,какосе
тоусавременомжаргонукаже.Другимречима,физика је
јединазадовољавалапретпоставкекојејеуфилозофијуна
укеунеологичкиемпиризам,атозначидајепредстављала
типзнањакоји јебиослободанодметафизичкииеписте
молошки сумњивихпојмова10.Филозофија науке је у овој
фазисвогразвојасветиповезнањапокушаваладаредукује
наонајкојиналазимоуфизици,итимеје,парадоксално,у
извесномсмислупресецалавезуизмеђуфилозофијеина
уке. Тек одмомента када сефилозофија поново окренула
решавању концептуалних проблема везаних за конкретна
научнапитања,онајепоноводобилаприступнауцикаоиз
воруувидаодфилозофскогзначајаиотворилапутзаједну
обухватнутрансформацијупојединихфилозофскихдисци
плина.Довољнојепоменутисавременутенденцијунатура
лизмау епистемологијии етици,паданамбуде јаснода,
иаконаукаможданеможенепосреднодапружиодговоре
нафилозофскапитања,овапитањаникаконемогудабуду
разрешенамимонауке.

Каквунам,коначно, сликусветаичовеканудитрећакул
тура?Схватањесветакаопроменљивогикомплексногиз
гледаданамнамећенерешивепроблеме:плуралностпер
спектива,одкојихсунекемеђусобнонеспојиве,нарушава
јединственост човековог саморазумевања.С друге стране,
сликачовекакојауспевадаизбегнеоветешкоћетоликоје
уопштенаи сиромашнада вишеништаважнонеможеда
намобјасни.Али,заштоуопштеонашемразумевањусвета
ичовекаговоримоутерминимасликеиперспективе?Упра
во за неке однајзначајнијихпредставника11 треће културе
идејапроменеперспективебилајеодлучујућазаформули
сањеновеконцепцијезнањакојутрећакултурапредставља.
Адекватностсликекојупоседујемоосветузависиодаде
кватностиперспективеукојојсветпосматрамоиодтогада
личињеницеможемодаопишемонанеутраланначин.Један
одважнихутицајаприродненаукенафилозофијуможеда
севидииутомештонеутралност(перспективатрећеглица,
какоДенеттоназива)постајенезаобилазан захтевкојисе
постављаифилозофији.Одистинскогдомашајаовеидеје
зависи, заправо, имогућност једне обухватне, синоптичке
сликечовека.

10Sarkar,S.andPfeifer,J.(eds.)(2006)The Phi lo sophy of Sci en ce,NewYork,
p.556.

11Dennett,D.C.(1991)Con sci o u sness Ex pla i ned,NewYork,Boston,London,
p.66.
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‘Си ноп тич ка’ пер спек ти ва тре ће кул ту ре

Основнообележје„појавнесликечовека”12,каоисликечо
векакарактеристичнезафилозофскутрадицијукојасебеод
ређујекаоphi lo sop hia pe ren nis јестедаонсебеидругевиди
каоличности.13Наовомодносузаснивасењеговотумаче
њесвета,апојамличностијебазичанинеподлежедаљој
анализи.Слободавољеиодговорностзасопственепоступ
ке су неки од незаобилазних елемената оваквог схватања.
Садржајичовековесвестиизражавајусеупојмовимапутем
којихонможенаодговарајућиначиндапредставидогађа
јеусвету.Оноштоје,међутим,одпосебногзначајазаову
сликујестедасесветуњојпредстављаонакокаконамје
ондаткрозсадржајенашесвести,даклеубитномвезанза
опаженеобјекте.Научнетеорије,насупроттоме,постулира
ју„објектеидогађајекојинемогудасеопажајудабиоб
јасниликорелацијеизмеђуонихкојимогудасеопажају.”14
Дакле,разликаизмеђупојавнеинаучнесликечовекаможе
да се сведе на следеће: прва концепција се ограничава на
оноштоможедасекажеодогађајимадоступнимопажању
иинтроспекцији,докдругапостулиранекедогађаједаби
објаснилаонекојисунамдоступниунутарпојавнеслике.У
овојдругојконцепцијичовексесхватакао„физичкисистем
састављенодједноставнихкомпоненти”15којесуспојенеу
врлокомплексансистем,конструисаннаосновугенетичког
планакоји је селектовануеволуцијиподутицајеммного
бројнихсрединскихваријабли.Дакле,унаучнимтеоријама
сечовексуштинскипојављујекаообјект.Утаквојперспек
тивисенијезикнипојмовнаструктураменталнихдогађаја
непретпостављају,већсетумачекаорезултатдугогеволу
ционогпроцесаиразвојакојијегрупнифеномен(нпр.плес
пчеле као облик комуникације који еволуционо претходи
људскомјезику).

Покушаћудауосновнимцртамапредставимпроблемкоји
је, из сасвим разумљивих разлога, нарочито важан и чије
сагледавањеизперспективе„еволуционеидеје”којапред
ставља један од најзначајнијих елемената концепције тре
ћекултуредобија једноновозначење.Овакраткаанализа

12Анализакојаследиослањасенаразликовањеизмеђупојавнеинаучне
сликечовека(ma ni fest and sci en ti fic ima ge of man)којејеувеоамерич
кифилозофВ.СеларсусвомесејуФи ло зо фи ја и на уч на сли ка чо ве ка
(1963).Мотивразличитихсликачовеканаконњега јепостао једанод
доминантнихуамеричкојфилозофији,каоипокушајдасепронађемо
гућностуједињавањаовихслика.

13Упореди:Sellars,W.исто,стр.18.
14Исто,стр.19.
15Исто,стр.29.
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требало би да илуструје тешкоће са којима смо суочени
каданастојимодауоквирунаучнекултуреартикулишемо
јединственусликусветаичовека.Радисеопроблемуал
труизма.Антрополошкепредставетрадиционалноукључу
јумоменатразликовањадобраизла:човексеодживотиње
разликује,измеђуосталог,ипотомештознаштаједобро,
аштазло.Чињењедобрауљудскомсветујевисоковредно
вано,нарочитоакоимплицираизвеснеличнештете.Алтру
изам, сасвим сигурно, чини највреднији део нашељудске
самосвести.16Питањеје,међутим,далиисликачовекачије
обрисеналазимоуеволуционојбиологијиизгледаовако?У
научнојслициреалносталтруизмасенеоспораванепосред
но.Дакле,несумњивопостојепоступцикоје смоспремни
даокарактеришемокаоалтруистичне.Али,оноштојено
воједасеовипоступципосматрајуитумачеискључивоу
категоријама својихефеката.Дабисморазумелипроблем,
неопходно једаукраткоразмотримоспецифичностеволу
ционистичкогобјашњења.Наиме,овообјашњењепочивана
принципуприроднеселекцијеиононам,начелно,упогледу
алтруизмаговориследеће:акоприроднаселекцијафавори
зује јединке савишомадаптивномвредношћу, тј. онекоје
поседују особине које им повећавајушансе за преживља
вањеиразмножавање,аалтруистичнимчином,подефини
цији,повећавамоадаптивнувредностдруге јединкенара
чунсвоје сопствене,логично јеочекиватидаћеприродна
селекцијададелујепротивалтруизма.Чињеницапостојања
алтруизма уљудској заједници, додуше, немора да пред
стављапроблемкојисеопиресвакомобјашњењу:украјњој
линији,увекможемодапосегнемозатрансцендентнимиз
воромкојинамљубавпремаближњемналажекаонајвиши
изразљудскостии специфичнеразличитостичовека у од
носу на друга природна бића.Али, еволуциона биологија
суочаванассапитањемнакојенијетаколакоодговорити:
наиме,понашањекојеможемоданазовемоалтруистичним
срећемоикодживотињакаквесусоцијалниинсекти,каои
кодвишихпримата.

Филозофиинаучницисуовајпроблемпокушавалидараз
реше на различите начине, пре свега разликовањем пси
холошког од еволуционог алтруизма. Док у случају пси
холошког алтруизма имамо свесну намеру да унапредимо
интересенекедругеличностинарачунсвојихсопствених
интереса, биолошки алтруизам односи се искључиво на

16Постоје,наравно,ифилозофикојисуизразличитихразлогаалтруизму
приписиваливрломалувредност,каоштосуКантиНиче,аличинисе
датоипакнијебитнијеутицалонанашеуобичајеновисоковредновање
алтруизма.
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последицепоступакаињиховеефектенаадаптивнувред
ностјединкикојечинеипримајуалтруистичанакт.Напрви
поглед је јаснода јеовакавначинпосматрањау значајној
супротностисанашоминтуицијоминашимсклоностима,
јерсмонавиклидаљудимаприписујемонекуинтринсичну
вредностнезависноодспецифичнихефекатањиховихпо
ступака:такосеособиприписујуморалниквалитети,нпр.
доброта,затоштојенаодређениначиннастројена,анезато
штосвињенипоступциимају„добре”ефекте.Оноштонас,
заправо,уовомслучајуиспуњаванелагодомјемогућаве
заизмеђуеволуционогалтруизмаипсихолошкогалтруизма
којиимаморалнозначење.Ниприговорантропоморфизма
уовомслучајунезначимного:нијеважнодалинекипојам
можемодаприменимосамонафеноменекарактеристичне
заљудскодруштвоилиинаорганизацијуживотињскихза
једница,већдалиможемодаимприпишемоморалнозначе
њекаквоонипримарноимајуупрвомслучају.

Топостајесасвимјаснокадаимамоувидуједноодмогућих
еволуционистичкихтумачењапостанкаморала.Наиме,ако
јеутокуисторијеприродесачуваносамооноштојеадап
тивно,ондајеиалтруизамкојијесачуваниразвијенморао
даима адаптиван смисао.Али, како алтруизамкоји значи
увећањетуђихшансизапреживљавањенарачунсвојихсоп
ствених,можедасетумачикаоадаптиван?Одговоркојисе
намећеједајеалтруизамнештосасвимдругоодоногашто
себиуобичајенопредстављамо.Парадоксално,онбиморао
дабуденекаврстасебичности.Акоовуаналитичкусхему
применимо на релацију између родитеља и деце, која се
обичносхватакаоизразнесебичности,баремштосетиче
родитељскихпоступака, добијамо следеће тумачење: иако
секаородитељипонашамоалтруистичнопремасвојојдеци
(инашисвеснимотивисуалтруистични),ми,заправо,натај
начинрадимоукористсвојихгенакојисеналазеутелима
нашедеце.Занашегенејекорисниједасепонашамоалтру
истичнопремателимаукојимасеониналазе,негодасепо
нашамокомпетитивно.17Уколикоовојситуацијипокушамо
дадамоопштезначење,нашисвесниалтруистичнимотиви
постојесамозатодабидавалиподстицајнашимсебичним
диспозицијама.Природанасјеобликовалатакодаверујемо
удезинтересираниморалникодкојинамналажедапома
жемодругима,аморалјеилузијакоја јенеопходнадаби
смобилинаведенинакооперацијууситуацијамаукојимаје
онакориснијаодсебичногпонашања.Укључивањеммотива
илузијеисамообманепремошћујесејазизмеђухетерогених

17Trivers,R.(2002)Na tu ral Se lec tion and So cial The ory: Se lec ted Pa pers of 
Ro bert Tri vers,OxfordUniversityPress,р.56.
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подручја природе и морала и предупређује се евентуални
приговорнатуралистичкегрешке:природајетакојајеобез
бедилаилузијучовековеморалнеаутономиједабињегово
деловањеускладусасопствениминтересимаучинилаефи
каснијим.18Интуитивнаодбојносткојуосећамопремаова
квомпокушајуобјашњењаљудскогморалаислободевоље
каоилузијекојајенеопходнадабисмосебично,тј.адаптив
нопоступали,почива,свакако,инанашојдубокојпотреби
дазаистабудемодобриисаосећајни,анедасамотакоде
лујемо.Алтруизамсеуправоиобјашњаваизостанкомкал
кулисања.Међутим,наукајенедвосмисленопоказаладасве
оношточиничовека стојиу суштинској вези сањеговим
еволуционимразвојемидафилогенетскаперспективаможе
битиодизвесневажностиизаразумевањењеговихморал
нихвредности.Наиме,акосунашедиспозициједасемо
ралнопонашамодонеклеусловљенеинашимеволуционим
наслеђем,ондаипитањеоморалуморададобијеновуфор
му:какосмо(каоврста)моглиданаучимодабудемобољи?

Моћприродненаукедатрансформишенашетрадиционал
непредставеонамасамимаиосветучиниседајесасвим
недвосмислена,или,барем,многоизвеснијаодњенемоћи
данепосреднопружиодговоренафилозофскапитања.Ме
ђутим,иаконеможемодабудемопотпуниоптимистиупо
гледумогућностипомирењауобичајенеконцепцијечовека
санаучнимразумевањемљудскеприроде19,блискостфило
зофијеинаукекојасенегујеутрећојкултуриобезбеђујенам
да се ослободимо тобожкохерентне, а заправо врлореду
кованесликечовекакојунамнудихуманистичкиопседну
та „другакултура”.Аослобађањеодилузиједапоседује
мопотпуно знање свакако је незаобилазна етапа у нашем
истраживањусвета.

18Елементсамообманеконститутиван јеиуНичеовомобјашњењухри
шћанскогморала.Илузијаикодњегатакођеимавиталникарактер,јер
хришћанин, односно човек ропског морала само под претпоставком
сопственог моралног савршенства, које укључује и љубав према не
пријатељу,можедапреживиуконфронтацијисааристократомидага
савлада.Некиодзначајнихфилозофабиологијесклонисудаморали
идеју слободе воље тумаче као корисну,штавише неопходну илузију.
Упореди:Ruse,M.andWilson,E.O.TheEvolutionofEthics, in:Phi lo
sophy of Bi o logyed.Ruse,M.(1998)NewYork,p.316.

19Zawidzki,T.(2007)Den nett,Oxford,p.153.
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THETHIRDCULTURE:PHILOSOPHYANDSCIENCE

Abstract

Thephrase‘thirdculture’wascreatedtodenoteactivitiesofscientists
andphilosopherswho try to articulate philosophical questions based
on the results of natural sciences and to provide answers under the
framework of naturalism. The aim of my paper is to analyse the
most important aspects of the third culture and some philosophical

implicationsofthatconception.
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