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ЕЕВВООЛЛУУЦЦИИООННИИ  ППРРООГГРРААММ  УУ  ССООЦЦИИООЛЛООГГИИЈЈИИ  
 

У раду се дискутује о могућностима еволуционог програма у социологији који је 
током већег дела двадесетог века био занемарен. Разлози за ову ситуацију били су 
политички, идеолошки и интелектуални. Инсистира се на томе да социологија мо-
же да напредује само преко интелектуалне кооперације с еволуционом биологијом, 
јер је неодарвинистичка парадигма једна од најмоћнијих теорија у историји науке и 
да социологија не сме да игнорише знање до којег долази биологија. 

Кључне речи: неодарвинизам, еволуција, социологија, биологија, редукција, 
унификација, консилијенција. 

 
Интелектуални и друштвени узроци слабљења 

утицаја теорије еволуције у друштвеним наукама 
 

Разлика између биолошких и друштвених наука 
била је заснована на ограниченом схватању људ-
ске друштвене акције. Иако се обе области баве 
социјалним понашањем, њихови резултати нису 
били интегрисани унутар свеобухватне теорије 
таквог понашања. Главни интелектуални систем 
који је способан да постигне ову интеграцију зас-
нован је на дарвинистичкој филогенетичкој ана-
лизи. [Tiger and Fox 1966: 75] 

 
Дарвинистичка теорија еволуције јесте једна од најконтроверзнијих науч-

них теорија и у ненаучним круговима њен статус се још увек доводи у пита-
ње. То, међутим, није оправдана сумња, јер данас се контроверзност дарвини-
зма у науци не односи на питање научног статуса (види нпр. Futuyma 1982; 
Kitcher 1982; Dawkins 1986; Ruse 2006; Shermer 2006; Dawkins 2009), већ на 
далекосежност примене основних идеја. У питању је најбоља теорија о порек-
лу и развитку живота коју за сада поседујемо и, упркос бројним модифика-
цијама, Дарвинова идеја о природној селекцији остала је њен централни по-
јам. Као парадигматичан пример натуралистичке теорије, дарвинизам је изу-
зетно снажна теорија, у смислу њене примене и утицаја у филозофији, социо-
логији, биологији, психологији, антропологији, економији итд. Ипак, то не 
значи да током претходних 150 година овај утицај није довођен у питање, као 
ни то да је (био) општеприхваћен у поменутим друштвеним наукама и фило-
зофији. 

Уколико се направи поређење између утицаја физике и биологије на ми-
шљење “обичног” човека, неспорно је да ниједна теорија у физици није ути-
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цала на промену начина мишљења “просечне особе” о свету око нас. Ситуа-
ција је другачија с биологијом, јер је готово сваки биолошки концепт у снаж-
ном сукобу са оним што се у свакодневном дискурсу сматра истином. При-
хватање биолошких истина подразумевало је пропратне (мање или веће) иде-
олошке револуције. Научник који је најодговорнији за ове револуције свакако 
јесте Чарлс Дарвин. У доба када је Дарвин објавио своју најпознатију књигу, 
О пореклу врста (Darwin 1859/1964), следеће идеологије биле су готово 
универзално прихваћене: креационизам и природна теологија, антропоцент-
ризам, есенцијализам, физикализам и телеологија (Mayr 1995; види и Škorić 
2005). Контроверзност дарвинизма је у великој мери последица тога што се 
он односи на живи свет. У питању је “најфундаменталнија од свих интелек-
туалних револуција у историји човечанства.” (Mayr 1972: 981; Sulloway 1996) 
Ниједна друга теорија није у толикој мери довела у питање религијска и 
етичка традиционална веровања (види и de Beer 1963; Cohen 1985). 

Упркос томе што се дарвинизам не доводи у питање у научним круго-
вима, али не због интелектуалне лењости или идеолошке заслепљености, већ 
због заиста бројних потврда основних теза из многих наука, у друштвеним 
наукама је видљив отпор према дарвинистичким интерпретацијама човека и 
друштва. Током читавог прошлог века тај отпор је био највећи у социологији, 
где је преовладавало мишљење да је људско понашање у толикој мери ком-
плексно, да биологија не може да допринесе његовом расветљавању и бољем 
разумевању. Корени ових схватања могу да се нађу и у филозофији, односно 
природној теологији, и идеји о скали перфекције (Lovejoy 1936), по којој по-
стоји непремостиви јаз између животиња и човека, односно квалитативни 
скок који се не може објаснити натуралистички. Такође, из антропологије је 
преузето уверење о надмоћи културе над биологијом, односно идеја да оно 
што човека чини човеком јесте култура или њен снажан утицај. Једном нас-
тала, култура је тако иреверзибилно преузела примат у односу на биологију и 
дарвинистички концепти не могу много тога да допринесу бољем разумевању 
човека. 

Посебан проблем представља чињеница да је биологизам био присутан у 
социологији од њеног настанка и да се показао као неадекватан, где би “врху-
нац” свакако представљали социјални дарвинизам и еугеника. Међутим, по-
грешна примена теорије не оповргава њену евентуалну тачност, што су многи 
социолози заборављали. Такође, биологизам који је постојао пре Дарвина 
није исти као и биолошки оријентисане теорије у другој половини прошлог 
века. Поједностављене критике дарвинизма и еволуционизма у социологији 
углавном говоре о томе да се људско социјално понашање не може на адеква-
тан начин предвидети преко зоолошки засноване теорије, јер људи нису 
аутомати руковођени генетским инструкцијама. Зато се ум, слободна воља и 
културни диверзитет представљају као непремостиве препреке биолошким 
објашњењима човека (упор. Cartwright 2000). 
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Постоји неколико разлога због којих се у друштвеним наукама, првенст-
вено у социологији, еволуција сматрала погрешним начином објашњења по-
нашања човека. На првом месту свакако јесте неразумевање основних појмо-
ва теорије еволуције, нарочито природне селекције. Вулгарне интерпретације 
заснивале су се углавном на ставу да еволуција оперише агресивним и анта-
гонистичким надметањем међу индивидуама, при чему индивидуе са вишом 
адаптивном вредношћу потчињавају оне са нижом. О томе сведочи погрешан 
превод синтагме “survival of the fittest”, који обично гласи: “опстанак најја-
чих”. Физичка снага није најважнија у процесу еволуције, али то није спречи-
ло социологе да се готово поносе непознавањем биологије и да је прогласе 
ирелевантном за свој домен изучавања. Такође, обично се не одвија борба за 
физички опстанак, већ пре борба за репродукцију. Оваква банализација био-
логије имала је и одређену идеолошку позадину. 

Ради се о периоду laissez-faire капитализма западног света, чији заступ-
ници су радо прихватали вулгарну интерпретацију дарвинизма, нашавши у 
њему оправдање друштвених неједнакости које су тада биле веома изражене. 
Социјални дарвинизам је теорија која индивидуе, групе и расе посматра као 
подложне истим законима природне селекције који важе за биљке и живо-
тиње. Врхунац популарности доживео је крајем 19. и почетком 20. века и, 
према овим теоретичарима, живот људи у друштву јесте борба за опстанак 
која се повинује поменутом правилу “опстанка најјачих”, онако како је то 
формулисао Спенсер. Класна стратификација правдана је на основу “природ-
них” неједнакости међу индивидуама, а покушај да се друштво реформише 
путем државне интервенције или неким другим средствима представља, 
стога, уплитање у “природне процесе”. Социјални дарвинизам је стекао попу-
ларност поруком да социјална и економска експлоатација представљају неиз-
бежно одвијање “природног пута” неједнакости. Слична је ситуација и с еуге-
ником. 

Први систематски покушај заступања теорије еугенике износи Френсис 
Голтон, 1869. године, да би 1883. године и сковао сам термин, а све до своје 
смрти, 1911. године, залагао се за њену примену (види нпр. Galton 1904). 
После Голтона, вероватно најутицајнија фигура еугенике био је математичар 
Карл Пирсон, један од оснивача модерне статистике и креатор биометрије. 
Пирсон (види нпр. Pearson 1903) је веровао да окружење игра незнатну улогу 
у развоју менталних и емоционалних квалитета и истицао је да висока стопа 
наталитета сиромашних представља претњу цивилизацији, тако да “више” 
расе треба да замене “ниже”. 

Америчко еугеничко друштво, основано 1926. године, подржавало је 
схватање да се богатство и друштвена позиција виших класа могу оправдати 
генетском обдареношћу. Такође, подржавали су рестриктивну политику пре-
ма имиграцијама припадника нација са “инфериорним генетским залихама” 
попут Италије, Грчке и земаља источне Европе и залагали су се за стерилиза-
цију особа са менталним поремећајима и епилептичара у САД. Резултат 
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њихове подршке били су закони о стерилизацији који су донети и прихваћени 
у 27 америчких држава, а до 1935. године и у Данској, Швајцарској, Немач-
кој, Норвешкој и Шведској. Подршка еугеничким покретима почела је да 
опада услед нацистичке праксе стерилизације тридесетих година. Главни циљ 
нацистичке “револуције” био је успостављање Volksgemeinschaft-a, што је 
захтевало прочишћавање и побољшање немачке расе, као и биолошко oдва-
јање од Јевреја (Segerstrale 2000). 

Потпуно је јасно да су у друштвеним наукама на почетку прошлог века 
доминирала хередитаристичка објашњења. Ипак, током друге и треће децени-
је долази до успона тзв. енвиронменталистичко/културалистичке парадигме, 
која представља опозит поменутим биологистичким идејама. Међу многим 
факторима који се држе одговорним за ову темељну и радикалну промену 
често се наводе растући друштвени утицај имиграната и афроамериканаца у 
урбаним срединама после Велике миграције и Велике депресије раних триде-
сетих година. Нарочито се Велика депресија чинила као доказ да не постоји 
релација између економског статуса и биолошке адаптивне вредности, што су 
до тада пропагирали неки социјални дарвинисти. По питању интелектуалних 
фактора, најутицајније су биле идеје Емила Диркема, Франца Боаза, накнадне 
теоријске елаборације Алфреда Кробера, емпиријска истраживања Маргарет 
Мид и Вотсонова формулација бихевиоризма. Индикатор нове интелектуалне 
климе јесте чињеница да су, током тридесетих и четрдесетих година прошлог 
века, термини попут “наслеђа” или “инстинкта” углавном нестали из лите-
ратуре друштвених наука (Degler 1991). 

Диркем је 1895. године објавио књигу Правила социолошке методе, у 
којој је покушао да понуди интелектуално оправдање за постојање социоло-
гије као засебне науке. Многе тврдње у књизи су веома оштре, а често и 
збуњујуће, јер основни појмови, попут “друштвене чињенице” и “представе”, 
имају нејасна значења. Зато се читава књига често поједностављено тумачи 
као нека врста позитивистичког манифеста (нпр. Parsons 1937/1949). Упркос 
свим потешкоћама на које наилази анализа Диркема, јасан је његов најутицај-
нији став – друштвене чињенице морају бити објашњене само уз помоћ дру-
штвених чињеница. Импликација овог става је да социологија има свој домен 
истраживања, који је независан од домена биологије и психологије. Ово је 
свакако један од најслабијих елемената његове методологије и последица 
тога је да се често дешавало да говори о недовољно поткрепљеним или погре-
шним психолошким претпоставкама (види Lukes 1973/1985). Из свега овог 
потиче и Диркемов став да социологија треба да изучава друштвене институ-
ције (Durkheim 1895/1982), јер се на тај начин може развијати независно од 
психологије и биологије и тиме добија свој легитимитет. Друштвена чиње-
ница због тога није исто што и скуп психолошких фактора који објашњавају 
индивидуалне агенсе, њихово понашање и њихове узроке, што је њено суш-
тинско обележје и наводни доказ за постојање. Уколико друштвене чињенице 
заиста постоје, онда је могуће пронаћи начин да се превазиђе проблем интен-
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ционалности, односно психолошки фактори понашања. Поред тога, посто-
јање читавог низа т(акв)их чињеница могло би да обезбеди боље објашњење 
и побољша предиктивне слабости друштвених наука, међутим Диркем није 
био успешан у остварењу замисли своје идеје, као ни његови следбеници. 

Франц Боаз је својим огромним утицајем на бројне студенте успоставио 
партикуларистичку парадигму у антропологији. “Током прве половине 20. 
века за антропологију у САД било је карактеристично програмско избегавање 
теоријске синтезе. Основна истраживачка стратегија за овај период била је 
формулисана од стране Франца Боаза, једне од најутицајнијих фигура у исто-
рији друштвених наука.” (Harris 1968/2001: 250) Коначну оцену о његовом 
целокупном раду није ништа теже донети него оцену Емила Диркема. Док 
Боаза неки сматрају зачетником научне антропологије, други га оптужују за 
хаос који је оставио иза себе у антропологији (види нпр. White 1960; Harris 
1968/2001). У сваком случају, оно што није спорно јесу Боазове велике заслу-
ге у борби против расизма (Baker 1998-1999), која датира још од 1887. године. 
С друге стране, проблем његове методологије је далеко сложенији. Вероватно 
је преовладавајући став да се он налазио “између две ватре” – између парти-
куларизма и жеље за генерализацијама (Wax 1956; Beuttner-Janusch 1957; 
упор. Hatch 1973, који не говори о Боазовој жељи за генерализацијама). Боаз 
је желео да скрене пажњу антрополога на тадашње претеране и неосноване 
генерализације, а не да тврди да не постоје никакви културни закони, иако по 
овом питању није увек био јасан и био је критичан према коначној форму-
лацији општих закона. Може се закључити да је желео да нагласи приоритет 
историјског приступа у односу на компаративни, како би у антропологију 
вратио баланс који су нарушили еволуционисти, и да се зато борио против 
преурањених генерализација. Ипак, ово не значи да су се он и његови след-
беници толико чврсто држали овог методолошког начела и да су се увек суз-
државали од неоснованих спекулација (види Harris 1968/2001). Корак даље 
отишао је његов најпознатији студент, Алфред Кробер. 

Кробер је учинио нешто слично Диркему, али уместо реификације дру-
штва, Кробер реификује културу и схвата је као “суперорганско” (Kroeber 
1917). Према његовом мишљењу, антропологија у себи садржи две гране које 
су међусобно непомирљиве – једна је биолошка и психолошка, а друга соци-
јална или историјска. Поред тога, антропологија се бави и односом између 
биолошких и социјалних фактора. Тако он историјску антропологију, исто-
рију и социологију назива историјом, а физичку антропологију и психологију 
укључује у биологију (Kroeber 1915). Ментална конституција човека се од 
стране историчара претпоставља, али историчар је не користи како би разја-
снио друштвене феномене, а исто важи и за лично и индивидуално – њима се 
историја не бави. Иако се није позивао на Диркема, јасно се могу уочити 
слични ставови који су у знатној мери утицали на преовладавајуће методоло-
шке ставове социолога и антрополога. 
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Најпопуларнија “потврда” партикуларизма и културног релативизма до-
лази од стране Маргарет Мид (Mead 1928/1953). Резултати и закључци њене 
студије могу се поделити на експлицитне и имплицитне. Експлицитни закљу-
чци су да се самоанска култура разликује од западне културе по томе што Са-
моанци не познају статусну хијерархију, сексуалне и адолесцентске тензије, 
љубомору, што девојке одлажу брак путем “необавезних” сексуалних односа 
итд. С друге стране, имплицитни се тичу саме парадигме културног релативи-
зма – људска природа је бесконачно пластична и подложна разним модифи-
кацијама, односно, људски ум је tabula rasa на коју култура исписује иску-
ство. Овим и сличним истраживањима (види нпр. Benedict 1934/1959), рела-
тивистичка парадигма је добила “научну” потврду, која је тек седамдесетих 
година била озбиљније пољуљана (види нпр. Symons 1979; Freeman 1983, 
1999; Brown 1991). 

Нешто раније, снажна критика хередитаризма долази у облику бихевио-
ризма, који је имао пронаучне тенденције, али науштрб релевантности био-
логије у изучавању понашања. Тако је Вотсон у “бихевиористичком мани-
фесту” (Watson 1913: 158) тврдио да је психологија “чисто објективна експе-
риментална грана природне науке. Њен теоријски циљ је предвиђање и конт-
рола понашања.” Нешто касније, он указује на ирелевантност свести: “Изгле-
да да је дошло време када психологија мора да занемари сва позивања на 
свест; када не мора више да се заварава како ментална стања чини објектом 
посматрања.” (Watson 1913: 163) Према његовом мишљењу, психологија није 
успела да се оствари као природна наука, управо зато што се ослањала на 
интроспекцију и феномене свести, што је онемогућило експериментални ме-
тод. Зато је бихевиористичка психологија “чисто објективна, експеримен-
тална грана природне науке којој је интроспекција потребна колико и хемији 
и физици” (Watson 1913: 176). Понашање се може истраживати без позивања 
на свест, која је непотребан концепт који представља замену за стари концепт 
“душе” (Watson 1930: 3). У почетку је бихевиористичка филозофија била од 
велике користи за психологију, јер је наметнула нове стандарде за експери-
менталне доказе и избрисала последње трагове мистицизма у психологији. 
Ипак, током овог процеса, она је деградирала ум у илузорни концепт и пред-
ставила га као буквални tabula rasa механизам на којем је искуство уклесано 
у складу са елементарним бихевиористичким законима. 

Коначна прекретница у опадању утицаја еволуционе биологије у друшт-
веним наукама била је UNESCO декларација о раси 1952. године, после које 
није више било могуће позивати се на биологију као експланаторни фактор 
човековог понашања. Овом декларацијом стављена је забрана на биолошка 
истраживања људског понашања (Segerstrale, 2000). Вилијам Провајн истиче 
да су такви (енвиронменталистичко/културалистички) ставови, који су про-
мовисани UNESCO декларацијом, морали бити агностички из простог разло-
га што тада није било валидних научних података о природним или расним 
разликама (Provine 1973). У овом случају евидентан је преовладавајући ути-
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цај политичких фактора над научним. После Другог светског рата било је 
политички коректно наглашавати да биолошке разлике међу људима не пос-
тоје. Клима у друштву и у академским круговима се у толикој мери промени-
ла у корист енвиронменталистичких објашњења, да су она само преузета од 
стране наредних генерација научника. Од тада су сва хередитаристичка обја-
шњења карактерисана као расистичка. 

Многи друштвени научници су након Другог светског рата још увек 
размишљали терминима, у потпуности застареле опозиције “урођено – сте-
чено”, уместо модерном концепцијом интеракције гена и окружења. Или су 
још увек веровали да је раса нека врста имутабилног типа, а не популација са 
великим генетским варијацијама између индивидуалних припадника, која у 
стриктно биолошком смислу и не постоји. Сви наведени фактори деловали су 
заједно и довели су до тога да се биолошка објашњења замене културалисти-
чким анализама. Мањи број интелектуалаца био је против безусловне предаје 
културном детерминизму, међутим, “револуција” се веома брзо раширила и 
ван интелектуалних кругова и постала је глобална, политички коректна док-
трина, чија идеолошка позадина почиње да се доводи у питање тек у послед-
њих тридесетак година. Иако се још увек не може говорити о наговештајима 
враћања једном одбаченој биолошкој парадигми, сасвим је сигурно да се 
може говорити о слабљењу културалистичке парадигме (Segerstrale 2000). 

Све до седамдесетих година овакви покушаји представљали су изузетке у 
односу на културалистички оријентисане социологе и антропологе. Тада су 
почеле да се јављају књиге у којима су аутори покушавали да начине синтезу 
природних и друштвених наука, а првенствено да укажу на значај еволуције 
за објашњења људског понашања (најпознатије су свакако Tiger and Fox 1971; 
Wilson 1975/2000, 1978; Barash 1977; Alexander 1979). Наизглед се може чи-
нити да су ови приступи слични и да имају много тога заједничког, што је 
далеко од истине. Међу њима постоје веома озбиљна теоријска и/или методо-
лошка неслагања, тако да не чуди и велики број имена која су предлагана за 
мање или више сличне еволуционе приступе у друштвеним наукама. Сигурно 
најпознатији од свих термина су: етологија, социобиологија, еволуциона пси-
хологија и (људска) бихевиорална екологија (Smith 2000; Smith et al. 2001). 
Могуће је понудити најмање четири разлога због којих постоји толико имена 
(Mysterud 2004): (1) “интелектуална територијалност”, односно жеља да се 
одређени приступ по сваку цену разликује од већ постојећих; (2) истраживачи 
преко специфичног имена могу да нагласе сопствена посебна интересовања 
унутар шире области; (3) еволуциони приступи су интегрисани у шире тради-
ционалне дисциплине биолошких и друштвених наука и многи истраживачи 
желе да дају ново име својим интердисциплинарним истраживањима како им 
рад не би у старту био одбачен као “чудан”; (4) случај социобиологије најбо-
ље нам показује како идеолошки и политички напади на неки приступ могу 
да доведу до ситуације у којој се дисциплини даје ново име. Вероватно је 
оправдано надати се да ће сва ова имена у будућности постати непотребна, 
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због разумне претпоставке о консилијентности научног знања или вертикал-
ној/концептуалној интеграцији. 

Највише приступа изучава адаптивно понашање и њима се обично баве 
антрополози и биолози: људска социобиологија, људска бихевиорална еко-
логија, еволуциона биолошка антропологија, бихевиорална еколошка антро-
пологија, еволуциона антропологија, дарвинистичка антропологија, функцио-
нализам инклузивне адаптивне вредности, људска еволуциона екологија, 
људска етологија, људска социоекологија, бихевиорална социоекологија, дар-
винистичка психолошка антропологија, еволуциона психолошка антрополо-
гија, биосоцијална психолошка антропологија, еволуциона демографија, еко-
лошка демографија, приступ еволуционо стабилне стратегије док, рецимо, 
Ричард Александер не жели да именује свој приступ, сматрајући да за тим 
нема потребе. 

Бихевиоралним механизмима највише се баве психолози и психијатри: 
психодарвинизам, људска палеопсихологија, неуроетологија, дарвинистичка 
психијатрија, еволуциона психијатрија, еволуциона психопатологија, социо-
физиологија, етолошка психијатрија, социобиолошка психијатрија, еволуцио-
на епидемиологија. Дизајном тела, болестима и патолошким ефектима новог 
окружења баве се лекари, биолози и антрополози, односно, у питању су дар-
винистичка медицина и еволуциона медицина. У теорије коеволуције спадају: 
теорија коеволуције гена и културе, теорија културне трансмисије, еволуцио-
на теорија културе, теорија културног наслеђивања, теорија двојаког насле-
ђивања, коеволуциона теорија људске биологије и културе и меметика. 

Генерички термини за читаво поље које проучава људе и еволуциону 
теорију су: еволуциона друштвена наука, селекционистичка друштвена наука, 
еволуциона психологија, људска еволуциона психологија, људска бихевио-
рална екологија, људска бихевиорална биологија, људска социобиологија, 
људска етологија, биосоцијална антропологија, биосоцијална наука, биосоци-
ологија, биополитика, еволуционо засноване бихевиоралне и друштвене нау-
ке, људска биологија (Mysterud 2004: 98). 

 
“Биофобија” у социологији 

 
Већина социолога себе сматра научницима, али и даље одбацује или саму 

теорију еволуције или њен значај за изучавање човека, односно његовог пона-
шања. Ситуација је нешто боља код антрополога, јер се на курсевима антро-
пологије далеко више обрађује проблем људске еволуције него на курсевима 
и студијама социологије. Због тога социолози претежно нису ни упознати с 
основама (људске) палеонтологије и физичке антропологије, а камоли са пи-
тањем социјалности других врста. Код социолога, дакле, постоје два главна 
интелектуална разлога за занемаривање биологије – антропоцентризам и по-
менута некомпетентност (van den Berghe 1990). Антропоцентризам се односи, 
пре свега, на то да је еволуција контраинтуитивна теорија која нема много 
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везе с нашим свакодневним искуствима. Временски период којим се она бави 
изузетно је дуг и надилази људско искуство о историјским дешавањима која 
најчешће износе неколико генерација. Чак је и писана историја, која се 
протеже неколико хиљада година уназад, изузетно кратак период у односу на 
време о којем се говори у теорији еволуције. Ову чињеницу ван ден Берге 
назива “миопичком темпороцентричношћу”, која за последицу има наглаша-
вање видљивих догађаја као најзначајнијих, а занемаривање промена које 
тренутно нису лако уочљиве. 

Такође, велики проблем представљају телеологија и есенцијализам. Људи 
имају тенденцију да свету око њих приписују сврховито делање и зато је било 
потребно много времена да би постало јасно како наша планета није у центру 
света, а још неколико векова да би се дошло до доказа о томе да човек није 
сврха било каквог стварања, нити да поседује онтолошки приоритет у односу 
на друге врсте. Наша врста је једноставно једна од неколико милиона врста. 
Са овим су повезана већ поменута схватања о претераним наглашавањима 
људских специфичности у односу на остатак живог света, што ван ден Берге 
назива “таштином”. Наша врста јесте специфична, али на исти начин на који 
су и све остале врсте специфичне на свој начин. “Ми смо јединствени, али 
нисмо јединствени у томе што смо јединствени.” (van den Berghe 1990: 176) 

Што се тиче есенцијализма, Дарвинов допринос је једнако велик као и по 
питању рушења телеолошке слике света и он представља коначно одбаци-
вање платонизма, односно постојање било каквог edios-a.1 Он је први успео 
да “типолошко мишљење” замени “популационистичким мишљењем”. Прет-
поставке популационистичког мишљења су дијаметрално супротне типолош-
ком мишљењу, јер популациониста наглашава јединственост свега у орган-
ском свету. За типолога eidos је стваран, а варијације илузија, а за попула-
ционисту је тип (тј. просек) апстракција, а варијације су стварне. Било каква 
повезаност с метафизичким идеализмом или веровање у eidos онемогућава 
веровање у порекло са модификацијама (тј. еволуцију). Дакле, концепт еволу-
ције одбацује eidos и замењује га варијабилном популацијом (Ghiselin 
1969/2003; Mayr 1972, 1982, 1991, 1995). 

Оснивачи социологије и антропологије махом су били велики пошто-
ваоци Дарвиновог рада: Спенсер, Тајлор, Риверс, Морган, Маркс, Енгелс, 
Вестермарк, Самнер и други, а еволуционо мишљење је покривало читав 
идеoлошки спектрум, од екстремне левице до екстремне деснице. Зато извора 
данашње социолошке инкомпетентности има неколико (van den Berghe 1990; 

––––––––––––– 
1 Дарвин је своје аргументе поставио ван традиционалних оквира класичних фило-

зофских концепата и терминологија. Можда овде лежи највећа разлика између њега и ње-
гових претходника, јер нико до тада није тако отворено понудио еманципацију науке од 
филозофије. Због тога му бројни филозофи нису ни до данас опростили, не схватајући да 
је Дарвинов концептуални оквир заправо нови филозофски систем, који своју релевант-
ност најлакше може да покаже, нпр. у оквирима логике, метафизике, епистемологије и 
етике (Hull 1973; Richards 1987). 
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види и Barkow 2006b). Први је догма енвиронментализма. Схватање да је 
фенотип производ интеракције између генотипа и окружења је тачно, као и 
тврдња да друштво и култура у одлучујућој мери утичу на људску акцију. 
Енвиронментализам постаје погрешан када се супротставља “хередитаристи-
чкој” позицији и када се као последица занемарује утицај биологије на људ-
ско понашање (види нпр. Sahlins 1976). Позицију екстремног хередитаризма 
не заступа вероватно ниједан биолог, док је позиција екстремног енвиронмен-
тализма (била) изузетно популарна у антропологији и социологији. Разми-
шљање у дихотомијама “урођено-стечено” и “инстинкт-учење” (још увек) је 
типично за социологију, док су биолози и психолози давно уочили њихову 
јаловост. Вероватно на основу инклинација људског ума да мисли бинарним 
опозицијама и често поносним непознавањем биологије, социолози тешко 
одустају од лажних парова “култура-природа”, “гени-окружење” и “човек-
остале животиње” (Lumsden and Wilson 1981). 

Поред (погрешног схватања) енвиронментализма битно је и питање де-
терминизма. Социологија често претпоставља неку врсту “ексклузивног 
детерминизма”, по којем утицај окружења и културе значи негирање утицаја 
биологије. Ово је познатије под називом “културни детерминизам”. Такође, 
истовремено се под генетским детерминизмом подразумева позиција по којој 
човек не контролише свој живот. Грешка је последица заблуде да је култура 
супротстављена генима и да међу њима нема заједничких елемената (видели 
смо пример оваквог начина размишљања код Кробера). Већ и површно поз-
навање еволуционе теорије довољно је да се схвати да се у њој расправља о 
интеракцији између организама и окружења, а не о пресудном утицају гена на 
понашање. Страхови од генетског детерминизма су идеолошке, а не научне 
природе (види Segerstrale 2000). 

Питање којем ћемо се вратити нешто касније, које није нарочито попу-
ларно у социологији, јесте оно о редукционизму. Наука је током своје исто-
рије напредовала управо захваљујући методолошком редукционизму, а у 
социологији он излази на лош глас нарочито након Диркемове тезе да се 
друштвени феномени не могу сводити на индивидуалне елементе (Durkheim 
1895/1982). У друштвеним наукама прикладни редукционизам би се односио 
на стратегију покушаја објашњења социјалног понашања преко индивидуал-
не акције, а индивидуалног понашања преко еволуционе биологије. 

За велики број социолога веома је проблематично да прихвате и матери-
јализам еволуционе теорије. У социологији још увек доминирају идеалисти-
чке традиције, где се сматра да је најбољи начин за схватање понашања људи 
онај у којем се о њему изјашњавају сами актери. Речено терминима култур-
ног материјализма (Harris 1979/2001), социолози епистемички приоритет још 
увек дају емичком објашњењу. Консеквенце еволуционог материјализма су 
заиста далекосежне и многим људима је тешко да их прихвате, иако сви до-
кази којима наука располаже указују на то да је човек резултат несврховитог 
и природног процеса који га није имао на уму. То би значило да смо ми, као и 
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сва друга бића, непланирани продукт еволуције. Супротно идеализму, еволу-
циони материјализам јасно ставља до знања да је универзум у којем живимо 
без вредности и да смо ми ти који га вреднујемо на основу субјективних 
преференција. Ми смо материјална бића у материјалном свету, где су сви 
феномени последица материјалних односа између материјалних ентитета. 

Између социологије и разних еволуционих приступа најчешће постоји 
методолошки раскол, јер социолози изузетно ретко заиста посматрају пона-
шање људи. Далеко је чешћи случај да се баве апстрактним категоријама, 
попут класе, етничке групе, рода итд. Ово је у супротности са, рецимо, тра-
дицијом истраживања која постоји у етологији или еволуционој психологији.2 
Не треба заборавити да еволуциону теорију одликује и једноставност, јер 
много тога објашњава на основу малог броја принципа. То је врлина “нај-
бољих” научних теорија, а социологија је (још увек) далеко од било какве 
концептуалне унификације, а камоли теоријске или методолошке. Све ово 
недвосмислено указује на то да би социологија требало да има контакт са су-
седним наукама, нарочито психологијом и биологијом. Још није у потпуно-
сти јасно како би те повезаности довеле до најбољих резултата, али неке 
назнаке ипак постоје. 

 
Биологија као интелектуални парагон социологије 

 
У периоду оснивања социологије најчешћи су били покушаји да она 

достигне што је могуће виши ниво научности и зато се у почетку угледала на 
физику, што је довело до погрешних модела и теоријских претпоставки. И 
поред поменутих класика социологије и антропологије који су негирали 
значај биологије, у првој половини прошлог века било је аутора који нису 
желели да се одрекну Дарвина. Тако је Елвуд (Ellwood 1909: 188) писао о ути-
цају Дарвина на социологију. 

У историји науке обично се догађа да утицај великог мислиоца и истраживача у 
једном пољу продире у многа сродна поља. Међутим, не дешава се често да 
утицај таквог човека почне да доминира другим пољима, која нису његова. Ипак, 
ово се без сумње догодило у случају Дарвина; и вероватно се данас ни у једном 
пољу изван његовог не види јасније доминација Дарвиновог утицаја него у 
социологији. 

––––––––––––– 
2 Гофманов пример је свакако најзанимљивији, јер се позивао на етолошка истражи-

вања. Међутим, када су у питању презентација резултата, стил писања и теоријски оквир, 
они су далеко “лабавији”, неформалнији и слабије теоријски утемељени од еволуционе 
перспективе (види нпр. Goffman 1967). Такође, на одређени начин је парадоксално то што 
су конкретна истраживања људског понашања најтипичнија за етнометодологију, која је у 
највећој мери дескриптивно, а не експланаторно оријентисана (види нпр. Garfinkel 1967). 
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Проблем с Елвудовим идејама је у томе што су оне у суштини еугеничке 
и данас неодрживе, али остаје инсистирање на значају реалније конципиране 
везе између еволуције и социологије.3 

Може се рећи да је Дарвинов принцип природне селекције наишао на спремно 
прихватање у социологији зато што је то био принцип који је већ био препознат 
и примењен у друштвеној теорији, иако на негативан начин. Ипак, дубљи разлог 
за снажан утицај који је Дарвинов рад имао на социологију вероватно је једно-
ставна чињеница да се његов рад тицао основа социологије. Социологија, као 
тело теорије која се тиче порекла и развоја, структуре и функције људског друш-
тва, није могла да се развије све док се није развила биологија. Спенсер је у ве-
ликој мери радио на подизању социолошке суперструктуре за коју неопходне 
биолошке и психолошке основе нису биле постављене, док је Дарвин радио на 
тим основама. Без обзира на то колико ће од Дарвинове теорије селекције орган-
ске еволуције можда бити модификовано од стране будућих биолога, нема сум-
ње да је његов рад поставио биологију на сигурну научну основу. Неизбежна 
последица јесте што је Дарвинов рад неизмерно обогатио све науке које су на 
неки начин повезане са биологијом. [стр. 190] 

Нешто касније, након свих поменутих значајних идеја које су утицале на 
опште запостављање биологије у социологији, Фарис је сасвим јасно говорио 
о научним потенцијалима социологије. 

А ако нисмо стигли толико далеко колико смо се могли надати, можемо се уте-
шити чињеницом да се не бавимо толико дуго нашим задатком у поређењу с фи-
зичким наукама. Прошло је 144 године од открића револуције небеских тела до 
записивања математичке формуле која је објаснила њихова кретања; 144 године 
од Коперника до Њутна. Дајте нам 144 године и требало би да у том времену 
имамо једнако добре резултате! Ја овим позивам председника Америчког социо-
лошког друштва у 2081. години да запамти ово моје пророчанство! [Faris 1938: 
2] 

Такође, Фарис напомиње важност и потребу реконцептуализације саме 
људске природе. 

[П]ретпостављамо да људска природа није само људска, већ и природа. И стога 
преко истраживања човека ми истражујемо природу. Претпостављамо да је оно 
што се догађа човеку природно дешавање, с обзиром на услове који су присут-
ни... Ако је човек производ природе, у потпуности и без остатка, онда његова 
дела треба разумети као природна дела, а за културу људских друштава ће се 
рећи да има сопствене законе које заузврат можемо да откријемо, а откривање ће 
довести до разумевања, а разумевање ће нас научити да користимо наше знање. 
[стр. 8] 

––––––––––––– 
3 “[С]оциолози се данас више слажу данас него икад раније да природној селекцији 

мора да се да важно место међу факторима социјалне еволуције.” (Ellwood 1909: 191) 
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Идеје о “природној друштвеној науци” могу се наћи и пре седамдесетих 
година прошлог века и буђења интересовања за теорију еволуције у друшт-
веним наукама. 

Природни научници обилно претпостављају да постоји “јединство природе”, у 
смислу “континуитета природног закона”. Другим речима, претпоставља се да је 
сва природа (тј. “читав универзум”) организована као једна велика целина, у 
складу са једним телом закона које делује у свим временима и на свим местима 
широм читавог универзума. Према овој претпоставци, исти општи природни за-
кон који руководи структуром и понашањем астрономских тела руководи такође 
структуром и понашањем наше планете, животом на нашој планети и заиста, чак 
и најмањим детаљима живе активности, укључујући најсуптилније емоционалне 
и интелектуалне творевине људског ума. [Zipf 1942: 48] 

И коначно, неки аутори су заступали став да је социологија природна 
наука или да она то може да буде. Бејн сматра да се природна наука разликује 
од других начина сазнања по методу, а не по предмету. То би значило да су 
друштвени феномени заправо природни феномени. Он (Bain 1947: 10) прави 
разлику између “три опште класе природних наука”: (1) физичких, које се 
баве “неживим облицима енергије”, (2) биолошких, које се баве “свим обли-
цима протоплазме” и (3) културних, које се баве “свим облицима интеракције 
који су посредовани симболичком комуникацијом.” Бејн инсистира на томе 
да је максимум који можемо да извучемо из развоја научног сазнања могућ 
само уколико се друштвене науке развијају попут физичких и биолошких 
наука. Потребно је радити на развијању “научне друштвене организације и 
друштвене контроле.” (стр. 10) Ако су науке међусобно зависне и ако се пре-
плићу, да ли то значи да ће социологија нестати? Бејн каже да неће, осврћући 
се на проблем друштвене науке. 

Ови трендови су само доказ рапидног развоја друштвене науке. Ако се наставе 
до свог логичког закључка социологија ће бити ослобођена много посла и моћи 
ће сву своју енергију да посвети свом основном и фундаменталном задатку: фор-
мулацији општих принципа који руководе интеракцијом људских бића у свим 
њиховим друштвеним односима. Научна социологија се бави заједничким карак-
теристикама свих врста међугрупних интеракција. Њен примарни циљ је фор-
мулација универзалних, ванвременских, предиктивних генерализација које су 
применљиве на све људске групе у свим временима и на свим местима. Зато она 
заузима своје место са физиком и биологијом као једна од три основне опште 
природне науке. [стр. 12; курзив у оригиналу] 

Социјална психологија и културна антропологија не могу да буду опште 
природне науке, јер се социјална психологија бави понашањем особа, а 
културна антропологија “примитивним” културама. Разлика је само у методу, 
а предмет друштвених наука је једноставнији него предмет природних. 

Током историје социологије, најчешћи узор њеног жељеног развоја пред-
стављала је физика, а данас са великом сигурношћу можемо да кажемо да 
овај идеал није остварив, без обзира на бројне покушаје. Оно што се често за-
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боравља је да физика није једина природна наука и да социологија не мора да 
се пореди само са њом, о чему сведоче и наведени цитати. Зато се мора раз-
мотрити и теза да је социологија ближа, рецимо, географији, геологији, астро-
номији, метеорологији или биологији. Интересантан је став да подела на при-
родне и друштвене науке није у потпуности исцрпна, јер се тиме не узимају у 
обзир све разноликости које постоје унутар обе групе. У методолошком 
смислу, могуће је разликовати две врсте наука у овим групама. То су лабора-
торијске науке, са веома прецизним знањем, и науке које се баве објектима 
који су дати у природи, било да су физички, биолошки или друштвени. Раз-
лика међу природним наукама је јаснија. Физика и хемија су лабораторијске 
науке, а другом типу припадају метеорологија, геологија и астрономија (Mac-
hotka 1949). То значи да лабораторијски метод није типичан само за природне 
науке, већ за сва три домена: физички, биолошки и друштвени. “Могућности 
социологије нису суштински различите од могућности природних научника. 
Она зависи више од социолога него од природе њихових студија, колико ће 
бити добре и у којој мери ће бити научне.” (стр. 17) Од “основних” природ-
них наука, социологија би тако била најближа биологији, по томе што су јој 
нека знања веома прецизна и каузална, а нека (још увек) само дескриптивна. 
По поменутој подели, оне још увек нису издиференциране и у њима постоје 
оба методолошка типа. 

Мој модел за теорију није физика (иако сам некад флертовао с овим идеалом), 
јер ниједна наука није као физика осим физике. Биологија је бољи образац за оно 
шта би социологија требало да буде – много oписa и експерименталног рада, ко-
начно уједињених општим теоријским принципима, као што је синтетичка тео-
рија еволуције... Мислим да социологија може исто то да уради, са кратким 
инвентаром основних принципа, од којих је већина већ грубо артикулисана, али 
који нису формализовани и састављени адекватно, нарочито у непријатељској 
клими коју су створили критичари . . . . [Turner 1992: 60] 

Уз прихватање тезе да социологија треба да формулише теорије у складу 
са природним наукама, на неки начин намеће се и закључак да она може да 
буде и теоријски уједињена. Овај подухват још увек нема једноставно реше-
ње и вероватно га још извесно време неће бити могуће решити. Ако се само 
летимично осврнемо на тренутно стање, оно се није мењало у протеклих не-
колико деценија. Постоји мањи или већи несклад између одређених теориј-
ских оријентација, од којих су неке и међусобно непомирљиве. Социологија 
још увек није успела да реши питање јединице анализе, проблем микро-макро 
транслације, однос између конфликта и поретка, делања и структуре и још 
много тога (види Škorić 2006a).4 Свеобухватни одговори на ова питања заиста 

––––––––––––– 
4 Проблем јединице анализе није у потпуности решен ни у биологији. Уопштено гле-

дано, групна селекција је доминирала све до шездесетих и седамдесетих година, када су 
Хамилтон, Вилијамс, Триверс и Докинс указали на логички и онтолошки приоритет гена 
приликом селекције (Hamilton 1964a, b; Williams 1966; Trivers 1971; Dawkins 1976/1989). 
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су још увек преурањени, тако да можемо говорити само о назнакама могућег 
односа социологије и биологије. 

Снага и значај еволуционе теорије потврђени су у многим наукама и 
прилично је бесмислено упорно инсистирање социолога о аутономији њихове 
дисциплине или о ирелевантности еволуције за извесне “социолошке” проб-
леме. Ако је циљ свих наука да се објасни свет, не смеју се занемаривати саз-
нања других наука, што важи и за социологију. С обзиром на то да се соци-
ологија бави човеком, апсурдно је њено игнорисање (за сада) најадекватније 
научне теорије о живим бићима и одбијање да се сагледа (и) из те перспекти-
ве. То не значи да се човек може објаснити само преко постулата теорије 
еволуције и да нема никаквих разлика између човека и сунђера или бизона, 
али зато је потребна еволуциона социологија (Maryanski 1994, 1998) која би 
теорију еволуције обогатила досадашњим социолошким знањима, али и 
социологији дала снажан теоријски оквир, који у себи може да инкорпорира 
неке вредне социолошке традиције и да их даље развија. Дакле, не ради се о 
биолошком империјализму или канибализму, већ о интелектуалној коопера-
цији наука. 

Ако се у социологији направи разлика између научног, интерпретативног 
и историјског приступа, јасно се може видети колико су ове традиције међу-
собно супротстављене. Њихови предмети проучавања међусобно се у великој 
мери преклапају, али одговори на иста питања често се изузетно разликују, 
чак и противрече једни другима. Зато је тренутно највећи изазов социологије 
стварање интегративног приступа, који инкорпорира предности разних при-
ступа, односно који је у стању да објасни историјске, каузалне и значењске 
димензије друштвених феномена. Подразумева се и да не нуде сви теоријски 
програми једнак потенцијал за интеграцију. Они који јој се највише супрот-
стављају су (симболички) интеракционизам, драматуршки приступи, етно-
методологија и разне варијанте постмодерне и интерпретативне традиције (за 
одличне критике постмодернизма, конструктивизма, релативизма и разних 
варијанти ирационализма види Holton 1993; Gross and Levitt 1994/ 1998; 
Gross, Levitt, and Lewis 1996; Koertge 1998; The Editors of Lingua Franca 2000). 

Довољно је само као пример узети интеракционистичке и социобиоло-
шке теорије и то њихове основне претпоставке, без улажења у детаље. Интер-
акционисти претпостављају да су људи одувек живели у друштву, да је 
друштво извор наше (људске) природе, да нас оно снабдева језиком, свешћу, 
културом и сопством, чак и индивидуалношћу, односно интересима, вред-
ностима, идејама итд. Социобиолози су довели у сумњу тезу да нас обликује 
само друштво, чак и наш мозак и сопство, капацитет за језик, вредности и 
слично. Према њиховом схватању, наша биолошка природа као врсте јесте 
оно што обезбеђује оквир на основу којег друштво функционише (Wilson 
1975/2000; види и Škorić 2003). Интегративна социологија је (за сада) тешко 
––––––––––––– 
Међутим, то не значи да је групна селекција у потпуности напуштена и још увек постоје 
одређена неслагања око ове проблематике (види нпр. Lewontin 1970; Wilson 1983). 
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остварив идеал, јер поред интеграције унутар сопствене дисциплине, за коју 
смо видели да не представља једноставан задатак, потребно је водити рачуна 
и о сазнањима других наука са којима она социолошка често нису усклађена. 
У таквој социологији мора да буде места и за одређене интеракционистичке 
елементе, који би нарочито били важни у питањима микро-макро транслаци-
је, односно у повезивању индивидуе и ширих система или “нивоа стварно-
сти”. Међутим, интеракционизам је у социологији највише повезиван са ин-
терпретативном традицијом која се ни не труди да понуди каузална објаш-
њења, а често има и веома негативан однос према теорији (Blumer 1969). 
Унутар њега постоје две основне струје, што можда говори и о томе да може 
да буде каузално оријентисан и да са собом носи потенцијал за интеграцију 
(Stryker 1981). 

Класици и оснивачи су желели да социологију заснују на научној основи, 
а не да она буде једна од хуманистичких дисциплина. Начини на које су то 
чинили нису увек били оствариви, понекад чак ни научни по данашњим стан-
дардима, али идеја је и данас прихватљива – социологија треба да буде наука, 
а не пука хуманистичка дисциплина. Данашњу социологију карактерише 
“дуалистичко мишљење”, јер постоји сукоб између узрочности и значења, с 
тим што аутори који се залажу за каузална објашњења најчешће не поричу и 
димензију значења, док је реткост да присталице интерпретативних социо-
логија желе поред значења да открију и узрочност. 

 
Проблем редукционизма и могућности консилијенције 

 
Научници се могу поделити на оне који заговарају тезу о могућности и 

потреби за унификацијом знања и на оне који тај пројекат виде као немогућ. 
Концепту унификације се најчешће замера на редукционизму, међутим то 
питање је веома сложено, јер постоји неколико врста редукционизма. Онај 
који апсолутно све процесе и феномене жели да сведе на ниво физике веро-
ватно никад неће бити могућ, јер запоставља проблем емергенције у комп-
лекснијим системима. Већина филозофа науке или научника заговара умере-
нији, односно “хијерархијски” редукционизам, који прихвата идеју да разли-
чите дисциплине обрађују различите нивое анализе феномена, али уз исто-
времено заговарање интелектуалне кооперације код питања где се нивои 
анализе међу наукама преклапају. Хијерархијски редукционизам може да 
оствари идеал унификације у одређеној мери. Таква слика науке и унифи-
кације је далеко комплекснија, али и реалнија од замисли да бисмо преко 
објашњења субатомских честица могли да објаснимо настанак људске свести. 
Или, да објаснимо географију Европе на основу чињенице да су планине 
састављене од песка и прашине. 

Слика унификације која је заступљена у овом раду пре се односи на 
принцип да разне дисциплине и науке треба да буду међусобно конзистентне, 
нарочито ако објашњавају исти проблем. Главни циљ рада јесте да се покаже 
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да социологија може и треба да буде учесник у процесу унификације, 
консилијенције, вертикалне или концептуалне интеграције. Дакле, она треба 
да буде део “интегрисаног каузалног модела” (Cosmides et al. 1992; Tooby and 
Cosmides 1992). 

Тешко би се могла довести у питање чињеница да социјална организација 
поседује извесне емергентне карактеристике у односу на индивидуе које сту-
пају у интеракцију. Оно чему се може упутити критика јесте схватање, које 
доминира социологијом 20. века, да макро ниво конституише неку врсту од-
војене или засебне стварности која се одвија независно од процеса на нижем 
нивоу. Овај проблем такође може да демонстрира комплементарност социо-
логије и биологије. Биологија се фокусира на најниже нивое организације 
социјалног понашања, а социологија на највише, што значи да треба превази-
ћи њихов међусобни антагонизам и постићи комплементарност. 

Пројекат дарвинизације социологије и осталих друштвених наука тре-
бало би да представља корак у остварењу просветитељских идеала, нарочито 
идеала јединства знања, који је јасно формулисан у Даламберовом уводу у 
Енциклопедију (Dalamber 1751/1955). У питању је један од најзначајнијих тек-
стова просветитељства осамнаестог века, у којем је изнета теза по којој човек 
поседује способност да преко сопственог разума промени своје стање. Тако-
ђе, овај “фигуративни систем људског знања” носи одређене идејне слич-
ности са Хјуеловом идејом о “консилијенцији знања” из 1840. године (види 
Wilson 1998a, b, c). Данас смо сведоци чињенице спајања и повезивања знања 
из физике, хемије и биологије у мрежу каузалних објашњења. Ова секвенца 
каузалних објашњења креће се од општијих феномена ка све специфичнијим, 
који од њих настају. Потребно је истаћи да вероватно далеко мањи број 
научника оспорава макар ограничене редукције/консилијенције природних 
наука, док је ситуација сасвим другачија када се ради о схватању друштвених 
наука и хуманистичких дисциплина. Од опадања популарности просветитељ-
ства, крајем 18. века, усталило се схватање о томе да су ове велике гране 
знања (друштвене науке и хуманистичке дисциплине) интелектуално неза-
висне (за историјски преглед односа природних и друштвених наука види 
Cohen 1994). У питању је претпоставка о одвојености по питању епистемич-
ког дисконтинуитета, односно одвојеност услед наводно различитих кате-
горија истине, аутономних начина сазнавања и језика. 

Заједничко биологији и друштвеним наукама јесте бављење живим 
бићима које карактерише (изузетна) комплексност организације. Читав свет 
могуће је представити као једну огромну хијерархију комплексности која би 
се кретала од атома и молекула, ћелија, ткива, индивидуалних организама, 
популација, заједница и екосистема, све до целокупног живота на Земљи. Као 
и за све науке, за биологију је карактеристична редукционистичко-анали-
тичка истраживачка стратегија, која феномене на једном нивоу комплекс-
ности објашњава изучавањем конституитивних делова који обично припадају 
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“нижем” нивоу комплексности. Зато је проблем редукције један од важнијих 
у науци.5 

О редукционизму може да се расправља на три различита нивоа (Ayala 
1974: viii): онтолошком, методолошком и епистемолошком. Са онтолошког 
становишта, питање редукције односи се на то да ли физикохемијски ентите-
ти и процеси чине основу свих живих феномена. Онтолошки редукционизам 
имплицира да су закони физике и хемије у потпуности применљиви на све 
биолошке процесе на нивоима атома и молекула. Методолошки домен тиче 
се стратегије истраживања или стицања знања. Да ли увек треба да трагамо за 
објашњењем тако што ћемо истраживати процесе на нижим нивоима комп-
лексности, што значи да треба ићи до нивоа атома и молекула? Или треба да 
изучавамо и више и ниже нивое организације? Такође, поставља се питање да 
ли постоји општи одговор на ова питања или он зависи од различитих 
дисциплина о којима се ради? Наравно, ово су екстремне позиције и ретко ко 
их заступа у пракси. Вероватно већина природних научника заступа став да 
почетак истраживања неког феномена треба да започне од нижег нивоа 
организације. 

Епистемолошки гледано, редукција се односи на питање да ли за теорије 
и експерименталне законе формулисане у једном научном пољу може да се 
покаже да су специјални случајеви теорија и закона формулисаних у неким 
другим гранама науке. Питање је да ли једна грана науке може да се редукује 
на другу и о редукцији се највише расправља на овом нивоу. Да би се извела 
редукција једне гране науке на другу потребно је показати да сви експери-
ментални закони и теорије ове “комплексније” представљају логичне после-
дице теоријских конструката оне “једноставније”. То је услов “изводљиво-
сти”. Како би се постигла ова дедукција потребно је да се сви технички тер-
мини науке која се редукује редефинишу преко термина науке на коју се она 
редукује. То је услов “повезивости” (Аyаlа 1974). На данашњем стадијуму 
знања није могућа редукција биологије на хемију и физику, јер би она била 
“нехомогена” или “хетерогена”. Редукција је хетерогена када две теорије 
немају заједничку концептуалну апаратуру, односно када теорија која се 
редукује садржи концепте који се не налазе у оној на коју се редукује (Roll-
Hansen 1969). Редукционизам као филозофија у историји науке се показао као 
неуспешан, тако да га треба разликовати од редукционизма као метода. 
Научници морају да буду методолошки редукционисти, иако је ретко која 
редукција у науци успела у потпуности. “[Г]отово увек остаје нерешена рези-
дуа, чак и код најуспешнијих покушаја редукције.” (Popper 1974: 260) 

Један од најамбициознијих покушаја консилијенције у новије време 
потиче од Едварда Вилсона, који сматра да је могуће помирити три велике 

––––––––––––– 
5 Класична експозиција о редукционизму је Нејгелова (види нпр. Nagel 1935), који 

прави разлику између: селективне, конститутивне, карактеристичне, комплетне, формалне 
и епистемичке редукције. “Природа редукције у наукама блиско је повезана са природом 
научног објашњења.” (стр. 46) 
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гране знања – природне науке, друштвене науке и хуманистичке дисциплине. 
Када говори о односу природних и друштвених наука, он првенствено има у 
виду биологију, психологију, антропологију, социологију и економију. Њи-
хов однос се концептуализује преко појмова “дисциплине” и “антидисципли-
не” (Wilson 1978, 1990), јер Вилсон сматра да на тај начин могу да се отклоне 
многи неспоразуми који већ традиционално опстају у разматрањима ове 
проблематике. Он биологију види као антидисциплину друштвеним наукама. 
Не занемарујући и социјалну страну науке, он запажа да су односи између ди-
сциплине и антидисциплине у почетним стадијумима интеракција претежно 
непријатељске природе, јер унутар одређене дисциплине научници обично 
верују у јединственост свог предмета истраживања. 

Ако прихватимо поједностављену слику “хијерархије науке”, где физика 
чини темељ, изнад ње се налазе хемија и биологија, а потом следе разне 
друштвене науке, с обзиром на комплексност њиховог предмета изучавања, 
онда су антидисциплине обично науке које су “ниже” у хијерархији. То значи 
да се антидисциплина бави фундаменталнијим процесима или феноменима од 
дисциплине. Тако настаје међусобно неразумевање, јер припадници антидис-
циплине желе да реформулишу законе дисциплине преко сопствених закона.6 
Ови покушаји често се пежоративно карактеришу као редукционистички. 
Вилсон је веома јасан по питању редукционизма – он за њега представља 
суштину научног метода. Међутим, то је само део суштине, док је други у 
синтези, односно у реконструкцији комплексности и објашњењу емергентних 
феномена. Научни напредак je тако један дијалектички процес који се огледа 
у односу дисциплине и антидисциплине: (1) дисциплина се граничи с анти-
дисциплином; (2) антидисциплина успева у преуређењу феномена дисци-
плине преко редукције на своје фундаменталне законе; (3) како се интерак-
ција шири, нова синтеза која се ствара у дисциплини темељно мења антиди-
сциплину (Wilson 1978: 204). 

Вилсон фрагментацију знања види као академски продукт, а никако као 
рефлексију реалног света (Wilson 1998a, b, c, 2001, 2003). Термин којим он 
означава унификацију знања је “консилијенција”, преузет од Вилијама Хјуе-
ла. Хјуел је говорио о консилијенцији индукција, а под тиме се подразумева 
повезивање чињеница из разних дисциплина како би се створио заједнички 
основ за објашњење. Веровање у могућност унификације знања још увек није 
из домена научних чињеница, већ представља метафизички став. Као “велике 
гране знања” Вилсон наводи природне науке, друштвене науке и хуманис-
тичке дисциплине. Сматра да их је могуће ујединити и повезати са биоло-
гијом и да је у питању пројекат који је започет током ренесансе и просве-
титељства, а који је данас претежно напуштен. 

––––––––––––– 
6 Вилсон на овим критеријумима дефинише “широког научника”. У питању је науч-

ник који се бави сопственом дисциплином, антидисциплином и облашћу којој је његова 
дисциплина антидисциплина. 
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Данас је социологија највише удаљена од свих покушаја унификације са 
другим наукама, јер на почетку 21. века постаје јасно да се когнитивна 
психологија и биолошка антропологија у великој мери ослањају на сазнања 
из биологије (види нпр. Škorić 2004а, b, 2006b, 2008). Социологија се у најве-
ћој мери одвија изван међунаучних интеграција и ово ће порећи мало који 
научник. Међутим, унификација ових наука може да се одвија на неколико 
начина. Први је Вилсонов амбициозни покушај, а други би био у виду тра-
гања за “локалним везама” између биологије и друштвених наука. Вилсонов 
хиперпросветитељски програм унификације залаже се за нешто више од пуке 
продуктивне међунаучне сарадње и заговара редукционизам као филозофски 
оквир за будућу науку (види Moss 2001).7 Очигледно је да у том пројекту 
биологија има примат у односу на друштвене науке. 

Међутим, могу се направити разлике између разних врста унификацио-
низма. Вилсон би тако спадао у екстремне унификационисте који желе да 
уједине три велике гране знања. С друге стране, Филип Кичер (Kitcher 1999) 
данас себе назива “скромним унификационистом”. Раније (Kitcher 1981) је 
заговарао тезу о јединству науке због блиске повезаности између унифика-
ције и објашњења и сматрао је да не можемо да знамо вредност објашњења 
уколико га не поредимо са систематском сликом поретка природе. На трагу 
логичких позитивиста он тврди да су објашњења деривације, али негира да се 
те деривације могу оцењивати корак по корак. Оне морају да буду део нај-
боље систематизације коју тренутно прихвата научна заједница. “Најбоља 
систематизација” представља скуп деривација који минимизира број аргу-
мената и максимизира број закључака, а моћ унификације је критеријум пре-
ко којег нова објашњења могу да се пореде са старим и представљају сред-
ство преко којег она унапређују наше знање тако што их чине кумулативним 
деловима научног система. 

Касније је Кичер (нпр. Kitcher 1999) под утицајем критика почео да заго-
вара “скромни унификационизам”. У питању је признање да свет ипак није 
толико уређен и лако сазнатљив и да концепти преко којих га сазнајемо нису 
увек складно интегрисани, али да постоји нека врста “регулативног идеала” 
који промовише потрагу за што већим јединством. Одређени диспаратни ем-
пиријски резултати могу се уклопити у релативно мали број теоријских 
схема. Скромни унификационизам је онај који тежи “локалним унификација-
ма”, а не “великим” консилијенцијама у Вилсоновом смислу. Уопштено гле-
дано, могуће је заузимати следеће ставове (стр. 343): 

(1) Јединство научног метода – све науке деле заједнички скуп метода и 
стандарда за оцену хипотеза и теорија, као и за процену тога шта се може 
рачунати као објашњење. 

––––––––––––– 
7 “Љубав према комплексности без редукционизма чини уметност; љубав према ком-

плексности са редукционизмом чини науку.” (Wilson 1998a: 58) 
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(2) Онтолошко јединство науке – ентитети које проучавају разне науке 
формирају “композициону хијерархију”, где фундаментални ентитети физике 
стоје и у основи хемије, биологије и других наука. 

(3) Редуктивно јединство науке – науке формирају хијерархију, где су 
теорије суседних нивоа у вези због редукције. 

(4) Хоризонтална интеграција наука – принципи из различитих теорија 
обично могу да се комбинују ради конструисања “међупољних” теорија, чиме 
се ствара мрежа веза између наука. 

(5) Конфирмационо нејединство науке – због потврђивања (конфирма-
ције) научних тврдњи потребно је да науке буду разједињене. Неки од њихо-
вих принципа описују каузално независне процесе, добијају оправдање 
независно једни од других и припадају различитим аутономним наукама. 

Дарвинистичка теорија је par excellence редукционистичка и носи са 
собом велики потенцијал за унификацију друштвених и природних наука. У 
неким сегментима та унификација је више, у неким мање изводљива, тако да 
између социологије и биологије мора да постоји макар хоризонтална инте-
грација. “[Н]аучници морају да буду редукционисти у смислу да ништа није 
толико успешно у науци као успешна редукција... Успешна редукција је 
вероватно најуспешнији облик свих научних објашњења која је могуће зами-
слити, пошто постиже... идентификацију оног што не знамо са оним што 
знамо.” (Popper 1974: 259-260) Већина научника спада у редукционистички 
табор, али мало је оних “микропартикулативних деривациониста” (Campbell 
1974) који верују да су сви феномени последица интеракција на субатомским 
нивоима. Умерени редукционисти су, заправо, емергентисти, али антивита-
листички настројени. Антивитализам не подразумева одбацивање “ствара-
ња”, већ одбацивање аргумента на основу стварања и замену телеологије те-
леономијом.8 

Између биологије и социологије често се одвијају разне каузалне инте-
ракције. Процеси које изучава социологија ограничени су нижим нивоима 
(психолошким механизмима и биолошким наслеђем) и одвијају се у складу са 
њиховим законима, али социологија такође може да пронађе и одређене 
сопствене законитости које се не могу објаснити биолошким и психолошким 
законима (класични примери потичу од Зимела, где пуки бројеви могу да 
промене групу у квалитативном смислу. Види Simmel 1908/1950). И коначно, 
потребно је узети у обзир и “узрочност надоле” (Campbell 1974), где закони 
на вишим нивоима делимично детерминишу догађаје на нижим нивоима. 
Опис феномена на средњем нивоу није комплетан ако се описује њихова 
могућност и имплементација преко услова на нижем нивоу. “[С]ви процеси 

––––––––––––– 
8 “Било је то, наравно, велико Дарвиново постигнуће, што је показао да постоји мо-

гућност објашњења телеологије на нетелеолошки или обичан каузални начин. Дарви-
низам је најбоље објашњење које имамо. Тренутно нема никаквих озбиљних ривалских 
хипотеза” (Popper 1974: 272). 
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на нижим нивоима хијерархије ограничени су повиновањем и делују у складу 
са законима виших нивоа.” (стр. 180) 

Питање “узрочности надоле” је веома важно за проблем односа нивоа у 
друштвеној хијерархији. “Моја позиција каже да су за биолошке системе, 
произведене природном селекцијом… неопходни закони вишег нивоа за ком-
плетну спецификацију феномена и на том вишем нивоу и на нижим нивоима 
такође.” (стр. 182) На овај начин не заговара се витализам, нити телеологија, 
као ни аутономија виших нивоа. 

Редукционизам није некаква догма коју треба слепо поштовати, већ хеу-
ристичка стратегија истраживања – “крени од једноставног ка комплексном, а 
не обрнуто”. То значи да треба поћи од најједноставнијег нивоа организације 
материје и видети колико тога теорија “ниже” науке може да објасни. Затим 
треба поновити процес на следећем нивоу комплексности и објаснити нео-
бјашњене резидуе. Објашњење (људског) социјалног понашања мора да обух-
вата многе нивое и многе редукције пре објашњења културне суперструктуре. 
Зато је потребно да научник, односно у овом случају социолог, буде инфор-
мисан и упознат са својом антидисциплином. 

Редукционистичка стратегија не негира да сваки нови ниво комплексно-
сти у организацији материје има одређена емергентна обележја која су нес-
водљива на нижи ниво. Зато нам је поред редукционизма потребна и нека 
врста синтезе или теоријске слојевитости, која би била у стању да обухвати и 
све ниже нивое објашњења. Социолошка теорија мора да схвата људско 
понашање као продукт биолошке и културне еволуције. 

[М]ожемо да научимо јако много, чак и из неуспешних или некомплетних поку-
шаја редукције и... проблеми који остају отворени на овај начин припадају нај-
вреднијим интелектуалним поседима науке: тврдим да већи нагласак на ономе 
што обично сматрамо нашим научним неуспесима (или, другим речима, на вели-
ким отвореним проблемима науке) може да нам донесе много тога доброг. 
[Popper 1974: 260] 

Закључак који се може извући из овог кратког прегледа јесте да наука 
уопште, а тиме и социологија, треба у најмању руку да тежи локалним уни-
фикацијама и интеграцијама. Данашња локална унификација, уколико се по-
каже као плодоносна, врло лако може да представља основ за амбициозније 
унификације у будућности. Због тога социологија не сме да се заноси сопст-
веном аутономијом и да занемарује достигнућа других наука, нарочито при-
родних. 
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Штетне последице интелектуалног хаоса у (антинаучној) 

социологији 
 
Пројекат унификације социологије није нарочито популаран код социо-

лога, а остаје питање да ли је он, и како, уопште могућ. Један од ретких изузе-
така који су говорили о теоријском јединству социологије био је Џорџ Хо-
манс (види нпр. Homans 1982, 1986), иако је његова највећа грешка инсисти-
рање на бихевиористичкој психологији (Homans 1961/1974). Далеко повољ-
нију унификационистичку платформу пружа еволуциона, односно дарвини-
стичка биологија (види нпр. Wallace 1968, 1983, 1994a, b; Lumsden and Wilson 
1981, 1983; Lopreato 1984; Barkow 1989, 2006a; Neuhaus 1996; Crippen 1994a, 
b; упор. нпр. Cole 1994a, b, c; Freese 1994). 

Значај теорије еволуције је тежи за оцену у друштвеним наукама, а стање 
у социологији (ако се она посматра уопштено и у целини) је по том питању 
најлошије, односно постоји најмање спремности да се уопште и размотре 
потенцијалне добити од укључивања еволуције у анализу социјалног пона-
шања човека. У социологији још увек не постоји јасан консензус око тога да 
ли је она природна или друштвена наука или је део корпуса хуманистичких 
дисциплина. Алтернатива која се уз помоћ дарвинизма може поставити као 
вредан циљ јесте покушај да се од ње створи озбиљна “природна друштвена 
наука”. Њена егзактност тако никад не би достигла егзактност физике, али би 
се у сваком случају побољшала експланаторна моћ, јер би била усклађена са 
знањима до којих долазе природне науке, нарочито дарвинистичка биологија, 
когнитивна и социјална психологија. 

Пример на којем је веома лако могуће видети нужност сарадње природ-
них и друштвених наука јесте инцест (види Škorić 2004b), односно објаш-
њење инцест табуа. Културалистичка објашњења временом су се показала 
као недовољна и/или погрешна, а уз сарадњу генетике, односно еволуционе 
биологије, психологије и антропологије/социологије, могуће је понудити 
адекватније објашњење, с обећавајућим напретком у будућности. Поља на 
којима се интензивно ради на развијању биосоцијалних приступа или нагла-
шавању значаја теорије еволуције су: емоције (нпр. Hinton 1999), језик (нпр. 
Pinker 1994), култура и социјалне конструкције (нпр. Plotkin 2002), натура-
листичка филозофија (нпр. Callebaut 1993), историја (нпр. Diamond 1997), 
психолошка архитектура (нпр. Barkow et al. 1992) итд. 

Социологијом и антропологијом данас доминирају разне постмодерне и 
релативистичке оријентације, које се могу окарактерисати (између осталог и) 
као производ интелектуалне лењости, где су многе теоријске претпоставке 
псеудонаучне или ненаучне (види нпр. Collins 1989; Bunge 1993, 1996). 
Слична је ситуација и са филозофијом, која у својој историји садржи бројне 
погрешне моделе људског ума, управо зато што током већег дела свог посто-
јања није поседовала концепт еволуције путем природне селекције, без које 



Марко Шкорић, Еволуциони програм у социологији  
 

 
436

људски ум и његово функционисање није могуће објаснити (види нпр. Popper 
1977/1987; Tooby and Cosmides 1992). Све ово нам указује на чињеницу да је 
процес људске еволуције (био) и биолошки и културни, односно да биологија 
и култура нису два одвојена домена људске егзистенције. 

Утицај гена, чак и када је веома снажан, не уништава нужно слободну 
вољу, већ се догађа супротно. Делујући на културу, кроз епигенетска прави-
ла, гени стварају и одржавају капацитет за свесне изборе и одлуке. Све пре-
диспозиције које поседујемо настају из интеракције одређеног скупа гена и 
окружења, тако да строги детерминизам не постоји када се говори о слободи 
воље. Прелаз с чисто феноменолошке ка фундаменталној теорији у социо-
логији мора сачекати потпуно неурално објашњење људског мозга (Wilson 
1975/2000).9 Зато је људску природу најбоље дефинисати преко еволуираних 
психолошких механизама, које можемо назвати и епигенетским правилима, 
односно хередитарним регуларностима менталног развоја (Lumsden and 
Wilson 1981; Wilson 1998). Културна еволуција је суштински инклинирана 
биологијом, а биолошка еволуција мозга, нарочито неокортекса, одиграла се 
у социјалном/културном контексту. Једностране анализе овог проблема не 
могу много тога да реше. Током људске еволуције постојали су одређени ада-
птивни проблеми које су људи морали да решавају, а њих је наметала каузал-
на структура света наше еволуције. Велика је вероватноћа да су одређене 
когнитивне специјализације резултат овакве еволуције (James 1890/1952; 
Barkow et al. 1992; Hirschfeld and Gelman 1994; Pinker 1997) и да нас оне снаб-
девају одређеним садржајима, који данас не морају да буду адаптивни, с 
обзиром на промену еволуционог окружења. 

На крају можемо да закључимо како социологија не треба да стрепи од 
неприкладног и похлепног редукционизма биологије, јер он у озбиљној тео-
рији не постоји. Јасно је да се социјално понашање не може у потпуности све-
сти на биологију, односно на генетски детерминизам. Редукционистичко об-
јашњење може да буде део једне веће синтезе (Wilson 1975/2000; Benton 1991, 
1992; Sharp 1992), односно оно са собом носи и интеракционистички потен-
цијал. Вероватно није могуће наћи озбиљног научника који сматра да је људ-
ско понашање под контролом инстинкта, без икакве интервенције културе, 
док с друге стране, велики број друштвених научника тврди да се људски 
циљеви, вредности и принципи стичу готово у потпуности од окружујуће 
културе, без генетских инклинација. Нажалост, не добијају сви детерминизми 
симетричан третман приликом критиковања, тако да се генетски сматра стра-
шним и опасним, а културни се не види као проблематичан. Главни разлог 
лежи у погрешном схватању људског ума као tabula rasa ентитета (види 
Pinker 2002). 

––––––––––––– 
9 Као што је случај и са социологијом, филозофија такође мора да буде натуралисти-

чка, у смислу да епистемологијом и метафизиком треба да руководе сазнања природних 
наука (види нпр. Ruse 1986/1998; Kitcher 1992; Callebaut 1993). 
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Еволуциона теорија у друштвеним наукама има заједничких додирних 
тачака са антрополошким дисциплинама, када су у питању “примитивна” 
друштва, али и са социологијом, када се говори о анализама савременог дру-
штва. До сада социологија и неки делови антропологије нису успели да оства-
ре суштински напредак и искорак ка природним наукама, тако да је једно од 
могућих решења њихова “дарвинизација”, која би их употпунила и дала им 
ултимни теоријски оквир. Коначна оцена еволуционе теорије у друштвеним 
наукама мора да буде позитивна. Уз све недостатке, она је успела да уздрма 
темеље енвиронменталистичко/културалистичке парадигме, која суверено 
влада готово читав век у друштвеним наукама и да скрене пажњу да није 
култура та која у потпуности детерминише људски живот, већ да постоји и 
одређени утицај биологије. Утицај наслеђа у друштвеном животу отвара нове 
могућности истраживања и у социологији и у психологији (види Wilson 
2000).10 

Оно што морају да буду основни задаци социологије 21. века су реша-
вања проблема “унутрашње” теоријске интеграције, јединице анализе, микро-
макро транслације и односа са другим наукама, пре свега са психологијом и 
биологијом. За сада коначна решења нису могућа, али то не умањује суви-
слост покушаја и труда. Одбацивање смислене и конструктивне идеје о науч-
ности социологије зарад бесмислене и (ауто)деструктивне идеје о њеној 
ненаучности не може бити једнако вредно у интелектуалном смислу. Питање 
остаје само око тога у којој мери се социологија може приближити при-
родним наукама, а не да ли је то могуће (види Wallace 1968; Collins 1989). 
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The paper discusses possibilities of evolutionary program in sociology that was 

neglected for the most part of the 20th century. The reasons for this situation were political, 
ideological and intellectual. It is argued that sociology can prosper only through intellectual 
cooperation with evolutionary biology, because Neodarwinian paradigm is one of the most 
powerful theories in history of science, and sociology must not ignore knowledge that 
biology provides. 
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