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С а ж е т а к

У ра ду на во дим на ла зе из би хеј ви о рал них екс пе ри ме на та ко ји 
до ка зу ју да у те ме љу људ ског про дру штве ног по на ша ња ле же 
ра ци о нал не пре фе рен ци је. Нај пре по ја шња вам шта ра ци о нал
ност под ра зу ме ва, а по том и ка ко се ра ци о нал не пре фе рен ци је 
од но се са вред но сти ма и нор ма ма у ге не ри са њу дру штве не са
рад ње. По том на во дим мо гу ће од го во ре би хеј ви о рал ним еко но
ми сти ма ко ји твр де да су љу ди че сто ира ци о нал ни. За тим упу ћу
јем на по у ке ко је до но си о ци јав них по ли ти ка мо гу да из ву ку из 
утвр ђе не људ ске про дру штве не ра ци о нал но сти. На кра ју, уме сто 
за кључ ка, да јем при каз об ја шње ња ко је је Адам Смит по ну дио 
по пи та њу по ре кла и при ро де људ ске про дру штве но сти.
Кључнеречи: ра ци о нал ност, про дру штве ност, дру штве не нор
ме, вред но сти, пре фе рен ци је, хе у ри сти ке, мо рал ност, би хеј ви о
рал на еко но ми ја

Увод

Љу ди су ко о пе ра тив на, про дру штве на вр ста. По ред при
ро ђе не спо соб но сти за аку му ли ра ње кул ту ре, то је дру га ствар ко
ја их чи ни ано ма ли јом у жи во тињ ском све ту (Hen rich & Hen rich, 
2007; Bow les & Gin tis, 2011; Fi eld, 2001). Сва ко днев на ис ку ства, 
али екс пе ри мен тал ни на ла зи (ла бо ра то риј ски али и те рен ски и 
кроскул тур ни), до ка зу ју да су љу ди спрем ни да по сту па ју фер и 
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пра вич но и ка да се су срет ну са пот пу ним стран ци ма, ка да су су
сре ти пот пу но ано ним ни и ка да су ти су сре ти јед но крат ни, од но
сно без мо гућ но сти да се по но ве (one-shot in ter ac ti ons). По ред то га, 
на ла зи екс пе ри мен тал не еко но ми је по твр ђу ју да су љу ди спрем
ни да бу ду пр ви ко ји ће от по че ти са рад њу са  дру ги ма, да има ју 
авер зи ју пре ма не е га ли тар ним ис хо ди ма, да во ле да ви де да дру ги 
пра вич но де ле (но вац и дру га до бра), да хо ће да на гра де оне ко ји 
по сту па ју пра вич но, али и да по це ну из ла га ња се бе ма те ри јал ном 
тро шку ка зне оне ко ји по сту па ју не пра вич но и пре ва рант ски (Cha
ud hu ri, 2009). 

Под пој мом про дру штве но сти под ра зу ме вам скло ност 
љу ди да са ра ђу ју јед ни са дру ги ма, и по ма жу јед ни дру ги ма, не 
са мо из ин те ре са уна пре ђе ња лич не ма те ри јал не ко ри сти, већ и из 
раз ло га што: (1) су љу ди ин трин сич но за ин те ре со ва ни за уна пре
ђе ње бла го ста ња дру гих, (2) хо ће да се при др жа ва ју дру штве них 
нор ми, и (3) хо ће да се по на ша ју етич ки за то што сма тра ју да је то 
ис прав но по се би. Ал тру и зам је по се бан вид про дру штве но сти ко
ји се од но си на онај чин ко јим ак тер ко ји га из во ди уве ћа ва фит нес 
ор га ни зма ка ко ме је чин (или де ло) усме рен. Пи та ње на ко је од го
вор ну ди овај текст је: да ли је ира ци о нал но или ра ци о нал но га ји
ти про дру штве не пре фе рен ци је и по на ша ти се у скла ду са њи ма – 
ано ним но да ва ти но вац у до бро твор не свр хе, гла са ти на из бо ри ма, 
усту пи ти ме сто не по зна тој осо би у пре во зу, оста ви ти на пој ни цу у 
ре сто ра ну у ко ји се мо жда ни ка да не ће мо вра ти ти, за ста ти и по мо
ћи осо би на чи јем ауто мо би лу је пу кла гу ма на ауто пу ту, ка зни ти 
оно га ко се не по на ша у скла ду са оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
по на ша ња, жр тво ва ти се за са бор ца на бој ном по љу, га си ти кли ма 
уре ђа је ле ти ка да се то са ве ту је јер до ла зи до пре оп те ре ће ња елек
трич не мре же? Да ли је ира ци о нал но или ра ци о нал но по на ша ти се 
мо рал но, у скла ду са вр ли на ма ка кве су че сти тост, вер ност, пра
вич ност или по у зда ност? 

За по че так, узми мо за при мер кон цепт ко ји со ци о ло зи, 
још од Еми ла Дир ке ма, ја ко че сто во ле да упо тре бља ва ју у об ја
шње њу људ ског по на ша ња – дру штве не нор ме.

Раз би ја ње ин те грал ног мо де ла људ ског по на ша ња ве ро
ват но је нај слав ни је из ве де но у де лу Мак са Ве бе ра. По ње му, као 
што је по зна то, дру штве но де ла ње (ко је со ци о ло ги ја тре ба да раз
у ме и ти ме узроч но об ја сни) мо же би ти: (1) циљ но ра ци о нал но, (2) 
вред но сно ра ци о нал но, (3) афек тив но (емо ци о нал но), и (4) тра ди
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ци о нал но (Ве бер, 1976, 1617). С  об зи ром да се Ве бер ни је по тру
дио да де таљ ни је спе ци фи ку је шта се тач но под ра зу ме ва под овим 
ти по ви ма де ла ња, чи ме би нам олак шао по сао кла си фи ко ва ња не
ких уоби ча је них по на ша ња (ка кво је гла са ње, ре ци мо), Јон Ел стер 
је ову че тво ро дел ну по де лу упро стио у дво дел ну. По ње му (El ster, 
1991, 243), две су основ не мо ти ва ци је у људ ском по на ша њу: ра
ци о нал ност и дру штве не нор ме. Ра ци о нал ност од го ва ра Ве бе ро вој 
упо тре би ин стру мен тал не ра ци о нал но сти, док су дру штве не нор
ме, по Ел сте ру, у ста њу да об у хва те пре о ста ла три об ли ка де ла ња 
као сво ју по сле ди цу: и нор ме су као и вред но сти не кон се кве ци јал
не при ро де, оне се пре но се пре ко тра ди ци је, а глав ни ме ха ни зам 
њи хо ве ко лек тив не ре про дук ци је су емо ци је (ка кве су сра мо та и 
кри ви ца). Пи та ње сле ди: да ли је нор ми ра но по на ша ње ра ци о нал
но, или ира ци о нал но – ка ко то твр ди Јон Ел стер?

На рав но, од го вор за ви си од то га ка ко схва та мо и де фи ни
ше мо по јам ра ци о нал ност. У овом ра ду ја се осла њам на кла сич но 
схва та ње ра ци о нал но сти ко је ка же да ра ци о нал ност под ра зу ме ва 
са мо кон зи стент ност пре фе рен ци ја и ни шта ви ше. Ви де ће мо да ра
ци о нал ност не под ра зу ме ва ни ти да су пре фе рен ци је се бич не ни ти 
да оне мо ра ју да уна пре ђу ју лич но бла го ста ње. За тим ће мо ви де ти 
не ке екс пе ри мен тал не до ка зе из би хеј ви о рал не те о ри је ига ра ко
ји по ка зу ју ка ко у осно ви људ ског про дру штве ног по на ша ња ле же 
кон зи стент не пре фе рен ци је ко је ре а гу ју на екс тер не под сти ца је. 
Ово је је дан зна ча јан ко рак на пред у од но су на кла сич ну со ци о ло
шку те о ри ју јер ће мо ви де ти (са мо не ке1) ме ха ни зме ко ји на ми кро 
ни воу ге не ри шу ма кро фе но мен ка кав је дру штве на нор ма. На кон 
то га ћу, на осно ву по сто је ће ли те ра ту ре, по ну ди ти не ке мо гу ће 
од го во ре би хеј ви о рал ним еко но ми сти ма ко ји твр де да је људ ско 
по на ша ње ира ци о нал но. Тим на ла зи ма се кри ти ку је не а де ква ност 
ме ра пу тем ко јих су би хеј ви о рал ни еко но ми сти кон ста то ва ли људ
ску ира ци о нал ност, и пред ла же ши ре ње схва та ња ра ци о нал но сти, 
са по тре бом да се узме ње на не фор мал на, ево лу тив на и еко ло шка 
ди мен зи ја. За тим ће мо ви де ти не ке мо гу ће им пли ка ци је људ ске 
про дру штве не ра ци о нал но сти по до но си о це јав них по ли ти ка. На 
кра ју, уме сто за кључ ка, ви де ће мо ка ко је Адам Смит об ја шња вао 
људ ску мо рал ну ди на ми ку. Овај део је ујед но и по зив еко но ми сти
1 Ми кро ме ха ни ку на стан ка и одр жа ња дру штве них нор ми, кроз при зму те о

ри је ига ра,  де таљ но сам об ра дио у свом ра ду „За што су љу ди ал тру и сти? 
Ми кро те ме љи дру штве них нор ми и људ ске про дру штве но сти у ево лу тив ном 
кон тек сту“. Рад на вер зи ја.
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ма да се озбиљ ни је по за ба ве људ ском про дру штве ном стра ном, јер 
је она, по јед ном од осни ва ча еко но ми је као на у ке, пре суд на за раз
у ме ва ње људ ског по на ша ња.

Понашати се „ирационално“ је заправо рационално

Рационалностподразумевасамо 
конзистентностпреференција

Ра ци о нал ни по је ди нац је по је ди нац ко ји има кон зи стент
не пре фе рен ци је. Без ове прет по став ке дру штве на на у ка гу би по
сто ја но тло, јер је мо дел ра ци о нал ног де лат ни ка је ди на те о ри ја 
раз ви је на у ње ној исто ри ји ко ја успе шно слу жи пред ви ђа њу људ
ског по на ша ња у чи та вом ни зу дру штве них си ту а ци ја (ње го ва упо
тре бљи вост је до ка за на и у би о ло шком мо де ли ра њу жи во тињ ског 
по на ша ња). Те о ри ја ра ци о нал ног по на ша ња је раз ви је на у ра до ви
ма фон Ној ма на и Мор ген стер на [1944] и Ле о нар да Се ви џа [1954], 
а ње ни за че ци се на ла зе у ра до ви ма Џе ре ми ја Бен та ма и Ће за ра 
Бе ка ри је.

Нај бо љу де фи ни ци ју ра ци о нал ног де лат ни ка по ну дио је 
Хер берт Гин тис (Gin tis, 2009, ch. 1). По ње му, мо дел ра ци о нал ног 
де лат ни ка под ра зу ме ва да “по је ди нац има пре фе рен ци је ко је осли
ка ва ју ње го ве же ље и раз ме не из ме ђу ових же ља, и да по је дин ци 
мак си ми зи ра ју сво ју ко ри сност би ра ју ћи из ску па де ла ња, при че му 
су огра ни че ни до ступ ним ин фор ма ци ја ма, ма те ри јал ним ре сур си
ма и вре ме ном, ког ни тив ним и фи зич ким ка па ци те ти ма. Из бор је 
за ви стан и од ве ро ва ња ко ја се ти чу ве ро ват но ћа оства ри ва ња раз
ли чи тих ста ња при ро де, рас по де ле уче ста ло сти ти по ва по је ди на ца 
са ко ји ма је де лат ник у ин тер ак ци ји, и ре ла тив не ефи ка сно сти раз
ли чи тих ти по ва де ла ња” (Gin tis, 2006, 97). С об зи ром да се по јам 
ра ци о нал но сти, за раз ли ку од ова квог од ре ђе ња, упо тре бља ва и на 
при лич но нео д го ва ра ју ће на чи не, Гин тис је за те о ри ју из ве де ну из 
овог мо де ла ра ци о нал ног де лат ни ка пред ло жио на зив те о ри ја ве
ро ва њапре фе рен ци јаогра ни че ња (be li efs-pre fe ren ces-con stra ints 
the ory, БПЦ мо дел). 

Ово од ре ђе ње  је са ма срж те о ри је ра ци о нал ног из бо ра. 
Ме ђу тим, њој се при до да ју број не дру ге ка рак те ри сти ке ко је ина
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че не сто је, па са њи ма тре ба раш чи сти ти на са мом по чет ку. Нај
пре, ра ци о нал ни де лат ник не мо ра да бу де се би чан (self-re gar ding 
be ha vi or), тј. да бри не са мо о сво јим ма те ри јал ним ис пла та ма из 
ин тер ак ци је, и да се тру ди да их уве ћа по сва ку це ну. До ка за но је 
да су је ди ни љу ди ко ји се ова ко за и ста по на ша ју со ци о па те и љу
ди са оште ће њи ма на мо згу (Ko e nigs et al., 2007), и да су углав ном 
сме ште ни по за тво ри ма (Me a ley, 1995). Да кле, под јед на ко је ра ци
о нал но ужи ва ти у ку по ви ни и ис пи ја њу ску по це ног шам пањ ца за 
се бе, али и у ано ним ном по кла ња њу нов ца у до бро твор не свр хе. 
Ра ци о нал но је бри ну ти о сво јим ис пла та ма из ин тер ак ци је, али је 
ра ци о нал но во ди ти ра чу на и о то ме ка кве ће по сле ди це на ша од лу
ка има ти по дру гу стра ну. Та ко зва ним пре фе рен ци ја ма ко је се ти
чу дру гих (ot her-re gar ding pre fe ren ces) и њи хо вом ра ци о нал но шћу 
де таљ но ћу се ба ви ти у дру гом де лу овог ра да. Дру го, де лат ник 
ни ка да не по сту па са ци љем да уве ћа сво ју ко ри сност. Ме ђу тим, 
као што ће мо ви де ти, из то га не сле ди да до но ше ње од лу ке не мо
же би ти мо де ли ра но “као да” је усме ре но на уве ћа ње ко ри сно сти, 
од но сно као оп ти ми зи ра ње функ ци је пре фе рен ци ја. По не кад, љу
ди мо гу ра ди ти не ке ства ри за то што ве ру ју да је то ис прав но (без 
об зи ра на по сле ди це), а не ка да мо гу ра ди ти не ке ства ри ка ко би 
из бе гли осе ћај кри ви це ко ји би им се ја вио уко ли ко их не би ура
ди ли (ре ци мо, оста ви ли на пој ни цу ко но ба ру у ка фа ни). Украт ко, 
ка да ак тер би ра не ку оп ци ју, он се по на ша као да же ли да же ли да 
мак си ми зи ра вред ност функ ци је ко ри сно сти (Bin mo re, 2009, 14), а 
ко ри сност се за пра во по ве ћа ва услед кон зи стент но сти пре фе рен
ци ја (Gin tis, 2009, 6), од но сно је њи хо ва ло гич ка по сле ди ца. Тре ће, 
ра ци о нал ност не под ра зу ме ва ни ти пот пу ну ин фор ми са ност, ни ти 
то да ве ро ва ња мо ра ју да бу ду тач на и ажу ри ра на у скла ду са  ин
фор ма ци ја ма (ibid, 235). На кра ју, ра ци о нал ност не под ра зу ме ва ни 
то да људ ски из бо ри мо ра ју да уве ћа ва ју бла го ста ње. По рок, ка кав 
је ре ци мо пу ше ње, је са вр ше но ра ци о на лан из раз ло га што не кр
ши кон зи стент ност пре фе рен ци ја.

Пр ви услов кон зи стент но сти пре фе рен ци ја је комплет
ност. Он под ра зу ме ва спо соб ност де лат ни ка да ус по ста ви не ка кав 
по ре дак из ме ђу ал тре на ти ва ко је су му на рас по ла га њу. На при
мер, уко ли ко су му на рас по ла га њу ал тер на ти ве X и Y, ком плет ност 
под ра зу ме ва да је де лат ник у ста њу да се од ре ди у од но су на њих, 
та ко да или X пре фе ри ра у од но су на Y (X≥Y), или да Y пре фе ри
ра у од но су на X (Y≥X), или да бу де ин ди фе рен тан из ме ђу њих 
(X~Y). Дру ги услов је транзитивност. То зна чи да ако де лат ник 
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има на рас по ла га њу три ал тер на ти ве, X, Y и З, и X пре фе ри ра у од
но су на Y, а Y у од но су на З, он да мо ра да пре фе ри ра и X у од но су 
на З. Тре ћи услов је независностодирелеватнихалтернатива. То 
зна чи да ре ла тив на при влач ност два из бо ра по је дин ца не за ви си од 
оста лих из бо ра ко ји су му на рас по ла га њу. На при мер, уко ли ко он, 
кад је де у ре сто ра ну, пре фе ри ра бе ло ме со у од но су на свињ ске ме
да љо не, он да чи ње ни ца да се у ре сто ра ну слу же и ће ва пи не мо же 
да ути че на то да он пре фе ри ра и иза бе ре свињ ске ме да љо не.

Глав на по ен та ре че ног је да уко ли ко је људ ска од лу ка 
кон зи стент на, њен ис ход је ауто мат ски ра ци о нал но по на ша ње. По 
Бин мо ру, ра ци о нал ност и кон зи стент ност су си но ни ми (Bin mo re, 
2009, 4). Гин тис ова ко за кљу чу је: “Ка да је од нос пре фе рен ци ја ≥ 
ком пле тан, тран зи ти ван, и не за ви стан од ире ле ват них ал тер на ти
ва, ми га на зи ва мо кон зи стент ним. Уко ли ко је од нос пре фе рен ци ја 
≥ кон зи стен тан, он да увек по сто ји функ ци ја пре фе рен ци ја за по је
дин ца ко ји се по на ша та ко као да мак си ми зи ра ову функ ци ју пре
фе рен ци ја из ску па А на ко ји је ње гов из бор огра ни чен”. Из ово га 
сле ди те о ре ма: бинарниоднос≥изограниченогскупаисплатаА
можебитипредстављенфункцијомпреференцијау:А–Ракоиса
моакоје≥конзистентан(Gin tis, 2009, 6).

На кра ју, тврд ња да су пре фе рен ци је кон зи стент не јер 
ти ме уве ћа ва ју оп шту спо соб ност ор га ни зма, мо же зву ча ти као 
кла сич но функ ци о на ли стич ко “при ча ње при че”. Ме ђу тим, не у ро
на у ка ну ди не ке до ка зе да то и ни је тек пра зна при ча. У до ме ну 
про дру штве ног по на ша ња (за ко је ће мо у де ло ви ма ко ји сле де ви
де ти те сто ве ко ји све до че да је у пи та њу ра ци о нал но по на ша ње), 
не у ро ло шка ис тра жи ва ња су по ка за ла да се при ли ком ис по ља ва
ња ал тру и стич ког ак та у мо згу ак ти ви ра ју цен три за на гра ђи ва ње. 
То ни је са мо у слу ча ју ефек та “то плог сја ја” (warm glow), ко јим је 
Џејмс Ан дре о ни по ка зао да љу ди из вла че осе ћај ко ри сти из са мог 
чи на при ват ног да ва ња (An dre o ni, 1990), већ и у слу ча ју ано ним
ног до ни ра ња јав ним до бри ма. Хар боу и са рад ни ци су ко ри шће
њем фМРИ тех ни ке (fun cti o nal mag ne tic re so nan ce ima ging) до ка за
ли и да опо ре зи ва ње (не за бо ра ви те да је пла ћа ње по ре за оба ве за 
гра ђа на) и да ва ње нов ца у ху ма ни тар не свр хе, про из во де исте не у
ро ло шке од го во ре (до бро осе ћа ње из цен та ра за на гра ђи ва ње) као 
што га про из во де и при сва ја ње нов ца у лич не свр хе и да ва ње услед 
warm glow ефек та (Har ba ugh, 2007). Под се ти мо се јед не ре че ни
це Ада ма Сми та из Теоријеморалнихосећања, где он твр ди да су 
“ред и на пре дак дру штва не што што чо ве ку при род но од го ва ра и 
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о че му са ужи ва њем раз ми шља” (Smit, 2009, 82). Са да има мо и 
неуролошкe потврдe то га (Fe hr & Roc ken bach, 2004; Mo rischi ma et 
al., 2012; Waytz et al., 2012; Chang et al., 2013). 

Сле де ће ин те ре сант но пи та ње је и за што би љу ди сво јим 
из бо ри ма уоп ште мак си ми зи ра ли би ло шта? Пре ма гру пи ауто ра 
(El Mo u den et al., 2012), при род на се лек ци ја де лу је на про сеч ним 
по сле ди ца ма од ре ђе них по на ша ња; из тог раз ло га, иако она ми
ни ми зи ра про сеч не тро шко ве чи ње ња гре ша ка, она не мо же да их  
ели ми ни ше у пот пу но сти. Ме ђу тим, док год се ис по ста вља да ра
ци о нал но по на ша ње ге не ри ше дру штве но оп ти мал на по на ша ња 
(или уве ћа ва ин клу зив ни фит нес ор га ни зма ко ји из во ди по на ша
ње), мо же се оче ки ва ти да при род на се лек ци ја фа во ри зу је ра ци о
нал но од лу чи ва ње.

Вредности,друштвененормеирационалност

Нај по зна ти ји за ступ ник схва та ња да су дру штве не нор ме 
из вор ира ци о нал но сти је Јон Ел стер. Ка ко смо ви де ли на по чет ку, 
он твр ди да дру штве не нор ме тре ба раз у ме ти као из вор људ ских 
мо ти ва ци ја ко ји је пот пу но одво јен од ра ци о нал но сти. Не што ка
сни је, он ну ди три хо том ну те о ри ју, где су ра ци о нал ност, нор ме и 
емо ци је глав ни узро ци де ла ња (El ster, 1994). У оба слу ча ја, иде ја је 
иста: “… љу ди ко ји су по кре ну ти дру штве ним нор ма ма су ира ци о
нал ни” (ибид, 28). Иако је овим сво јим кла си фи ка ци ја ма по ку шао 
да уве де ка кавта кав ана ли тич ки сми слен ред у већ по сто је ће ти
по ло ги је мо ти ва ци ја, ми слим да је у то ме ви ше од мо гао не го што 
је по мо гао. Ње гов чу ве ни при мер је са но ше њем цр ни не на са хра
ни. По ње му, ка да љу ди но се цр ни ну на са хра ни, то не ма ни ка кав 
ин стру мен тал ни зна чај (El ster, 2007: 353). Да ли та тврд ња по би ја 
да је но ше ње цр ни не ра ци о нал ни из бор? Ве ру јем да не, па ћу са да 
по ку ша ти да по ка жем да је глав ни узрок чи та ве за бу не око дру
штве них нор ми пот пу но пер вер ти ра но схва та ње ра ци о нал но сти и 
ра ци о нал ног из бо ра.

Уло га дру штве них нор ми у ево лу ци ји људ ске вр сте је 
пре но ше ње мо рал них вред но сти кроз ге не ра ци је, углав ном пу
тем ме ха ни зма кул тур не тран сми си је и кон фор ми зма. За раз ли ку 
од не ких ин стру мен тал них ве ро ва ња, ко ја са ве ту ју ка ко нај бо ље 
по сти ћи не ки циљ, нор ме, у ви ду вред но сти, де фи ни шу шта мо гу 
би ти по жељ ни ци ље ви, ка кви су пра вич ност, по ште ње, че сти тост 
или ода ност. Ови ци ље ви у људ ском по на ша њу опе ри шу као цил
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ље ви са ми по се би, или као вр ста ду жно сти у Кан тов ском сми слу: 
ис прав но по сту па ње је са мо се би циљ. (Та ко чо век из Ел сте ро вог 
при ме ра но си цр ни ну за то што сма тра да је та ко ис прав но, јер мо
жда ти ме ис ка зу је по што ва ње свом пре ми ну лом при ја те љу.) Пи
та ње је, мо же ли се ова кво по сту па ње об ја сни ти као ра ци о нал но?

Нај бо љи на чин за те сти ра ње ра ци о нал но сти по сту па ња 
у скла ду са нор ма ма и вред но сти ма је про ве ра њи хо вог ре а го ва ња 
на про ме не у окру же њу. За по че так, тре ба на гла си ти да је ис прав но 
по сту па ње пре фе рен ци ја: као што не ко пре фе ри ра чо ко ла ду, или 
са да шњи тре ну так у од но су на бу ду ћи, та ко не ко мо же пре фе ри
ра ти ис прав но и че сти то по сту па ње. Дру гим ре чи ма, вред но сти су 
део функ ци је пре фе рен ци ја, што зна чи да се оне мо гу раз ме њи ва ти 
(tra de-off) са дру гим објек ти ма ко ји се же ле. Из то га про из и ла зи 
ва жна прет по став ка. Као што су љу ди скло ни то ме да ка да до ђе до 
по ве ћа ња це не чо ко ла де, ку пу ју ма ње чо ко ла де, исто би тре ба ло да 
ва жи и за вр ли не: ка да це на ис по ља ва ња вр ли не ско чи, она ће се 
ма ње ис по ља ва ти. Да ли је ово тач но?

Ури Гни зи је то про бао да са зна (Gne ezy, 2005). Он раз
ма тра об лик ла га ња ко ји је по себ но ва жан за еко ном ске од но се: 
онај у ко ме лаж мо же да по ве ћа ис пла ту за ла жо ва а сма њи ис пла ту 
за дру гу стра ну. Дру га ка рак те ри сти ка ње го вог екс пе ри мен та је да 
ис тра жу је ла га ње у си ту а ци ји у ко јој не ма ка зне за исто. Украт ко, 
у екс пе ри мен ту, на зва ном Игра јеф ти не при че (Che ap Talk Ga me), 
се ис тра жу је ка кав ути цај на ла га ње мо гу има ти раз ли чи те ма те ри
јал не по сле ди це до ко јих  се мо же сти ћи ла га њем.

По сто је два нов ча на ис хо да: А и Б. Са мо играч 1 зна нов
ча ни са др жај сва ке оп ци је (кор пе), а пра ви ла игре су по зна та обо
ји ци уче сни ка. Играч 1 ша ље игра чу 2 јед ну од сле де ће две по ру ке: 
(1) “Оп ци ја А ће ти до не ти ви ше па ра не го оп ци ја Б”, и (2) “Оп ци ја 
Б ће ти до не ти ви ше нов ца не го оп ци ја А”. На кон што ово чу је, 
играч 2 би ра оп ци ју ко ју же ли. 82 про це на та игра ча 1 је из ја ви ло да 
су си гур ни да ће им играч 2 ве ро ва ти и да ће иза бра ти оно што им 
они пре по ру че (у ствар но сти, 78% им је ве ро ва ло). Ово је ва жно 
јер то зна чи да су они би ли све сни то га да ће њи хо ва лаж има ти 
ути ца ја на ствар но од лу чи ва ње, од но сно да ће би ти ре ле вант но по 
ствар не ис пла те и јед не и дру ге стра не. Ка кви су би ли ре зул та ти? 
У се си ји 1, ка да је играч 1 од ла га ња мо гао да за ра ди 1$ а играч 2 
да из гу би исто 1$, ла га ло је 36% уче сни ка. У се си ји 2, ка да је играч 
1 од ла га ња мо гао да за ра ди 1$ а играч 2 да из гу би 10$, ла га ло је 
све га 17% уче сни ка (ви ше не го ду пло ма ње). У се си ји 3, ка да је 
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играч 1 од ла га ња мо гао да за ра ди 10$ а играч 2 да из гу би исто 10$, 
ла га ло је чак 52% уче сни ка.

Шта ови ре зул та ти го во ре? У осно ви, то ка кви ће би ти ис
хо ди ла га ња ути че на од лу ку да ли ће се ла га ти. Љу ди раз ми шља ју 
о то ме шта до би ја ју, а шта мо гу да из гу бе ла га њем. Још ва жни је, 
љу ди ма је ва жно ко ли ко они до би ја ју ла га њем, али им је ва жно и 
ко ли ко дру ги гу бе њи хо вим ла га њем (иако санк ци је не ма!) Уко ли
ко је пак до би так осет но ве ли ки, и упр кос знат ном гу бит ку дру ге 
стра не, љу ди ће ипак ла га ти.

Гни зи је из вео и до пун ско ис тра жи ва ње, са упит ни ци ма. 
У њи ма је осли као ствар ну си ту а ци ју у ко јој про да вац ауто мо би
ла има при ли ку да сла же по тен ци јал ног куп ца (не при ја ви му да 
пум па за уље не ра ди до бро), и ти ме про да ауто за 1200$. Уко ли ко 
му ка же за квар, мо ра ће да му спу сти це ну за 250$ (ко ли ко ко шта 
по прав ка пум пе). На кра ју, про да вац је пре ћу тао квар и про дао ауто 
за 1200$. Љу ди су тре ба ли да ка жу шта ми сле, да ли је по на ша ње 
про дав ца би ло: пот пу но пра вич но, пра вич но, не пра вич но, ве о ма 
не пра вич но. У дру гој вер зи ји пи та ња, раз ли ка у це ни за пум пу је 
би ла 1000$ уме сто 250$. Да ли су се раз ли ко ва ли и од го во ри ис
пи та ни ка? Је су, и то дра стич но. У си ту а ци ји са 250$, 70% ис пи
та ни ка је од го во ри ло са не пра вич но, а 18% са ве о ма не пра вич но. 
У си ту а ци ји са 1000$, 32% је од го во ри ло са не пра вич но, а 66% са 
ве о ма не пра вич но. У ко нач ном, тре ћем пи та њу, про блем у ауто мо
би лу ни је би ла пум па за уље, већ коч ни це. Ис пи та ни ци су од би ли 
да од го во ре на то пи та ње јер су сма тра ли да је увре дљи во. И овај 
екс пе ри мент до ка зу је да љу ди ми сле да је ма ње пра вич но да се ла
же ка ко се ис пла те за дру гу стра ну сма њу ју. Ге не рал но, то зна чи да 
љу ди ни су ни ти “све ци” ни ти пре ва ран ти по сва ку це ну. Спо соб ни 
су и за јед но и за дру го, а све за ви си од то га ка ко пер ци пи ра ју сам 
про цес ин тер ак ци је. Дру гим ре чи ма, уну тра шње по бу де ни су ап
со лу ти, већ су о про це су од лу чи ва ња ва жне и њи хо ве по сле ди це.

Јед на од глав них те о ри ја ко ја је у ста њу да об ја сни ди на
ми ку са рад ње у дру штве ним ди ле ма ма по пут ди ле ме са јав ним до
бри ма је те о ри ја сна жног ре ци про ци те та (Fe hr & Fic hbac her, 2005). 
Је дан од ње них глав них на ла за је да уво ђе ње мо гућ но сти ка жња
ва ња фри рај де ра, зна чај но до при но се по ве ћа њу ни воа са рад ње у 
у игра ма. Оно што је њен по се бан до при нос је об ја шње ње узро ка 
ка жња ва ња, по себ но у слу ча ју не стра те шког ка жња ва ња: на и ме, 
за што би ико же лео да ка жња ва фри рај де ре ка да то мо ра да пла ти, 
а ка жња ва ње из во ди у по след њој рун ди игре са огра ни че ним бро
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јем ин тер ак ци ја? По сто је два мо гу ћа об ја шње ња. Јед но узрок ви ди 
у на пра сном на ле ту емо ци је као што је бес. Дру го, пла у зи бил ни је и 
ухва тљи ви је об ја шње ње, је оно ко је ка же да љу ди ка жња ва ју фри
рај де ре због то га што кр ше нор му услов не са рад ње. Дру го об ја
шње ње је до дат но по твр ђе но у тзв. игра ма у ко ји ма ка жња ва тре ћа 
стра на (third-party pu nis hment ga mes) (Fe hr & Fic hbac her, 2004).

Ка ко је у овом слу ча ју мо гу ће об ја сни ти по сту па ње у 
скла ду са нор ма ма? Да и у овом слу ча ју по на ша ње сле ди ло ги ку 
ра ци о нал но сти, по ка за ли су у свом екс пе ри мен ту Ан дер сон и Па
тер ман (An der son & Put ter man, 2006). Су бјек ти у њи хо вом екс пе
ри мен ту игра ју пет јед но крат них ига ра до бро вољ ног да ва ња, у две 
фа зе. У пр вој фа зи, они се ано ним но гру пи шу и сло бод но би ра ју 
ко ли ко же ле да до при не су јав ном до бру. У дру гој фа зи, сва ки су
бје кат до би ја ин фор ма ци ју ко ли ко су оста ли да ли, и ко ја је це на 
сва ког до ла ра ко ји он уло жу у ума ње ње су ме ко јом на кра ју игре 
рас по ла жу оста ли су бјек ти из ње го ве гру пе. На осно ву ових ин
фор ма ци ја, су бјект би ра нов ча ни ни во ка жња ва ња оста лих су бје
ка та.

Пр ва фа за по чи ње кла сич ном игром јав них до ба ра. Сва
ки су бје кат (по тро је њих у гур пи) до би ја по 10 до ла ра, од ко јих 
би ра ко ли ко ће при ло жи ти у јав ни фонд (ко ји је ов де јав но до бро). 
У овом екс пе ри мен ту, број ко јим се јав ни фонд умно жа ва је 0.6. 
Груп ни фонд се он да де ли су бјек ти ма на рав не ча сти. На рав но, у 
его и стич ком ин те ре су је сва ког чла на да у фонд не при ло жи ни
шта, већ да за др жи сво јих 10 до ла ра и он да до би је и део оно га што 
су оста ли при ло жи ли.  У дру гој фа зи, сва ко до би ја ин фор ма ци је 
ко ли ко су оста ли да ли, и (сва ко по себ но) свој лич ни тро шак ка
жња ва ња. Вред но сти тро шка ка жња ва ња су би ли: 0, 30, 60, 90 и 
120 цен ти у пр вом слу ча ју; 0, 5, 10, 20 и 30 цен ти у дру гом; и 30, 
40, 50, 60 и 70 цен ти у тре ћем. Струк ту ра тро шко ва је до де љи ва на 
на су ми це, то ком пет на ред них рун ди игре. Раз ли чи ти ску по ви тро
шко ва ка жња ва ња су иза бра ни да ли ће се до ћи до истих ква ли та
тив них ре зул та та са раз ли чи тим вред но сти ма.

Су бјек ти по том би ра ју са ко ли ко је ди ни ца ка жња ва ња же
ле да ка зне оста ла два чла на гру пе (уко ли ко то за слу жу ју), при че
му су огра ни че ни ста њем на свом ра чу ну. Ка да сви до не су сво је 
од лу ке, сва ки члан гру пе до би ја сво ју нов ча ну “пре су ду” за игру у 
пр вој рун ди.2

2 Ка ко из гле да ма те ма тич ка струк ту ра ко нач ног ста ња на ра чу ну игра ча мо же 
се ви де ти у Cri stop her An der son & Lo u is Put ter man, „Do nonstra te gic san cti ons 
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Циљ екс пе ри мен та је да по ка же да ли се ка жња ва ње под
вр га ва ло ги ци за ко на по тра жње, од но сно да ли тро ше ње за ка жња
ва ње за ви си од ње го ве це не. На ла зи су су ми ра ни у гра фи ко ну 1. 
Као што се ту мо же ви де ти, ни во ка жња ва ња (схва ћен као по тро
шња) је под ло жан про ме на ма у це ни: што це на ви ше ра сте, то по
тра жња за ка жња ва њем опа да. При це ни од 5 цен ти, ку пу је се 1.95 
је ди ни ца ка жња ва ња; при це ни од 10 ку пу је се 1.62. Кад це на по
ра сте за 60%, по тра жња па да на 0.49 је ди ни ца. При це ни од 1.20$, 
по тра жња је са мо 0.38. Украт ко, по тра жи ва ње за ка жња ва њем је 
не га тив но по ве за но са це ном ко ју онај ко тре ба да га ку пи тре ба да 
пла ти. То зна чи да се ка жња ва ње, уте ме ље но у нор ма ма, мо же ана
ли зи ра ти и мо де ли ра ти пу тем те о ри је ига ра, што је са мо до каз да 
је у пи та њу  пре фе рен ци ја ко ја, као и сва ка дру га, ула зи у функ ци ју 
пре фе рен ци ја по је дин ца.

Гра фи кон 1: Про се чан број је ди ни ца ка жња ва ња по тра жи ван 
при сва кој це ни ка жња ва ња (Из вор: Cri stop her An der son & Lo u is 
Put ter man, „Do nonstra te gic san cti ons obey the law of de mand? The 

de mand for pu nis hment in the vo lun tary con tri bu tion mec ha nism“, 
Ga mes and Eco no mic Be ha vi or 54 (1): 124.)

Ве ру јем да ови при ме ри до ка зу ју ба рем две ва жне ства
ри. Нај пре то да се вредности (ко је се на ла зе у ср цу дру штве них 

obey the law of de mand? The de mand for pu nis hment in the vo lun tary con tri bu tion 
mec ha nism“, Ga mes and Eco no mic Be ha vi or 54 (1), p. 5.
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нор ми) функционишунабазипреференција, ко је је мо гу ће ма те
ма тич ки мо де ли ра ти пу тем функ ци је пре фе рен ци ја ко ју по је ди
нац мак си ми зи ра. Од но сно, то зна чи да је људскоодношењепрема
вредностимарационално,каоштојерационалноодношењечове
капремабилокомдругомдобру,рецимо,чоколади. Ово мо де ли ра
ње се мо же чи та ти као до каз да је Ho mo so ci o lo gi cus Еми ла Дир ке
ма и Тал ко та Пар сон са не по сто је ћи фе но мен у ствар ном жи во ту, и 
да га као та кав и тре ба од ба ци ти у на уч ним об ја шње њи ма. Те о ри ја 
ига ра, ко ја се углав ном од ба цу је у со ци о ло ги ји, омо гу ћа ва знат но 
пре ци зни је и тач ни је пред ви ђа ње по на ша ња у си ту а ци ја ма у ко ји
ма су при сут не дру штве не нор ме та ко што успе ва да их ин те гри ше 
у, ем пи риј ски ја ко пот ко ва ну, те о ри ју људ ског од лу чи ва ња.

Далијеалтруизамрационалан?

Као што сам на по ме нуо, од оста лих жи во тињ ских вр ста 
љу де одва ја јед на ва жна ка рак те ри сти ка: њи хов ко лек тив ни жи вот 
од ли ку је се знат но ви со ким сте пе ном са рад ње из ме ђу ве ли ког бро
ја ге нет ски не по ве за них по је ди на ца. Глав ним узро ком ове са рад ње 
мо же се сма тра ти људ ски ал тру и зам. Ал тру и зам се мо же од ре ди
ти као ску па рад ња, или жр тво ва ње јед не стра не ко ја уве ћа ва еко
ном ске до би ти дру ге стра не. Спе ци фич ни је, осо ба је ал тру и стич
на уко ли ко ње на ко ри сност ра сте са уве ћа њем бла го ста ња дру гих 
осо ба. Ал тру и зам је зна ча јан фе но мен еко ном ског жи во та јед ног 
дру штва. У Аме ри ци, 2011. го ди не до бро вољ на да ва ња су из но си
ла 298.3 ми ли јар ди до ла ра, што је по ве ћа ње од 3.9% у од но су на 
2010. го ди ну. Нај ве ћи из вор да ва ња су по је дин ци (73%), а укуп но 
88% до ма ћин ста ва уче ству је у до бро вољ ним да ва њи ма.

Да ли је ал тру и зам ра ци о на лан? На ово пи та ње се мо же 
од го во ри ти ор га ни зо ва њем ин тер ак ци је у скло пу Игре јав них до
ба ра. Она је од по себ ног зна ча ја јер нај бо ље од свих екс пе ри мен
тал них окру же ња омо гу ћа ва ис тра жи ва ње цен трал ног про бле ма 
дру штве не на у ке, а то је од го вор на пи та ње ка ко обез бе ди ти оп ти
мал ну снаб де ве ност не ког јав ног до бра. У игри, ко ја се углав ном 
по на вља у 10 рун ди, сва ки играч у гру пи, ко ја има ви ше од два чла
на, до би ја од ре ђе ну су му нов ца. Сва ко од њих тре ба да уло жи је
дан део нов ца у јав ни фонд, а пре о ста ли део за др жа ва за се бе. Део 
уло жен у јав ни фонд се на кра ју ула га ња мул ти пли ку је од ре ђе ним 
бро јем. На кра ју се уку пан из нос рас по ре ђу је игра чи ма. Од мах је 
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ја сно да је у ин те ре су сва ког по је дин ца да јав ном фон ду (или, ре
ци мо, до бру) не при ло жи ни шта: да све сво је за др жи за се бе, а да 
до би је део умно же не су ме ко ју су оста ли при ло жи ли. Ме ђу тим, 
ка ко се су бјек ти ко ји игра ју ову игру по на ша ју?

Гра фи кон 2: Про сеч на са рад ња то ком вре ме на у усло ви ма са и без 
мо гућ но сти ка жња ва ња (Пре у зе то из: Ernst Fe hr & Si mon Gächter, 

„Co o pe ra tion and Pu nis hment in Pu blic Go ods Ex pe ri ments“, The 
Ame ri can Eco no mic Re vi ew 90 (4), p. 989)

На гра фи ко ну 2 се ви ди ди на ми ка са рад ње за кључ но са 
рун дом 10. Да кле, у по чет ку зна тан део игра ча же ли да са ра ђу је. 
Ме ђу тим, ка ко рун де про ла зе, на кра ју ко јих се са зна је ко је ко ли ко 
при ло жио, све ве ћи број од у ста је од са рад ње и све ма ње при ла же. 
Ка ко ово об ја сни ти? Као што сам већ на по ме нуо, по на ла зи ма Бру
но Фре ја сви екс пе ри мен тал ни на ла зи го во ре да гру па увек са др жи 
око 30% љу ди ко ји не же ле да да ју ни шта (да кле, фри рај де ра). Ова 
ма ла гру па фри рај де ра до вољ на је да сло ми це ло ку пан по ре дак са
рад ње. Јер љу ди ни су без у слов ни ал тру и сти: они же ле да са ра ђу
ју са мо под усло вом да и дру ги са ра ђу ју (та квих је углав ном око 
50%). Ка да они при ме те да су на и ви чи не, ко ји на сво јој гр ба чи но
се је дан део его и ста, и они пре ста ју да са ра ђу ју, чи ме ко лек тив но 
де ла ње про па да.

У дру гом де лу гра фи ко на 2, си ту а ци ја се ме ња јер се у 
том тре нут ку уво ди оп ци ја да фри рај де ри мо гу би ти ка жње ни. 
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Ка ко смо ви де ли, љу ди су скло ни ка жња ва њу из три раз ло га: (1) 
због на ле та емо ци ја (ка ква је бес, јер су ис па ли на ив чи не), (2) због 
ал тру и зма и нор ми са рад ње, и (3) због из град ње ре пу та ци је (тзв. 
стра те шко ка жња ва ње, ко је у овом слу ча ју не ра ди јер не мо же да 
об ја сни ка жња ва ње у по след њој рун ди ка да се игра за вр ша ва, и 
ви ше не ма раз ло га за из град њу ре пу та ци је, чи ме тро шко ви ка жња
ва ња пре ва зи ла зе до би ти).

Ди на ми ка са рад ње се још бо ље мо же са гле да ти на гра фи
ко ну 3. На ње му се ви ди да су чак и љу ди ко ји су спрем ни да са ра
ђу ју од по чет ка, да кле не по бит но ал тру и сти, ипак ра ци о нал ни јер 
сво ју стра те ги ју пла ни ра ју на ба зи ве ро ва ња о то ме ко ли ко дру ги 
да ју. У екс пе ри мен ту из ко јег је пре у зет гра фи кон, ја ви ло се 14% 
су бје ка та ко ји су се по на ша ли по тзв. кри ви при но са (hump-cur-
ve): они су да ва ли ма ње од про сеч ног до при но са пу них ал тру и ста 
(Fischbac her, Si mon Gac hter, & Ernst Fe hr, 2001). У екс пе ри мен ту 
је би ло и 30% без у слов них фри рај де ра. С об зи ром да по сте пе но 
сва ко схва та да оста ли из не ве ра ва ју њи хо ва ве ро ва ња и да ју ма ње 
не го што би тре ба ло, то их на во ди да и они са ми да ју ма ње. Ова ква 
пер вер ти ра на ди на ми ка ве ро ва ња на кра ју до во ди до сло ма ко лек
тив ног де ла ња, иако је знат на ве ћи на су бје ка та (64%) би ла спрем на 
на са рад њу.  

Да кле, као што по ка зу ју ови при ме ри, ал тру и зам ни је без
у сло ван, и то да ли ће ко лек тив но де ла ња би ти успе шно у ве ли кој 
ме ри за ви си од ди на ми ке од но са и ве ро ва ња ал тру и ста и фри рај де
ра у по пу ла ци ји. Оно што гра фи кон 2 по ка зу је, то је да ве ро ват но ћа 
успе ха са рад ње ра сте у усло ви ма у ко ји ма је при сут на мо гућ ност 
да ал тру и сти ка зне оне ко ји не же ле да са ра ђу ју ни по ко ју це ну.

Ме ђу тим, нај бо љи до каз тврд ње да је ал тру и стич ко по на
ша ње ра ци о нал но мо же се на ћи у екс пе ри мен ту Џеј мса Ан дре о ни
ја и Џо на Ми ле ра (An dre o ni & Mil ler, 2002). Они су ра ци о на ност 
ал тру и стич ког по на ша ња ис тра жи ва ли пу тем Игре дик та то ра. У 
тој игри, дик та тор до би ја од ре ђе ну су му нов ца (бу џет) ко ји мо же 
да рас по де ли из ме ђу се бе и при ма о ца. С об зи ром да је он дик та
тор, при ма лац мо ра да при хва ти су му ко ју год да дик та тор по ну ди. 
У прак си ове игре, но вац се че сто де ли по лапо ла, па се игра узи
ма као са вр ше ни при мер по сто ја ња нео г ти па про дру штве них и 
ал тру стич ких ста во ва. Ан дре о ни и Ми лер се пи та ју да ли се ово 
ал ру и стич ко по на ша ње мо же об ја сни ти кроз лич ни ин те рес, у сми
слу по сто ја ња кри ве ко ри сно сти пу тем ко је се то по на ша ње мо же 
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прет ста ви ти. Они су про ве ра ва ли да ли је то по на ша ње у скла ду са 
ге не ра ли зо ва ним ак си о мом от кри ве них пе фе рен ци ја (GARP). Уко
ли ко је сте он да се мо же за кљу чи ти да је ал тру и стич ки из бор ге не
ри сан по мо ћу функ ци је ко ри сно сти.

Гра фи кон 3: Ни во про сеч ног лич ног до при но са по осно ву ни воа 
сва ког про сеч ног до при но са дру гих чла но ва (Пре у зе то из: Urs 

Fischbac her, Si mon Gac hter, & Ernst Fe hr, “Are pe o ple con di ti o nally 
co o pe ra ti ve? Evi den ce from a pu blic go ods ex pe ri ment“, Eco no mics 

Let ters 71(3), p. 400)

За ми сли мо да се дик та то ру ка же да за ће за сва ку је ди ни
цу ко ју про сле ди при ма о цу мо ра ти да пла ти не ку це ну (као вр ста 
по ре за). Це на, или по рез, мо же да из но си 5. Да кле, за сва ку је ди
ни цу ко ју про сле ди при ма о цу, дик та тор ће мо ра ти да пла ти до дат
них 5 је ди ни ца по ре за. Ако узме мо у об зир и бу џет (од ре ци мо 100 
је ди ни ца), глав но пи та ње по ста је да ли по сто ји функ ци ја пре фе
рен ци ја ко ју дик та тор мак си ми зи ра. Ако по сто ји, то зна чи да је и 
ал тру и стич ко по на ша ње под јед на ко ра ци о нал но као кла сич но по
тро шач ко по на ша ње, у ко јем по тро шач во ди ра чу на о це ни ро ба.

Це не по је ди ни ци су у њи хо вој вер зи ји игре би ле 0.25, 
0.33, 0.5, 1, 2, 3, 4, а уку пан број је ди ни ца на рас по ла га њу дик
та то ри ма је био 40, 60, 75, 8 и 100. Они су от кри ли да је са мо 18 
игра ча од 176 пре кр ши ло ГАРП ак си ом. Да су њи хо ви из бо ри би ли 
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ге не ри са ни на су ми це, за оче ки ва ти је би ло да би њих 78 до 95% 
пре кр ши ло тај ак си ом. Из ово га се за кљу чу је да је ал тру и стич ке 
из бо ре мо гу ће за хва ти ти функ ци јом ко ри сно сти. На гра фи ко ну бр. 
4 при ка за ни су на ла зи ис тра жи ва ња.

Графикон 4: Плаћање диктатора са сумом од 100 (Преузето из: 
James Andreoni & John Miller, „Giving According to GARP: An 

Experimental Test of the Consistency of Preferences for Altruism“, 
Econometrica 70 (2), p. 747)

Бихејвиорални економисти против рационалности

Чи та ва згра да би хеј ви о рал не еко но ми је, или ис тра жи вач
ког про гра ма хе у ри сти ка и при стра сно сти, по чев ши од на ла за Да
ни је ла Ка не ма на и Еј мо са Твер ског из 1970их го ди на, са зда на је 
на иде ји да су љу ди си сте мат ски скло ни гре шка ма у ми шље њу и 
ира ци о нал ном по на ша њу, и, шта ви ше, да су “пред ви дљи во ира ци
о нал ни” (Ari je li, 2008). Иако њен циљ ни је да у пот пу но сти за ме
ни стан дард ни мо дел еко ном ске ра ци о нал но сти, већ да исти са мо 
про ду би и оја ча у ње го вим прет по став ка ма и, са мим тим, ње го вој 
тач но сти (Ho, Lim & Ca me rer, 2006), ње не те о ри је се че сто ин тер
пре ти ра ју као пот пу но од ба ци ва ње стан дард ног мо де ла (Wil kin
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son & Cla es, 2012). Да ли би хеј ви о рал на еко но ми ја за и ста до ка зу је 
људ ску ира ци о нал ност? Шта уоп ште до ка зу је тврд ња По ла Сло
ви ка да љу ди ни су “ло гич ни већ пре психоло гич ни” (Slo vic, 1995)?

По ста но ви шту Џо на та на Ко е на, људ ска ра ци о нал ност, у 
сми слу спо соб но сти де дук тив ног и про ба би ли стич ког ре зо но ва
ња, не мо же се те сти ра ти и до ка зи ва ти екс пе ри мен тал но (Co hen, 
1981). По ње му, скло ност љу ди ка чи ње њу ло гич ких гре ша ка у 
про ра чу ни ма, или оно што су би хеј ви о рал ни еко но ми сти скло ни 
да на зо ву ира ци о нал но шћу, по ње му су са мо “гре шке у ко ра ци ма” 
(per for man ce er rors), ко је пре до ка зу ју ин те ли ген ци ју и обра зо ва ње 
љу ди не го њи хо ву ира ци о нал ност. 

Као што сам већ на гла сио, људ ски мо зак је, као и сва ки 
дру ги људ ски ор ган, об ли ко ван про це сом ево лу ци је људ ске вр сте. 
Он је, са сво јим пра те ћим функ ци ја ма и спо соб но сти ма, адап та ци
ја, тј. по сле ди ца про се ка си ту а ци ја кроз ко је је про шао у про це су 
ево лу ци је и ко ји ма се у том про це су при ла го дио. Из тог раз ло га, 
ње го ве спо соб но сти не би тре ба ли об ја шња ва ти одво је но од при
ро де про бле ма ко је он мо рао да ре ша ва у исто ри ји вр сте3, па са мим 
тим ни одво је но од струк ту ре окру же ња у ко јем он и да нас опе ри
ше и до но си од лу ке. Ово је нај ја сни је на гла сио Хер берт Сај мон у 
сво јој кон цеп ци ји “огра ни че не ра ци о нал но сти” (Si mon, 1956). По 
ње го вом схва та њу, ис тра жи ва ње ра ци о нал но сти не мо же се све сти 
са мо на про на ла же ње ког ни тив них фа лич но сти људ ског ре зо но
ва ња и од лу чи ва ња; сам про цес од лу чи ва ња мо ра се из у ча ва ти у 
скло пу кон тек ста ши ре струк ту ре у ко јој се од лу чи ва ње де ша ва. 
Дру гим ре чи ма, при лич но је ла ко од лу ку про гла си ти ира ци о нал
ном уко ли ко се она де ша ва у окру же њу ко јем мо зак при род но ни
је при ла го ђен. Ве ћи на тих “не при ла го ђе них” окол но сти кре и ра се 
упра во у ла бо ра то риј ским усло ви ма.

Герд Ги ге рен зер је, на тра гу Хер бер та Сај мо на, људ ску 
ра ци о нал ност по ку шао да раз у ме као еколошкурационалност, су
прот ста вља ју ћи ње ну ин ту и тив ну при ро ду по ку ша ји ма да се она 

3 Из овог ста ва су Ден Спер бер и Уго Мер си је из ве ли тзв. ар гу мен та тив ну те о
ри ју људ ског ре зо но ва ња. По тој те о ри ји функ ци ја ре зо но ва ња ни је да тра жи 
(ло гич ку) исти ну већ да омо гу ћи љу ди ма да по бе де у рас пра ви. Да кле, по овој 
те о ри ји, си сте мат ске скло но сти љу ди кад при стра сно сти ма ни су фа лич но сти 
ума већ ње го во при род но ста ње. Ви ди Dan Sper ber & Hu go Mer ci er, „Why 
Do Hu mans Re a son? Ar gu ments for Ar gu men ta ti ve The ory“, in: Be ha vi o ral and 
Brain Sci en ces 34: 57111. Сти вен Пин кер је за пи сао да је људ ски мо зак „ди
зај ни ран за фит нес а не за исти ну. Исти на је не кад адап тив на а не кад ни је.“ 
Ви ди Ste ven Pin ker, How The Mind Works, W.W. Nor ton Com pany, 1997, str. 305.
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те сти ра пу тем за ко на фор мал не ло ги ке (Gi ge ren zer & Sel ten, 2001). 
По ње му, људ ска ин ту и ци ја је, због свог ево лу тив ног по ре кла, са
др жај но бо га ти ја од фор мал не ло ги ке. Иако та ин ту и тив на ис пу
ње ност љу де мо же на ве сти да на чи не ло гич ку гре шку у кон стру и
са ном окру же њу, она им ја ко че сто омо гу ћа ва и то да, у ствар ном 
све ту, ка да не ма ју пу но ин фор ма ци ја, ипак до не су нај бо љу од лу ку. 
У јед ном екс пе ри мен ту (Gi ge ren zer & Gold stein, 1996), Ги ге рен
зер и Да ни јел Голд сте ин су по ка за ли ка ко ко лек тив но не зна ње мо
же про из ве сти тач ни ју од лу ку у од но су на си ту а ци ју у ко јој љу ди 
има ју пу но ин фор ма ци ја о про бле му ко ји тре ба ре ши ти. За тач ну 
од лу ку у пр вом слу ча ју ни је био за ду жен не ка кав ком пју тер ски 
про ра чун ве ро ват но ћа на осно ву свих ре ле вант них ин фор ма ци ја, 
већ сле ђе ње јед но став не хе у ри сти ке пре по зна ва ња ко ја  ка же: “Ако 
пре по знаш име јед ног гра да, а не и дру гог, за кљу чи да град ко ји 
си пре по знао има ви ше ста нов ни ка”. Ова кав на чин од лу чи ва ња је 
ра ци о на лан из раз ло га што је при ку пља ње до дат них ин фор ма ци ја 
по не кад ја ко те шко, а че сто мо же би ти и ја ко ску по.

По би хеј ви о рал ним еко но ми сти ма, људ ска скло ност до
но ше њу од лу ка на осно ву то га ка ко су не ки из бо ри пред ста вље
ни, или уокви ре ни (fra ming), ти пи чан је при мер ира ци о нал но сти. 
На при мер, до ка за но је да ка да љу ди ма ко ји би тре ба ли да иду на 
опе ра ци ју то са оп шти те на сле де ћи на чин: “Има те 90% шан се да 
пре жи ви те”, они су скло ни ји да на опе ра ци ју оду у том слу ча ју, а у 
знат но ма њој ме ри ка да им то са оп шти те на сле де ћи на чин: “Има те 
10% шан се да умре те”. Ово је ира ци о нал но јер је објек тив на ве ро
ват но ћа иста у оба слу ча ја, а љу ди ипак раз ли чи то од лу чу ју у те 
две си ту а ци је.

Дру ги при мер је тзв. “про блем Лин де” ко ји слу жи као 
до каз по сто ја ња си сте мат ске гре шке у ви ду заблуде конјункци
је(Tversky & Kah ne man, 1982). По Ка не ма ну и Твер ском, од лу ка 
љу ди у екс пе ри мен ту да твр де да је ве ћа ве ро ват но ћа да је Лин да 
“слу жбе ни ца у бан ци и ак ти вист ки ња фе ми ни стич ког по кре та”, је 
ира ци о нал на јер очи глед но кр ши за ко не ло ги ке. Кон јунк ци ја два 
до га ђа ја (по пут го ре на ве де ног) ло гич ки не мо же би ти ве ћи скуп 
од јед ног ње го вог де ла (“Лин да је слу жбе ни ца у бан ци”). Ме ђу тим, 
из овог екс пе ри мен та Ги ге рен зер и Хер твиг не из во де за кљу чак да 
су љу ди ира ци о нал ни (Hert wig & Gi ge ren zer, 1990). Љу ди се у овој, 
као и у сва кој дру гој си ту а ци ји, по во де за ин ту и ци јом, па упо тре ба 
ло гич ких нор ми ко је су сле пе на са др жај те ин ту и ци је, мо гу за ве



71

   Милован Декић –                              ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ...

сти љу де на по гре шно раз ми шља ње. Да је упра во ово био про блем 
у екс пе ри мен ту Ка не ма на и Твер ског (упо тре ба ре чи и и вероват
ноћа), до ка за ли су Хер твиг и Ги ге рен зер ко ји су у сво јој вер зи ји 
екс пе ри мен та уме сто ре чи “ве ро ват но” ко ри сти ли из раз “ко ли ко”. 
“По сто ји сто ти не осо ба ко је су као Лин да. Ко ли ки број од њих је су 
(1) слу жбе ни це у бан ци, (2) слу жбе ни це у бан ци и ак ти вист ки ње 
у фе ми ни стич ком по кре ту?” У овој вер зи ји, љу ди ни су по чи ни ли 
за блу ду ко њунк ци је, чи ме су до ка за ли да је у пр во бит ном екс пе ри
мен ту до из ра жа ја до шла пре ин те ли гент на кон вер за циј ска ин ту и
ци ја не го си сте мат ски де фект у ми шље њу.

Глав ни про блем би хеј ви о рал не еко но ми је, по Ги ге рен зе
ру (Gi ge ren zer, 2005) је то што ње ни кон цеп ти не во де ни ку да, а 
на ро чи то не до бром пред ви ђа њу. Не ки од њих су то ли ко не у по тре
бљи ви да су у ста њу да об ја сне два су прот на фе но ме на. На при
мер, хе у ри сти ка ре пре зен та тив но сти се та у то ло шки ко ри сти у об
ја шње њу два су прот ста вље на фе но ме на ка кви су за блу да за гре ја не 
ру ке (hot hand fal lacy) (Gi lo vich, Tversky, Val lo ne 1985) и коц кар ска 
за блу да (gam bler’s fal lacy) (Tversky & Kah ne man, 1974). Из ми шља
ње ова квих “хе у ри сти ка” је ко рак уна зад у на у ци јер оне као та кве 
не ну де ни ка кав но ви пре дик тив ни и про це сни мо дел. (“Те о ри ју 
је ди но мо жеш по бе ди ти дру гом те о ри јом.” Gi ge ren zer, 2005, 51) 
Хе у ри сти ке, као ког ни тив ни про це си, ни су но ва гре шка, већ са
мо об ја шње ње при стра сно сти или гре шке. Та ко схва ће не, оне мо гу 
обез бе ди ти про це сне мо де ле фе но ме на за ко је још увек ни је по
ну ђе но до бро об ја шње ње. На при мер, тзв. при стра сност на кнад не 
па ме ти, или знаосамсвевре ме (hind sight bi as), је са мо ус пут ни 
про из вод адап тив ног ме ха ни зма на до град ње ме мо ри је. Про це сни 
мо дел ко ји је ус пео да за хва ти овај ме ха ни зам, РАФТ (Hof fra ge et 
al, 2005), успе шан је до 75% у пред ви ђа њу ка да ће се ја ви ти ова 
при стра ност, ка да ће се по ја ви ти у обр ну том об ли ку, или ка да ће 
из о ста ти. Ти ме је та ко ђе до ка за но при стра сност на кнад не па ме ти 
ни је си сте мат ска дис по зи ци ја већ пре по сле ди ца ин тер ак ци је из
ме ђу ког ни тив ног си сте ма и струк ту ре окру же ња.

Је дан од ти пич них при ме ра ира ци о нал но сти и тзв. не ста
бил них пре фе рен ци ја у би хеј ви о рал ној ли те ра ту ри је и скло ност 
ак те ра да од лу ку о то ме ка ко ће се у не кој игри по на ша ти усме ра
ва ју у скла ду са тим ка ко се игра на зи ва. До ка за но је, на при мер, 
да су бјек ти ви ше са ра ђу ју ка да им екс пе ри мен та тор са оп шти да 
игра ју Игру за јед ни це (Com mu nity Ga me), не го ка да им са оп шти 
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да игра ју Вол Стрит Игру (Wal Stre et Ga me) (Li ber man et al, 2004; 
Kay et al, 2003). Да ли је ово за и ста ира ци о нал но по на ша ње, и да ли 
кр ши кон зи стент ност пре фе рен ци ја? По Хер бер ту Гин ти су јед на 
од не за о би ла зних прет по став ки људ ског по на ша ња је си ту а ци о ни 
ка рак тер пре фе рен ци ја (Gin tis, 2013). По овом схва та њу пре фе рен
ци ја, у од ре ђе ним си ту а ци ја ма љу ди се мо гу по на ша ти у скла ду са 
нор ма ма ко је се уоби ча је но по шту ју у тим си ту а ци ја ма. Ова же
ља за по што ва њем нор ми се по сма тра као ме тапре фе рен ци ја. Ба
зич ни ин ди ви ду ал ни ме ха ни зам ре про дук ци је дру штве них нор ми 
су оче ки ва ња љу ди ко ји се на ла зе у нор ми ра ној си ту а ци ји. Та ко, 
не ки љу ди мо гу по што ва ти дру штве ну нор му за то што дру ги од 
њих оче ку ју да је они ис по шту ју. Уко ли ко до ка же мо да се љу ди у 
си ту а ци ја ма про же тим нор ма ма по на ша ју у скла ду са оче ки ва њи
ма, не за ви сно од соп стве не бри ге за бла го ста ње дру гих, то зна чи 
да оче ки ва ња дру гих ве за на за њи хо во по на ша ња има ју ути цај на 
њи хо во ре ал но по на ша ње у игра ма.

Ова кав до каз мо же се на ћи у екс пе ри мен ти ма Да не, Кеј на 
и Да у са (Da na et al, 2006). Њи хов чла нак но си сим бо ли чан на зив: 
оно што не знаш ме не мо же по вре ди ти: скуп (али ми ран) бег из 
игре дик та то ра. У две ва ри јан те екс пе ри мен та Игре дик та то ра, они 
су по ка за ли да су љу ди скло ни то ме да из бег ну си ту а ци је у ко ји
ма ће се од њих оче ки ва ти да се по на ша ју у скла ду са нор ма ма. У 
јед ној ва ри јан ти, су бјек ти су мо гли да уђу у игру и по де ле су му од 
10$ ка ко год по же ле (јер су дик та то ри) или да из бег ну игру и оду 
ку ћи са 9$. Су бјек ти су би ра ли дру гу оп ци ју, иако су у пр вој мо гли 
да про ђу бо ље (са свих 10$ у џе пу). Ин тер пре та ци ја је та да су се 
тру ди ли да из бег ну си ту а ци ју у ко јој ће, оче ки ва њи ма дру гих, би
ти под стак ну ти да на пра ве ви ше фер рас по де лу. Си ту а ци ја слич на 
овој се мо же ви де ти на ули ци, ка да не ко за о би ђе про сја ка упра во 
ка ко би за о би шао при ти сак да се по на ша у скла ду са оче ки ва њи ма 
и оп ште при хва ће ним нор ма ма.

Још је дан при мер из би хеј ви о рал не еко но ми је је вре мен
ска не кон зи стент ност, од но сно при су ство ви со ке сто пе дис кон то
ва ња вре ме на код љу ди. За по че так тре ба раз у ме ти да чи ње ни ца да 
ова кви ти по ви по на ша ња во де ка су боп ти мал ним жи вот ним из бо
ри ма (секс без за шти те, пре је да ње и сл.) не под ра зу ме ва и њи хо ву 
ира ци о нал ност. Као што смо ви де ли, ра ци о нал ност не под ра зу ме
ва и бла го ста ње.

Што се ти че дис кон то ва ња вре ме на, оно се мо же по ка за
ти као ра ци о нал но уко ли ко успе мо да га мо де ли ра мо кроз ме то
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до ло ги ју ве ро ва њапре фе рен ци јаогра ни че ња. То се мо же по сти ћи 
јед но став ним ши ре њем про сто ра из бо ра. На и ме, уко ли ко се про
стор вре мен ских пре фе рен ци ја са сто ји са мо од па ра: на гра датре
ну так пре у зи ма ња на гра де, он да пре фе рен ци је мо гу де ло ва ти као 
вре мен ски не кон зи стент не. Ме ђу тим, уко ли ко се про стор из бо ра 
про ши ри, до би ја мо дру га чи ју сли ку. У усло ви ма про ши ре ног про
сто ра, са три еле мен та: на гра даса да шњи тре ну тактре ну так пре у
зи ма ња на гра де, по на ша ње по ста је кон зи стент но. То до ка зу ју мо
де ли хи пер бо лич ког и ква зихи пер бо лич ког дис кон то ва ња (Ain slie 
& Ha slam, 1992).

На кра ју, Се гал (Se gal, 1987) и Ма ки на (Mac hi na, 1987) 
по ка за ли су на ко ји на чин је мо гу ће Елс бер гов (Ells berg, 1961) и 
Али сов (Al la is, 1953) па ра докс мо де ли ра ти као оче ки ва ну ко ри
сност са не ли не ар ним те жи на ма.

Неке импликације изнетог по јавне политике

Ис тра жи ва ње и раз у ме ва ње при ро де и ло ги ке људ ске ра
ци о нал но сти ни је од зна ча ја са мо за ауто ном ну ег зи стен ци ју дру
штве не на у ке. (На и ме, по Кар лу По пе ру, прин цип ра ци о нал но сти – 
или “де ла ња при клад ног си ту а ци ји” – је нул ти прин цип дру штве не 
на у ке, без ко га она не мо же да по сто ји (Pop per, 1994)).

Оно што је још ва жни је је то да ква ли тет и ефи ка сност 
јав них по ли ти ка увек за ви се од то га да ли њи хо ви кре а то ри до бро 
раз у ме ју ло ги ку људ ског по на ша ња (Sha fir, 2013). Из то га сле ди да 
је аде кват но тј. ем пи риј ски уте ме ље но раз у ме ва ње пра ве при ро де 
људ ске ра ци о нал но сти пр ва прет по став ка усва ја ња и спро во ђе ња 
оп ти мал них и ефи ка сних јав них по ли ти ка. 

Ве ћи на јав них по ли ти ка са вре ме них др жа ва скро је на је 
на осно ву уве ре ња да је чо век Ho mo eco no mi cus. Основ на ка рак
те ри сти ка Ho mo eco no mi cu sa је его и зам, или пре ци зни је тврд ња 
да по је ди нац са мо бри не за се бе (self-re gar ding) и да во ди ра чу на 
са мо о сво јим лич ним ма те ри јал ним ис пла та ма из са рад ње (у ви ду 
до ба ра или нов ча них до би та ка). По Де ну Ке ја ну, кон вен ци о нал
ну еко ном ску те о ри ју, у чи јем је ср цу Ho mo eco no mi cus и ко ја је 
стан дард на апа ра ту ра за ана ли зу и пред ла га ње јав них по ли ти ка, 
ка рак те ри шу че ти ри глав не тврд ње: (1) ак те ри су увек мак си ми за
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то ри бо гат ства (2) и ка рак те ри шу их хо мо ге не пре фе рен ци је; (3) у 
ко лек тив ном де ла њу увек по сто ји је дин стве ни екви ли бри јум, од
но сно јед на до ми нант на стра те ги ја за ак те ра (а то је фри рај динг); 
(4) про блем ко лек тив ног де ла ња се пре ва зи ла зи уво ђе њем екс тер
ног си сте ма под сти ца ја (Ka han, 2005). Па ра диг мат ски при мер ове 
те о ри је је Логикаколективногделања Ман ку ра Ол со на [1965].

Не до стат ке тврд ње под бро јем 3 смо већ утвр ди ли у прет
ход ним де ло ви ма. Тврд ња под ред ним бро јем 4 је та ко ђе на ро чи то 
ва жна за успе шно кре и ра ње јав них по ли ти ка. На и ме, стан дард на 
еко ном ска прет по став ка је да је де ла ње ак те ра увек по кре ну то пре
фе рен ци ја ма (тј. же ља ма) и огра ни че њи ма (ка ква су це не до ба ра, 
бу џет или вре ме). С об зи ром да су огра ни че ња лак ше мер љи ва од 
пре фе рен ци ја, ова би нар на ло ги ка има ла је и зна чај не им пли ка ци је 
по ди зајн јав них по ли ти ка: про ме ном си сте ма огра ни че ња, тј. под
сти ца ја, мо гу ће је ме ња ти и  људ ско по на ша ње. Ре ци мо, у сфе ри 
ка зне них по ли ти ка, као ре ше ње ова пер спек ти ва пред ла га ла је по
ве ћа ва ње тро шко ва кри ми нал не рад ње: с об зи ром да при ли ком чи
ње ња кри вич ног де ла по тен ци јал ни пре кр ши лац за ко на увек ра ди 
costbenefit ана ли зу, све што тре ба да ура ди мо да би га од вра ти ли 
од те рад ње је да по ве ћа мо це ну чи ње ња зло чи на. Или, у сфе ри од
но са прин ци па ла и аген та, ова пер спек ти ва по ро ди ла је сво је вр сан 
„за кон по на ша ња“ (Gne ezy et al., 2011): ве ћа пла та во ди ће ка по ве
ћа њу учин ко ви то сти рад ни ка на рад ном ме сту, а уче ни ци пла ће ни 
за до бре оце не до би ја ће све бо ље оце не у шко ли. У сфе ри дру штве
но ко ри сног по на ша ња вла да иста ло ги ка: уко ли ко љу де мо ти ви
ше мо ма те ри јал ним на гра да ма, они ће би ти скло ни ји да до при но се 
јав ном до бру (ре ци мо да се при кљу че ак ци ји до бро вољ ног да ва ња 
кр ви). Ме ђу тим, овај на чин раз ми шља ња, ко ји за не ма ру је при ро
ду људ ских пре фе рен ци ја, ску по је пла ћен. Оно што је у ана ли зи 
за не ма ре но то је по тен ци јал тзв. ин стрин сич них мо ти ва ци ја ко је 
под ра зу ме ва ју да љу ди мо гу ра ди ти не ке ства ри јед но став но за што 
што им се оне сви ђа ју, јер ужи ва ју у њи ма или за то што сма тра ју 
да је мо рал но ис прав но ра ди ти их (Ryan & De ci, 2000). По ли ти ка 
екс трин сич них, фи нан сиј ских или прав них ин тер вен ци ја мо же ис
ти сну ти (crowd out) те ин трин сич не мо ти ва ци је4.  По Се му Бо ул су 
че ти ри су глав на ме ха ни зма од го вор на за пер вер ти ра ни од нос под
сти ца ја и уну тра шњих мо ти ва ци ја. Под сти ца ји мо гу (1) от кри ти 
ин фор ма ци је о оно ме ко уво ди под сти цај, (2) фреј мо ва ти (fra ming) 
4 Те мељ ни пре гле ди на ла за од но са под сти ца ја и по на ша ња мо гу се на ћи у: 

Bow les & Po la niaReyes, 2009; Ka me ni ca, 2011.
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си ту а ци ју у ко јој се до но си од лу ка при че му фра ме су ге ри ше шта 
је од го ва ра ју ће по на ша ње у да тој си ту а ци ји, (3) угу ши ти осе ћај 
ауто но ми је код  по је ди на ца ко ји не во ле до ми на ци ју и кон тро лу, и 
(4) ути ца ти на про цес ко јим по је дин ци усва ја ју но ве пре фе рен ци је 
(Bow les  & Po lanyaReyes, 2009).

Уместо закључка:  
лекција једног економисте о пореклу људске 

продруштвености

Раз вој би хеј ви о рал не те о ри је ига ра зна чај но је уна пре дио 
на шу спо соб ност да људ ске ци ље ве тре ти ра мо пре као ствар чи ње
ни ца не го ло ги ке, што је од су штин ског зна ча ја за раз у ме ва ње људ
ског по на ша ња, ка ко у де скрип тив ном, исто та ко и у нор ма тив ном 
и пре дик тив ном сми слу. Је дан од исто риј ски пр вих и нај зна чај ни
јих по ма ка у том сме ру мо же мо на ћи код Ада ма Сми та. У свом 
де лу Теоријаморалнихосећања [1759] Смит је по ку шао да раз ви је 
те о ри ју мо ра ла (и то у пра вом сми слу ре чи те о ри ја): ко јих се то 
мо рал них на че ла љу ди при др жа ва ју у сва ко днев ном по на ша њу, ка
кво је њи хо во по ре кло и ко ји су ме ха ни зми њи хо ве ре про дук ци је 
(Smir, 2009, 70). Иако је Те о ри ја знат но сла би је по зна та од Богат
стванарода [1776], сам Смит је сма трао да је у пи та њу де ло ко је је 
да ле ко ва жни је за раз у ме ва ње функ ци о ни са ња људ ског дру штва5. 

Као и ње гов са вре ме ник Деј вид Хјум, и Смит је сма трао 
да је људ ско де ла ње ви ше про из вод ин стинк тив ног и емо тив ног 
не го ра ци о нал ног и про ра чу на тог. Увод на ре че ни ца Теорије гла си: 
„Ма ко ли ко се прет по ста вља ло да је чо век се би чан, очи глед но је 
да у ње го вој при ро ди по сто је не ка на че ла ко ја под сти чу ње го ву за
ин те ре со ва ност за сре ћу дру гих љу ди, и ко ја чи не да му је њи хо ва 
сре ћа по треб на, иако он сам од то га не ма ни шта осим за до вољ
ства што та кву сре ћу ви ди“ (ibid, 3). По Сми ту, осе ћај симпатије је 
кључ ни во дич мо рал ног раз ми шља ња и по на ша ња. Ка ко су љу ди 
по при ро ди дру штве на би ћа, „код сва ког ду шев ног ста ња ко ме је 
под ло жан чо ве ков дух, емо ци је по сма тра ча увек од го ва ра ју оно
ме што он, ужи вља ва ју ћи се у си ту а ци ју, за ми шља да осе ћај онај 
ко ји па ти“. Ово са о се ћа ње има и не у ро ло шки до каз: „Кад ви ди мо 

5 Док је по след ње, ше сто из да ње Теорије, ко је се по ја ви ло 1790. го ди не, би ло 
зна чај но до пу ње но у од но су  на прет ход на из да ња, по след ња два из да ња Бо
гатстванарода су са др жа ла тек не знат не про ме не у од но су на прет ход на.
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да не ко за мах не да уда ри не ко га по ру ци или но зи ми, при род но, 
тог тре нут ка устук не мо и по ву че мо сво ју ру ку или но гу; а кад уда
рац пад не, и ми у из ве сној ме ри осе ти мо по вре ду и бол уда ре ног“ 
(ibid, 4). Смит на гла ша ва и емо ци о нал ну ди мен зи ју људ ске про
дру штве но сти: „Ка да је ства ра ла чо ве ка за жи вот у дру штву, при
ро да га је об да ри ла по чет ном и су штин ском же љом да чи ни при
јат но сти сво јој са бра ћи, као и по чет ним и су штин ским гну ша њем 
пре ма све му што их по вре ђу је. На у чи ла га је да осе ћа за до вољ ство 
због њи хо вог по вољ ног и бол због њи хо вог не по вољ ног ста ва. Она 
је ово одо бра ва ње учи ни ла не чим нај ла ска ви јим и нај при јат ни јим 
за ње га, а њи хо во нео до бра ва ње не чим нај муч ни јим и не чим што 
нај ви ше вре ђа“(ibid, 108). Дру гим ре чи ма, ка да љу ди по вре де не ко 
пра ви ло по на ша ња они ће се осе ћа ти ло ше, што је до во љан знак да 
та кво по на ша ње тре ба из бе га ва ти у бу дућ но сти.

Ко је је по ре кло ових „на че ла“ ко ја чо ве ка под сти чу да, 
по ред сво јих, во ди ра чу на и о ис хо ди ма са рад ње по дру ге љу де? 
Ово пи та ње је о су штин ског зна ча ја за раз у ме ва ње при ро де људ ске 
ра ци о нал но сти и дру штве но сти. По Сми ту, мо рал но ра су ђи ва ње је 
про из вод дру штве не ин тер ак ци је, од но сно ис ку стве ног уче ња ко је 
у осно ви има по сма тра ње и ими ти ра ње дру гих љу ди. Смит до бро 
при ме ћу је да су при стра сност, јед но стра ност и крат ко ви дост „из
вор по ло ви не свих по ре ме ћа ја у на шем жи во ту“(ibid, 138). Ме ђу
тим, по сма тра ње по на ша ња дру гих љу ди чо ве ка до во ди до фор ми
ра ња оп штих пра ви ла о то ме шта је по доб но и ис прав но, шта тре ба 
чи ни ти а шта из бе га ва ти. Ка да схва ти да „зна чај ни дру ги“ де ле и 
оправ да ва ју тај оп шти став, чо век по чи ње да осе ћа за до вољ ство 
због то га што чи ни оно што сви до жи вља ва ју као ис прав но. Од 
тог тре нут ка чо век од лу чу је да не кр ши оп ште при хва ће на пра ви ла 
по на ша ња, јер би у су прот ном по стао пред мет нео до бра ва ња, пре
зи ра, мр жње и ка жња ва ња. Са дру ге стра не, по што ва ње пра ви ла ка 
ње му при вла чи осе ћа ња љу ба ви, за хвал но сти и ди вље ња од стра не 
дру гих љу ди. За то, на јед ном, по ста је у ин те ре су чо ве ка да се по на
ша у скла ду са пра ви ли ма, и, шта ви ше, да не пре ста но тра жи при
ли ку где мо же да ис по ља ва оп ште при хва ће но по на ша ње. Дру гим 
ре чи ма, „оп ште пра ви ло ства ра се тек по што на осно ву ис ку ства 
утвр ди мо да  све ак ци је из ве сне вр сте, или све окол но сти из ве
сне вр сте, ре дов но на и ла зе на одо бра ва ње или, та ко ђе ре дов но, на 
осу ду ... То је на чин на ко ји се ства ра ју пра ви ла мо рал но сти“ (ibid, 
139). Та пра ви ла мо ра ла ко ри гу ју на ше иде је о то ме шта тре ба ра
ди ти. Она има ју и пот по ру у емо ци ја ма: уко ли ко ура ди мо не што 
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што је су прот но пра ви ли ма, ка да за вр ши мо са тим чи ном и ста ви
мо се у уло гу дру гих ко ји нас хлад но крв но по сма тра ју, ми до би
ја мо на пад гри же са ве сти и ка ја ња ко ји нас уз не ми ра ва ју и му че6.

По Сми ту, чо век је увек по де љен да две лич но сти: јед ну 
ко ја де ла, и дру гу ко ја тре ба да про су ђу је да ли је по на ша ње пр ве 
оправ да но. Ова дру га лич ност (не ка вр ста огле да ла пр ве) но си на
зив „не при стра сни по сма трач“. Не при стра сни по сма трач је кључ
ни ме ха ни зам пре ко ко га се ре про ду ку је ко лек тив на мо рал ност. 
Он под ра зу ме ва не за ин те ре со ва ност, од но сно из ме шта ње се бе на 
уни вер зал но ста ја ли ште за ко је нам се чи ни да га де ле све љу ди, 
и по том про це њи ва ње соп стве ног по на ша ња са  те уда ље не тач ке. 
Смит ка же: „Ми ни кад не мо же мо спо зна ти сво ја осе ћа ња и мо ти ве 
ни ти сте ћи не ки суд о њи ма уко ли ко се бе не укло ни мо из по ло жа ја 
у ко ме се при род но на ла зи мо и не на сто ји мо да ствар по сма тра
мо са из ве сне уда ље но сти од нас са мих. Но, то ни смо у ста њу да 
учи ни мо ни на ко ји дру ги на чин до на сто је ћи да на ства ри гле да мо 
очи ма дру гих љу ди или она ко ка ко би ти дру ги љу ди на њих нај ве
ро ват ни је гле да ли“ (Smit, 2009, 103).

Ка да не при стра сни по сма трач про ђе кроз про цес би о ло
шке и кул тур не ко е во лу ци је на дру штве ном ни воу, тј. не ке вр сте 
про це са „не ви дљи ве ру ке“ у сфе ри мо ра ла, он по ста је оли чен у 
ви ду дру штве них нор ми, тра ди ци је, вред но сти и, уоп ште но, јед ног 
ду бо ког, спон та ног мо рал ног и кул тур ног по рет ка дру штва, ко ји 
на да ље по је дин ци ма слу жи као не фор мал на ори јен та ци ја за њи
хо ва сва ко днев на де ла ња. Ова вр ста по рет ка је из вор оно га што 
је Вер нон Смит, по пут Ги ге рен зе ра, на звао „еко ло шка ра ци о нал
ност“: по на ша ње је еко ло шки ра ци о нал но у оној ме ри у ко јој се 
при ла го ди ло струк ту ри окру же ња у ко јем опе ри ше. Дру гим ре чи
ма, смер ни це за „еко ло шки ра ци о нал но“ де ла ње из вла че се упра во 

6 Сјај но об ја шње ње овог про це са по ну дио је Фри дрих фон Ха јек (ко ји је ина че 
био ин спи ри сан овим мо де лом раз ми шља ња ка ра ке ри стич ним за Шкот ско 
про све ти тељ ство). Он ка же: „Уче ње то га ка ко се тре ба по на ша ти је ви ше из
вор не го резултат уви да, ра зу ма и раз у ме ва ња. Чо век ни је ро ђен му дар, ра
ци о на лан и до бар, већ је на у чен да та кав по ста не. Ни је наш ин те лект ство рио 
наш мо рал; пре су људ ске ин тер ак ци је во ђе не на шим мо ра лом омо гу ћи ле 
раст ра зу ма и мо гућ но сти по ве за них са њим. Чо век је по стао ин те ли ген та њер 
је по сто ја ла тра ди ци ја – она ко ја ле жи из ме ђу ин стинк та и ра зу ма – из ко је 
мо же да учи. А ова традиција ни је из ра сла из спо соб но сти да се ра ци о нал
но ин тер пре ти ра ју уоче не чи ње ни це већ из на ви ке од го во ра (ha bit of re spon-
ding). Она је у осно ви го во ри ла чо ве ку шта би или не  би тре бао да ра ди у 
од ре ђе ним окол но сти ма, а не шта мо ра да оче ку је да се де си.“ (Hayek, 1988, 
2122)
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из оног до ме на оног пре ћут ног, им пли цит ног, че сто ин стинк тив ног 
зна ња, ко је сам спо ме нуо у тре ћем па ра гра фу овог де ла. Ово им
пли цит но зна ње је од пре суд ног зна ча ја за функ ци о ни са ње ка ко 
дру штва, та ко и са мих љу ди: по ре чи ма Фри дри ха Ха је ка, ка да би
смо пре ста ли да ра ди мо оно че му не зна мо раз лог, вр ло бр зо би смо 
убр зо би ли мр тви (Hayek, 1988, 68)7.

Сми то ва Теорија моралних осећања се као зна ча јан из
вор уви да за дру штве ну те о ри ју и по ли тич ку фи ло зо фи ју от кри ва 
то ком по след њих не ко ли ко го ди на. Она је од по себ ног зна ча ја за 
уса вр ша ва ње кла сич них мо де ла еко ном ског по на ша ња ко ји са мо
стал но ни су у ста њу да об ја сне број не на ла зе еко ном ских екс пе ри
ме на та ка кви су они са Игром дик та то ра, Игром јав них до ба ра и 
Игром по ве ре ња. Без ин те гри са ња те о ри је мо рал ног по на ша ња у 
об ја шње ње и пред ви ђа ње еко ном ског по на ша ња не ма да љег уна
пре ђе ња дру штве не те о ри је (Ste vens, 2011). На кра ју, вре ди спо
ме ну ти и по ку шај  Аш ра фа, Ка ме ре ра и Ло вен сти на ко ји су по
ку ша ли да до ка жу да је Адам Смит, сво јим при сту пом људ ском 
по на ша њу, за слу жио да бу де сма тран пр вим би хеј ви о рал ним еко
но ми стом (As hraf, Ca me rer, Lo e wen ste in, 2005).
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Milovan Dekić

ARE HUMANS RATIONALLY 
PROSIOCIAL? SOME 

 EVIDENCE FROM 
 BEHAVIORAL GAME THEORY

S u m m a r y

In the ar tic le I am of fe ring fin dings from be ha vi o ral ex pe ri ments that 
de mon stra te that ra ti o nal pre fe ren ces are the fo un da tion of hu man 
pro so cial be ha vi or. First of all I ex pla in what ra ti o na lity me ans, and 
then how ra ti o nal pre fe ren ces cor re la te with va lu es and so cial norms 
in ge ne ra ting so cial co o pe ra tion. Then I re vi ew pos si ble an swers to 
be ha vi o ral eco no mists who ar gue that hu mans are of ten ir ra ti o nal. 
Then I re fer to so me les sons po licy ma kers co uld le arn from de mon
stra ted hu man pro so cial ra ti o na lity. In the fi nal part, in stead of a con
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clu sion, I re vi ew the ex pla na ti on that Adam Smith pro po sed re gar
ding the ori gin and na tu re of hu man pro so ci a lity.
Keywords: ra ti o na lity, pro so ci a lity, so cial norms, va lu es, pre fe ren
ces, he u ri stics, mo ra lity, be ha vi o ral eco no mics

 

* Овај рад је примљен 21 фебруара 2015. године а прихваћен за штампу на 
састанку Редакције 20. марта 2015. године.




