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Leta 1984 je izšla izvirna, španska verzija Drevesa spoznanja El arbol del conocimiento, 

angleški prevod The Tree of Knowledge: The Biological Roots of Human Understanding in 

nemški Der Baum der Erkenntnis tri leta kasneje. Do danes je bila prevedena v več kot deset 

jezikov. Temelj te knjige predstavljajo sadovi spoznanj iz dveh esejev Maturane in Varele: 

»Biologija spoznavanja« in Autopoiesis2. Prednost Drevesa spoznanja pred esejema je velika 

didaktična kakovost. Drevo spoznanja se laže bere, je bolj pregledno, opremljeno z bogatimi in 

zanimivimi ilustracijami, ne da bi to škodovalo vsebini ali da bi se znižala znanstvena kvaliteta 

teksta. Drevo spoznanja se nam tako razodeva kot znanstveni pa tudi estetski dosežek. Lepota 

tega dela je v elegantnosti mišljenja kot tudi v obliki, v kateri je posredovano. Knjiga je v svetu 

naletela na velik odmev na zelo različnih področjih znanosti, od nevrofiziologije do filozofije in 

novih znastvenih disciplin, ki jih bova natančneje opisala v drugem poglavju pričujočega teksta. 

Kljub temu, da je ozadje knjige v veliki meri biološko, ne gre za biološko delo, ampak za 

epistemološko in evolucijsko transdisciplinarno študijo. O pojmu transdisciplinarnosti bo govora 

v drugem poglavju, takoj pa morava pojasniti rabo besede epistemologija. Uporabljala jo bova v 

širokem, Batesonovem smislu, kot označbo za osnovne premise, ki pogojujejo spoznavanje in 

delovanje. Sledeč Keeneyu3 v epistemološko domeno sodi odgovarjanje na dvoje osnovnih 

vprašanj: kako mislimo, zaznavamo in se odločamo in kaj mislimo, zaznavamo in se odločamo. 

Osrednje sporočilo Drevesa spoznanja razprši navidezno dvojnost in pokaže, da je vprašanje 

kako vemo neločljivo povezano z vprašanjem kaj vemo.  

 

 

Kako je nastajalo Drevo spoznanja? 
 

V zvezi z napredkom znanosti smo navajeni razmišljati o avtorju, vendar gre tudi za 

avtorstvo, torej za kokreacijo, soustvarjanje, ki nastaja v plodnih, večkrat tudi naključnih 

srečanjih med ljudmi. Za začetek vas torej vabiva na kratko popotovanje v preteklost in v okolja, 

kjer je začelo rasti Drevo spoznanja Maturane in Varele.  

Maturana je v svojem uvodu k zgoraj omenjenima esejema4 na zanimiv način prikazal 

nekaj detajlov s svoje osebne in strokovne življenjske poti. Najprej pove, da so ga že od otroštva 

                                                           
1
 Esej je bil objavljen v Možina, M., Kordeš, U. (2005).  Obiranje sadov z drevesa spoznanja : spremna beseda. V: 

MATURANA, Humberto R., VARELA, Francisco J. Drevo spoznanja, (Studia humanitatis). 2. natis. Ljubljana: 

Studia Humanitatis, str. 219-248. 
2
 Objavljena l. 1980 v knjigi Autopoiesis and Cognition (Reidel, London). Prim. op. 3 v Predgovoru.  

3
 Prim.: B. P. Keeney, Aestetics of Change, The Guilford Press, New York, 1983, str. 17. 

4
 H. Maturana in F. Varela, Autopoiesis and Cognition, Reidel, London, 1980, str. xi–xxx. 
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naprej zanimale živali in rastline in se je pogosto spraševal, kaj jih dela žive. Leta 1948 je kot 

študent medicine v prvem letniku napisal pesem, ki se v prostem prevodu glasi: 

 

Kaj je smrt za gledalca? / Kaj je smrt za umirajočega? / Teža neznana in 

nerazumljiva, / boleč udarec egoizmu prvega; / za drugega tišina, mir, nič. / Prvi čuti 

svoj napuh v jezi / in si ne more misliti / da po smrti ni ničesar / in da je po smrti / zgolj 

smrt. / Drugi v svoji tišini/ne zavedajoč se svoje veličastnosti, / ne čuti in ne ve ničesar, / 

ker smrt je smrt / in življenje brez smrti / je zgolj praznina. 

 

Maturana pravi, da pesem sicer ni bogve kaj, da pa izraža implicitno vprašanje: kakšne 

vrste sistemi so živi sistemi, da lahko umrejo, in kako to, da lahko spoznavajo? Leta 1954 je 

začel s študijem biologije v Angliji in nato nadaljeval v ZDA. Leta 1960 se je vrnil domov v Čile 

in nato na medicinski fakulteti v Santiagu delal raziskave na področju nevrofiziologije in 

nevroanatomije, in sicer o fenomenu zaznave.  

Humberto Maturana in Jerry Y. Lettvin sta v člankih o žabjem vidu leta 1959 in 1960 

gradila na implicitni predpostavki: obstaja objektivna (absolutna) realnost zunaj živali, ki je od 

nje neodvisna in ki jo ta lahko zaznava (spoznava); žival lahko dobljene informacije uporabi za 

“izračun” obnašanja, ki bo ustrezal zaznani situaciji. Ta predpostavka se je jasno kazala v 

njunem jeziku. Opisala sta različne vrste ganglijskih celic v mrežnici kot detektorje oblik in 

govorila sta o detekciji plena in sovražnika. Ko se jima je leta 1964 pridružila Gabriela Uribe in 

so skupaj začeli z raziskovanjem barvnega vida, so s starim pristopom naleteli na nepremostljive 

ovire. Ugotavljali so namreč, da so različne oblike in spektri kompozicij v okolju povzročali ista 

doživetja barv, torej ni bilo korelacije med aktivnostjo mrežnice in fizikalnimi dražljaji iz 

organizmovega okolja. Tako so potem poskušali najti korelacijo med aktivnostjo mrežnice in 

doživljanjem barv. Ta korak jih je pripeljal do novih težav, saj so morali sprejeti dejstvo, da 

živčni sistem sam določa svojo aktivnost, ne pa zunanji svet, ki lahko le sproži določeno notranjo 

aktivnost živčnega sistema. Prišli so torej do temeljnega odkritja, da je živčni sistem treba 

pojmovati kot zaprt sistem, če hočemo razložiti njegovo delovanje, in da na zaznavo ne moremo 

gledati kot na “prijemanje” zunanje realnosti, temveč kot na njeno specifikacijo. Skladno s tem v 

delovanju živčnega sistema kot zaprtega omrežja ni možno razlikovati med zaznavo in 

halucinacijo. Kot aforizem je von Glasersfeld to izrazil na konferenci New Trends in Cognitive 

Science (Dunaj, 1997): “Vsi haluciniramo, nekateri bolj drugi pa manj preživetveno uspešno.” 

V istih letih, ko so potekale omenjene raziskave, je Maturana kot asistent imel za študente 

medicine pet predavanj o izvoru živih sistemov. Nek študent ga je vprašal: “Kaj se je zgodilo 

pred toliko in toliko miljardami let, tako da lahko rečete, da se je življenje začelo prav takrat?” 

Maturana mu ni znal odgovoriti, vendar je vse bolj intenzivno začel iskati odgovore na 

vprašanja: katera značilnost živih sistemov, ki izvira iz samih začetkov življenja na zemlji, je od 

takrat ostala nespremenjena? Okoli katere nespremenljive značilnosti živih sistemov se odvija 

naravna selekcija? Lahko je govoril o raznih oblikah in funkcijah življenja in bil skupaj s študenti 

navdušen nad harmonijo narave, lahko je prepoznaval žive sisteme ob srečanjih z njimi, vendar 

pa ni znal odgovoriti, kaj pravzaprav so. Lahko je našteval značilnosti živih sistemov, kot so 

reprodukcija, dednost, rast, vzburljivost itn., vendar še tako dolg seznam ne bi pomenil odgovora 

na temeljno vprašanje. 

Po mnogih letih raznih poskusov je spoznal, da so bile težave pri odgovarjanju na to 

vprašanje epistemološke in lingvistične. Začel je pritrjevati mnenju svojega profesorja J. Z. 

Younga, da z danim jezikom lahko povemo samo tisto, kar ta jezik dovoljuje. Nehal je 
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razmišljati o živih sistemih kot o odprtih sistemih, ki naj bi jih definiralo okolje, in začel razvijati 

jezik, ki bi opisal in ohranil avtonomijo kot osrednjo značilnost živih sistemov. Moral se je torej 

izogniti pojmom, kot so namen, cilj, uporaba ali funkcija, ker kažejo na odnos, ne pa na zaprtost. 

Tako je prišel do razlikovanja med samoreferenčnimi (dogajanje v njih je določeno glede na njih 

same; sem naj bi spadali tudi živi sistemi) in aloreferenčnimi sistemi (te je mogoče opredeliti le 

glede na kontekst). 

Nato se je posvetil proučevanju spoznavanja kot biološkega problema. Potreboval je nov 

jezik, da bi o fenomenih zaznave in spoznavanja lahko govoril kot o fenomenih, ki so lastni 

zaprtemu živčnemu sistemu. Vprašanje, “kako organizem prihaja do informacije o okolju”, je 

moral spremeniti v “kako pride do tega, da ima organizem strukturo, ki mu omogoča, da ustrezno 

deluje v okolju, v katerem obstaja.” Semantično vprašanje se je spremenilo v strukturno 

vprašanje. 

Maja 1968 je prišlo na čilski državni univerzi do revolucije. Študentje so prevzeli 

upravljanje univerze v svoje roke in poskušali na novo formulirati filozofijo njene organizacije. 

Maturano so povabili k sodelovanju. Vse običajno študijske aktivnosti so se prekinile in 

študentje in nekaj članov pedagoškega osebja so poskušali povedati nekaj novega. Ni bilo lahko. 

Jezik se je pokazal kot past, vendar je bilo celotno doživetje zelo poučno, saj je Maturana dojel, 

da je to, kar človek sliši, odvisno od poslušalca. Če je bil dovolj pozoren, je lahko opazil, da je 

tisto, kar je bilo izrečeno ob koncu diskusije, pomenilo čisto nekaj drugega kot to, kar je bilo 

rečeno na začetku. Neizpodbitno se je pokazalo, da se poslušalci med diskusijskim procesom 

spremenijo. Če se je komu uspelo vsaj malo osvoboditi lastnega ega, je lahko začel res poslušati 

in njegov jezik se je pričel spreminjati; šele nato in samo nato je lahko izrekel nove stvari. To 

dogajanje na univerzi je trajalo nekaj mesecev.  

Septembra istega leta je Maturana sprejel vabilo Heinza von Foersterja iz Biološkega 

računalniškega laboratorija na Univerzi v Urbani v Illinoisu. Poleg tega ga je von Foerster 

povabil na simpozij, kjer naj bi govoril o tem, do kod je prišla nevrofiziologija spoznavanja v 

svojih odkritjih. Sprejel je vabilo in se odločil, da ne bo govoril o nevronskih zankah, živčnih 

impulzih ali sinapsah. Intenzivni meseci študentskih nemirov so bili zanj tako pomembni, da je 

napisal članek o naravi spoznavnega procesa iz vidika nevrobiologa, torej o tem, kaj se med 

spoznavanjem kot biološkim fenomenom dogaja v organizmu. Pri tem je ugotovil, da si njegovi 

navidezno nasprotujoči si akademski dejavnosti dejansko ne nasprotujeta in da se nanašata na isti 

pojav: spoznavanje in delovanje živega sistema – vključno z živčnim sistemom, kadar je prisoten 

– sta torej eno in isto. Tako je za ta simpozij nastal esej »Biologija spoznavanja«. Maturana rad 

pove, da je v tem obdobju podvomil, ali je sploh še pri zdravi pameti, saj je pri prepoznavanju 

vseh posledic temeljne krožnosti oziroma rekurzivnosti celotnega spoznavanja za nekaj časa 

izgubil občutek trdnih tal pod nogami. Leta 1969 je tudi prvič začel govoriti o živih sistemih kot 

o enotah, za katere je značilna temeljna krožnost v proizvajanju lastnih sestavin. 

Varela je bil leta 1966 in 1967 Maturanov študent v Santiagu, od 1968 do 1970 je 

doktoriral na Harvardu, nato pa se je vrnil v Maturanov laboratorij. Leta 1970 sta skupaj začela 

delati na celovitem opisu krožne organizacije živih sistemov in njenih posledicah. Maturana je 

bil nezadovoljen z izrazom “krožna organizacija”, želel je najti besedo, ki bi zaobjela temeljno 

značilnost organizacije vsega živega, to je avtonomijo. Prav tedaj se je Maturana po naključju 

pogovarjal s prijateljem Josejem Bulnesom o njegovem eseju o Don Kihotu, v katerem je 

analiziral Don Kihotovo dilemo – ali naj sledi poti orožja (praxis, akcije) ali poti besede (poiesis, 

stvaritve, kreacije, proizvajanja). Maturana pravi, da se je takrat prvič zavedel možnosti besede 
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“poiesis” in skoval besedo: autopoiesis5. Zazdelo se mu je, da ta beseda lahko naravnost 

posreduje to, kar se dogaja v dinamiki avtonomije, lastne živim sistemom. Leta 1972 je to besedo 

prvič objavil v knjižici (v španščini) z naslovom De Maquinas y Sere Vivos.6 

Po političnem prevratu leta 1973 sta morala Maturana, ki je ostal v Čilu, in Varela, ki je 

emigriral, nadaljevati svoje raziskovalno delo daleč narazen. Vsak posebej sta razvijala nova 

področja raziskovanja. Šele leta 1980 sta lahko nadaljevala s skupnim delom v Santiagu. Ko sta 

istega leta izšla angleška prevoda esejev »Biologija spoznavanja« in Autopoiesis: organizacija 

živega, ni bilo več dvoma, da sta avtorja prebila zvočni zid v novo znanstveno paradigmo, kar je 

v uvodu k drugem eseju potrdil tudi Stafford Beer, eno velikih imen sodobne kibernetike. 

Kolegoma z neprikritim navdušenjem priznava, da sta odprla nova obzorja v biologiji, 

kibernetiki, epistemologiji, psihologiji in še marsikje. In to ne interdisciplinarno, temveč 

transdisciplinarno. Na metasistemski način sta presegla mrtvotoke modernih (sub)specializiranih 

znanosti in navidezni izhod v interdisciplinarnost. Ustvarila sta sintezo na višji ravni, kar tudi 

pomeni, da njunega prispevka ni mogoče klasificirati v predale starih kategorij in disciplin. Kdor 

esej o autopoiesis resno vzame, mora na novo premisliti celotno znanje. Maturanov in Varelov 

autopoiesis sodi v “novo knjižnico”:  

 

“Autopoiesis (samoproizvajanje) je vrsta samoorganizacije … Avtopoetski sistem 

je organiziran (definiran kot enota) kot mreža procesov proizvajanja (preoblikovanja in 

razgrajevanja) sestavin, ki: 

(i) prek svojih interakcij in transformacij neprestano obnavljajo in ustvarjajo 

mrežo procesov (odnosov), ki so jih proizvedli; 

(ii) sistem vzpostavljajo kot konkretno enoto v prostoru, v katerem sestavine 

obstajajo, tako da določajo topološko področje njegove realizacije kot take mreže. 

Avtopoetski sistem torej neprenehoma ustvarja in določa svojo organizacijo, tako da 

deluje kot sistem proizvajanja lastnih sestavin ob stalnih perturbacijah in kompenzacijah 

teh perturbacij. Avtopoetski sistem je torej homeostatski (ali bolje odnosno-statični) 

sistem, ki ima lastno organizacijo (mrežo odnosov, ki ga definira) za temeljno 

spremenljivko, katero ohranja konstantno … Izid produktivnih interakcij sestavnih delov 

sistema so prav ti sestavni deli. To je organizacija življenja in istočasno organizacija 

avtonomije.”7  

 

Če pogledamo to definicijo autopoiesis, lahko ugotovimo, da so posledice avtopoetske 

organizacije zelo velike: 

 

“1. Avtopoetski sistemi so avtonomni; to pomeni, da vse spremembe podrejajo 

                                                           
5
 Besedo autopoiesis smo pustili v grškem originalu, zato da bi opozorili na razliko od besede 

“avtopoetika”, ki se danes pogosto uporablja v slovenskem literarnem prostoru in želi poudariti predvsem 

izvirnost oziroma enkratno ustvarjalnost posameznega avtorja in ni povezana z Maturanovimi idejami. Po 

drugi strani pa je Maturanova teorija avtopoeze pri nas naletela na ugoden odmev v socioloških krogih 

(F. Adam, I. Bernik, F. Mali) preko sodelovanja z Niklasom Luhmannom (Soziale Systeme, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 1988) in Helmutom Willkejem, tako da se je pojem “avtopoetičnosti” pri nas prijel v 

družbenih znanostih. Prim.: F. Mali, “Pojem avtopoetičnosti in njegova uporaba v družbenih znanostih”, 

Teorija in praksa, št. 30, 1993, str. 969–977. 
6
 Gl. op. 2 v Predgovoru. 

7
 Maturana, Varela, Autopoiesis and Cognition, str. 78–79; poudarki U. K. in M. M. 
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vzdrževanju lastne organizacije, ne glede na to, kako globoke so lahko njihove 

transformacije v procesu.  

2. Avtopoetski sistemi imajo individualnost; to pomeni, da prek vzdrževanja 

nespremenljivosti svoje organizacije, ki jo neprenehoma proizvajajo, aktivno vzdržujejo 

identiteto, ki je neodvisna od interakcij z opazovalcem. 

3. Avtopoetski sistemi so enote zaradi in samo zaradi svoje specifične avtopoetske 

organizacije: njihove operacije določajo njihove meje v procesu samoproizvajanja. 

4. Avtopoetski sistemi nimajo vhodov (inputov) in izhodov (outputov). Lahko jih 

perturbirajo nepovezani dogodki in lahko pride do notranjih strukturnih sprememb, ki 

kompenzirajo te perturbacije. Če se perturbacije ponavljajo, lahko pride v sistemu do 

ponavljajočih se nizov notranjih sprememb, ki so lahko enake ali pa ne. Katerikoli niz 

notranjih sprememb pa je vedno podrejen vzdrževanju organizacije sistema, to je pogoj, 

ki definira avtopoetski sistem. Katerikoli odnos med temi spremembami in potekom 

perturbacij, na katerega lahko pokažemo, spada v področje, v katerem sistem opazujemo, 

nima pa to zveze z njegovo organizacijo.”8 

  

V eseju Autopoiesis pa je ostalo odprto oziroma sporno vprašanje, ali so tudi človeške 

družbe biološki sistemi, torej ali so tudi socialni sistemi oziroma institucije avtopoetski in s tem 

živi sistemi. Avtorja nista našla soglasja o tem, Beer pa je na to vprašanje odločno pritrdilno 

odgovoril. Maturana še danes vztraja na razlikovanju med živimi in socialnimi sistemi in 

predlaga, da skupek avtopoetskih sistemov, ki so prek realizacije svoje autopoiesis v rekurzivni 

interakciji drug z drugim, ustvarja in integrira sistem, ki deluje kot medij, v katerem uresničujejo 

svojo autopoiesis.  

Po obdobju plodnega sodelovanja sta Maturana in Varela nadaljevala vsak svojo pot. 

Maturana še danes živi in dela v Čilu, Varela pa se je kot vodja na nacionalnem centru za 

znanstveno raziskovanje in kot profesor kognitivne znanosti in epistemologije vsidral v Parizu. 

Že v osemdesetih letih je začel intenzivno delati na sintezi kognitivne znanosti in budizma, s 

čimer se ukvarja še danes. V devetdesetih letih plodno sodeluje tudi z Dalai Lamo, s katerim sta 

izdala zanimivi knjigi.9 

 

 

Drevo spoznanja kot del znanosti o kompleksnosti 
 

Znanost nam je dolgo na vsakem koraku potrjevala prepričanje, da živimo v svetu 

nespornih zaznav, v svetu, katerega podobo lahko z našim zaznavnim aparatom “pograbimo” in 

v obliki reprezentacij shranimo v glavi. Znanstveno dojemanje resničnosti je dolgo temeljilo na 

objektivnem pogledu “od zunaj”, ki predpostavlja opazovalca, neodvisnega od dogodkov, ki jih 

opazuje (in popisuje). Na prvi pogled se zdi, da bi z opustitvijo takega pogleda zamajali trdnost, 

kredibilnost in celo samo možnost znanstvenega diskurza. Kljub temu pa so znanstveniki v 

preteklosti že nekajkrat zaslutili, da se navidezna trdnost izkustvenega sveta ob pobližjem 

pogledu začne rahljati. Kot vemo, je Kant med drugimi razlogi proti psihologiji kot empirični 

znanosti navedel tudi argument, da se “duh spreminja, ko proučuje samega sebe”. Podobno 
                                                           
8
 Prav tam, str. 80–81; poudarki U. K. in M. M. 

9
 Prim. J. W. Hayward, Gentle Bridges – Conversations with Dalai Lama on the Sciences of Mind, 

Shambala, 1992; in Dalai Lama, F. Varela, Sleeping, Dreaming and Dying – An Exploration of 

Consciousness with Dalai Lama, Wisdom Publications, 1997. 
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krožnost je opazil tudi slavni angleški fizik David Bohm10 in nasploh moderna kvantna fizika, ki 

se ne more ogniti vplivu opazovanja na opazovano (obratno pa je zaenkrat še ne zanima). Vsem 

pa je skupno, da so sovplivanje opazovanja in resničnosti videli kot nekakšne nadležne in 

posamične “paradokse”. Maturana in Varela storita ravno nasprotno: nenehno porajanje sveta 

skozi proces spoznavanja vzameta za svojo epistemološko osnovo. Resničnosti in spoznavanja 

ne obravnavata ločeno, ampak v njuni dinamični povezavi vidita ključ za njuno razumevanje:  

 

“Ta krožnost, ta povezanost med delovanjem in izkušnjo, ta neločljivost med 

določenim načinom bivanja in sliko, ki jo ustvarimo o svetu, nam pravi, da sleherno 

spoznavno dejanje poraja svet.”11 
 

V njunih opisih oziroma spoznanjih je vedno prisoten tudi “opisovalec”, “spoznavajoči” 

oziroma “opazovalec” – takoj na začetku svoje knjige opozorita bralca na temeljni aforizem, da 

je vse, kar je povedano, rekel nekdo. Skozi Drevo spoznanja avtorja korak za korakom 

dokazujeta, da “vsakršno spoznavno doživetje vključuje spoznavalca na oseben način, 

zakoreninjen v njegovi biološki strukturi.” Tudi znanost ne more biti izvzeta iz te zanke. Vsako 

znanstveno teorijo, pa naj bo še tako empirična in eksaktna, je “povedal” nekdo. Znanost je 

epistemološko ekvivalentna drugim načinom spoznavanja in zato tudi nima nobene apriorne 

osnove, da bi si prilaščala mesto bolj merodajne in bolj veljavne razsodnice glede problemov 

človeka in sveta. Ustvarja oziroma poraja svoj svet v skladu s svojimi pravili, prav tako kot to na 

primer počneta v skladu s svojimi pravili religija in umetnost. Nobeden od teh svetov pa ni 

nadrejen drugemu. 

Resničnost in spoznavanje sta torej krožno povezana in nas vedno vodita k določenemu 

človeku ali ljudem v določen prostor in čas, v poseben svet. Kdor lahko na primer gleda na 

določene probleme hkrati skozi prizmo znanosti, religije in umetnosti, lahko zagleda večjo 

kompleksnost, ki mu je ne omogoča posamezna perspektiva. 

Gregory Bateson je tudi opozarjal na redukcionizem znanstvenega mišljenja – ko postane 

le to preprosta zbirka “trikov” za poenostavljanje in cepljenje kompleksnih, kibernetično 

povezanih sistemov na kratke izseke vzročnih verig – in na možnost popravka tega 

redukcionizma z estetskim načinom mišljenja in delovanja.12 Kako ob množici tehnoloških 

“trikov” ohraniti zavest o (in s tem spoštovanje do) kompleksnosti živih sistemov, postaja torej 

temeljno vprašanje za novo paradigmo v znanosti. 

Maturana in Varela veliko prispevata prav k raziskovanju in ohranjanju kompleksnosti. S 

tem sta se pridružila pomembnemu trendu v moderni znanosti. Gre za tako imenovane sistemske 

znanosti13 ali kot se v zadnjem času vse bolj pogosto uporabljata sinonima – teorije kompleksnih 

sistemov14 oziroma znanosti o kompleksnosti.15 Ta pristop poskuša preseči razne oblike 

redukcionizmov in je vedno bolj prisoten v vseh vejah znanosti. Kot pravi Heinz von Foerster, je 

“transdisciplinaren”. Transdisciplinarnost znanosti o kompleksnosti pa po njegovem pomeni: 

                                                           
10

 D. Bohm, Quantum Theory; Constable and Co., London, 1954. 
11

 H. Maturana in F. Varela, The Tree of Knowledge – The Biological Roots of Human Understanding, 

New Science Library, Boston in London, 1988, str. 26. V tem prevodu na str. XXX. 
12

 G. Bateson, Mind and Nature: A Necessary Unity, Bantam, New York, 1988, str. 145. 
13

 B. A. Snow, Education in the Systems Sciences, The Elmwood Institute, Berkeley, 1990, str. 8. 
14

 Kratky, K. W. in F. Wallner, ur., Grundprinzipien der Selbst-organisation, Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, Darmstadt, 1990, str. 8. 
15

 B. A. Snow, Education in the Systems Sciences, The Elmwood Institute, Berkeley, 1990, str. 8 
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– razumevanje detajlov (znotraj posamezne discipline), 

– interdisciplinarnost (torej povezovanje razumevanja detajlov med raznimi disciplinami), 

– razumevanje razumevanja samega.16  

  

Tretji kriterij – znanstvenikovo zavedanje svojih epistemoloških predpostavk – je rdeča 

nit Drevesa spoznanja in skupna točka znanosti o kompleksnosti. Bateson17 ugotavlja, da je 

“nemogoče trditi, da nimamo epistemologije. Če kdo trdi kaj takega, to samo pomeni, da ima 

slabo epistemologijo.” V svoji kritiki humanistične psihologije je pokazal, da različni pristopi 

(kot primera omenja behaviorizem in psihoanalizo) na bolj fundamentalnem nivoju pripadajo 

istemu svetovnemu nazoru, ki predpostavlja “materialni zunanji svet fizikalnih objektov, ki so 

podrejeni zakonom sile in energije”. Ta nivo je Bateson imenoval »epistemologija«. Očitno gre 

za mnogo širše pojmovanje te besede, kot smo ga navajeni iz konteksta filozofske tradicije. 

V filozofski praksi epistemologija združuje množico analitičnih tehnik, ki opisujejo 

procese spoznavanja in njihove meje. Epistemologijo pa po Keeneyu18 lahko najdemo tudi pri 

eksperimentalinh disciplinah, kot je biologija in nevrofiziologija. Prizadevanja “eksperimentalne 

epistemologije” Warrena McCullocha, Jerryja Lettvina, Heinza von Foersterja, Maturane in 

Varele uvršča Bradford P. Keeney med osnove za izgradnjo nove, tako imenovane nelinijske 

epistemologije.  

Keeney gre pri iskanju epistemoloških prizadevanj še dlje: na sociokulturnem področju 

vidi epistemologijo kot študij načinov, kako ljudje ali sistemi ljudi vedo in kako mislijo, da vedo. 

S take perspektive postane “antropologija kritičen študij epistemologije”.19 Pri preučevanju 

epistemologije v najbolj širokem smislu gre torej za spoznavanje, kako ljudje konstruirajo in 

kako ohranjanjo svoje navade spoznavanja.20 

Večino sistemskih znanstvenikov druži spoznanje, da atomističen, redukcionističen, 

antikontekstualen način razmišljanja, temelječ na principih analitične logike in proučevanju 

kombinacij diskretnih elementov, ne more privesti do zadovoljivega opisa kompleksnih pojavov. 

Prevladuje prepričanje, da je edina možnost za celostno razumevanje takih problemov 

sprememba spoznavnih navad oziroma epistemologije (kot besedo razume znanost o 

kompleksnosti).  

Po Batesonu je najbolj primerno orodje za izgradnjo in uporabo nove epistemološke 

osnove kibernetika. Kibernetika je znanost o shemah in organizaciji, ne glede na materialno 

realizacijo. Proučuje raznolikost, kontrolo, krožnost, adaptacijo, evolucijo, procese opazovanja in 

odločanja. Z uporabo teorije samoreference na procese opazovanja, vključno s kognicijo, je bila 

kibernetika uporabljena na sami sebi. Tako je razvila epistemologijo sistemov, ki vključuje svoje 

opazovalce. To je tako imenovana kibernetika kibernetike (Margaret Mead), nova kibernetika 

oziroma kibernetika opazujočih sistemov (Gordon Pask), kibernetika drugega reda (Heinz von 

Foerster), ki se zanima za ontologijo spoznavanja. Ta kibernetika se razlikuje od kibernetike 

                                                           
16

 Heinz von Foerster v Predgovoru k: Snow, nav. delo, str. iii. 
17

 G. Bateson,  »The Thing of it is«, v: Katz, Marsh, Thompson, ur., Explorations of planetary culture at 

the Lindisfarne conferences: Earth’s answer, Harper & Row, New York, 1977. 
18

 Keeney, Aestetics of Change, str. 13.  
19

 Keeney (nav. delo) navaja Batesona na str. 13. 
20

 Prim.: Keeney, Aestetics of Change. Uporaba besede “navada” nas spomni na Humeova in Kantova 

epistemološka razmišljanja in tako zaključi krog, ki pelje od filozofije preko naravoslovja in humanistike 

nazaj k filozofiji. 
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prvega reda, ki se je bolj zanimala za ontologijo sistemov, ki naj bi jih bilo mogoče opazovati 

neodvisno, od zunaj. Kibernetika je vplivala na mnoga področja znanosti (na primer na 

kognitivne znanosti, komunikacijsko znanost, elektroniko, znanost o upravljanju, računalništvo, 

vzgojo, ekologijo, ekonomijo, politične vede, psihoterapijo). 

Blaine A. Snow, ki je pozimi leta 1990 izdal svetovni pregled vsebin in ustanov, ki se 

ukvarjajo z raziskavami in izobraževanjem na področju znanosti o kompleksnosti,21 postavlja ob 

bok kibernetike še tri sistemske znanosti, ki so se pojavile v štiridesetih letih tega stoletja.  

Prva je splošna teorija sistemov, ki spodbuja razvoj teoretičnih sistemov, uporabnih na 

več kot le na enem tradicionalnem področju znanja, saj raziskuje izomorfnost konceptov in 

zakonov. S to teorijo sta povezani tektologija Roberta Bogdana in holizem Jana C. Smutsa. Tudi 

splošna teorija sistemov je vplivala na mnoga področja (na primer na znanost o upravljanju, na 

izobraževanje, teoretično biologijo, ekologijo, ekonomijo, urbanizem, urejanje krajine, politične 

vede, psihoterapijo). 

Raziskovanja samoorganizacije in neravnotežnih sistemov izhajajo s področij, kot so 

fizikalna kemija, dinamika tekočin, biofizika in iz v zadnjem času razvitih znanosti o 

kompleksnih dinamičnih sistemih in o kaosu. 

Te prve štiri raziskovalne tradicije so zgradile velik del teoretičnega okvirja, znotraj 

katerega so naredila nove korake nekatera tradicionalna področja in tako v mnogočem postala 

sistemske znanosti. Razvila se je na primer sistemska ekologija, ki je razširila področje klasične 

ekologije na splošno proučevanje funkcionalnih odnosov znotraj naravnih sistemov in med 

naravnim okoljem in človeškimi sistemi. Sistemska terapija je s kliničnim raziskovanjem 

prispevala k razumevanju, kako v kontekstu medčloveških odnosov nastajajo razne motnje, kot 

na primer shizofrensko ali odvisnostno obnašanje. Zanimivo je, da so prav sistemsko orientirani 

terapevti do zdaj pokazali tudi največ interesa za sodelovanje z Maturano in Varelo (kar kaže na 

to, da tolikokrat omenjano povezovanje izkušnje s teorijo ni zgolj prazno besedičenje). Treba je 

omeniti še prispevke, ki so k teoriji kompleksnih sistemov prišli s področja tako imenovane 

skupinske dinamike oziroma skupinskega dela. Mnogi znanstveniki (na primer Lewin, Moreno) 

so raziskovali spontano doživljanje v skupinah in možnosti razvoja ustvarjalnih demokratičnih 

odnosov s pomočjo modeliranja oziroma opisovanja spontanega dogajanja. Maturana je pokazal, 

da nereflektirano sprejemanje spontanosti na socialni ravni pomeni neposredno nevarnost 

totalitarizma. Teorija kompleksnih sistemov odpira možnosti za upoštevanje pomena 

opazovalca, ki v skupinski samoopis vnaša etične dileme in ki odpira možnost umevanja ljubezni 

kot nepogrešljive dimenzije za doseganje novih razvojnih možnosti družbe oziroma socialnih 

sistemov.22  

Pri pregledu znanosti o kompleksnosti in z njimi povezanih disciplin imajo posebno 

mesto kognitivne znanosti, ki so doživele v zadnjih nekaj desetletjih skokovit razcvet. V 

marsičem so se razvijale vzporedno s sistemsko znanostjo in so še posebej blizu kibernetike in 

računalniške znanosti. Gre za področje, kjer je sistemski, transdisciplinaren pristop skoraj nujen, 

saj kognitivne znanosti črpajo iz številnih specializiranih področij (na primer nevroznanosti, 

umetna inteligenca, kognitivna psihologija, filozofija duha oziroma kognitivna filozofija, …). 

Postopno izgrajevanje boljšega razumevanja kognicije je postala osrednja skrb mnogih 

sistemskih raziskovalcev. Kognitivne znanosti v zadnjih letih preživljajo precejšnjo krizo, saj se 

kljub mnogim novim spoznanjem ne morejo približati osnovnemu vprašanju – opisu relacije med 

                                                           
21

 Snow, Education in the Systems Sciences, str. 7–14. 
22

 V Predgovoru h knjigi: Maturana, Varela, Autopoiesis and Cognition str. xxiv–xxx. 



9 

duševnimi procesi in telesom. Vse bolj očitno in priznano dejstvo je, da je omenjena kriza 

posledica stare epistemološke paradigme, ki ne razume krožne povezanosti doživljanja in 

delovanja23. Večina kognitivnih znanstvenikov je hotela preučevati duševnost in zavest brez 

predhodnega samospraševanja o svojih epistemoloških predpostavkah. Z zavestjo o krožnosti 

samospoznavanja in samoizgrajevanja sta avtorja Drevesa spoznanja napovedala novo smer, ki 

jo je Varela pozneje imenoval enaktivizem. Le-ta temelji na prepričanju, da »kognicija ni 

reprezentacija vnaprej danega sveta v vnaprej danem umu, ampak je bolj porajanje sveta in uma 

na podlagi njune zgodovine in dejanj«.24  

Kot celota naštete multidisciplinarne znanosti predstavljajo novo sintezo v moderni 

znanosti. Njene nove razsežnosti in mejnike šele začenjamo razumeti. Glavna ovira pri 

dojemanju novosti, ki jih prinašajo znanosti o kompleksnosti, je v tem, da temeljijo na novi 

epistemološki osnovi, vse, o čemer mislimo, govorimo in kar počnemo, pa je pogojeno z našo 

sedanjo (staro) epistemološko pozicijo. Keeney pravi: “Kar kdo vidi, bo vedno oblikovano glede 

na svet, v katerem trenutno deluje. Pogoj za to, da bi lahko videl (in razumel, op. U. K. in M. M.) 

alternativni svet, je, da biva v tem svetu.”25 Pričujoči tekst lahko le pokaže poti k alternativni 

epistemologiji in hkrati opozarja na možnost, da je vsaka od teh poti nejasna ali spremenjena z 

bralčevim svetovnim nazorom. Da bi resnično razumeli kibernetično epistemologijo, ki je 

podlaga znanosti o kompleksnosti, pa moramo slišati, govoriti in razumeti njen jezik.  

 

Poglejmo si nekaj ključnih značilnosti in konceptov znanosti o kompleksnosti (ta oris 

prav tako temelji na že omenjeni publikaciji Blainea A. Snowa):26 

 

– kompleksnost in sistemskost; multiplost, raznolikost; 

raziskovanje kompleksnosti sistemov (ali v sistemih) običajno vključuje veliko število 

spremenljivk, ki so povezane z velikim številom objektov, delov, elementov v interakciji 

drug z drugim in z njihovim zunanjim okoljem; 

 

– nelinearnost in kaos; nedoločenost, nepredvidljivost; 

večina kompleksnih sistemov kaže veliko stopnjo nelinearnosti in zahteva za svoj opis 

uporabo nelinearnih enačb. Nelinearni elementi sistema pomenijo, da so stanja sistema v 

prihodnosti zelo nepredvidljiva. Odkritje kaosa v nelinearnih sistemih je bolj ali manj 

zasenčilo idealni klasični determinizem; 

 

– časovnost in evolucija; proces in funkcija, nepovratnost, dinamika; 

Večina kompleksnih sistemov izgleda kot dinamično zaporedje koherentnih, razvijajočih 

se, interaktivnih procesov, ki se občasno kažejo v stabilnih strukturah. Nimajo jasno 

definiranih stabilnih stanj, temveč veliko možnih ravnotežnih stanj. Za razumevanje sveta 

na vseh področjih sta temeljnega pomena čas in nepovratnost. Zaradi tega je procesna 

filozofija postala osrednji predmet diskusij. Razvoj empiričnih znanosti in znanosti o 

kompleksnosti je omogočil nadaljni razvoj obče teorije evolucije za sisteme vseh vrst; 

 

                                                           
23

 Na to kažejo na primer spoznanja konferenc New Trends in Cognitive Science, Dunaj, 1997 in Tucson 

III, Tucson, 1998. 
24

 F. J. Varela, E. Thompson in E. Rosch, The Embodied Mind, The MIT Press, 1991, str. 9. 
25

 Keeney, Aestetics of Change, str. 15. 
26

 Gl. op. 12. 
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– daleč od ravnotežnih pogojev; 

delna odprtost sistema se izraža v stalni izmenjavi snovi in energije z okoljem. Ravnotežno 

stanje bi pomenilo ustavitev izmenjave z okoljem, torej smrt oziroma izgubo identitete 

sistema; 

 

– mreža ali vzporedna interakcija in struktura; medsebojne povezave; 

za kompleksne sisteme je pogosto značilna vzporedna mrežna struktura s številnimi 

povezavami med enotami. Možgani so morda najbolj dovršen primer zelo gostih 

medsebojnih povezav vzporednih mrežij, kjer potekajo paralelno distribuirani procesi. 

To pomeni, da se procesiranje ne odvija po tako imenovanem drevesu odločanja, kjer vodi 

od začetka do konca procesa linearna veriga zaporednih operacij, ampak gre za holografsko 

dogajanje (to je sodelovanje vseh delov sistema hkrati). 

 

– krožnost; povratna zveza, rekurzivnost, samoreferenčnost, autopoiesis; 

ponavljajoča se tema v znanostih o kompleksnosti so razne oblike krožnih ali 

samoreferenčnih procesov; ti vključujejo povratne zveze in krožne vzročne procese vseh 

vrst: 

a) A vodi v B, B vodi v C, C vodi v A; 

b) A vodi v B in B vodi v A; 

c) A vodi v A (za samoobnavljajoči in samoreferenčni proces živih bitij se uporablja pojem 

autopoiesis); 

 

– celostnost, celota in samoorganizacija; nastanek, povezave, sinteza; 

sistemi z mnogimi spremenljivkami zaradi nelinearnosti kažejo obnašanja ali lastnosti, ki 

se jih ne da izpeljati iz lastnosti ali struktur njihovih sestavnih delov. Upoštevanje celote je 

zato nujni sestavni del pri raziskovanju nelinearnih sistemov. Trenutno prihaja do premika 

stran od popolnoma redukcionističnega pristopa k bolj uravnoteženemu opisu delov in 

celote v interakciji kompleksnega sistema; 

 

– nematerializem; poudarek na informaciji, komunikaciji in organizaciji; 

na splošno se principi kompleksnih sistemov lahko uporabljajo ne glede na to, kako so ti 

principi realizirani v materiji; sistem je seznam spremenljivk, ne pa objekt ali stvar. 

Pozornost na »sisteme« pomeni ustrezno osredotočenost na nematerialno področje 

informacije in entropije, kontrole in komunikacije, reda, organizacije, vzorca in odnosov, 

pretoka in izmenjave informacij, kodiranja, epistemologije itn. in na zakone, ki iz njih 

izhajajo in za katere se včasih uporablja skupni naziv fizika informacije; 

 

– opazovanje opazovanja, spoznavanje spoznavanja, nepogrešljivost epistemologije; 

vsako delovanje je pogojeno z epistemološkim konceptom akterja. Prej samoumevna 

izključitev opazovalca iz dogajanja postane pri znanosti o kompleksnih sistemih, še 

posebej pa pri preučevanju kognicije, nemogoča. To je privedlo do razvoja koncepta 

epistemologije sistemov, ki v opazovanje, spoznavanje sistema vključuje neizogibno 

samoreferenco obeh, tako opazovalca, spoznavalca kot sistema njegovega opazovanja, 

spoznavanja; 

 

– računalniška perspektiva; 
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s svojo veliko sposobnostjo simuliranja in modeliranja kompleksnih sistemov je računalnik 

primarno raziskovalno orodje znanosti o kompleksnosti. Tako je na osnovi masovne 

uporabe v sodobni znanosti računalnik postal legitimno orodje za preverjanje hipotez in 

napovedovanje razvoja sistemov. Vprašanje računalniške simulacije človekovih 

kognitivnih procesov je še danes eno najbolj aktualnih vprašanj v kognitivni znanosti. V 

okviru že več desetletij trajajočega gibanja, znanega kot umetna inteligenca, si 

znanstveniki zastavljajo cilje manjšega in večjega dometa. »Prvega tipa je smer, ki 

uporablja računalnik zgolj kot pomagalo pri raziskovanju duha oziroma zavesti, kjer nam 

poskusi simulacije kognitivnega procesiranja omogočajo boljše razumevanje dogajanja v 

človeku. Smer drugega tipa pa obravnava hipotetični računalnik, ki ne bi zgolj simuliral 

človekovih spoznavnih sposobnosti, temveč bi jih dejansko posedoval tudi sam, imel bi 

torej sposobnosti duha, zavesti. Glede slednjega so raziskovalci zelo neenotnega mnenja«;27 

 

– nov pogled na cilj znanstvenega dela; 

točna napoved prihodnosti kompleksnih sistemov je zaradi njihove notranje dinamike 

nemogoča. Naloga modeliranja takih sistemov zato ni toliko določanje natančnih povezav 

oziroma preslikav med vhodi in izhodi, ampak iskanje načinov za usmerjanje sistema proti 

določeni točki v njegovem konfiguracijskem prostoru, t. j. prostoru vseh možnih stanj 

sistema.28 

 

Večina od teh tem je tesno povezanih in se med seboj navezujejo. Skupaj predstavljajo 

novo orientacijo v znanstvenem raziskovanju. Prispevki Maturane in Varele so pomembni pri 

opisu samoreferenčnih sistemov, krožnosti in evolucijskih procesov. Še posebej pa je njuna 

zasluga razvijanje novega jezika, ki omogoča jasnejše opisovanje konceptov drugega reda (na 

primer spoznavanje spoznavanja).  

 

 

 

Etika spoznavanja 

 

Kot sva že omenila, se za Maturano in Varelo resničnost poraja v opazovalčevi dejavnosti 

spoznavanja, ko razlikuje in s tem vsebini svojega opazovanja vdihne življenje. Maturana in 

Varela imenujeta ta ustvarjalni kognitivni proces »ontiranje« sveta. Samemu pojmu resničnosti se 

ne odpovesta, postavita ga le v oklepaj. 

(Resničnost) – če jo tako napišemo, zagovarjamo stališče, da je vsaka resničnost vezana 

na določenega posameznika in kontekst. S tem pa se odrečemo veliki skušnjavi gotovosti in 

objektivnosti, ki ji lahko vedno znova kaj hitro podležemo, ko glede določenega (znanstvenega) 

konstrukta najdemo soglasje z drugimi in ta konstrukt dobi karakter nečesa Resničnega, 

Objektivnega, torej od nas in naših odnosov neodvisnega (tako imenovana dekontekstualizacija). 

Ko postavimo resničnost v oklepaj, se podrejo tradicionalne meje med »trdimi« znanostmi in 

»mehko« filozofijo. To je na šaljiv način kazal tudi napis na vratih inštituta, kjer sta delala 

                                                           
27

 Cit. po: L. Šugman Bohinc, »Razgovor o razgovoru: od spoznavanja spoznavanja k razumevanju 

razumevanja v jeziku kibernetike drugega reda«, magistrska naloga, Fakulteta za filozofijo – oddelek za 

psihologijo, Ljubljana, 1996, str. 9. 
28

 J. Forrester, “Global Modelling Revisited”, Futures, 14. 4. 1982, str. 95–110. Gl. tudi: H. Willke, 

Sistemska teorija razvitih družb, FDV, Ljubljana, 1993.  
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Maturana in Varela. Ob starih, vgraviranih napisih »Instituto de neurobiologia« in 

»Epistemologia Experimental«, je bilo napisano z roko: »Neurofilosofia«! 

Richard Rorty meni, da ni načina, po katerem bi veljavnost naših prepričanj ugotavljali s 

preverjanjem točnosti naših mentalnih reprezentacij sveta (točnosti idej in njihovih predmetov). 

Naša prepričanja zagovarjamo skozi družbeni proces konverzacije, v kateri poskušamo prepričati 

druge v to, kar sami verjamemo. Razumeti naravo človeškega spozna(va)nja pomeni razumeti 

spozna(va)nje kot opravičevanje, zagovarjanje našega prepričanja, ne pa vse točnejšo 

reprezentacijo Resničnosti.29 

Maturana pritrjuje, da odpira s svojim delom temeljno spremembo konceptualnega 

mišljenja in konceptov zaznavanja. Hkrati opozarja na družbene posledice, ki nujno izhajajo iz 

njegovega dela. S tega vidika je pripravljen razpravljati o številnih problemih, ki bi v našem času 

lahko pomenili katastrofo svetovnih razsežnosti, na primer o atomski nevarnosti in 

prenaseljenosti: 

 

»Atomski problem vzpostavljamo sami in sami smo odgovorni za to, ali ga bomo 

rešili. Sprememba je vedno mogoča, problem je želja po spremembi: če ne želimo 

atomskega orožja, ga moramo odstraniti. Če mi, ljudje, tega ne naredimo, to pomeni, da 

ga hočemo imeti. 

Če ljudje rečejo: tega se zavedamo in potem ničesar ne naredijo, to dokazuje, da 

se prav tega ne zavedajo. Če ravno tega ne naredimo zaradi nečesa, kar razumemo kot 

problem, potem ni res, da se tega zavedamo, in tudi ni res, da je to za nas problem … Če 

bomo vedno, kadar se ponudi možnost, govorili o tem, ne bomo ustvarjali strahu, ampak 

zavest, potem bodo naša osebna dejanja povezana z našo zaskrbljenostjo in prej ali slej bo 

dovolj ljudi delovalo tako, da se bodo zgodile tudi spremembe v večjem merilu.«30  

 

Ko razlaga, da pomembnih sprememb (ki neizogibno vključujejo ravnanje ljudi) ni 

mogoče doseči s prisilo oziroma z diktaturo kakšne elitne manjšine, navaja kot primer delo svoje 

matere, ki je bila tik pred drugo svetovno vojno socialna delavka v čilski zdravstveni mreži. 

Takrat je bil za to državo velik problem pogostnost sifilitičnih obolenj. To je bil čas, ko zaradi 

številnih tabujev ni bilo mogoče govoriti o temah, povezanih s spolnimi odnosi. Njegova mati 

Olga Romecin se je povezala z zdravnikom, ki je bil prav tako zaskrbljen kot ona. Skupaj sta si 

zamislila kampanjo, ki naj bi pokazala na ta problem kot na problem države. Angažirali so 

umetnike, ki so izdelali različne plakate, in določenega dne je bila vsa država preplavljena z 

njimi. Plakati so pojasnjevali, kakšni so znaki sifilisa, vzroke zanj, kako je mogoče to bolezen 

prepoznati, kako pride do okužbe, kakšno je zdravljenje, kje je možno dobiti pomoč, kakšna je 

povezava s spolnimi odnosi itn. Sprejet je bil zakon, ki je zahteval krvne preiskave za sprejem v 

službo pa tudi za vsak odhod v tujino. Zakon ni nikogar silil k zdravljenju, ampak le v to, da so 

ljudje izvedeli, ali so se okužili. Kot človek, ki se sprašuje o razmerju med znanostjo in družbo, 

je Maturana še vedno pod globokim vtisom, kako velike spremembe so se zgodile v vedenju 

ljudi s tem, ko so se zares odprli do vprašanj spolnosti, spolnih bolezni itn. Ko tako pogledamo 

na dogajanje v družinskem ozadju Humberta Maturane, lahko bolje razumemo tudi njegov odnos 

do znanosti in njegov aktivizem ter zvezo med enim in drugim. Maturana je znanstvenik, ki se 

zaveda ontoloških, epistemoloških in etičnih dimenzij svojega poklica. 
                                                           
29

 Povzeto po: Šugman Bohinc, prav tam, str. 14. 
30

 H. Maturana, “Interview mit Humberto Maturana”, Internationale Gesellschaft für  systemische 

Therapie, Wiesloch, 1988 (str. 2–8), str. 3. 
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Tako tudi v Drevesu spoznanja Maturana in Varela poudarjata, da ima njun način 

znanstvenega mišljenja neizogibne etične posledice. Če bo bralec knjigo resno bral, na kar 

avtorja opozarjata in vabita v uvodu, in ob njej razmišljal o svojem načinu razmišljanja in 

delovanja, potem bo to vplivalo tako na njegovo strokovno kot tudi človeško identiteto oziroma 

držo. Tovrstno razglabljanje se bo načitanemu bralcu verjetno zdel naiven poskus navdušenca, ki 

nima nobenih »odvečnih« znanj, ki bi ga motila. Pa ni tako! Gre za poskus ohranitve jasnosti in 

iskrenosti v morju abstraktnih konceptov, ki navadno zamegljujejo bistvo. Poudarke, naštete v 

tem poglavju, je treba brati s svežimi očmi, drugače ne bodo razumljeni. Seveda se lahko bralec 

odloči tudi drugače in bere pričujoči tekst z distance in brez preverjanja svojih apriornih stališč, 

vendar bo v tem primeru naletel le na množico praznih fraz. Novost, ki jo prinaša Drevo 

spoznanja, ni nekaj, kar bi se lahko izrazilo z uporabo klasične znanstvene dikcije ali pa 

kvečjemu z njeno rahlo modifikacijo. Za razumevanje osnovnega sporočila Drevesa spoznanja je 

potreben nov, nedistanciran pogled, kar je neskončno težavnejša naloga, kot samo poiskati 

pomen nove besede v slovarju ali razvozljati zapleten miselni konstrukt. Maturanov in Varelov 

tekst ne zahteva posvečenosti v noben hermetičen znanstveni sistem, zahteva pa stalno 

preverjanje modela s konkretnim doživetjem in življenjsko prakso bralca. Avtorja pri svojem 

pisanju ne računata na neodvisno pričo, ampak na živo in angažirano osebo, ki prevzema 

soodgovornost za svoj svet (ki se poraja tudi med branjem te knjige). 

Maturana in Varela delujeta na ozadju novega duha, ki se je začel porajati že v času druge 

svetovne vojne s pojavom kibernetike (kot je prikazano v drugem poglavju). Takrat se je začel 

proces temeljnih sprememb v razvoju znanosti in etike. G. Bateson pravi, da je “kibernetika 

največji zalogaj sadežev drevesa spoznanja, ki jih je človeštvo naredilo v zadnjih dva tisoč 

letih.”31 Tudi Varela32  priznava, da so se vse teme, ki se jih loteva današnja kognitivna znanost, 

pojavile pod skupnim imenom “kibernetika” v letih 1943 do 1953. Bistvo tega novega duha je 

Bateson predstavil z besedami:  

 

»Mi, … znanstveniki, bi ravnali dobro, če bi zadrževali svojo vnemo po 

obvladovanju tega sveta s kontrolo, saj ga tako nepopolno razumemo. Dejstvu, da svet 

nepopolno razumemo, ne bi smeli dovoliti, da hrani naš strah in s tem povečuje potrebo 

po obvladovanju s kontrolo. Bolje bi bilo, če bi naše raziskave navdihoval starejši, a 

danes manj spoštovani motiv: radovednost o svetu, katerega del smo. Nagrada za tako 

delo ni moč, temveč lepota … Čudno je dejstvo, … da je vsak velik znanstveni napredek 

eleganten.«33 

 

V okviru znanosti o kompleksnosti, katere izredno dragocen del je Drevo spoznanja, se 

utrjuje človeška drža, za katero so značilna: 

 

– skromnost in relativnost lastne pozicije avtoritete – upoštevanje relativnosti lastnih konstrukcij 

realnosti, stalno zavedanje, da vsak ustvarja svoj svet in da znanost z uporabo tehnologije 

nevarno posega v naravni tok stvari v človeku, družbi in naravi. Vodenje je bolj služenje kot 

vladanje. Avtoriteta nastaja, se poraja v medčloveških odnosih, ne obstaja vnaprej in ni trajna, 

ampak se stalno samorekurzivno potrjuje ali razgrajuje;  

 
                                                           
31

 G. Bateson, Steps to an Ecology of Mind, Ballantine Books, New York, 1972, str. 476. 
32

 V delu: F. J. Varela, E. Thompson in E. Rosch, The Embodied Mind, The MIT Press, 1991, str. 37. 
33

 Bateson, Steps to an Ecology of Mind, str. 352; poudarki U. K. in M. M. 
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– slovo fantazijam o omnipotentnosti – po Galileju je novodobna znanost razvijala vse večji 

optimizem, da bo možno znanstveno obvladovanje vseh problemov našega življenja in sveta. 

Danes pa glede takih omnipotentnih upov doživljamo streznitve na vseh področjih. Tako se na 

primer v ekologiji soočamo z dejstvom, da narave ne moremo obvladovati; prav tako se v 

medicini kljub izjemnemu razvoju tehnologije zdravljenja neprestano soočamo z mejami, 

pogosto tudi z nemožnostjo zaustavljanja oziroma preusmerjanja bolezenskega procesa. S tem se 

odpirajo vprašanja sožitja, na primer kako omejiti industrijsko rast, da bi ohranili razne živalske 

vrste, kako živeti z raznimi boleznimi, invalidnostmi, prizadetostmi; 

 

– usmerjenost na ohranjanje virov in ne na popravljanje (zdravljenje) deficitov. V gozdarstvu se 

na primer uveljavlja tako imenovano sonaravno gojenje gozdov, pomoč naravni rasti, ne pa 

»spodbujanje« rasti. Posledica zgolj racionalnega gospodarjenja v kmetijstvu je pustošenje. 

Podobno se lahko dogaja na stičišču kultur, da pride do izumiranja kultur, ko ena kultura razvije 

ideje, kaj je dobro (ali boljše) za druge. Tako pride do manjšanja kompleksnosti, namesto da bi 

prišlo do strukturnega spoja in koevolucije; 

 

– dogovarjanje – sodobna znanost vse bolj opušča totalno načrtovanje in poudarja pomen 

neprestanega dogovarjanja, tako na strateški ravni kot tudi na ravni detajlov. Na primer pri 

vzgojnem in terapevtskem delu z ljudmi se ob upoštevanju kompleksnosti socialnih in 

psiholoških sistemov vse bolj pogosto uveljavlja tankočutno oblikovanje dogovora med 

terapevtom in klientom v smislu majhnih, realno možnih korakov in pazljivo, včasih prav 

filigransko spremljanje njihovega (ne)uresničevanja;  

 

– postavljanje začasnih hipotez ne pa trajnih resnic – Bateson je to izrazil v posrečeni besedni 

igri »science probes; it does not prove«.34 Znanost torej ne more ničesar dokazati oziroma 

dokazuje le znotraj svojih pravil. Znanstvena odkritja niso absolutna, ampak vedno nujno 

relativna, relacijska; 

 

– refleksija refleksije – pripravljenost, da vedno znova razmišljamo o svojem mišljenju, 

opazujemo svoje opazovanje, raziskujemo svoje raziskovanje, analiziramo svoje analize, da torej 

pristajamo na konstruiranje resničnosti drugega reda (in seveda na resničnosti tretjega, četrtega 

itn. reda). S tem pristanemo na to, da je resničnost stalno porajajoča, nikoli dokončno določena in 

vselej izraz dogovora vsaj dveh opazovalcev o nečem, kot o resničnem;  

 

– negovanje kompleksnosti – Bateson je v tej zvezi rad uporabljal metaforo »enojnega« in 

»dvojnega (binokularnega) vida«.35 Eno oko ne more ustvariti vtisa globine, ampak šele 

binokularni vid. Več perspektiv odpira udeležencem komunikacije vpogled v kompleksnost 

stvarnosti, sicer ostajamo pri enodimenzionalnosti, ki je danes pogosto enodimenzionalnost 

ekonomije ali politike. 

 

Maturana in Varela nam ponujata nov pogled na ključna vprašanja življenja na našem 

planetu. Prav ta pogled nam je potreben ne le za razvoj biologije in filozofije znanosti, ampak za 

to, da bi se dokopali do samostojnega gledanja na naš obstoj v svetu, ki ni zgrajen na tako trdnih 
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 G. Bateson, Mind and Nature: A Necessary Unity, str. 30. 
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temeljih, kot smo mislili doslej. 

 

»Človekova moralna samovoljnost, natančneje moralna pravila kot postavke 

človekove volje do moči vodijo v propad. Niso moralna pravila tedaj nekaj več od 

subjektovih, se pravi po njem samem določenih vrednot? Drugače rečeno, na čem 

utemeljiti moralo, da ne bo zadeva čiste poljubnosti in s tem samovoljnosti? Sredstvo v 

rokah tistega, ki ima moč?«36 

 

Odgovor Maturane in Varele na ta vprašanja je: spoznavanje spoznavanja je tisti novi 

temelj, kjer morala ni več stvar čiste poljubnosti in samovoljnosti v rokah tistega, ki ima moč. 

Spoznavanje zakonitosti človekovega spoznanja pomeni odreči se veliki skušnjavi gotovosti 

objektivnih Resnic in Idej. Maturana in Varela sta zapustila okvir modernistične misli, kjer 

omnipotentni subjekt objektivno spoznava in manipulira z objektom svojega spoznanja. Namesto 

tega porajata nov, postmoderni svet, ki je svet odnosov, relacij in je zato afundamentalističen, 

torej brez osrednje oziroma stalne referenčne točke. 

 

Etiko spoznanja Maturane in Varele lahko zajamemo v štirih principih: 

 

1. Kot opazovalci samih sebe imamo možnost samouravnavanja lastne dejavnosti (princip 

svobode). 

2. Ker je naš svet naš svet, smo zanj odgovorni (princip odgovornosti). 

3. Imamo samo svet, ki ga porajamo skupaj z drugimi. »Vse, kar počnemo, je strukturni ples v 

koreografiji sožitja, so-biti« (princip ljubezni). 

4. Ker ni sveta, ki bi bil od nas neodvisen, ni boljšega ali slabšega razumevanja sveta. Vsako 

razumevanje je legitimno (kot del strukturnega toka) in si zasluži spoštovanje (princip tolerance). 

 

Naj še enkrat opozoriva na to, kako se v Drevesu spoznanja samoumevno prelivajo in 

sklapljajo biološka spoznanja z etičnimi posledicam. Tako na primer zaključujeta svojo knjigo z 

razmišljanjem o ljubezni:  

 

»Biologija nas tudi uči, da lahko svoje področje spoznavanja širimo. Do širjenja 

prihaja prek nove izkušnje, do katere prihajamo z mišljenjem, prek srečanja s tujcem ali, 

bolj naravnost povedano, prek izražanja biološke medosebne usklajenosti, ki nam 

omogoča videti drugega človeka in odpira prostor, v katerem lahko v sožitju živimo z 

njim. To dejanje se imenuje ljubezen ali, če nam je ljubši blažji izraz, sprejemanje 

bližnjega v našem vsakodnevnem življenju. To je biološka osnova socialnih fenomenov: 

brez ljubezni, brez sprejemanja drugih, ki živijo ob nas, ni nobenih socialnih procesov in 

potemtakem nobene človečnosti. Vse, kar spodkopava sprejemanje drugih, od 

samozadostnosti do posedovanja resnice in ideološke gotovosti, spodkopava tudi socialni 

proces, saj spodkopava biološki proces, iz katerega izhaja. Da si bomo na jasnem, prav 

nič ne skušava moralizirati ali pridigati ljubezni; le biološko dejstvo razkrivava, da brez 

ljubezni, brez sprejemanja drugih tudi nobenega socialnega fenomena ni. Če vendarle 

živimo tako, živimo v ravnodušnosti in zanikovanju, pod krinko ljubezni.«37 
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Za znanstvene knjige, še posebno če gre za »prave«, »trde«, »objektivne« znanosti, kot so 

na primer tudi biologija, nevrofiziologija, molekularna biologija, biokemija in genetika (in Drevo 

spoznanja v veliki meri črpa iz naštetih znanstvenih področij), je tako dejanje zelo nenavadno in 

bi marsikaterega »resnega« znanstvenika navdalo s skepso. Zato se nama zdi še kako pomembno 

opozorilo obeh avtorjev, da odsvetujeta površno branje te knjige. Če bralec pozorno sledi 

miselnim korakom po Drevesu spoznanja, pa je lahko zaključek knjige, ki govori o ljubezni, etiki 

in človeških dimenzijah takega načina znanstvenega mišljenja, kot ga gojita Maturana in Varela, 

prav človeško pretresljiv in navdihujoč. 

Tukaj lahko opazimo stično točko z Dušanom Pirjevcem, ki se je med drugim ukvarjal 

tudi z uporabo kibernetike, informacijske in komunikacijske teorije v komparativistiki. Zanimivo 

je, da je tudi on, prav tako kot Maturana, sodeloval s študenti v nemirih. Tako je prav leta 1972 

ob zasedbi Filozofske fakultete izrekel tudi tele misli: 

 

»Da bi se človek lahko družil z drugimi, mora imeti sposobnost druženja, to je mu 

mora drugi nekaj pomeniti in sam mora drugemu nekaj pomeniti. Za združevanje in 

druženje ni dovolj samo, da drugega vidim in da vem, da mi je pač potreben. Videti ga 

moram kot drugega, se pravi kot nekaj, kar je od mene drugačnega, in sicer tako 

drugačnega, da ga moram pustiti, da je, ne pa da si [ga] hočem prilastiti, podrediti ali 

prilagoditi. Samo tako bo tudi drugi mene dopuščal, tako da sploh lahko bom jaz sam, ne 

pa le prilagojenost ali podrejenost drugemu. Temu rečemo: pustiti biti in biti, ali biti z, 

so-biti. Človek se torej odpre do drugega kot drugega … To torej ni socialno 

spreminjevalna akcija, ampak socialno konstitutivna akcija«.38  

 

Maturana pa takole: 

 

»Ko človek A sreča človeka B in ga ali jo ljubi, vidi B-ja v socialnem kontekstu in 

postane opazovalec družbe, ki jo B integrira. A-ju je lahko všeč ali pa ne, kar vidi v zvezi 

z B-jem, in s tem ustrezno postopa. Tako lahko postane tudi antisocialen, če mu ni všeč, 

kar vidi. Absolutna totalitarna družba mora negirati ljubezen kot individualno doživetje, 

ker ljubezen, prej ali slej, vodi v etično oceno družbe, ki jo ljubljeni integrira. 

… Človekova sposobnost, ki jo ima kot na jezik osredotočeno bitje, da lahko 

postane opazovalec in da deluje, kot da bi bil zunaj situacije, v kateri se nahaja, mu 

omogoča, v kolikor ima ustrezne izkušnje, da razmišlja o družbah, ki jih integrira, in da 

so mu všeč ali pa ne. Če človek kot opazovalec definira meta-področje in iz te 

perspektive določi, da mu nekateri odnosi v družbi niso všeč in s tem v zvezi ustrezno 

deluje, postane antisocialen in lahko s tem svojim vedenjem potrdi drugo družbo. 

Totalitarna družba to možnost omeji, bodisi tako da določi izkušnje, ki jih lahko imajo 

njeni sestavni deli, tako da ne delujejo kot opazovalci, ali pa odklopi disidente, tako da ti 

ne morejo zavajati drugih, da bi postali opazovalci, kar disidenti so. Vendar pa obstajajo 

določena doživetja, ki se jih v človeški družbi ne da v celoti določiti, ne da bi uničili 

temeljno strukturno plastičnost posameznikov, ki je potrebna za osnovanje področja 

konsenza in proizvajanje jezika in zato za človeško ustvarjalnost na splošno. Ljubezen je 
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eno od takih doživetij in dokler človek ima jezik, lahko postane opazovalec prek 

doživetja ljubezni.«39 

 

Wallner40 opozarja, da nas Maturana in Varela vabita v nekaj drugega, kot nas običajno 

vabi znanost. Pripravljeni naj bi bili spremeniti svoje stališče, svojo perspektivo. To pa zahteva 

velik pogum, saj tvegamo, da se nam zamajeta zaznava in konstrukcija sveta, kar lahko privede 

do izgube trdnosti in objektivnosti naših dosedanjih (znanstvenih) prizadevanj. Seveda lahko 

umestimo njuno Drevo v vrt našega starega, znanega miselnega sistema in se tako izognemo 

pretresu. Nekaj takih poskusov se je izteklo v neplodno sholastiko. V svet Maturane in Varele 

težko vstopimo, ker pišeta kot biologa in hkrati kot epistemologa. Glavni dosežek Drevesa 

spoznanja je kontrapunkt med obravnavanimi področji, ki zazveni iz preprosto, a hkrati 

presenetljivo sestavljenih posameznih spoznanj.  

Varela41 pravi, da je v zahodni kulturi že (pre)dolgo prisoten razcep med znanostmi o 

spoznavanju in neposrednim doživljanjem. Nove kognitivne znanosti naj bi razširile svoje 

obzorje in zajele živo človekovo doživljanje. Po drugi strani pa naj bi naše vsakdanje izkušnje 

obogatili s spoznanji kognitivnih znanosti. Važno je, da bi iskali možnosti krožnega oplajanja 

med kognitivnimi znanostmi in človeškimi izkušnjami. Znanstveno razumevanje in izkušnje sta 

kot dve nogi, brez katerih ne moremo hoditi.  

Zato želiva zaključiti z verzi Thomasa Stearnsa Eliota,42 ki nas lahko od znanstvenega 

raziskovanja spoznavanja usmerijo nazaj k neposrednemu doživljanju tega našega trenutka tu in 

zdaj. 

 

… ne bomo odnehali raziskovati 

in konec našega raziskovanja 

bo da prišli bomo tja kjer smo začeli 

in spoznali kraj prvikrat. 

 

… in otrok na jablani 

ne znan, ker ni bil iskan 

a slišen, na pol slišen, 

v tišini, med valoma morja. 

 

 

Miran Možina, Urban Kordeš 
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