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Izvleček 

V magistrski nalogi predstavim in primerjam avtopoetični enaktivistični pristop, predvsem kot 

ga razlagata Francisco J. Varela in Humberto R. Maturana, in filozofsko antropologijo ter 

filozofijo narave Helmutha Plessnerja. Moj glavni cilj je ugotoviti, ali se glede na površinske 

podobnosti izbrani teoriji skladata in ali lahko ena drugi koristita pri vzpostavitvi bolj celovite, 

celostne podobe človeške kognicije, kot jo nudijo običajni pristopi v kognitivni znanosti. Po 

zgodovinskem in metodološkem pregledu, v katerem začrtam glavne trende, s katerimi sta 

interaktirali in na katere sta se odzivali, hkrati pa opišem načine, kako sta odgovarjali na izzive 

kartezijanske dihotomije, predstavim njun podobni, a ne identičen pristop k opredelitvi živih 

bitij kot avtopoetičnih enotnosti oziroma mejujočih teles z divergentno notranje-zunanjo 

dvojno aspektivnostjo. Zatem raziščem raznovrstne lastnosti življenja, kot jih teoriji razlagata 

skozi svoji prizmi in na svojih stičiščih, od temeljnih vitalnih fenomenov, kot sta sistemskost 

ali evolucija, do bolj zapletenih oblik organizacije, kakršne vidimo pri večceličnih organizmih, 

kot so rastline in živali, posebej pa v enaktivističnem pojmovanju kognicije kot utelešenega 

udejanjanja. V zadnjem delu naloge preučim nadaljnje diferenciacije življenja v družbenosti, 

jeziku in zavesti ter odnosu med slednjima, ki ga teoriji obravnavata v obratnem vrstnem redu. 

Črpajoč iz primerjave njunih obravnav kulturnih fenomenov, zaključim s sintezo teorij in 

predlogom pogleda na spoznavo, ki mu pravim umetelno udejanjanje ali artefakcija, kot 

bistveno raven analize, hkrati pa izpostavim nevarnosti tovrstnih sintetičnih in primerjalnih 

poskusov. 

Ključne besede: kognitivna znanost, filozofija, antropologija, biologija, enaktivizem, 

kognicija, kultura 

  



Abstract 

In this thesis, I present and compare the autopoietic enactivist framework, as expounded in the 

works of Francisco J. Varela and Humberto R. Maturana, and Helmuth Plessner’s philosophical 

anthropology and philosophy of nature. My chief goal is to determine whether these theories 

are compatible, given their surface similarities, and see how they can mutually benefit in 

advancing a more complete, holist picture of human cognition than the view offered by 

traditional approaches in cognitive science. Following a historical and methodological 

overview, in which I chart the main trends they were interacting with and responding to, as 

well as their methods of wrestling with the challenges of the Cartesian dichotomy, I present 

their similar, though not identical approach to the definition of living beings as autopoietic 

unities or boundary-realizing bodies with a divergent inner-outer dual aspectivity. I proceed by 

exploring a variety of properties of life, as seen in the lens and crossroads of the respective 

theories, from fundamental vital phenomena such as their systemic nature and evolution, to 

more complex forms of organisation, as with multicellular orgasnisms such as plants and 

animals, culminating in the enactive conception of cognition as embodied enaction. In the final 

part of the thesis, I elaborate on further differentiations of life such as society, language and 

consciousness, exploring the relationship of the latter two, which is treated in reverse order by 

the respective theories. Drawing on the comparison of their treatment of cultural phenomena, 

I conclude by synthesising these theories and putting forward a view of cognition that I call 

artificial enaction, or artefaction, as an essential level of analysis, while pointing out the pitfalls 

of such synthetic and comparative projects. 

Keywords: cognitive science, philosophy, anthropology, biology, enactivism, cognition, 

culture 
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1 Uvod 

Um je umetnina in umetnik. Kakor dobra slika se izmika kritikovemu pogledu in se zagrinja 

zdaj v to, zdaj v drugo krinko. Ni predmet, ki bi bil nekje zunaj, oprijemljiv, nespremenljiv in 

razgradljiv, dosegljiv čutom in merskim inštrumentom. Prej je predstava naše domišljije, ki se 

z vsako izvedbo preobrazi, ki vase vsrka vsakokratne pomene in predsodke tistega, ki ga izvaja, 

in tistih, ki so mu priče, kjer so mu priče. In kakor sloviti Kleistov fant, ki s tem, ko se ovede 

svojih gibov, za zmeraj izgubi spontanost, se tudi um v trenutku, ko se vidi v ogledalu, zamaje 

v dvomu svoje nenaravnosti. Ali je sploh kaj več kot umetelno udejanjenje? 

Kako naj ga potemtakem sploh preučujemo? Empirične raziskave se zdržema kopičijo, orodja 

ostrijo in pojmi množijo, a v naših temeljnih podmenah smo se vrnili pet sto let pred Kristusa 

in kot Alkmaion zopet odkrivamo, »da so možgani tisto, kar daje razumu sposobnost, da se 

javlja.« (v Sovrè 2002, 60–61) Težava je, da se nam razum ne javlja tudi nič manj mračno kot 

takrat, čeravno je razkosan na toliko manjše, komaj še opazljive atome. 

Razpet je v iste dvojnosti, ki so delile predsokratike, ki so francoske razsvetljence, opite od 

Newtona, gnale v prenekatere pravde, katerih odmevi bistveno nespremenjeni še danes 

plapolajo akademske pajčevine. Od kod prihaja duša in kako napaja telo? Je človek naravno 

ali kulturno bitje? Je »najrazumnejše med živimi bitji, ker ima roke«, ali »je roke dobil, ker je 

bil najrazumnejši« (v Sovrè 2002, 112)? Je svoboden ali suženj, dober ali slab, eno ali mnogo? 

Morda se je zaradi teh dvoumnosti umu – tako kot umetnini – bolje približati hermenevtično, 

interpretativno, spodbujajoč ga, naj nam spregovori v svoji lástnosti in izstopi iz ozadja svojega 

sotvarja. Toda kaj sploh je tisti kontekst uma, brez katerega se ne more oglašati? Težko je 

ugotoviti, katere dejavnike moramo upoštevati in ali nas ti ne silijo, da zaidemo onkraj meja 

običajne znanstvene metode. Na vprašanje si bomo laže odgovorili, če bomo povedali, kaj 

sploh mislimo s tem, ko pravimo, da je »umetelno udejanjanje«. 

Da bi bolje razumeli to nenavadno značilnost uma, ki tako otežuje poslanstvo kognitivne 

znanosti, bomo v magistrski nalogi storili dvoje: Najprej in poglavitno (1) bomo predstavili in 

sopostavili dva teoretska okvira, avtopoetični enaktivizem kot eno glavnih alternativ 

trenutnemu pogledu na kognicijo na eni strani ter Plessnerjevo filozofsko antropologijo in 

filozofijo narave na drugi; potem (2) pa s pomočjo teh paradigem poskusili nakazati, zakaj je 

človeka in njegov um tako nujno obravnavati upoštevajoč to umetelnost in njuno umeščenost 

v kulturo ter kaj bi to konkretno pomenilo. 

Pričeli bomo z orisom problemskega polja, v katerem bomo predstavili izbrana pristopa, njuna 

duhovnozgodovinska okvira in – ne nepomembno – metodologijo. V drugem delu bomo 

nadaljevali s predstavitvijo njune opredelitve življenja, izpeljali temeljne značilnosti in oblike 

življenja iz te opredelitve kot tudi enaktivistično pojmovanje kognicije. V zadnjem delu bomo 

prešli na višje ravni, pogledali, kako nastanejo in kaj pomenijo družba, jezik in samozavedanje 

pri eni in drugi teoriji, razložili Plessnerjevo pojmovanje človeka kot ekscentričnega bitja in 

raziskali raven kulture. Zaključili bomo tako, da bomo strnili, kaj bi naša spoznanja lahko 

pomenila za nadaljnje početje kognitivne znanosti. 
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Na koncu poti bomo imeli boljšo predstavo udejanjenega in umetelnega značaja kognicije. Že 

zaradi obsega naloge in nabuhlosti enaktivističnega polja naša primerjava ne bo mogla biti 

poglobljena in dovršena, bo pa očrtala prostran zemljevid morebitnih stičišč, ki bi jih veljalo 

dalje raziskovati. Četudi dvojnosti, ki onemogočajo enoznačno obravnavo, ne bomo razrešili, 

bomo pokazali, zakaj vzniknejo in kako bi se lahko z njimi bolj produktivno soočili ter osvetlili 

ta »sen sence«, ki je človek. 
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2 Umetnost poti 

Zakaj bi bila izbrana primerjava smiselna ali dobrodošla in na kak način odgovarja na naše 

vprašanje? Najprej moramo ugotoviti, kaj sploh mislimo, ko govorimo o Plessnerjevi 

»filozofski antropologiji« in o »avtopoetičnem enaktivizmu«. 

Helmuth Plessner (1892-1985) je svojo različico filozofske antropologije – specifičnega 

interdisciplinarnega pristopa k obravnavi človeka iz prve polovice dvajsetega stoletja – 

zasnoval leta 1928 v knjigi Die Stufen des Organischen und der Mensch (Stopnje organskega 

in človek).1 To delo, kot ugotavlja sam Plessner (2019, xix), v svojem času posebnega odziva 

ni doživelo. Tekmovati je namreč moralo s tako epohalnimi teksti, kot sta bila Schelerjeva 

Položaj človeka v kozmosu (1928) in Heideggerjeva Bit in čas (1927). V gostem, zapletenem 

jeziku, polnem idiosinkratične terminologije in neologizmov, a z izjemno silovitostjo in 

pronicljivostjo je filozofijo utemeljil v filozofski antropologiji, slednjo pa v izpeljavi človeka 

iz naravnega sveta. Kljub nenehnemu naznanjanju renesanse Plessnerja do te – z nekaterimi 

izjemami, denimo pri nas Boruta Ošlaja (2004, 1995) – še ni prišlo (Mul 2014), kar bi se znalo 

spremeniti z nedavnim izidom angleškega prevoda. 

Če je Plessnerjev del primerjave pravzaprav v celoti pokrit s Stopnjami, je bistveno teže 

govoriti o enovitem enaktivizmu.2 Za kanonično in paradigmatično delo velja Utelešeni um 

(2017 [1991]) avtorjev Francisca Varele,3 Evana Thompsona in Eleanor Rosch, vendar ta 

samemu enaktivističnemu pojmovanju kognicije odmerja sorazmerno malo prostora, polnega 

nepojasnjenih »senc«, skritih med vrsticami (gl. Vörös 2017, 425–26 za refleksijo o recepciji 

knjige). 

Bolj celovit pogled na naravo in um v njej bomo našli v zgodnejšem Drevesu spoznanja (1987), 

ki ga je Varela – lahko mu rečemo kar oče ali vsaj boter enaktivnega pristopa – napisal s 

Humbertom Maturano, kot tudi v njuni Autopoiesis and Cognition: The Realization of the 

Living (1980; Avtopoeza in spoznava: realizacija živega) ter še zgodnejših Varelinih Principles 

 

1 Vsi prevodi Stufen, ki jih bom odslej imenoval s slovenskim prevodom, so moje slovenitve angleškega 

prevoda. Ob zavedanju, da posredovani prevod, posebej ob tako zapletenem in jezikovno posebnem delu, 

kakršne so Stopnje, ne more imeti posebne teže, še huje, lahko je zavajajoč, bom tam, kjer bo nujno, priložil 

izvirne nemške izraze iz glosarija ali iz nemške izdaje (1975), vendar zaradi varčevanja s prostorom ne bom 

navajal citatov v izvirniku v celoti. Pri iskanju slovenskih ustreznic sem si veliko pomagal z Ošlajevimi 

prevodi iz nemščine v (2004), (1995). Tudi vsi ostali prevodi neposredno iz angleščine so moji, če ne 

navajam drugače. 

2 Pri čemer velja omeniti, da niti Varela niti Thompson nista bili navdušena nad takimi ali drugačnimi -izmi 

in da namesto pojma enaktivizem oba raje rabita izraz enaktivni pristop, gl. Metanoia in Mind & Life Europe 

(2021). 

3 Za nekatere življenjepisne orise Varele, ki jim tu ne bomo odmerjali prostora, gl. Vörös (2017), 427; 

Maturana (2012); Varela (1996). 
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of Biological Autonomy (1979; Načela biološke avtonomnosti).4 Poznejši enaktivizem se v 

veliki meri – še zdaleč pa ne v celoti in v vseh različicah – naslanja na teorijo avtopoeze, ki jo 

v teh delih razlagata, tako da lahko govorimo o kanoničnem »avtopoetičnem enaktivizmu«. 

Kar enoti avtopoetični enaktivizem, je zaveza »močni zveznosti med življenjem in umom«, ki 

kognicijo utemeljuje v biodinamiki živih sistemov (Ward, Silverman in Villalobos 2017, 369–

70). Vendar moramo tudi v ta mozaik vpeti in uskladiti še nebroj drugih člankov, ki so jih 

Varela in najrazličnejši sodelavci napisali skozi leta. Ko bomo govorili o enaktivizmu, bomo 

torej ciljali na provizorični amalgam pogledov, zbranih okrog pojma avtopoetičnega 

enaktivizma, s poglavitnim poudarkom na misli Varele, njegovega sodelovanja z Maturano v 

Drevesu spoznanja in Thompsonom ter Roschovo v Utelešenem umu.5 

 

4 Na zadnji dve deli se ne bomo osredotočali. V veliki meri vsebinsko predhajata pozneje izpiljene ali 

ponovljene formulacije, v Principles pa je dobršen del namenjen formalno-matematičnim opredelitvam, s 

katerimi se tukaj ne moremo ukvarjati. 

5 Z raznimi »stranpotmi« enaktivizma, npr. radikalnim enaktivizmom ali senzomotornim, se ne bomo 

ukvarjali, za pregled gl. Ward, Silverman in Villalobos (2017). 
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2.1 Duhovnozgodovinski okvir 

2.1.1 Kartezijanska dihotomija 

Nobeno naključje ni, da se tako Utelešeni um kot Plessnerjeve Stopnje (ter manj izrecno tudi 

Drevo spoznanja) začneta z metodološko-zgodovinskim uvodom. Kot pravi Plessner, 

»problem sam je tisto, kar določa, kako bomo postopali.« (2019, 71) 

Poglejmo Plessnerjevo ozadje. Številnih mislecev, s katerimi polemizira ali jih navaja, 

dandanašnji več ne pomnimo. Mehanicizem in vitalizem, ki sta predstavljala tedanji skrajnosti, 

sta se potuhnila pod druga imena (prim. Varela 1997b, 78). Toda njuna podlaga ostaja zvečine 

nespremenjena: gre seveda za neslavno kartezijansko dihotomijo, ki je svet najprej razpolovila, 

nato pa dobljeni polovici fundamentalizirala – najsi bo v ontološkem ali metodološkem smislu 

– na razsežno in misleče, na res extensa in res cogitans, ali, kot ju v nekoliko širšem smislu 

imenuje Plessner, na dvojni aspekt eksteriornosti in interiornosti, zunanjega in notranjega 

(2019, 35). 

Ker je bilo samó razsežno oziroma fizično merljivo, so primat dobile merske, kvantitativne 

znanosti (Plessner 2019, 36). S tem, ko sta se razsežni in materialni svet po Newtonu brez 

večjih težav in z nenehnim napredkom upogibala obravnavi matematične fizike in se pustila 

atomizirati v enačbe, se je vse bolj zdelo, da so predmetu humanistike, tavajočem v 

kvalitativnem svetu človekovih subjektivnih doživljajev, štete ure (Bernstein 2019). Če je 

kvaliteto, kot na primer barvo, mogoče reducirati na kvantiteto, na primer valovno dolžino, se 

je zdelo očitno, da bodo iste usode kmalu deležne tudi preostale kakovosti – razvrednotene kot 

gole »kogitacije« (Plessner 2019, 36). Svet kvalitet je z znanstvenega vidika komaj kaj več kot 

iluzija, čisto dozdevanje, ali, če malce obrnemo Platona, svet mnenj in senc na steni votline. 

Kazalo je, da bo »[p]oslednja zgodba o človeku […],« kot pravi Bernstein (2019, xl), »napisana 

v strogem jeziku matematične fizike.« 

Toda »obstoj dvoma – in dvom je kogitacija – je imun na lasten strup. Tak tudi mora biti, če 

naj sploh obstaja kaj takega, kot je dvom.« (Plessner 2019, 36) Interiornost se upira redukciji s 

tem, »ko obrne pogled k sebi na način, ki je na voljo izključno [njej]« (Plessner 2019, 36). 

Tisti, ki so se s svetom kvalitet ukvarjali, so s tem dobili nov zagon, kajti četudi so iluzorne, 

»nekje vendarle morajo biti« (Bernstein 2019, xl). Naj bo zelenost trave še tako tesno korelirana 

z valovnimi dolžinami svetlobnih žarkov, mi edinstvenosti mojega kvalitativnega doživljanja 

herzi ne morejo razložiti. Še več, tako kvalitete kot tudi telo morajo »nekomu« ali »nečemu« 

pripadati ali mu biti prisotni (Plessner 2019, 41), k njemu morajo konvergirati (Plessner 2019, 

48). V tem svojem uporu se interiornost radikalizira v idealizem, ali, v bolj zmerni različici, v 

načelo imanence: namreč ali nam je lahko sploh karkoli prisotno razen kot vsebina naše zavesti 

in ali lahko subjekt seže onkraj svojih meja (Plessner 2019, 45)? Svet je tako ostal v dveh kosih, 

kakršnega ga je pustil Descartes, z vsemi posledicami, od problema telesa in duha prek 

problema obstoja zunanjega sveta do intersubjektivnosti (Plessner 2019, 35, 50). 

Okrog vsakega kosa so se zbirali trmasti tabori: tisti, ki so menili, da kvalitete niso nič drugega 

kot epifenomeni kvantitet, in tisti, za katere so bile kvalitete povsem ireducibilne; tisti, ki so 

menili – in še danes menijo –, da je redukcija človeka v zgolj sofisticiran mehanizem (ali 
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algoritem) tik pred vrati, proti tistim, ki so verjeli, da ga navdihuje nekaj, česar koleščki 

mehanike ne morejo proizvesti; tisti, ki so v njem videli samo še en proizvod (ali krono 

stvarstva?) naravnega boja za preživetje, in tisti, ki so ga imeli za kulturno, nenaravno bitje, ki 

je svojo naravo preseglo. Naturalisti proti kulturalistom, mehanicisti proti vitalistom, 

materialisti proti idealistom, absolutisti proti relativistom, darvinisti proti foucaultovcem (gl. 

Fischer 2014), Spencer proti Bergsonu (Plessner 2019, 4–6), in še bi lahko naštevali. 

»Samo tam, kjer je filozofija zbrala dovolj poguma, da bi oporekala misli, da so eksaktne 

metode edino, s čimer lahko pridobivamo védenje o naravi, je lahko našla odgovore na 

nerešljiva vprašanja kartezijanske dihotomije.« (Plessner 2019, 37–38) Toda preden se je to 

lahko zgodilo znotraj znanosti, je ta morala priti do robov svojih zmogljivosti, do roba prepada: 

»Zamisel, da bi naravo obravnavali kot čisto razsežnost – z vsemi kartezijanskimi posledicami 

vred – je najprej morala biti izpeljana v polni meri, preden so učenjaki, posebej na področju 

biologije in psihologije, postali sumničavi. Tu smo danes.« (Plessner 2019, 38) 

Plessner ni mogel vedeti, da bo za to spoznanje potrebnega vsaj še pol stoletja pregona podgan 

po empiričnih labirintih, in tudi mi se lahko samo previdno vprašamo: ali smo tu danes? Komaj 

tedaj, ko so »nesporni uspehi eksperimentacije in meritvene metode že davno dokazali svojo 

nepogrešljivost v pridobivanju empiričnega znanja«, brez katerega bi »napredek eksaktnih 

znanosti povsem zastal«, se lahko lotimo kritike znanosti oziroma nezadostnosti njenih 

predpostavk, ne da bi nas proglasili za sovražnike razuma (Plessner 2019, 38). Da je taka kritika 

v našem času resnično dobrodošla, pa spet ne moremo reči z gotovostjo. 

Tako »materialistično-empiricistični« kot »idealistično-aprioristični« pristop, ki sta 

omenjenim dvojnostim podlaga, sta posebej slepa za edinstven položaj, ki ga zavzema človek; 

prvi ne zmore pojasniti zavesti, drugi ne njene pogojenosti v naravi (Plessner 2019, 3). Človek 

ostane razklan in se – tako kot življenje sploh, a tudi on samemu sebi – kaže zmeraj v dveh 

vidikih, dvojnoaspektivno, kot notranje in zunanje. 

To, da ne moremo [gledati človeka z] enega samega vidika, nemudoma vodi v dvojno 

resnico: svet, viden kot zavest, in svet, viden kot narava, človek kot sebstvo, kot jaz, 

kot subjekt svobodne volje, in človek kot narava, kot stvar, kot predmet vzročne 

določitve. Tako se znajdemo v nevrednem in nevzdržnem, tudi neverjetno komičnem 

položaju, da človeka hkrati obravnavamo kot proizvod filogenetike in filogenetiko 

kot proizvod človeka […]. (Plessner 2019, 4) 

Da pa vidimo pomanjkljivosti enostranskega gledanja, nam ni treba začeti s pojavi na višjih 

ravneh, kot sta zavest ali razum, saj jih opazimo že pri pojmu življenja, ki se je tudi pri Kantu 

izmaknilo, današnjim biologom pa se še naprej izmika mehanicistični obravnavi (Bernstein 

2019, xlii). Tudi na življenje prežijo lakomni redukcionizmi, a vse bolj jasno postaja, da je na 

njem nekaj podobno ireducibilnega kot na zavesti, da se tako kot slednja ne bo zlahka podredilo 

mehanični formalizaciji. In kot nam fizika ne more nič bolj razložiti Hamleta, kot lahko 

literarna veda razlaga kvantno mehaniko, je tudi za razlago življenja potrebna samosvoja 

metoda, svojstven način gledanja. Iskanje metode, ki bi se umestila med klasični mehanicizem 

in vitalizem, je ena ključnih pobud v ozadju Stopenj (Grene 1966, 251). 



7 

 

Medtem ko so se Plessnerjevi sodobniki – kognitivni znanstveniki pa še danes – ukvarjali 

predvsem s tem, kako neki naj se izognemo kartezijanskemu razcepu in um vpnemo ali 

vpišemo v naravo, pa je njega bolj zanimalo, zakaj ta dva vidika razsežnega in mislečega, 

zunanjega in notranjega, iz življenja sploh vznikneta. Še posebej ga je zanimalo, kako 

vznikneta in kaj vse pomenita za človeka. 

Filozofije življenja se torej ne loti s prvenstveno biološkim motivom, temveč ker želi iz nje 

izpeljati antropologijo človeka kot kulturnega, razpetega bitja, živečega »življenje, ki 

transcendira samo sebe (je več kot življenje), ne da bi samo sebe zapustilo (ostaja oblika 

življenja).« (Bernstein 2019, xlv) Da bi razumel kulturo, je treba najprej doumeti naravo, a 

naravo, ki jo mora – če je ne želi reducirati, kot je živali reduciral behaviorizem – s svojo 

metodo najprej rešiti iz jarma njene ujetosti v imanenco subjekta (Plessner 2019, 57). 

2.1.2 Kartezijanska tesnoba 

Problem, ki ga naslavlja avtopoetični enaktivizem, je v bistvu isti, le da se pojavlja v drugih 

oblikah. Brati ga je najbolje na ozadju tedaj prevladujočih pogledov na kognicijo, s katerimi se 

je spoprijemal (gl. tudi Vörös 2017, 434; Varela 1986, 1992). Potem ko so si znanstveniki 

behaviorizmu navkljub naposled zaželeli in drznili pogledati v »črno škatlo« kognicije, se je iz 

nastavkov kibernetike6 razvila kognitivna znanost, v njej pa kot prevladujoča paradigma ustalil 

kognitivizem (Varela, Thompson in Rosch 2016, 38–52), znan tudi kot komputacionalizem. 

Po slednjem naj bi bila kognicija kot heteronomen, od zunaj določen zapleten računski stroj, 

ki iz okolja prejema vnose, si jih v sebi predstavlja kot reprezentacije, potem pa na podlagi 

procesiranja teh informacij zaporedno in pod taktirko centralnega sistema algoritmično 

proizvaja odzive. Tak stroj je mogoče logično analizirati in formalizirati, reprezentacije, s 

katerimi operira, pa niso zgolj metafore, temveč so uresničene v fizičnih simbolih v možganih. 

Tako »kognitivna znanost postane preučevanje takšnih kognitivnih, fizičnih simbolnih 

sistemov.« (Varela, Thompson in Rosch 2016, 41) Zavest in naši doživljaji v tem pogledu niso 

bistveni, saj se računske operacije na informacijah odvijajo na nezavedni ravni (Varela, 

Thompson in Rosch 2016, 48). Še več: doživljaji niso za nekatere predstavnike nič več kot 

stranski učinki. 

Vpliv kognitivizma je še danes neznanski. Računalniška metafora človeškega uma zaradi svoje 

slikovite priročnosti in teoretske razdelanosti senco meče na vse discipline, od nevroznanosti 

do kognitivne psihologije (prim. npr. prevladujočo obravnavo fenomenov v Eysenck in Keane 

2020; Pinel in Barnes 2018; gl. tudi Varela 1992). Toda sooča se tudi s številnimi izzivi. Kako 

namreč pojasniti, da poleg računskih operacij zavest in doživljaji vendarle so? Kako uskladiti 

komputacijski um s fenomenološkim (Varela, Thompson in Rosch 2016, 52)? Kako doživljaje 

in kakovosti preučevati, če sploh? 

Problemi so tudi tehnične narave (Varela, Thompson in Rosch 2016, 86–102). Ali ni večji del 

operacij uma pravzaprav veliko prezapleten, v praksi pa preveč prožen, da bi ga mogli 

 

6 Prim. Plessner (2019), xxi. 



8 

 

algoritmično in linearno specificirati, kot si to želi kognitivizem? Ali prilagodljivost in 

odpornost kognicije na lokalne možganske poškodbe ne priča o njeni decentraliziranosti? Prav 

kognitivizem se zdi kot tista končna izpeljave matematične metode, o kateri je govoril Plessner, 

ki je morala priti do robov svojih zmogljivosti, preden se je lahko zgodil naslednji korak. 

Zgodil se je s konekcionizmom, ki je navdih črpal iz delovanja možganov. Kognicija zdaj več 

ni linearni, centralno nadzorovani algoritem, temveč porazdeljena množica komponent ali 

vozlišč, ki se – kot nevroni – povezujejo preko sočasnih proženj in v svojem organiziranju 

porajajo emergentna, globalna stanja (Varela, Thompson in Rosch 2016, 98; Ward, Silverman 

in Villalobos 2017, 366). Fizični simboli kognitivzma se razpršijo po podsimbolni ravni 

(Varela, Thompson in Rosch 2016, 100). Centralne sisteme nadomestijo funkcionalni moduli. 

S tem je kognicija postala nekoliko bolj prožna in podobna življenju. Zakaj še kar nismo 

zadovoljni? Še naprej nas tare problem kvalitativne, zavestne, subjektivne, doživljajske ravni 

in njene vzročne (ne)moči (Rudrauf idr. 2003, 28). Kljub številnim predlogom in 

eksperimentalnim odkritjem je razlagalna vrzel ostala enaka, ničkaj zožena od kartezijanske 

forme: kako telo povezati z duhom, um z možgani, izkustvo z nevroni? Kognitivistični, 

funkcionalistični in nevroredukcionistični pristopi, kot smo že nakazali, ponavadi vodijo v 

redukcionizem ali eliminativizem, v »izničenje zavesti kot domene našega subjektivnega 

doživljanja skozi proces razlage.« (Rudrauf idr. 2003, 29) Kvalije so epifenomeni, o katerih 

bomo povedali vse, kar je važnega, ko bomo razložili informacijske in fizične procese, ki jih 

porajajo. Kot pravi Rudrauf, je s tem sam eksplanandum, tisto, kar naj bi morali razložiti, 

izgnan iz znanstvenega preučevanja (2003, 29). Toda ali je, kot bi dejal Canguilhem, 

»preučevanje, ki razblini svoj lasten predmet« res objektivno (1989, 87)?  

Nadaljnja težava je v samem pojmu reprezentacije, v zamisli, da naj bi kognitivni agent 

reprezentiral vnaprej dani svet, kot da je tam zunaj, že dovršen, in samo čaka, da njegove 

elemente agens vzame vase in si jih tako ali drugače predstavlja, da bi z njimi operiral (Varela, 

Thompson in Rosch 2016, 134–35). Naj bodo reprezentacije v konekcionizmu še tako 

porazdeljene, ostajajo ključen element. 

Z raziskavami znotraj samega konekcionizma je postajalo jasno, da možgani niso samo pasivni 

poustvarjalec zunanjega sveta, temveč njegov soustvarjalec, da jih kot proizvajalcev, ki 

modificirajo sami sebe, ne moremo ločiti od njihovih proizvodov, in da torej struktura 

spoznavajočega določa spoznavano. »Pravzaprav je svet bolj kot ozadje – prizorišče in polje 

vsega našega izkustva, ki pa ga ne moremo najti ločeno od naše zgradbe, vedenja in spoznave. 

Spričo tega tisto, kar pravimo o svetu, pove ravno toliko o nas samih kot o svetu.« (Varela, 

Thompson in Rosch 2016, 142) Če to drži, postaneta negotova tako status sveta, ki izgubi svoje 

trdno mesto v zunanjosti, kot tudi status subjekta samega, ki se več ne more najti v samem sebi, 

saj je samo še razpršeno, nedoločljivo stičišče procesov in dvoma – kartezijanskega dvoma. 

Zato našemu oklepanju reprezentacionalizma, realizma sveta ali jaza pravijo »kartezijanska 

tesnoba« (Varela, Thompson in Rosch 2016, 140). Ta se že v Drevesu spoznanja (Maturana in 

Varela 1987, 24, 240) pojavlja kot »občutek zmedenosti«, vrtoglavice, ki naj bi jo povzročalo 

dejstvo, da več »nimamo fiksne referenčne točke, na katero bi oprli svoje opise, da bi jih 

potrjevali in branili njihovo veljavnost.« Brez gotovega temelja v sebi ali v svetu se zdi, da smo 
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»obkroženi z nekakšno temo, kaosom, zmedo, [v strahu, da] bo vse razpadlo.« (Varela, 

Thompson in Rosch 2016, 140) 

To občutje tesnobe nastane iz hrepenenja po absolutnem temelju. Če tega hrepenenja 

ne moremo zadovoljiti, se edina preostala možnost zdita nihilizem ali anarhija. 

Iskanje temeljev lahko privzame različne oblike, a v osnovni logiki 

reprezentacionalizma je, da išče bodisi zunanje temelje v svetu bodisi notranje v 

umu. Ker um in svet obravnava kot nasprotni si subjektivni in objektivni pol, 

kartezijanska tesnoba v iskanju temeljev niha med njima brez konca in kraja. (Varela, 

Thompson in Rosch 2016, 141) 

Toda ali je takšna opozicija med svetom in subjektom sploh nujna? Ali lahko tesnobo 

razrešimo, ali pa smo na hlepenje obsojeni? Varela, Thompson in Rosch (2016) menijo, da je 

»pomembno, da se zavemo, da to nasprotje med subjektom in objektom ni nekaj vnaprej 

danega in že narejenega; je ideja, ki spada v človeško zgodovino uma in narave […]« (Varela, 

Thompson in Rosch 2016, 142) Krivec te patologije je zopet ubogi Descartes. 

Tako Plessner kot enaktivizem se torej znajdeta pred zevajočim breznom kartezijanske 

dihotomije, spričo katere sta se človek in svet kazala razklana na dvoje, znanost in filozofija pa 

nista vedeli, kako naj ju sestavita. Iz tega izhodišča sta ubrala vzporedne poti, a s samosvojimi 

ovinki. 
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2.2 Metodologija 

2.2.1 Vitalni obrat 

2.2.1.1 Transcendentalno-empirična metoda 

Ebke (2014) pravi, da Plessner v Stopnjah brez posebnih fanfar izvaja kopernikansko 

revolucijo. To spričo Plessnerjevih navezav na Kanta ni naključje; slednjega je obravnaval tudi 

v svoji dizertaciji. Tako ne moremo mimo transcendentalne teme njegove misli, a upoštevajoč, 

da je Kantu zvesta samo do določene mere, da pa marsikje »pusti vtis eklektične zgradbe, ki 

vsebuje kar nekaj raznorodnih prvin, ne da bila nujno ves čas notranje enotna.« (Ebke 2014, 

101) Njegovi metodi Ošlaj pravi transcendentalno-empirična (1995, 144), toda atipična je tako 

Plessnerjeva transcendentalnost kot empiričnost. Konceptualni aparat, ki ga Plessner postavlja, 

mora v določenem smislu res predhajati empirično biologijo. Kako neki naj biolog vé, kaj točno 

je njegov predmet, brez predbiološkega razumevanja živega (Bernstein 2019, xlvi)? 

Plessnerjevo vprašanje je, najprej, kako se lahko nekaj prikazuje, kot da bi imelo hkrati nek 

notranji in zunanji vidik, notranjost in zunanjost. Ugotavljajoč, da je takšno prikazovanje 

značilno ravno za živa bitja, se nato vpraša, kateri so pogoji prikazovanja živega kot živega, 

oziroma kakšen bi bil kategorični opis tega fenomena (Bernstein 2019, xlvii). Toda 

Plessnerjevo pojmovanje kategorij je nenavadno. Po eni strani ne morejo biti čisto apriorne, saj 

ne gre za kategorije, ki bi jih um imponiral na žive reči, neodvisno od življenja, niti ne morejo 

biti povsem aposteriorne, odkrite z izkustvom. Taka kategorija 

ne pripada niti samo subjektu niti samo predmetu, temveč omogoča njun stik prav 

spričo svoje nevtralnosti. Kategorije so pogoji možnosti skladanja in sozvočja med 

dvema bistveno različnima in medsebojno neodvisnima bitnostima, da slednji nista 

niti ločeni z nepremostljivo ločnico niti nimata ena na drugo neposrednega vpliva. 

(Plessner 2019, 60) 

Plessner je za Bernsteina precej bolj »realističen« kot Kant, ker »kategorije življenja ne 

določajo samo, kako se življenje prikazuje, marveč v enaki meri pogoji možnosti, da neka reč 

je živa reč« (2019, xlvii). Vprašljivo je, kako primeren opis za Plessnerjev pristop je 

»realističnost«, saj je konec koncev iskal ravno vmesno pot med realizmom in idealizmom. 

Previdneje se lahko izrazimo, da se kategorije življenja ne »končajo […] s sfero subjektovega 

delovanja, marveč segajo v sfero predmetov« (Plessner 2019, 60) in »določajo strukturo 

[subjektovega] protisveta skupaj s strukturo subjekta, ki se svetu prilega.« (Plessner 2019, 61) 

Plessner torej ni fenomenolog transcendentalnega kova, ki bi preučeval predvsem, kako se reči 

kot žive konstituirajo v subjektovi zavesti, marveč želi pokazati, da so »pogoji možnosti, da 

določimo vitalni ‘rob’ predmeta, zakoreninjeni v nenavadni konstituciji samega predmeta in 

ne v zavesti subjekta.« (Ebke 2014, 101) 

Kategorije so »življenjski načrti« (nem. Lebensplan) živih bitij (Plessner 2019, 59) ali »sferične 

enotnosti živečega subjekta in protisveta« (Plessner 2019, 62), odraz »ireducibilnih modusov 

življenja« (Ebke 2014, 102). Ker se »v taki teoriji pogoji predmeta in pogoji spoznanja 

predmeta prepletajo«, je cilj ugotoviti apriorne zakonitosti, ki posredujejo med subjektom in 

objektom (Ebke 2014, 103): »Dejstva, da noben člen tega vzajemnega odnosa nima prednosti 
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pred drugim, pa ne moremo dojeti empirično. Tu se končajo zmogljivosti empiričnega 

raziskovanja življenjskih načrtov in začne analiza vitalnih kategorij.« (Plessner 2019, 60) 

Ebke (2014) nas upravičeno svari pred pretirano kantovskim branjem Plessnerjeve metode. 

Kantove kategorije ne »lebdijo« nekje med subjektom in objektom, temveč so sintentično delo 

subjekta. Medtem se Plessnerjev a priori, ki omogoča izkustvo subjekta, odvija med obema 

poloma, ju hkrati zoperstavlja enega drugemu, a prepleta. Zato se Bernsteinu zdi Plessnerjeva 

»dedukcija« vitalnih kategorij »metodološko anomalična, saj deluje tako z vidika subjekta kot 

objekta.« (2019, xlvii) Prav ta anomaličnost nam bo pomagala razpreti tisto polje »vmesnosti«, 

ki nas bo pripeljala bližje našemu predmetu, k človeku in h kogniciji. 

2.2.1.2 Intuicija 

Dodatno zagonetko predstavlja Plessnerjev Anschauung, za katerega menim, da je bistveni del 

njegovega pristopa, ki mu komentatorji namenjajo malo pozornosti. V angleškem prevodu je 

pojem preveden kot intuition in ga bomo zaradi sledljivosti terminologije – a ob zavedanju 

problematičnih konotacij – tudi mi prevajali kot intuicijo. Za Plessnerja ne pomeni niti naivne 

intuicije kot nekakšnega šestega čuta ali analitične »očitnosti«, niti bergsonovske die Intuition, 

ki se nanaša na iracionalno zmožnost neposrednega dostopanja do resničnosti sveta (Hyatt in 

Honenberger 2019). 

Veliko bližji je Husserlovi, predvsem pa Kantovi rabi; po slednji bi lahko, če poenostavimo in 

preskočimo interpretativne zagate (gl. Hintikka 1972; Wilson 1975; Falkenstein 1991), 

intuicijo razumeli kot kognitivno zmožnost, ki nam daje posamične neposredne čutne 

reprezentacije reči, strukturirane v času in prostoru. Toda Plessner pri intuiciji kot 

reprezentaciji neposrednih, predreflektivnih danosti poudarja njen dostop do kvalitativnih 

značilnosti reči, torej do njihove kakšnosti v širšem smislu, kot je zajet v goli čutni danosti 

(Hyatt in Honenberger 2019, ix). Po njegovem je »živost« prisotna na podoben način, kot nam 

je prisotna barva: kot doživljajska kakovost. 

Intuicija, s katero naj bi Plessner operiral, je »zunanja intuicija, na kakršni je osnovano tudi 

delo biologa ali etologa.« (Plessner 2019, xxxi) Biolog, denimo, mora že na predreflektivni 

ravni ujeti smiselne vedenjske celote, kot sta hranjenje ali parjenje, ki bodo zamejile nadaljnje 

analitično raziskovanje in ki jih ni mogoče razložiti samo s skupki čutnih podatkov, z anatomijo 

in fiziologijo. 

Intuicija ima očitno več modusov ali stopenj (Plessner 2019, 23), od empirično-senzorne do 

čiste intuicije. Prav zaradi te raznovrstnosti nastajajo težave, kadar se dognanja eksaktnega 

naravoslovja vnaša v humanistiko, v pričakovanju, da bo to slednji neposredno koristilo, »kot 

je bilo modno početi v obdobju darvinistično-evolucionističnega pozitivizma in se rado zgodi 

še danes« (Plessner 2019, 23). S tem se zmešajo različni načini biti, različni izkustveni položaji, 

različni modusi intuicije v isti pojmovni lonec. Z vidika vsakdanjega življenja dokaj enostavno 

branje obrazne mimike, ki nam je sicer intuitivno kvalitativno neposredno dana, se v 

znanstvenem empirizmu zaplete v trhle teorije o analogičnem in empatičnem sklepanju 

(Plessner 2019, 21, 23). Kar je za našo študijo najvažnejše, pa je to, da se »[k]onstitutivne 
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bistvene značilnosti kot kategorije življenja lahko dojame (posamično in splošno) samo z 

intuicijo.« (Plessner 2019, 107) 

2.2.1.3 Filozofska antropologija 

Transcendentalno-deduktivna metoda in intuicija sta ključni sestavini Plessnerjeve različice 

filozofske antropologije (za pregled te filozofske paradigme gl. Fischer 2014; Ošlaj 2004). 

Znotraj te metode bo empirija igrala postransko, ilustrativno, čeprav ne zanikano vlogo 

(Plessner 2019, 29), kajti »[k]raniometrija, serumske študije in psihološki testi odzivnega časa 

se ne sestavijo v antropologijo, in enako ne poskusi, da bi človeški rod umestili v 

predpostavljena družinska drevesa na podlagi primerjalne anatomije, fiziologije in evolucijske 

zgodovine.« (Plessner 2019, 69) Izognil se bo tudi naivnemu intuitivizmu, »ki prostodušno in 

nezadržema krade resnico neposrednemu« (Plessner 2019, 66). 

Njegovo filozofsko antropologijo lahko opišemo kot raziskovalni pristop, ki bo »vključeval 

celoten obseg eksistence in narave«, ves obseg človeka, ki bo zmožen določiti »bistvene forme 

človeka v njegovi eksistenci« (Plessner 2019, 24). Gledal ga bo v vseh njegovih dvojnostih in 

razpetostih, kot janusovsko bitje, ki gleda naprej in nazaj, navzven in navznoter, ki iz sebe 

vstopa in izstopa, in ki ga je torej treba »dojeti […] v dvojnem vidiku obstoja, a z enega 

osnovnega položaja.« (Plessner 2019, 28) 

Umestiti ga moramo tako horizontalno – v odnosu do sveta – kot vertikalno – v odnosu do 

drugih bitij (Plessner 2019, 28). Filozofska antropologija, naj bo še tako osredotočena na 

človeka, mora vključevati filozofijo narave in biologije, ne da bi se podredila metodologiji 

slednje ali prejšnjo podredila antropomorfizmu (Plessner 2019, 71–74). V njenem osrčju, ki 

ima zelo malo opraviti z empiričnimi antropologijami, »stoji človek. Ne kot predmet znanosti, 

ne kot subjekt zavesti, temveč kot predmet in subjekt svojega življenja – to se pravi, na način, 

kako je predmet in središče samemu sebi.« (Plessner 2019, 27) 

Plesnerjev postop, kot njegov argument razčleni Grenova (1966, 253), bo videti takole: če 

(pred)postavimo nek kriterij A kot konstitutivno kategorijo življenja, ali lahko vse ostale 

značilnosti živega bitja – tudi vse tisto, kar ga dela človeškega – izpeljemo iz nje? Vsem takim 

značilnostim, ki bodo iz temeljne kategorije lahko izpeljane ali deducirane, ne bodo pa 

reducibilne na druge kvalitete, bo rekel organski modali ali vitalne kategorije življenja: 

»Takšna dedukcija kategorij ali modalov organskega [nem. organische Modale] – nota bene, 

ne iz dejstva udejanjanja meje, ki samo po sebi ne obstaja, temveč z zornega kota njenega 

udejanjanja – je osrednja sestavina filozofije življenja.« (Plessner 2019, 114) Prav na podlagi 

teh kategorij bo obravnaval problem dvojne aspektivnosti (Plessner 2019, 66), ki si ga bomo 

pojasnili z vrnitvijo v naravo, iz katere človek »črpa moč in snov za vsakršno sublimacijo.« 

(Plessner 2019, 71)  

2.2.2 Srednja pot 

Avtopoetični enaktivizem je nastal iz heterogenega nabora mislecev, misli in mišljenj. Varela 

sam je bil človek mnogih zanimanj, kot priznavata tako on kot Maturana (Varela 1996; 

Maturana 2012): iz rodne biologije je zahajal na vse konce znanosti, od teorije do empirije, od 

fenomenologije in budizma tja do matematičnega kalkula. Maturana (2012) pravi, da je bil 
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»morda bolj matematik kot biolog« (160). Vsaj dve tretjini njegovih člankov sta teoretične 

narave, veliko pozornosti je namenil empiričnim raziskavam vidne zaznave, v zadnjem 

obdobju pa je izvedel tudi številne študije na področju preučevanja možganskih povezav z 

doživljanjem (Rudrauf idr. 2003, 28). Vörös (2017, 427) ugotavlja, da Varelin razvejan opus 

»spričo avtorjeve prezgodnje smrti žal ni nikoli dobil celovite, strnjene podobe.« To lahko 

rečemo tudi za njegovo metodologijo. 

Podobno raznolikost opazimo tudi pri drugih predstavnikih tradicije. Med njimi bomo srečali 

biologe in računalničarje, jezikoslovce in sociologe, tako empirične študije kot konceptualne 

ali matematične analize. Ali potem sploh moremo govoriti o »metodologiji avtopoetičnega 

enaktivizma« na isti način kot pri Plessnerju? 

Varelino raziskovanje – s tem pa torej obče enaktivistično, ki ga je navdihnil – se bo gibalo 

med »operativnimi, konkretnimi opisi biofizičnih procesov in naborom zelo abstraktnih in 

splošnih orodij za grajenje razlag ali dopolnjevanje uvidov«, vendar abstraktnimi orodji, ki jih 

zmeraj usklajuje z »modelom ali naravo mehanizmov sistema.« (Rudrauf idr. 2003, 30) Nikdar 

se ne bo povsem znebil modusa biologa, kibernetika in nevroznanstvenika ter njihovih metod, 

hkrati pa bo nenehno vnašal fenomenološke deskriptivne pristope k subjektivnosti in življenju, 

črpajoč navdih tako od Heideggerja kot Merleau-Pontyja. Po eni strani bo fenomenologijo 

naturaliziral, po drugi pa nevroznanost fenomenologiziral (Rudrauf idr. 2003, 30; gl. tudi Ward, 

Silverman in Villalobos 2017, 367). 

V Drevesu spoznanja (1987), ki je morda najbolj strnjena, celovita in pregledna predstavitev 

avtopoetične teorije,7 se z Maturano resda veliko poslužujeta empiričnih dokazov, vendar 

vseskozi vštric s konceptualnim in formalnim teoretiziranjem. Na podlagi opazovanega 

fenomena, tj. kognicije, ki jo razumeta kot učinkovito delovanje živega bitja v okolju, bosta 

postavila hipotezo o avtonomni organizaciji življenja ter iz nje izpeljanih značilnosti, na primer 

vedenjske koordinacije, potem pa jim iskala potrditev v nadaljnjem opazovanju (Maturana in 

Varela 1987, 28–29). Kognicijo bomo razumeli, ko bomo »postavili konceptualni sistem, ki bo 

lahko generiral kognitivni fenomen kot rezultat delovanja živega bitja, in ko bomo pokazali, 

da lahko ta proces proizvede živa bitja, kakršna smo sami, ki so zmožna porajati [prav te] opise 

in jih premišljevati kot rezultat svoje izpolnitve kot živa bitja, učinkovito delujoča v svojih 

poljih eksistence.« (Maturana in Varela 1987, 30). Gre torej za netipično mešanico dedukcije 

in indukcije, formalnega in empiričnega. 

Varela sam pravi, da bo njegov pristop »mehanicističen: Ne bomo posegali po silah ali 

principih, ki jih ne bi bilo mogoče najti v fizičnem univerzumu.« (Varela 1979, 6) Zanimali ga 

bodo procesi in odnosi med procesi, ki jih uresničujejo komponente. Živa bitja, nadaljuje, »so 

stroji […]. To se pravi: definitorni element živih enotnosti je določena organizacija (množica 

medodnosov, ki vodi v določeno obliko prehodov), neodvisna od zgradbe, od materialnosti, ki 

jo uteleša; ne narava komponent, temveč njihovi odnosi.« (Varela 1979, 10) Razlagal bo 

 

7 Ne pa nujno tudi najbolj reprezentativna za Varelo samega, saj je med njim in Maturano že v času pisanja 

Drevesa prihajalo do številnih razhajanj, prim. Maturana (2012). 
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»biologiko« življenja (Varela 1991, 81). Po čem bi prepoznali mehanicističnost avtopoetične 

enote? Po tem, da »lastnosti komponent lahko zadostijo določenim relacijam, ki v enoti 

determinirajo interakcije in pretvarjanje teh komponent.« (Varela, Maturana in Uribe 1974, 

192) Taka mehanicističnost naj bi bila eden ključnih kriterijev avtopoetičnosti. 

Na tej točki se ne moremo spustiti v poglobljeno oceno mehanicističnosti Varelinega pristopa 

in v kakšnem razmerju stoji do zgodovinskega mehanicizma ter v katerem smislu je njegov 

drugačen. Na nekem mestu na primer poudari, da z Descartesovim mehanicizmom nima 

opraviti, saj (Varelin) temelji na sistemskem razumevanju (gl. Varela 1971), toda pozneje se 

zbliža z bolj teleološkimi pristopi (prim. Weber in Varela 2002). Vprašanje, ali je res 

»presegel« razkol med vitalizmom in mehanicizmom, kot trdi sam, bi zato terjalo celovito 

samostojno obravnavo (prim. Varela 1997b, 78; 1991, 84; prim. tudi Plessner 2019, 324). 

2.2.2.1 Nevrofenomenologija 

Do izida Utelešenega uma se je že izkristaliziralo spoznanje, da je razkol med izkustvom in 

znanostjo, med materialnim in idealnim ter med kvaliteto in kvantiteto nekaj, s čimer se je bilo 

treba neposredno soočiti. Že leta 1976 Varela izrazi potrebo po »znanosti jaza«, ki bi mogla 

zapopasti ireducibilnost zavestnega doživljanja, ki bi mogla vključiti tudi raziskovanje 

»občutka biti živ« (Rudrauf idr. 2003, 29) ali, v slogu Nagela, kako je biti nekaj – na primer 

netopir. Čeprav lahko v Utelešenem umu opazimo razpiranje izkustveni plati, izhajajoč iz 

(pretežno merleaupontyjevske) fenomenologije in budizma, se je Varela kvalitativni metodi 

najbolj približal v zadnjih letih svojega življenja, z nevrofenomenologijo, s katero je želel 

znanstveno rigorozno preučevati prvoosebno izkustvo v njegovem lastnem modusu (gl. 

Rudrauf idr. 2003; Thompson in Varela 2001). 

Nevrofenomenologija kaže na Varelino zavedanje, da empiricistov pogled od »zunaj« za 

preučevanje kognicije ne bo zadovoljiv. Organizem je treba preučevati tudi z njegovega 

notranjega vidika, kjer se vršijo njegovi živeti doživljaji, vendar s pomočjo resne metode, ki ne 

bo padla niti v past eliminativizma niti v »misterianizem«, ki bi doživljaje čislal pretirano 

(Rudrauf idr. 2003, 47).  

Z nevrofenomenološkega stališča človeško doživljanje ni nekaj nezapopadljivega, marveč ga 

je možno rigorozno opazovati, razčleniti na osnovne gradnike, te pa povezovati z 

nevrobiološkim substratom, s katerim naj bi bilo v odnosu vzajemnega zamejevanja (Rudrauf 

idr. 2003). Eden sestavnih delov nevrofenomenologije je tudi intuicija, ki jo omenjamo zaradi 

primerjave s Plessnerjem in pripominjamo, da za Varelo ni pomenila bistveno več kot 

fenomenološko evidenco ali na nekaterih mestih »matematična očitnost«, ki je ne opredeli 

povsem jasno, vendar pa – zanimivo – meni, da lahko »kvalitete biti bolje zaznava […] kot 

diskurz, in to kot celoto namesto po delih« (Varela 1976, 66; gl. Varela 1996, 339). 

V kolikšni meri je nevrofenomenologija res kaj več kot vzporejanje fenomenoloških opisov z 

nevrološkimi korelati? Ali so Vareline zasnove sploh izvedljive (Vörös 2017, 456)? Ali je 

prvoosebna znanost sploh mogoča oziroma smiselna, ali pa je obsojena, da ostane samo 

»fantazija« brez rezultatov, metod in prihodnosti (prim. Dennett 2018)? In kako natanko se 

nevrofenomenogija vključuje v okvir Vareline metodologije kot celote? Na zadnje vprašanje 
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na tem mestu ne moremo odgovoriti tudi zato, ker konec koncev nanj ni uspel odgovoriti niti 

Varela; njegova metodologija, kot smo povedali uvodoma, je ostala razpeta med številne 

pristope in ni našla enovitosti. 

2.2.2.2 Dvojiškosti 

Poleg pozornosti namenjene doživljanju je leitmotiv enaktivistične metodologije boj s 

(kognitivističnim) reprezentacionalizmom, o katerem smo spregovorili v pogl. 2.1.2. Tudi v 

Drevesu avtorja iščeta via media med ekstremi reprezentacionalističnega objektivizma in 

solipsističnega idealizma, med relativizmom in absolutizmom, iskanje, ki se je pozneje še 

izostrilo in v nekem smislu fundamentaliziralo (Maturana in Varela 1987, 241; Varela, 

Thompson in Rosch 2016, 172). 

To je tako kot hoja po robu prepada. Na eni strani je past: nemogočost, da bi razumeli 

spoznavne pojave, če predpostavimo svet predmetov, ki nas [zgolj] informira, saj ni 

mehanizma, ki bi take »informacije« omogočal. Na drugi strani je druga past: kaos 

in arbitrarnost neobjektivnosti, v kateri se zdi vse mogoče. Naučiti se moramo hoditi 

po srednji poti, točno po robu prepada. (Maturana in Varela 1987, 133) 

V Utelešenem umu pojem srednje poti avtorji okrepijo z budističnimi idejami, zlasti iz tradicije 

madhyamika (Varela, Thompson in Rosch 2016, 219). Za razliko od zahoda naj bi budisti 

spoznali jalovost iskanja takih temeljev in iskanje samo skozi čuječnostno, meditativno, 

kontemplativno prakso ter ozaveščanje »brezsebne breztalnosti« presegli. Če je v Drevesu 

spoznanja čutiti še negotovost, ali se je iz tega kroga zares zmožno izviti – 

Vendarle se iz tega kroga očitno ne moremo izviti in izstopiti iz svoje kognitivne 

domene. To bi bilo, kot da bi – z božansko voljo – spreminjali naravo možgan, 

spreminjalo naravo jezika in spreminjali naravo našega postajanja. Spreminjali bi 

naravo svoje narave. (Maturana in Varela 1987, 241) 

– je Utelešeni um že bolj optimističen.8 S krožnostjo in dihotomičnostjo se Varela spopada tudi 

s formalnimi orodji (1976). Tako on kot njegovi sodelavci pa se strinjajo, da za vzpostavitev 

nove perspektive ne bodo dovolj metodološka teoretiziranja, temveč bo potrebna sprememba 

celega našega načina delovanja in življenja (Varela, Thompson in Rosch 2016, 235–52; 

 

8 Tako v Utelešenem umu kot nekaterih drugih Varelinih delih je kar nekaj tovrstnih negativnih primerjav 

budizma in zahoda. Menim, da Varelo mestoma zanese, da tudi zaradi selektivnega poznavanja ali 

izpostavljanja zgodovine filozofije zahodno tradicijo vrednoti pavšalno in spregleda mnoge mislece, ki so 

problematizirali dihotomičnost, začenši z Grčijo, glej samo Parmenida, francoske razsvetljence, med njimi 

številne materialistične moniste, npr. Wartofsky (1979) glede Diderota; ali pa Schopenhauer, ki sicer ni 

skrival svoje lastne naklonjenosti indijskim religijam, vendar je do podobnih spoznanj prišel samostojno z 

izpeljavo Kanta. Morda omenjeni primeri Vareline poante niso ujeli na prav tisti način, ki ga je imel v mislih, 

a izjave, kot je ta, da je na zahodu »prepovedano spoznavati spoznavanje«, pa naj bo to kritika znanstvene 

ali popularne zavesti, so problematično poenostavljujoče. Za nekatere druge kritične poglede na Varelin 

oziroma enaktivistični odnos do budizma gl. tudi Thompson (2020); Vörös (2017). 
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Maturana in Varela 1987, 247), sprememba v »doživljanju (v biti).« (Varela 1976, 67) A da bi 

sploh prišli do pojma kognicije, se moramo – kot že pri Plessnerju – vrniti k življenju. 

2.2.3 Razpotja 

2.2.3.1 Kvantitete proti kvalitetam 

Na poti do svojih predmetov – do kognicije pri enaktivizmu in človeka pri Plessnerju – se 

morata oba pristopa vrniti na isto začetno točko: k življenju. Enaktivizem se bo poslanstva lotil 

z raznorodnim naborom metod, ki ne bodo umeščene v resnično enovit okvir, da bi jih 

medsebojno povezal. Čeprav v glavnem na podlagi teoretskih premislekov, bo velik poudarek 

na empiričnih in formalnih dokazih, s fenomenološko deskriptivnimi intermezzi, šele v 

poznejšem razvoju pa bo več pozornosti deležno kvalitativno raziskovanje (Rudrauf idr. 2003, 

30). 

Medtem bo Plessner postopal transcendentalno-intuitivno: ustavil se bo na tisti točki 

konstitucije živega kot fenomena v intuiciji, ki ga Varela in Maturana v glavnem privzameta 

kot implicitno samoumevnost, da lahko to raven preskočita in zagrizeta v formalizacije in 

empirična dokazovanja na nadaljnjih (prim. Varela in Thompson 1990; Varela in Goguen 

1978). Plessner bo svoje razumevanje življenja izpeljeval iz kategorij živega fenomena kot 

pogojev za vsakršno nadaljnje analitično preučevanje: preden lahko pojav razgradimo, 

preučimo in zopet sestavimo, moramo po njegovem ugotoviti, kako se je sploh pojavil in kaj 

nam sam način njegovega pojavljanja pove o njem. 

S Plessnerjevega zornega kota, ki se resda ne konča, se pa začne v sferi subjekta, empirične 

študije ali formalizacije igrajo majhno vlogo. Dognanja eksaktnih znanosti bo rabil samo »za 

ponazoritev«, nikdar pa ne, »da bi preko njih krepil svoj argument.« (Plessner 2019, xxxii) 

Dejstvo, da je enaktivizem mogoče formalizirati, implementirati v umetni inteligenci (prim. 

Varela 1997b) in dokaj robustno preverjati v empiriji, je z vidika običajnega znanstvenega 

raziskovanja njegova velika prednost. A kot smo videli, je tudi Varelo naposled odneslo k bolj 

izrazito fenomenološkim oblikam preučevanja spoznave, četudi je z njimi – za razliko od 

Plessnerja, ki jih je rabil širše – ciljal bolj na sámo zavest. Če bi svoje nastavke imel čas še 

naprej razvijati, bi si s Plessnerjem morda prišel še bliže. Vsaj v oziru na avtopoetično teorijo 

lahko rečemo, da fenomen življenja preučujeta z različnih – ne nujno nesomernih – ravni 

oziroma v različnih fazah njegove konstitucije. 

Poglejmo nekaj primerov, ki jih posledično razlagata drugače: Za Plessnerja bo živost kvaliteta 

dvojnoaspektivnega prikazovanja in konstitucije teles (Plessner 2019, 91), za enaktivizem 

formalno in empirično opisljiv mehanizem. Za Plessnerja bo »meja« organizma kot 

konstitutivna značilnost živega izpeljana iz kvalitativnega prikazovanja živega bitja, ki 

vzpostavlja svojo mejo kot celota (Plessner 2019, 120), za enaktivizem pa bo – vsaj kar se tiče 

minimalne definicije življenja – to topološka membrana celice (Varela 1981). Za Plessnerja bo 

kultura eksistencialni modus življenja živega bitja, ki ga lahko razumemo šele skozi živo bitje, 

ki jo živi, za Maturano in Varelo pa od zunaj opisljiv mehanizem vedênjskega prenosa. 
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2.2.3.2 Mehanicizem ali vitalizem 

Varela se resda opredeli kot mehanicist, a jasno bo postalo, da je njegovo pojmovanje bolj 

subtilno, da mu bržkone v celoti ne bi nasprotoval niti Plessner (prim. Plessner 2019, 324). 

Obema pristopoma je tuj vitalizem in želita življenje utemeljiti v njem samem, ne da bi ga 

reducirala ali plemenitila z raznimi vitalnimi silami (prim. Varela 1991, 88; Plessner 2019, 

150). Plessner išče načine, kako bi razložil tisto, kar so vitalisti čutili, da umanjka pri 

mehanicizmu, ne da bi se zavezoval znanstveno nevzdržnim predpostavkam vitalizma. Ali mu 

je to v celoti uspelo, je za nekatere komentatorje odprto vprašanje (gl. Ebke 2014). 

Mehanicizmu se je zoperstavljal samo v njegovih poenostavljenih oblikah, do Varelinega 

pojmovanja pa bržkone ne bi imel takih zadržkov. 

2.2.3.3 Interdisciplinarnost 

Tako enaktivizma kot filozofske antropologije se drži oznaka interdisciplinarnosti. Kljub temu 

da je bil Plessner tudi sam tako biolog kot filozof, ki je empirične raziskave dobro poznal in 

navajal, svari pred nekritično interdisciplinarnostjo, ki meša moduse intuicije (Plessner 2019, 

23). Zgleden primer je empirična antropologija: ali res najbolje spoznavamo ljudstvo tako, da 

merimo fiziološke indikatorje pripadnikov? V najboljšem primeru take študije »korelirajo 

biološka in kulturna odkritja, ne morejo pa jim najti skupnih tal. Manjka povezujoča 

razsežnost.« (Plessner 2019, xxvi) 

V enaktivizmu so glede tega precej bolj prostodušni, kot vidimo že v Varelinem eklektičnem 

pohajkovanju. V istem članku bomo brali o lingvistiki, nevrologiji, fenomenologiji, etologiji, 

etnologiji in filozofiji, in vse to v samozavestni interpretaciji enega samega misleca (gl. npr. 

Varela 1971; ali pa Maturana in Varela 1987)! Morebitni primer rabe napačnega modusa, v 

katero Varela in Maturana zapadeta, bomo videli v poglavju o kulturi, katere obravnava je 

redukcionistično in funkcionalistično obarvana. 

Sinteza védenja po Plessnerju ne bi smela biti sprejemljiva za vsako ceno (Plessner 2019, 22), 

kajti ne moremo pričakovati, da se bodo raznorodne stvari, zmetane v isti kotel, kar same 

uskladile. Čeprav lahko v obeh pristopih opazimo težnjo po skupni prizmi, skozi katero bi 

lahko gledali vse pojave (prim. Varela 1999), je Plessner pri tem metodološko previdnejši: 

»zveznost živega« je treba iskati pazljivo, s »spoštovanjem« do predmetov, ki jih vežemo, ne 

pa s površno mineštro disciplin in njihovih parcialnih odkritij. 

 

S koncem pregleda duhovnozgodovinskega in metodološkega vidika prehajamo k samemu 

jedru in vsebini obravnavanih teorij. Pri tem bomo obrnili vrstni red obravnave. V vsakem 

poglavju bomo najprej obravnavali enaktivistični pogled kot tisti, ki se trenutno zdi trdneje 

zasidran v obzorju kognitivnega znanstvenika, zatem pa Plessnerjev odgovor. Tako bomo laže 

videli kontraste in teoriji sopostavili v dialog. 



18 

 

3 Umetnost življenja 

Začnimo z »odrešujočo besedo naše dobe«, tistim edinim, kar lahko »dojamemo tostran vseh 

ideologij, tostran Boga in države, narave in zgodovine; nekaj, iz česar vse ideologije vznikajo, 

kar pa jih z enako gotovostjo zopet pogoltne«: z življenjem (Plessner 2019, 1). Kaj je, kako ga 

prepoznamo in kako deluje? Smo v svetu, polnem reči in predmetov, ki si jih skušamo osmisliti. 

Na podlagi njihovih podobnosti jih združujemo v rodove, na podlagi njihovih razlik pa 

izluščimo tiste določene značilnosti, ki jih razlikujejo od sosedov. Zakaj to – bolj ali manj 

izrecno – počnemo? Da preživimo? Da zadostimo radovednosti, ki kljuva v nas? Ker je to v 

naši naravi? 

Ne glede na vzrok razlikovanja je ena ključnih razlik, ki jih delamo, med živimi in neživimi 

rečmi. Z drugimi besedami: ugotavljamo, kaj je živo. V tem smo karseda dobri in to že od 

otroških let naprej (prim. Leddon, Waxman in Medin 2008). Kako nam uspeva in s pomočjo 

kakšnih meril? 

Študent bo presenečen ugotovil, da se na študiju biologije, kljub temu da je veda o bios, o 

življenju, z opredelitvijo slednjega ne bo kaj prida ukvarjal. Morda je to zato, ker so, kot pravi 

Plessner, tudi sam zoolog in filozof, »botaniki in zoologi preproste duše, ljudje intuicije, ki niso 

tako sofisticirani kot fiziki«, poleg tega pa jih ne pritegne »dlakocepstvo pojmovne analize že 

zato, ker imajo opraviti z oprijemljivimi predmeti, katerih status resničnosti ne predstavlja 

nobenih težav.« (Plessner 2019, xxi) 

In res, Campbell Biology (Urry idr. 2017), znani biološki učbenik, niti ne poskusi in nas tolaži, 

češ da se »fenomen, ki mu pravimo življenje, upira definiciji v eni povedi.« (Urry idr. 2017, 3) 

Potem ko naniza vrsto značilnosti, od samouravnavanja do razmnoževanja, ki so življenju 

lastne, predlaga, da »življenje prepoznavamo po tem, kar žive reči počnejo.« (Urry idr. 2017, 

3) Dlakocepski filozof v nas se bo seveda nasršil ob takem odgovoru, toda ugotovili bomo, da 

pravzaprav ni tako daleč od resnice, le da je podan iz napačnih razlogov. 
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3.1 Opredelitev 

Seveda se ne moremo zadovoljiti z golim seznamom značilnosti. Po eni strani se nihče ne 

strinja, kako dolg naj bi tak seznam bil in kaj vse naj bi vključeval (gl. Maturana in Varela 

1980, xiii). Po drugi strani so številne značilnosti, ki se izpostavljajo kot tipične za življenje, 

bodisi preozko bodisi preširoko zastavljene. Poglejmo, denimo, avtonomnost: resda jo živi 

organizem izkazuje, to se pravi, da »sestoji iz procesov, ki porajajo in vzdržujejo ta sistem kot 

enoto in tako tudi za ta sistem opredelijo okolje« (Thompson in Stapleton 2009, 24). Toda isto 

lahko rečemo za družbeni sistem, za živčni sistem in druge (Thompson 2007; Varela 1981), pa 

jih vendar v istem smislu ne obravnavamo kot živa bitja. Morda se nam zdi takšna ključna 

lastnost zmožnost razmnoževanja. V tem primeru se bomo morali pošteno potruditi, da bi 

prepričali mulo, da pa ona ne živi zares. 

Nadalje se lahko vprašamo, ali neko reč delajo to, kar je, njene sestavine ali odnosi med 

sestavinami. Je miza miza, ker je sestavljena iz lesenih nog, desk in žebljev, ali zaradi posebne 

postavitve teh delov v določeno obliko površine, na kateri lahko delamo in jemo? 

Enako se lahko vprašamo, ali je molekularna sestava tisto, kar oživlja reč, ali pa je to način, 

kako so ti deli in procesi prepleteni in v kakšnem odnosu so (Varela 1991, 84). Že, da so 

organske molekule tista vrsta molekul, iz katerih živa bitja sestojijo, toda speštane paste 

organske snovi nimamo za živo bitje, pravi Razeto-Barry (2012), in nadaljuje, da se zato »zdi 

razumno misliti, da tisto, kar nam omogoča razpoznavanje živih bitij kot takih, temelji na 

naravi odnosov med njihovimi sestavinami bolj kot pa na sestavinah samih.« (Razeto-Barry 

2012) 

3.1.1 Samoproizvodnja življenja 

Vse te pomisleke moramo vzeti v zakup, ko nakazujemo ali indiciramo to reč, ki ji pravimo 

živo bitje – ko izvajamo, v besedah Maturane in Varele (1987), »akt distinkcije« ali 

razpoznavamo (40). Z izbranim merilom ali kriterijem distinkcije skušamo prepoznati in 

izpostaviti določeno figuro na njenem ozadju. V mnogosti reči, s katerimi je obkrožena, želimo 

odmejiti določeno enotnost, bitnost, v našem primeru živo reč. 

Vprašanje, ki si ga v oziru na življenje Varela postavi, je, katere so biološke korenine 

individualnosti te žive reči; z drugimi besedami, na podlagi česa jih prepoznavamo kot reči 

»enovite narave, koherentne celovitosti, avtonomnosti, ki jo ‘poraja’ sistem sam«, ki se lahko 

vzdržujejo navkljub grožnjam in v procesu vzdržujejo svojo identiteto (Rudrauf idr. 2003, 31). 

Tako kot bomo videli pozneje pri Plessnerju, se tudi Varela mora najprej soočiti s samim 

pojmom celote ali celovitosti, ki ni vezana na naravo svojih delov ali komponent. 

Celota je tukaj množica hkratnega delovanja delov (komponent, vozlišč, 

podsistemov), ki kot totaliteta izkazujejo stabilnost. Deli so nosilci določenih 

interakcij, ki jih lahko izvzamemo iz celote in opazujemo njihovo udeleženost v 

raznih zaporednih procesih, ki tvorijo celoto. Celota po-vznikne [ang. re-emerges], 

ko vidimo totalno stabilnost, ki izide iz tega […].  (Varela 1976, 63) 
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Vprašanje pa je, katero merilo razlikovanja naj izberemo, da bomo prepoznali živo celoto. 

Katere so tiste značilnosti, ki jih moramo upoštevati, da ugotovimo, če neka enotnost pripada 

določeni vrsti ali razredu reči, torej živim rečem? Tako merilo, meni Varela, ne sme biti preveč 

abstraktno, saj ga mora biti mogoče prepoznati v konkretnem delovanju živih bitij (1991, 80). 

Po Maturani in Vareli je tisto, kar moramo določiti, organizacija reči, »tisti odnosi, ki morajo 

biti prisotni, da nekaj obstaja« (42) in »ki morajo obstajati med komponentami sistema, da 

pripada določenemu razredu« (Maturana in Varela 1987, 47), v oziru na živi sistem pa tisti 

»odnosi, ki jim morajo sestavine zadostiti, da konstituirajo živi sistem« (Rudrauf idr. 2003, 

32). Če pogledamo primer stola, morajo biti njegove sestavine postavljene na tak način, da 

lahko na njem sedimo. Same sestavine so postranskega pomena; stol je lahko narejen iz lesa, 

plastike ali jekla. Z drugimi besedami, iščemo bio-logiko živega bitja (Varela 1991, 81). 

Seveda je veliko laže določiti organizacijo stola kot pa organizacijo zapletene enote, kakršna 

je živo bitje. Ker pa s prepoznavanjem živih bitjih nimajo težav niti biologi niti je nimamo mi 

sami v vsakodnevnem življenju, tak kriterij očitno mora obstajati. Bistvo organizacije ali 

biologike živih bitij je po Maturani in Vareli to, da se »dobesedno nenehno samoproizvajajo« 

(1987, 43). 

3.1.1.1 Meje avtopoeze 

Samoproizvajanje je izraz procesa, ki sta ga Maturana in Varela imenovala avtopoeza9 živih 

bitij. Ta grška zloženka dobesedno pomeni »samoproizvajanje« in jo je skoval Maturana 

(2012).10 Pojem sta avtorja skupaj in vsak zase razvijala v množici člankov in monografij (gl. 

npr. Maturana in Varela 1980, 1987; Varela 1981). Dasiravno znotraj biologije – za razliko od 

sestrskega pojma, avtonomnosti – ni imel velikega učinka, tako zaradi njegove zapletenosti kot 

zaradi nekaterih nejasnosti, Razeto-Barry (2012) ugotavlja, da je z nekaterimi dopolnili in 

pojasnili še vedno eden redkih sodobnih poskusov, ki vsaj poskusi priti do dna pojmu življenja. 

Avtopoetična organizacija je dinamično omrežje ponavljajočih se interakcij in procesov 

kemičnih pretvorb, znanih tudi kot metabolizem. Razpoznavna lastnost tega omrežja je to, da 

skozi »metabolizem proizvaja sestavine, ki sestavljajo to omrežje pretvorb, ki jih je 

 

9 Slovenski prevajalec Drevesa spoznanja (1998) se je odločil besedo autopoiesis ohraniti nespremenjeno 

kot v izvirniku, češ da bi »avtopoetika« preveč dišala po pojmu umetnikove avtopoetike, ki se uporablja 

znotraj literarnih ved, gl. v Maturana in Varela (1998), 224. Izpeljuje pa pridevnik avtopoetski (sistem), kar 

res sliči na pesnika. Z rešitvijo se ne morem strinjati, prvič (1) zato, ker se beseda pojavlja v toliko različnih 

stavčnih vlogah in pregibih, da bi brez podomačitve učinkovala nepotrebno okorno in trdo; drugič (2), ker 

prevod za sam proces autopoiesis po moji presoji ne bi bil avtopoetika, temveč kvečjemu avtopoeza, tako 

kot iz grško-latinskega genesis neposredno ne izhaja genetičnost ali genetika, marveč geneza, in iz synthesis 

sinteza, in ne sintetika ali sintetičnost; tretjič (3), ker bo navsezadnje ob nadaljnih izpeljavah, kot je 

»avtopoetičnost« sistema, bržkone že iz konteksta in dela razvidno, da ne govorimo o umetniški avtopoetiki; 

in zadnjič (4), ker tudi ne bi bilo nič hudega, če se nam zgodi sopomenka; konec koncev lahko vidimo 

zanimive povezave med umetniško avtopoetiko in avtopoezo, gl. npr. Livingston (2006). 

10 Kot pravi Maturana (2012), je kasneje ugotovil, da je pojem uporabil že Aristotel. Za zanimivo primerjavo 

avtopoetične teorije in Aristotela, gl. Dougall (1999). 
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proizvedlo.« (Maturana in Varela 1987, 44; prim. Varela 1979) Če uporabimo Vareli ljubo 

prispodobo, je takšen sistem kot Escherjeva risba roke, ki riše roko, ki jo riše (Varela 1984). 

Med proizvajalcem in proizvodom ni nobene razlike. Če poskusimo še enkrat in tokrat tudi 

natančneje, avtopoetični sistem (ali stroj) je 

urejen (določen kot enota) kot omrežje procesov proizvajanja (pretvarjanja in 

izničevanja) komponent, [slednje pa] (1) skozi svoje interakcije in transformacije 

nenehno regenerirajo in realizirajo to omrežje procesov (odnosov), ki jih je 

proizvedlo; in (2) konstituirajo (stroj) kot konkretno enotnost v prostoru, v katerem 

obstajajo, s tem, da določijo topološko domeno njegove realizacije kot tako omrežje. 

(Varela 1979, 13; prim. 1991, 81) 

Ključna sestavina omrežja je meja, namreč v obliki celične membrane, ki zameji sistem, ki jo 

proizvaja, od njegove okolice, a je torej tudi sama proizvod istega sistema (Maturana in Varela 

1987, 44). Avtopoetično omrežje se razločuje od okolja s svojimi lastnimi sredstvi in z njim s 

pomočjo istih sredstev ponovno stopa v odnos, ko izmenjuje hranila in izloča odpadne snovi. 

Po eni strani z avtopoezo ob sprejemljivih zunanjih motnjah ohranja svojo identiteto kot 

»samoproizvedeno koherenco«, po drugi strani jo razpira okolju (Varela 1991, 81). 

3.1.1.2 Avtonomnost živega 

Živo bitje je tudi avtonomen sistem, sistem, ki lahko »določa svoje lastne zakonitosti, [in to,] 

kar mu pripada« (Maturana in Varela 1987, 48), opredeljuje in uveljavlja samega sebe iz svoje 

notranjosti in ne heteronomno, z zunanjim usmerjanjem; je sistem, ki je »samo-zakonit« 

(Varela 1981, 20). Vsak avtonomni sistem je operativno ali organizacijsko sklenjen (ang. 

operationally closed) (Varela 1981, 17). To pomeni, da je omrežje sodelujočih sestavin ali 

komponent, katerih interakcije (a) porajajo prav omrežje, ki je porajalo te interakcije; in 

nadalje, omrežje, katerega interakcije (b) konstituirajo ta sistem kot enovito celoto. Gre torej 

za rekurzijo, za samonanašalno uveljavljanje (Varela 1975). Operativno sklenjen sistem je kot 

krog, ki vodi vase, kot bajeslovni Ouroboros, kača, ki požira lasten rep. Še bolj tehnično 

povedano: 

Organizacijsko sklenjeno enoto kot sestavljeno enoto definira omrežje interakcij 

komponent, ki (i) skozi interakcije rekurzivno regenerirajo omrežje interakcij, ki jih 

je proizvedlo, in (ii) realizirajo to omrežje kot enoto v prostoru, v katerem te 

komponente obstajajo tako, da konstituirajo in specificirajo meje enote kot izsek 

ozadja. (Varela 1981, 15) 

Z operativno sklenjenostjo se tvori sistemska celota. Celovitost »sistema je tako utelešena v 

njegovi organizacijski sklenjenosti. Celota ni vsota delov; je organizacijska sklenjenost svojih 

delov.« (Varela in Goguen 1978, 294) To pa ne pomeni, da je operativno sklenjen sistem tudi 



22 

 

zaprt sistem,11 saj mora živo bitje še naprej ohranjati termodinamično izmenjavo z okolico (gl. 

Thompson in Stapleton 2009; Rudrauf idr. 2003, 34). 

Kot vidimo, so lahko posamezni procesi ali interakcije v avtonomnem, operativno sklenjenem 

sistemu kot tudi same sestavine nadvse različni. Vsak avtonomen sistem ni že avtopoetičen – 

zamenjevati ta tipa bi bila kategorična zmota (Varela 1981, 15). Resda prav tako določa svoje 

meje, s katerimi zameji področje, domeno ali pogoje, znotraj katerih more ohranjati svojo 

identiteto, tj. ostati to, kar je. Avtonomen je zato tudi živčni sistem, katerega sestavine so 

nevroni, interakcije pa različne ravni aktivnosti, ki se prožijo po sinapsah, in avtonomen je 

lahko družbeni sistem (Maturana in Varela 1987, 163). Nista pa avtopoetična sistema. 

Posebnost avtopoetične avtonomnosti je, da se vrši s prostorsko fizičnokemično oziroma 

metabolično proizvodnjo sestavin, med katerimi je poglavitna prav polprepustna membrana, ki 

jo Varela imenuje »topološka meja« kot tista oblika meje, značilne za avtopoetično 

avtonomnost (1981). 

Avtopoeza je v drugih besedah »eksplikacija avtonomije živega.« (Varela 1981, 14) Tako smo 

dobili merilo, po katerem lahko presodimo, kaj je potrebno, da ocenimo, če je neka enotnost 

živa. To merilo lahko formaliziramo (Varela 1975; Varela in Goguen 1978) in simuliramo 

(Varela 1991, 1997b; Varela, Maturana in Uribe 1974), predvsem pa lahko iz njega izpeljemo 

številne nadaljnje značilnosti življenja. 

3.1.2 Intuicija življenja 

S tem merilom razpoznave nastane zanimiva težava. Varela, Maturana in Uribe (1974, 187) 

izrecno rečejo, da je živost nekaj, kar prepoznamo »implicitno«. Ampak kako neki naj bi 

implicitno prepoznavali proces, kakršen je avtopoeza? Celični metabolizem ni nekaj, kar bi 

mogli videti s prostim očesom. Živa bitja so večcelične združbe trilijonov takšnih tako rekoč 

nevidnih celic. 

Tudi če se strinjamo, da je avtopoetičnost sprejemljiv formalni (ali kibernetični) kriterij 

življenja na molekularni ravni, ta struktura ni nekaj, kar bi nam bilo neposredno dano, vsaj ne 

v tolikšni meri, da bi lahko pojasnili naše »implicitno« razpoznavanje živih bitij.12 Seveda se 

znanstvenemu opisu stanj ni treba podrejati tistemu, kar se nam kaže v intuiciji. Toda kot smo 

videli v 2.2.1, Plessner na nek način želi storiti prav to: na podlagi tega, kako se nam reči 

kažejo, razložiti, kaj stvari so, »odkriti pogoje možnosti, ki morajo biti izpolnjeni, da se neko 

stanje stvari [tj. živost] pojavi v našem izkustvu.« (Plessner 2019, xxxi) Pokazati želi, kako 

moremo brez zatekanja onstran razuma razložiti Bergsonovo misel, da »življenje dojema 

življenje« (Plessner 2019, 6). Toda kako se nam potemtakem žive reči kažejo, če ne kot 

avtopoetične celice? 

 

11 Ravno zaradi te distinkcije sem namesto slovenskega prevoda operativna zaprtost raje posegel po pojmu 

sklenjenost; tudi Varela je poudarjal pojem closure in ne closedness, gl. Varela (1991), 93. 

12 Jonasovska predstava o »življenju, ki prepoznava življenje«, pomembnejšo vlogo igra v poznejšem 

enaktivizmu; prim. Weber in Varela (2002); gl. tudi Villalobos in Ward (2016) za kritični pogled. 



23 

 

3.1.2.1 Živa reč 

Vrnimo se v svet (še) nekategoriziranih telesnih reči, v katerem smo se znašli na začetku 

poglavja. Ne glede na svoj vitalni status, imajo vse fenomenalne značilnosti, kot so barva, 

oblika ali velikost. Vse se nam v intuiciji kažejo kot »enotnosti lastnosti, zbranih okrog jedra«, 

lastnosti, ki se kažejo kot pripete na reč (Plessner 2019, 76–77). Tako lahko rečemo, da ima 

list zeleno barvo, ne moremo pa reči, da ima zelena list. Gre torej za strukturo fenomena, za 

substantivni značaj prikazovanja reči kot substantivnih jeder s plaščem lastnosti, vendar jeder, 

ki niso matematično-prostorsko določljiva ali razgradljiva, ki niso fizični center reči, čeprav se 

taka zdijo intuiciji (Plessner 2019, 79–80). Kot intuirajoči subjekti prepoznavamo odnos med 

neprostorsko notranjostjo reči in njeno zunanjostjo; vidimo jo z dveh vidikov, v dvojnem 

aspektu. Plessnerja pa ne zanimajo reči, ki se prikazujejo zgolj »spričo dvojnega aspekta« – 

ker jih gledamo kot bitja, ki so dvojnoaspektivna –, marveč reči, ki so same po sebi »v dvojnem 

aspektu« (Plessner 2019, 84; poud. P. V.). Dvojnoaspektivno prikazovanje je zanje 

konstitutivno. 

To so tiste med rečmi, ki imajo še dodatno lastnost, nek presežek, ki ga nakazuje njihova 

»konstrukcija, njihovo vedenje v mediju, v miljeju, celo v odnosu do ‘sveta’.« (Plessner 2019, 

xxxiv) To je njihova vitalnost, lastnost živosti (Plessner 2019, 84-85). Slednja »materialno 

spremeni ne samo videz določene reči, marveč formalno tudi njen modus prikazovanja.« 

(Plessner 2019, 85) Če si sposodimo primer Grenove, ki danost mačke kontrastira z danostjo 

teniške žogice: 

Zaznavanje mačke je drugačno: mačka mi je prisotna na način, ki ga ni moč povsem 

določiti z nekih posameznih položajev ali z različnimi čuti. Zoperstavi se mi na način, 

ki je drugačen od načina teniške žogice. […] Kako se mojemu zaznavnemu 

dojemanju zoperstavlja mačka, ki se igra z žogico, je nekaj drugega od tega, kako se 

žogica zoperstavlja mački. (Grene 1966, 252–54) 

Je živa reč samo skupek lastnosti, h kateremu prištejemo vitalnost kot samo še en sumand v 

sumi (Plessner 2019, 93)? Ali pa je geštalt, pomenska celota, ki se kaže kot celota, ne pa kot 

mnoštvo sestavin? Ko otrok pobarva risbo in zapolni obrise, prejšnja celota ali geštalt ne dobi 

samo nove značilnosti, temveč postane nova celota. V istem smislu bi potem dodali vitalnost, 

zaradi katere bi geštalt postal nov geštalt, živa reč. 

A zdi se, kot da ta lastnost ni na povsem enaki ravni kot ostale lastnosti, da »presežek vitalnosti 

(manifestiran že v intuitivnem videzu) temelji na načinu ureditve, ki je onkraj geštalta« 

(Plessner 2019, 93). Zaradi te vitalnosti živa reč ni samo geštalt, gola enovitost, ampak 

»celovitost [nem. Ganzheit] onkraj geštalta«. Ne moremo se zadovoljiti z mehanicistično 

redukcijo živih bitij v gole funkcionalne enotnosti delov, niti pristati na pojmovanje živega 

bitja kot navadnega geštalta. Hkrati pa ne moremo sprejeti znanstveno nevzdržnih, 

nedoločljivih sil, kakršni sta aristotelovska ali drieschovska entelehija, nesnovna notranja 

dejavnika, ki poganjata organizem. Kaj je torej tisto, kar omogoča réči, da se prikazuje kot živa 

in obenem je živa? 
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3.1.2.2 Meje in vidiki 

Vsakdanji senzorni intuiciji se reči prikazujejo z obrisom, konturo ali robom (nem. Rand). To 

je tista črta, kjer se reč stika s tistim, kar ona več ni. Reč je vsebovana znotraj teh obrisov, ki 

so »čisti prehod iz enega v drugo« (Plessner 2019, 95). Vprašamo se lahko, ali ta obris réči 

pripada? Je obris nekaj, kar reč ima, sama po sebi, ali pa je to samo nekaj, kar ji mi prisodimo 

kot zunanji opazovalci? Grenova (1966) pravi, da »škatla preprosto je, kjer je, in se neha, kjer 

se neha.« (256) Njen rob ni del njenega bistva. 

V nasprotju s tem pa žive reči zares imajo meje (nem. Grenze) – te jim pripadajo. Pri njih niso 

samo nevtralna »vmesnost«, temveč same po sebi so prehod, območje, v katerem živa reč 

dejavno izvaja svoje prehajanje k mediju, v katerem biva in je, in nazaj k sebi. Telo s takšno 

mejo je, kot pravi Plessner, hkrati »ven in onkraj« svojega telesa ter »čez in proti« svojemu 

telesu (Plessner 2019, 119). Živo telo ni samó zamejeno; telo je »za-mejno«, »v-mejno« – telo 

meji. Živim bitjem lahko zato rečemo »mejujoča telesa« (nem. grenzrealisierende Körper) 

(Plessner 2019, 126). 

 

Slika 1. Plessnerjev diagram dveh možnih pojmovanj meje: kot (I) prazna vmesnost, kjer 

meja ne pripada ne telesu (B) ne mediju (M); in (II) kjer meja pripada in se konča s telesom, 

v telesu. Povzeto po Plessner (2019), 98. 

Tako je živo bitje več kot samo svoj geštalt, četudi se prima facie senzorni intuiciji ne prikazuje 

kot kaj več kot geštalt. »Obris reči ne izčrpa pomena meje.« (Plessner 2019, 95) Pri živem bitju 

z njim ne more ujeti te njegove edinstvene lastnosti »biti ono samo in biti iz sebe« (Plessner 

2019, 98). 

Meja ni brezpomenski, prazen prehod, temveč »sama od sebe bistveno razlikuje med tvorbo, 

ki jo zamejuje [nem. begrenzt], in drugim kot drugim.« (Plessner 2019, 97) Živo telo se ne 

začne in konča zgolj tam, kjer se začenja in končuje medij, na katerega meji; začne in konča se 

samo po sebi, neodvisno od »tistega, kar obstaja zunaj njega« (98). Reč, ki je zamejena na tak 

način, sama posreduje med tistim, kar ona je, in medijem, tistim drugim, kar ona več ni. Njena 

meja je bariera pred drugim, ki obenem vabi, absorbira in izloča. Posreduje med notranjostjo 

svoje identitete in zunanjostjo svoje okolice, med svojim živim telesom in okoljem. Kot pravi 

Mul (2014), imajo živa bitja »odnos do obeh strani svoje konstitutivne meje, tako do notranje 

kot zunanje« (16). Telo »s tako strukturo meje ni enostavno deljivo na notranje in zunanje; 
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zaradi svojega odnosa do meje, je usmerjeno ven, onkraj telesa, ki je, in obenem nazaj v telo.« 

(Grene 1966, 257) 

Prav z nastopom meje kot »nečesa tretjega, nekega posredujočega pojma« (Ošlaj 1995, 144) 

vznikne dvojna aspektivnost notranjega in zunanjega, da se nam reči prikazujejo, kakor da bi 

imele nek »znotraj« in nek »zunaj« (Plessner 2019, 120). Medtem ko pri neživih rečeh dvojna 

aspektivnost nastopi s pomočjo nas kot opazovalcev, ki stvari tako skozi sebe gledamo, je pri 

živih bitjih lastnost, ki nastopi na njih samih (Ošlaj 1995, 144). 

Kot opozarja Ošlaj, meja »ne sme biti razumljena kot fundament, temveč kot fenomen; kolikor 

bi seveda fundamentalizacija te razlike implicirala nek substancialni prelom, o katerem tukaj 

ne sme biti govora, če se želimo izogniti hipostaziranemu dualizmu.« (1995, 145) Ta »intuitivni 

antagonizem medsebojno nepretvorljivih smeri navzven in navznoter kot določitev videza 

telesa« je lastnost živega telesa, ki jo lahko samo »opazujemo, ne pa tudi merimo, […] ne more 

biti demonstrirana (reprezentirana), le intuirana« (Plessner 2019, 120). Če zdaj povzamemo in 

odgovorimo na svoje vprašanje, kaj je živo, lahko rečemo, da »fizične predmete intuicije 

imenujemo žive reči, če objektivno izkazujejo, da njihovi biti pripada bistveno divergenten 

odnos med zunanjim in notranjim.« (Plessner 2019, 92) 

Ta dvojnoaspektivna mejujoča živost se kaže v prožnosti žive reči, v raztegljivosti njenih 

kontur, ki so zamejujoče ravno toliko, kot so premične (Plessner 2019, 116). Bolj prožna, kot 

je reč videti, bolj živa se zdi. To opazimo v njeni regularni iregularnosti, v njeni ritmičnosti in 

nedoločljivosti. 

3.1.2.3 Pozicionalnost 

Živost opazimo zlasti v pozicionalnosti živega bitja. V tem, ko preko svoje meje posreduje med 

aspektoma, gre živo bitje navznoter in navzven (Plessner 2019, 120). Postavi (nem. setzen) se 

onkraj sebe in v isti sapi čez in v sebe. V tem se razloči od samega sebe in spet stopi s seboj v 

odnos; je obenem zunaj in znotraj telesa, ki je. Posreduje se samo sebi in posreduje se z 

medijem, na katerega meji. Enostavneje povedano, živo bitje zavzame položaj. Neživo telo »je, 

do koder seže. Njegova bit se konča, kjer in ko se konča. Ustavi se tik pred.« (Plessner 2019, 

121) Živo telo gre dlje, sega in se presega, ne da bi se nehalo nanašati samo nase. 

Ni samo v nekem času in prostoru, ni, kot Grenova povzema Whiteheada, »preprosto locirana« 

(Grene 1966, 254) temveč si svoj naravni prostor13 prisvaja (Plessner 2019, 123, 165). Živo 

bitje »ni ravnodušno do prostora in časa […]: raste in se stara.« (Plessner 2019, 170) Bitja 

»prostorijo svoje okolje in dajejo vsakemu predmetu v svojem območju pomen v luči tega, kar 

za organizem prostorsko pomeni – preblizu, pretoplo, dosegljivo« (Bernstein 2019, l). Ker si 

svojo okolico posreduje, moramo o njej začeti govoriti kot o pravem okolju ali okolnemu polju 

(nem. Umfeld), okolici, ki je za organizem. Hkrati je v tem samopostavljanju, stabiliziranju 

samega sebe samouravnavajoč sistem (Ošlaj 1995, 146). 

 

13 Plessner v tem vidi možen izvor Aristotelovega pojmovanja »naravnega prostora« predmetov, gl. Plessner 

(2019), 171. 
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Živa bitja pa ne živijo samo v prostoru, temveč tudi v času oziroma v čas, saj so v nenehnem 

gibanju, polna ritmičnih procesov rasti in razvoja: »sámo njihovo bistvo je časoliko [nem. 

zeithaft].« (Plessner 2019, 165) Živo bitje je v svoji razvojnosti v nekem smislu neprenehoma 

»pred seboj« in se preko tega konstituira (Plessner 2019, 196). Določeno je iz svoje samobitne 

prihodnosti. 

Zagonetno dinamično govorico – ki se z vsakim prevodom še bolj zaplete – Plessner rabi z 

razlogom: kajti »opisovanje pozicionalnosti s statičnimi izrazi je […] težko«, saj življenje v 

svojem bistvu »je gibanje, se ne more goditi brez gibanja« in »lahko jê, samo kolikor postaja; 

proces je njegov način biti.« (Plessner 2019, 123). Vse to se izraža v pozicionalnem značaju, 

ki ga zaznamo intuitivno. Pozicionalnost, ki glede na mejo indicira dvojno aspektivnost 

fizičnega telesa, je zato osnova tega, da se organizem prikazuje ne kot reč, temveč bitje, živo 

bitje (Plessner 2019, 123). 

3.1.3 Med mejami 

Že na samem začetku lahko vidimo nenavadno stičišče, v katerem se srečujeta Plessner in 

enaktivizem. Jasno je, da gledata isto reč, isto bitnost, torej živo bitje, da pravzaprav opisujeta 

tudi iste procese, ki krojijo življenje tega bitja, na vsaj vzporedne načine. Toda, kot smo že 

povedali, fenomen živosti obravnavata na različnih ravneh: Plessner ga želi razumeti v intuiciji, 

v tem, kako se nam kaže, in vse njegove manifestacije izpeljati ravno iz načinov njegovega 

dajanja. Varela in Maturana to stopnjo kratkomalo preskočita in se takoj podata v formalno-

empirično opisovanje žive reči, ko se je že prikazala. 

Kljub temu jo obravnavata silno podobno. Živa celota je za oba več kot gola vsota delov (prim. 

Varela in Goguen 1978, 294; Plessner 2019, 93). Je avtonomna enotnost, ki (vz)postavlja samo 

sebe z navezovanjem nase, a v dialektičnem, posredujočem odnosu z okoljem, pa če to 

povezujemo s pozicionalnostjo ali termodinamično odprto operativno sklenjenostjo. Plessner 

v jeziku, podobnem Varelinemu, pravi, da je organizem »vedno – po definiciji – sistem, 

združba recipročnih funkcij« (Plessner 2019, xxviii). 

Pomembnejšo razliko, ki je spet odraz različnih ravni preučevanja, vidimo pri pojmu meje. 

Maturana in Varela avtopoetično mejo – kot tisto mejo, ki je lastna minimalnim živim 

enotnostim, na podlagi katerih življenje definirata – izrecno opredelita kot topološko, 

biokemično polprepustno membrano celice (Maturana in Varela 1987; Varela 1981). 

Opazujemo in določimo jo lahko empirično kot konkretno fizično stvar. Medtem je za 

Plessnerja takšna fizična realizacija meje postranskega pomena v njegovi logični analizi: 

»Dejavnike, na katerih meje slonijo in ki jih v fiziki in kemiji opredeljujejo kot sile kohezije, 

kemičnih vezi in tako dalje, moramo dati v logični analizi stanja stvari na stran.« (Plessner 

2019, xxxii) Bolj kot biokemični podlagi mejenosti (nem. Begrenzung), se moramo posvetiti 

njeni »vidni in taktilni intuitivnosti.« (Plessner 2019, xxxii) Maturana in Varela avtopoetično 

mejo dasta pod mikroskop, jo dobesedno orišeta, določita njeno konturo, jo izmerita. Varela 

(1978; 1975) se poda celo v zapletene matematične dokaze za določitev logično-formalnih 

pogojev operativne sklenjenost. 
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Plessner, ki mejo gleda pod lupo intuicije, meni, da jo »lahko samo razumemo, ne pa 

narišemo.« (Plessner 2019, xxxii) Ni nekaj, kar bi lahko občutili v golem čutnem videzu reči, 

kot prostorsko entiteto, saj je »zgolj neka prostorska vsebina, ki jo je mogoče zazreti.« (Ošlaj 

1995, 146) Kot Ošlaj povzema Felixa Hammerja, »kategorije meje in pozicionalnosti niso 

dokazljivi izkustveni stavki.« (Ošlaj 1995, 146) Te konstitutivne bistvene značilnosti življenja 

kot kategorije življenja lahko polno dojame (posamezno in splošno) samo intuicija. 

Te značilnosti definirajo življenje; nikdar ga ne hlinijo. Toda življenje tako definirajo 

za intuicijo in nimajo nič opraviti s tistimi plastmi biti, ki jih upojmujeta fizika in 

kemija. (Plessner 2019, 107) […] Res je, da to teorijo neizbežno izvzame iz sfere 

konkretne senzorne intuicije, v katero so bistvene značilnosti življenja vpete (ne da 

bi bile same po naravi čutne). (Plessner 2019) 

To ne pomeni, da bi Plessner zanikal, da ima meja lahko tudi fizično realizacijo ali korelat. V 

dodatku k Stopnjam v drugi izdaji povzema biokemična odkritja o izvoru življenja, ki naj bi bil 

vezan na pojav membran, s katerimi se je večcelični, organski, odprti sistem zaprl pred okoljem 

in hkrati vstopil v regulirano interakcijo z njim (Plessner 2019, 331–33). Membrana ustali obris 

in dá organizmu formo ter ga s tem označi kot določeno živo bitnost, kot posameznika, hkrati 

zamejujoč in odpirajoč ga proti okolju s tem, ko omogoča metabolizem (Plessner 2019, 332). 

Prav membrane so s stabilizacijo forme omogočile vznik žive celote, ki »rabi svoje 

komponente kot sredstva samoohranjanja« (Plessner 2019, 333). Ali v tem ne slišimo 

avtopoeze? 

Resda pa moramo napraviti nekaj korakov nazaj, kajti, kot smo že pokazali, topološke meje 

niti pri Vareli niso edina oblika mej, da gre vendar v osnovi za formalni pogoj sistemov (Varela 

1981). Vsak avtonomni sistem si specificira take pogoje, znotraj katerih lahko vzdržuje svojo 

identiteto ali se v nasprotnem primeru razgradi. Ti pogoji se lahko konkretizirajo na različne 

načine: meja družbe, denimo, ni topološka in se ne nahaja v fizičnem prostoru. Topološka meja 

celice je samo določena eksplikacija formalnega pojma avtonomnostne meje. 

Težava je v tem, da Varela in Maturana življenje opredelita na ravni avtopoetične celice, 

medtem ko Plessner živost enotnosti prepoznava in definira prvenstveno na ravni živega bitja 

kot celote, kakor se nam to kaže v intuiciji. Plessnerjeva meja je primerljiva kvečjemu z 

Varelino mejo avtonomnega sistema, vendar meja slednjega ni izključna značilnost živih bitij, 

po kateri bi jih mogli definirati. Ali Plessner v intuiciji meje, ki je pogoj prikazovanja dvojnega 

aspekta notranjega in zunanjega, potemtakem sploh prepoznava vitalnost ali pa nemara vidi 

samo avtonomno delovanje sistema, ki ni nujno živ? Kako se mejenje živega avtonomnega 

sistema razločuje od mejenja neživega avtonomnega sistema? Morda bi umetni sistem, ki bi se 

naučil (vsaj) nakazovati avtonomnost, lahko pretental Plessnerjev »Turingov stroj« in bil 

zmotno spoznan za živega. Intuicija bi bila v tem primeru zavajajoča. 

Ali pa se nam živost resnično daje v intuitivni meji in sledeči pozicionalnosti, da ne zaznavamo 

zgolj avtonomnosti, temveč sámo vitalnost? To bi pomenilo, da avtopoetičnost in njena 

topološka meja nista nujen kriterij za prepoznavanje živosti, da je ta preozko, preveč specifično 

ali »prenizko« zastavljen. Življenje se očitno ne daje le na ravni dinamike celic, temveč v 

organizmičnih celotah, ki jih kot žive enotnosti ali celote »implicitno« spoznavajo tudi Varela 
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in sodelavci (Varela, Maturana in Uribe 1974, 187; prim. Varela 1976, 63). To so tiste celote, 

s katerimi se ukvarja Plessnerjeva »zunanja intuicija biologa«. 

S težavami, ki smo jih naznačili pri plessnerjanskem intuiranju življenja, se lahko sooči šele 

človek: kot ugotavlja Ebke (2014), ga lahko resnično prepoznava samo ekscentrično, 

samozavedajoče se bitje, ki si predoči svoje življenje in z njim stopi v odnos. Sorodno pot do 

»inference življenja« je tlakoval Andreas Weber v sodelovanju z Varelo (gl. Weber in Varela 

2002), vendar sledeči »jonasovski obrat« k teleološkosti v enaktivističnih krogih odobravanja 

ni žel povsod (Villalobos in Ward 2016). Poleg tega našega problema ne razreši: avtonomni 

večcelični organizem naj bi »podedoval« živost avtopoetičnega, a nejasno ostaja, kako natanko 

in kaj to pomeni za avtopoetično definicijo življenja. 

Vprašajmo se še, kaj sploh pomeni »imeti mejo«. Ali mar lahko rečemo, da neživi sistem, 

kakršen je sam zase živčni sistem, mejo »ima«? Če to pragmatično še sprejmemo, ali gre vendar 

za isti način »imeti« kot tisti, ki ga opazimo pri živih bitjih, ali pa s tem neživemu že 

pripisujemo neko teleologijo? »Kdo« bi namreč mejo imel? Plessner in enaktivizem postopata 

podobno, kajti bazično »sebstvo« ali subjekta imetja brez vitalističnih ekskurzov izpeljujeta 

ravno iz strukturnega odnosa med celoto in deli, iz tega, da je »telo v odnosu z osrednjo točko 

v sebi, ki, četudi ni prostorsko umeščena, deluje kot center omejene telesne domene, ki tako 

dela telesno domeno v sistem.« (Plessner 2019, 148; prim. Varela 1991, 88). 
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3.2 Lastnosti 

3.2.1 Strukturna drsenja 

Avtopoetična enota vzdržuje svojo posebno organizacijo kljub fizičnokemičnim nihanjem. Je 

identiteta in ostaja istovetna sama s seboj (Varela 1991, 84). Da je to možno, mora biti v 

dialoškem, dialektičnem odnosu s sabo in z okoljem, svojim miljejem (Varela 1997b, 78). Z 

dialektiko Varela označuje odnos med rečmi, v katerem ena ne more obstajati brez druge, saj 

obe svoje lastnosti dobita prav preko druge, v medsebojnem dopolnjevanju (Varela 1991, 79). 

Avtopoetična enota, denimo, se mora razločiti od okolja, da se (1) uveljavi kot identiteta, a da 

je to možno, mora z njim (2) ohraniti stik (Varela 1991, 103). 

Prva raven dialektike (1) se kaže v odnosu celote s svojimi deli oziroma komponentami, na 

primer celice z organeli. Dogaja se skozi vzajemne interakcije med lokalnimi lastnostmi (npr. 

kemični procesi v celici) in globalnimi lastnostmi bitnosti (npr. topološka membrana kot okvir 

in pogoj za kemične procese) (Varela 1991, 84, 103). Ravno avtopoeza je »odličen primer take 

dialektike med lokalnimi ravnmi komponent in globalno celoto, povezanih v vzajemnem 

odnosu […] bitnosti, ki se samorazločuje od svojega ozadja.« (Varela 1991, 84) Podobno 

dogajanje opazimo tudi v vseh nadaljnjih diferenciacijah organizmov, če pogledamo denimo 

posamezna lokalna nevronska proženja v oziru na celotni živčni sistem. 

Da pri identiteti enote govorimo o nekem primordialnem sebstvu, se kaže že v jeziku, kako jo 

opisujemo, recimo »avtopoetična enota se konstituira«, »se nanaša nase«. Ne gre za vitalnega 

duha, ki bi iznenada naselil enotnost, ali centralni organ, v katerem bi sebstvo lahko locirali. 

Pravzaprav ne gre za nič drugega kot »samonanašalno, pozitivno uveljavljanje koherentne 

enotnosti« skozi dialektične interakcije njenih komponent (Varela 1991, 88). »Jaz« je za zdaj 

samo virtualna točka brez umestljivih koordinat, modus interakcije, ki je vzniknil iz dialektike 

celote in delov, gibanje in delovanje enotnosti kot enotnosti – ne pa kakšna specifična 

substanca. 

Minimalno sebstvo opazimo pri (1) najosnovnejši celici; nadalje lahko govorimo o (2) telesnem 

sebstvu imunskega sistema, ki se mora prav tako razlikovati od »drugega«, tj. od tujih, morebiti 

nevarnih celic (Varela 1991, 88); (3) o kognitivnem senzomotornem sebstvu živalske 

vedenjske celote; (4) družbenojezikovnem »Jazu«; in nazadnje o (5) kolektivni družbeni 

totaliteti (Varela 1991, 80). Na organizem lahko gledamo kot na preplet vseh teh sebstev, pri 

čemer nobeno ni umestljivo ali določljivo, saj vzniknejo iz interakcij nižjih ravni. Varela govori 

o organizmu kot o »prepletu brezsebnih sebstev« (gl. Varela 1991). 

V tem, ko od znotraj določi, kaj ona je in kaj ji je zunanje, tj. njeno okolje, »avtopoetična 

enotnost ustvari perspektivo, s katere je okolje eno, ki ga pa ne smemo zamenjati s fizično 

okolico, kot se kaže nam opazovalcem, kot pokrajina fizičnih in kemičnih zakonov simpliciter, 

torej brez tega perspektivizma.« (Varela 1991, 85; prim. 1997b) Tu vidimo drugo plat (2) 

dialektike živega, odnos med identiteto in okoljem, okoljem, ki postane za njo, ki ga gleda s 

svojega vidika, v oziru nase (Varela 1991, 103). Zato lahko organizme obravnavamo na dva 

načina: opisujemo njihove fizičnokemične lastnosti kot zunanji opazovalci, lahko pa z 
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njihovega vidika skušamo interpretirati pomene, ki jih imajo reči v svetu za organizme (Varela 

1991, 85). 

Avtopoetična enota se v toku dialektike spreminja, tako zaradi svoje notranje dinamike kot 

zaradi stikov z zunanjimi dejavniki, ki jih klasificira »v skladu s svojo strukturo« (Maturana in 

Varela 1987, 74). Zgodovina teh strukturnih sprememb, kolikor ne vodijo v razhraljanje 

organizacije, v razgradnjo enote, je njena individualna ontogeneza. 

3.2.1.1 Strukturno spajanje 

Vsak vpliv zunanjega okolja je za enoto perturbacija, motnja, ki spremembe v enoti lahko 

proži, ne da bi jih neposredno določila ali usmerila; natančneje, perturbacije niso instruktivne, 

povzročajoče prav določene spremembe, marveč je njihov učinek določen s strukturo tiste 

enote, na katero vplivajo (Maturana in Varela 1987, 75, 95). To motenje je vzajemno, saj enota 

za druge enote predstavlja prav tako motnjo. Perturbacije so potemtakem recipročne. Kadar se 

interakcije ponavljajo in med enotama pride do kongruence ali skladnosti, rečemo, da sta 

sistema strukturno spojena (Maturana in Varela 1987, 75; prim. Varela, Thompson in Rosch 

2016, 156). 

To dogajanje je jasno vidno pri celicah, ki preko membrane vzpostavijo vzajemen, strukturno 

spojen odnos s snovmi iz okolja, na primer pri bakteriji, ki se spoji z molekulami sukroze. V 

stiku spet z drugimi snovmi celica svoje organizacije ne more vzdrževati, ker ji preprečijo 

vzdrževanje avtopoeze. Zakaj nekateri spoji obstajajo, drugi pa ne, lahko ugotovimo s 

preučevanjem filogeneze določene enotnosti, kako se je njena organizacija oblikovala skozi 

zgodovino naravnega drsenja evolucije (Maturana in Varela 1987, 77). 

3.2.1.2 Razmnoževanje 

S tem, ko se enotnost spaja na najrazličnejše načine in se spreminja skozi čas, postane nekaj 

zgodovinskega. O zgodovinskih fenomenih živih bitij lahko govorimo »vsakič, ko se v sistemu 

neko stanje poraja kot sprememba predhodnega stanja« (Maturana in Varela 1987, 57). Čeprav 

je razmnoževanje pomemben gibalec zgodovine avtopoetične enote, se njena zgodovina z njim 

ne začne in »ni intrinzičen del minimalne logike živega.« (Varela 1991, 81) Preden se je lahko 

enota sploh razmnožila, na primer s celično delitvijo, je takšna enota in njej pripadajoča 

identiteta namreč že morala biti vzpostavljena, čeravno so za to bili najprej potrebni zunanji, 

spočetka nelastni mehanski vplivi in procesi v prajuhi življenja. Drugače povedano, 

razmnoževanje za avtopoetično enoto ni konstitutivno (Maturana in Varela 1987, 57; prim. 

Varela, Maturana in Uribe 1974, 189). 

O njem govorimo, »ko je enotnost podvržena razcepu, iz katerega sledita dve enotnosti istega 

razreda.« (Maturana in Varela 1987, 60) Če gramofon razlomimo, ne dobimo dveh 

gramofonov, prav to pa se bo zgodilo pri delitvi celic: iz izvorne nastaneta dve novi enotnosti 

istega razreda. Da je to možno, morajo biti celične enotnosti zmožne dekompartmentalizacije, 

tako da lahko vsak razcepljen del realizira in utelesi vso organizacijo izvorne celote. Za razliko 

od krede, ki jo v dve novi enotnosti istega razreda lahko razlomi samo nekdo drug, se pri celici 

vse to odvija znotraj nje, da ni »ločitve med razmnožujočim in razmnoženim sistemom.« 
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(Maturana in Varela 1987, 63) Celični delitvi »lahko upravičeno rečemo samorazmnoževanje.« 

(Maturana in Varela 1987, 66) 

V oziru na povedano moramo drugače koncipirati tudi dednost, tj. »transgeneracijsko 

ohranjanje strukturalnih vidikov v rodovniku zgodovinsko povezanih enotnosti.« (Maturana in 

Varela 1987, 68) Zgradbe se ne ponovijo dobesedno; bledijo kakor črke kopij slabih kopij, 

dokler se ne razblinijo in rod izumre. DNK je morda medij razlik, podobnosti, mutacij, toda 

realizira se šele v strukturnem spajanju v kontekstu in ga ne gre razumeti kot determinističnega 

vira neposrednih navodil (Maturana in Varela 1987, 69). 

3.2.1.3 Prilagajanje in evolucija 

Z istega vidika je neprimerna klasična podoba togega darvinizma, po kateri živo bitje kakor z 

genetskim padalom pade v brezbrižno, vnaprej dano naravo, v kateri lahko preživi in je izbrano 

samo, kolikor je optimalno prilagojeno, da vzdrži boj za preživetje. Pravo vprašanje za 

evolucijo ni, kaj je optimalna forma, temveč kako je mogoče, da se ohranjajo tako raznoliki 

spoji in organizacije (Maturana in Varela 1987, 95). Zakaj nekateri rodovniki izumrejo, spet 

drugi pa se obdržijo, četudi se z določenih vidikov sploh ne zdijo optimalni, najboljši? Zakaj 

so se, denimo, ohranili organizmi s tako različnimi barvnimi svetovi? Ker je vsak zaznavni svet 

barv »posledica samo ene možne in izvedljive filogenetske poti med drugimi, ki so bile 

realizirane v evolucijski zgodovini živih bitij.« (Varela, Thompson in Rosch 2016, 183) 

Organizem se znajde v določenem operativno samosvojem okolju, ki nanj deluje z raznolikimi 

perturbacijami (Maturana in Varela 1987, 95). Med temi so tudi destruktivne, ki lahko vodijo 

v izgubo organizacije in s tem identitete enote (Maturana in Varela 1987, 97–99). Naloga ali 

izziv organizmov je »ohranjanje avtopoeze, ki jih definira«, navkljub vsem tem perturbacijam, 

in temu so podrejeni vsi procesi (Maturana in Varela 1987, 100). Kadar organizmu prilagoditev 

uspe, kadar z okoljem najde dober spoj, lahko opazovalci odnos med njegovo strukturo in 

strukturo okolja opišemo kot skladnega; pravzaprav se zdi, kot se je izrazil Darwin sam, »kakor 

da« bi okolje organizem izbralo (Maturana in Varela 1987, 101). Za tak organizem bomo rekli, 

da je adaptiran, da vzdržuje adaptacijo (Maturana in Varela 1987, 102). 

Evolucija torej ni svobodno izbiranje organizma med alternativami nič bolj, kot je okolje 

samovoljni avtokrat, ki bi filtriral dobitnike in poražence genetske loterije ne glede na njihov 

vložek. Evolucija je naravno drsenje (ang. natural drift), spreminjanje ali ohranjanje 

organizmov skozi čas glede na uspešnost ali neuspešnost strukturnega spajanja med 

spreminjajočima se organizmom in okoljem, ki se v tem vzajemno določata (Varela, Thompson 

in Rosch 2016, 197; Maturana in Varela 1987, 115). Organizmi niso izbrani, ker so najboljši, 

in tudi ne postajajo nujno boljši; izbrani so, ker so dovolj dobri, da živijo (Varela, Thompson 

in Rosch 2016, 195). Če uporabimo slikovito prispodobo avtorjev: 

Evolucija je podobna vandravemu kiparju: pohaja po svetu in nabira nit tu, kos 

pločevine tam, košček lesa tu, in jih združuje na načine, ki jih njihova zgradba in 

okoliščine omogočajo, brez drugega razloga, razen tega, da jih je mogoče združiti. 

Ko tako pohajkuje, se izoblikujejo zapletene oblike; sestojijo iz sozvočno 

medsebojno povezanih delov, ki so proizvod ne načrta, temveč naravnega drsenja. 
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Tako smo brez drugih zakonov, razen ohranjanja identitete in zmožnosti 

razmnoževanja, vzniknili vsi. To je tisto, kar nas povezuje z vsemi rečmi na temeljni 

ravni: peterolistno vrtnico, lignja v zalivu, menedžerja v New Yorku. (Maturana in 

Varela 1987, 117) 

3.2.2 Organski modali 

V 3.1.2 smo ugotovili, da je za Plessnerja živo bitje posebna celovitost onkraj geštalta, ki ima 

mejo, s katero se pozicionira in s tem začne sama na sebi izražati vidika notranjega in 

zunanjega. Iz te temeljne, konstitutivne kategorije življenja, meje in sledeče pozicionalnosti, 

lahko izpeljemo vse nadaljnje »organske modale« (nem. organische Modale), ireducibilne 

kakovosti življenja ali, preprosto povedano, njegove bistvene značilnosti. 

3.2.2.1 Harmonično ekvipotencialni sistem 

Živo bitje je celota, ki hkrati je telo, ki ga ima. Z Drieschovim izrazom ga Plessner opiše kot 

harmonično ekvipotencialni sistem (Grene 1966, 264; Plessner 2019, 151). Je celota »vsrkana 

v raznolikost« svojih delov, ki se obenem zbirajo v »osrednji točki konjunkcije« celote 

(Plessner 2019, 149). V krožnem procesu niha med tema nasprotnima poloma, pri čemer se 

vseskozi obrača k sebi (Plessner 2019, 149). Harmonično ekvipotencialni sistem svojo enotnost 

dosega z usklajevanjem svojih delov preko svojih delov – tj. vsak element ima isti potencial 

prispevati k enotnosti –, ti deli pa so ves čas v odnosu s sistemom kot enotnostjo in so z njo 

harmonizirani (Plessner 2019, 151). Organizem je »enotnost v vsakem delu posredno: vsak del 

je sredstvo, orodje, za doseganje tiste enotnosti, ki organizem je, kar dela organizem enotnost 

orodij.« (Bernstein 2019, lii) Je odnos med periferijo celote do njenega jedra, med organi in 

organizmom (Grene 1966, 264–65). 

Trditev, da celota ima dele, nakazuje neko »ono«, ki se vzdržuje kot živo bitje, ki se brani pred 

nevarnostmi, ki ima svoj zorni kot. Živo telo »je v odnosu do osrednje točke v sebi, ki, četudi 

ni prostorsko umestljiva, deluje kot središče zamejene telesne domene, in s tem dela telesno 

domeno v sistem.« (Plessner 2019, 148) Živo telo je postalo sebstvo, bitje, ki ni »samo vsrkano 

v enotnost vseh svojih delov, temveč je tudi postavljeno v točko enotnosti (ki pripada vsaki 

enotnosti) kot točka, odpeta od enotnosti celote.« (Plessner 2019, 148) 

Ta jaz nima še nič opraviti z »zavestjo« človeka, s spoznavanjem ali čutenjem, je pa vsem 

predpogoj (Plessner 2019, 148). Zavest je preozek, preveč specifičen fenomen, da bi zajela to 

stopnjo pozicionalnosti živih reči (Grene 1966, 264). Kot že pri enaktivizmu, ne uvajamo 

vitalnega duha, temveč iz gole pozicionalnosti izpeljujemo značaj identitete in posedovanja. 

Čeprav se nam vsa telesa v intuiciji kažejo kot substantivna jedra, na katera so pripete lastnosti, 

je posebnost živega bitja to, da je njegovo jedro dejansko (Plessner 2019, 150), namreč ravno 

kot neumestljiva točka enotenja živega sistema, kot njegovo ne-vidno stičišče. 

Čeprav je organizem celota, ni cel. S »kompulzijo« diferenciranja v organe – v kvalitativno 

razlikovane dele organizma (Plessner 2019, 154) –, od katerih se več ne more povsem ločiti, 

izgubi samostojnost. Ne samo, da so organi odvisni od celote, celota je odvisna od organov 

(Ošlaj 1995, 146). Organi so »sredstva življenja« in vzpostavljanja enotnosti (Plessner 2019, 

154, 159). Samega sebe organizem posreduje skozi njih in je potemtakem »sam svoje sredstvo« 
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(Plessner 2019, 173). Organi niso samo deli celote, temveč jo vsak v sebi predstavljajo, »stojijo 

za celoto v odnosu do ‘zunanjosti’ in do organizma samega« (Grene 1966, 265). Táko živo 

bitje ne posreduje samo zato, ker ima mejo, temveč ker se med njo in tistim zunaj postavljajo 

še organi, s katerimi to posredovanje vrši, in ker se mora kot celota prek organov posredovati 

sama sebi. »Organizem kot celota je tako samo polovica svojega življenja. Postal je povsem 

potrebujoč, zahtevajoč dopolnilo, brez katerega bi propadel.« (Plessner 2019, 180) 

Organizem je pri tem odvisen od nečesa, kar ni on sam, od okolja, pred katerim se mora v isti 

sapi braniti. Mora asimilirati hranila in disimilirati odpadne snovi ter najti med tema procesoma 

ravnovesje, v katerem ne bo propadel in bo lahko kljuboval »imanentnemu samoukinjanju 

življenja« (Plessner 2019, 184). Da je to možno, se mora odpirati, razpirati svoje meje, 

prepuščati in se v tem prepuščanju samoizničevati dovolj, da se ne izniči. 

 

Slika 2. Na grafu vidimo tri možne odnose reči z okoljem. M označuje medij, B telo. V 

primeru (I) je meja črtkasta, ker ni realna, ni absolutna; gre za navadno časoprostorsko 

formacijo. V (II) vidimo odnos med živim telesom in medijem, med katerima je meja že 

absolutna, polna črta. Toda to bi organizem zaprlo pred okoljem. (III) ponazarja, kako bi 

medij in organizem vendarle prišla v odnos z določeno mero samoizničevanja meje in brez 

absolutne opozicionalnosti. Povzeto po Plessner (2019), 183. 

3.2.2.2 Razvojnost življenja 

V tem dopolnjevanju se že skriva transcendenčni moment organizma, ki mora presegati samega 

sebe in se vršiti skozi drugega, ki se mora gibati in postajati. Živo bitje ne more biti statično ali 

pasivno. Postavljati se mora v svoje okolje, do njega zavzeti stališče in stopiti v »funkcionalno 

interakcijo med (notranjo) samoorganizacijo […] in (zunanjo) pozicionalnostjo.« (Bernstein 

2019, lii) To usklajevanje med notranjim in zunanjim je bistveni del njegovega življenja. 

Razvija se v samobitnem procesu. Ni oblikovano, kot pravi Grenova (1966), tako, kot se kruši 

kamen, ko ga tok udarja ob rečno strugo. Njemu se spremembe dogajajo, je spreminjan. »Plima 

je plima, ne bitnost, ki plimuje.« (Grene 1966, 257) Živo bitje pa se spreminja. Procesnost in 

postajanje sta njegova lástnost in lastnóst. Spremenljivost žive reči izvira iz nje same, kot tisto, 

kar ona sama udejanja. Spreminja se in je sprememba, je proces in izid procesa, proizvod in 

proizvajalec, ki ga proizvaja. 

Ves čas pa »[r]eč, ki postaja drugo, […] ostaja isto.« (Plessner 2019, 126) V procesu svojega 

življenja se odkriva, ne da bi bila kdaj izgubljena. Razvoj »postavlja telo v telo in ga hkrati 

postavlja onkraj njega« (Plessner 2019, 131). »[T]ranscendira telo, ki je, da bi postalo telo, ki 

je.« (Grene 1966, 259) To ni samo rast, večanje in širjenje, kvantitativna sprememba, temveč 

povečevanje raznolikosti reči, njena kvalitativna diferenciacija (Plessner 2019, 136). 
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Vsakršen razvoj pa ima svoj konec, kar se izraža v krivulji razvoja med staranjem in smrtjo 

(Plessner 2019, 137). Smrt ni del ali cilj življenja, marveč izmučenje njegovih sistemskih moči. 

Prav ta neogibnost smrti, ta bit-k-smrti – ki na tej predzavestni točki analize seveda še ne more 

dobiti vseh tistih eksistencialnih implikacij, ki jih izpeljuje Heidegger in omejuje na človeka – 

dela živo bitje v bitje, ki ima usodo, ki nekam gre že zato, ker se razvija iz sebe, navzven in 

naprej in do konca (Plessner 2019, 144). 

3.2.2.3 Geštaltni tip 

Toda kaj usmerja vso to spreminjanje in reč hkrati ohranja bistveno enako? Geštaltna ideja ali 

tip (Grene 1966, 257). Formacije oblakov so lahko »tipične«, ker se kot take pojavljajo 

pogosto. Živo bitje je tipično, ker mu je njegova tipičnost lastna kot norma njegove 

morfologije. V primeru živega je tip tista konstanta, katere variacije in manifestacije so vse 

spremembe živega bitja (Plessner 2019, 127). V organskem procesu opazimo »bistveno 

napetost med nizom fizično-kemičnih sprememb, skozi katerega nujno prehaja, in tipom, h 

katerega uresničitvi se giblje.« (Grene 1966, 257) Prav ti tipi, ki jih preučuje naravoslovni 

znanstvenik, omogočajo vsakršno sistematiko (Grene 1966, 258). 

Tip ne izvira iz zunanje sile, od živega telesa drugotne teleologije, marveč domuje v njem 

samem. Njegova evolucija ni določena od zunaj, temveč se razpira iz njegove notranjosti kot 

»nujni modus biti telesa, ki je pred sabo, v sosledju procesa.« (Plessner 2019, 135) Z geštaltnim 

tipom se Plessner umešča med preformaciste in epigenetike: po eni strani je razvoj organizma 

»vnaprej« določen v skladu z notranjo normo – morda z genetiko? –, po drugi pa se oblikuje 

šele z udejanjanjem teh »genov« v procesualni aktualizaciji (prim. Plessner 2019, 134). 

Potenčnost (nem. Potenz), vsa moč in možnost, da organizem udejanja cilje, izvira iz njega 

(Grene 1966, 266). Opica ima prste oblikovane tako, da se more učinkovito vzpenjati po 

drevesih. Njen moči je odvisen samo od nje kot živega telesa opičjega tipa; ne podarja ji ga 

nihče drug. Tako je tudi možnost svinčnika, da je dvignjen, nekaj povsem drugega kot možnost 

zarodka, da se razvije v človeka (Plessner 2019, 162). 

3.2.2.4 Organizem v okolju 

Kako se bo ta tip dejansko razvil, je podrejeno kontingenčnim ritmom prilagajanja in 

prilagojenosti, adaptacije in adaptiranosti, ki sta odraz »dinamične interakcije organizma in 

okolja.« (Grene 1966, 268) V razvoju, v vseh napetostih, v trenju med tipom in konkretnostjo, 

življenje izbira nekatere možnosti in izključuje druge. 

Vse tisto, kar je organizmu prisotno, kar lahko na njega učinkuje in vpliva, spada v njegovo 

pozicionalno polje (nem. Positionsfeld) (Plessner 2019, 186). Ne gre torej samo za življenjski 

prostor, saj je bistvena sestavina tega polja tudi čas. Tisto, kar je organizmu nasprotno, stoji 

nasproti njemu, on pa nasproti temu, je njegovo okolno polje ali okolje (nem. Umfeld) (Plessner 

2019, 186). »Tisto, kar se godi v tem okolnem polju, je pri roki, je tam, srečuje organizem in 

tvori svojo prisotnost. Organizem obstaja v protipolju [nem. Gegenfeld]: je z in proti njemu.« 

(Plessner 2019, 186) 
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Na tej osnovi lahko razumemo odnos med okoljem in organizmom, ki torej ni niti povsem 

konformen, da bi se organizem v okolje prilegal kot odlitek v model, niti povsem tuj, da bi se 

moral organizem v tem polju tujosti nenehno boriti za svoje preživetje kot nebogljeno bitje 

(Plessner 2019, 186–87). Organizem je na okolje hkrati prilagojen – adaptiranost –, hkrati pa 

se mu prilagaja – adaptacija (Plessner 2019, 191). 

Adaptacija ni »nabor kart«, ki je organizmu dan, potem pa je prepuščen svoji usodi v spopadu 

najmočnejših. Je narava in del vsakega živečega delovanja. Če bi bil organizem povsem 

prilagojen mediju, bi to pomenilo, da je statičen, da je neodporen na kakršnekoli spremembe v 

mediju. Zato mora »hkrati pustiti dovolj veliko špranjo, da ne samo obstaja znotraj stalnih oblik 

harmonije, temveč z njimi preživi tudi nevarnosti.« (Plessner 2019, 191) Posredujoč soobstoj 

med okoljem in organizmom si moramo razlagati kot »primarno harmoničnost in 

ekviprimordialno skladnost med sferama, ločenima ena od druge.« (Plessner 2019, 240) 

Tudi tukaj evolucije ne moremo koncipirati kot darvinisti. Ne more biti samo predvidljiv 

logični potek na podlagi takšnih ali drugačnih dispozicij ali genotipov, ki nujno vodi v določen 

izid. Evolucija je pravzaprav slepa (Plessner 2019, 200). V dialektiki razvoja organizma z in 

proti lastni normi se določene oblike izoblikujejo, spet druge se ne. Bitja, ki živijo med nami, 

bi lahko bila tudi drugačna. »Življenje je izbor« (Plessner 2019, 199), toda pot, ki je ubrana, 

»mora nujno biti naključna. Kljub splošni pomenljivosti izbire določeni poti v dejanskem 

razvoju odloča, da bo [izbrana] ta ali ona pot, naključje.« (Plessner 2019, 200) 

3.2.3 Dialektike organizma 

3.2.3.1 Harmonično ekvipotencialni avtonomni sistem 

Plessnerjev harmonično ekvipotencialni sistem je še jasneje artikulirana vzporednica 

operativno sklenjenemu avtonomnemu sistemu enaktivizma v prejšnjem poglavju. Če smo jo 

prej pokazali na sami pozicionalnosti, je s to artikulacijo specificirana v odnosu med deli skozi 

centralno točko konjunkcije v sistemski celoti, točko, v katero se vsa dejavnost steka in se v 

njej harmonizira. V obeh primerih lahko opazimo Vareli drago samonanašalnost in 

recipročnost (gl. Varela 1975) s termodinamično odprtostjo asimilacije in disimilacije z 

okoljem (prim. Plessner 2019, 184; Thompson in Stapleton 2009; Rudrauf idr. 2003, 34). 

Plessner več pozornosti nameni diferenciaciji delov celote v kvalitativno razlikovane organe in 

izpostavi, da ti niso samo podrejene komponente, temveč ključno orodje in sredstvo pri 

posredovanju celote z okoljem in s samo seboj, da celoto v nekem smislu tudi predstavljajo 

(Plessner 2019, 154). Za razliko od Maturane in Varele, ki bosta v 4.1.1 zatrdila, da si 

organizem svoje dele podreja (Maturana in Varela 1987, 198), Plessner organe razlaga z večjo 

mero samozadostnosti: Organi celote organizma ne tvorijo neposredno kot deli, tako kot stene 

in streha tvorijo hišo, temveč posredno kot sredstva, ki so od celote, četudi zanjo opravljajo 

ključne naloge, teoretično odpenljiva (Plessner 2019, 155). Lahko bi rekli, da organi niso toliko 

gradniki kot graditelji. Po eni strani se zgradba brez graditeljev ne more graditi, graditelji pa 

ne biti graditelji, če ne gradijo. Po drugi strani je vsak graditelj samobiten in samo posredno v 

odnosu do svoje zgradbe. 
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3.2.3.2 Dialektika in sebstvo 

Nadaljnjo vzporednico s harmonično ekvipotencialnostjo lahko vidimo v Varelini 

dialektičnosti organizmične identitete (prim. Varela 1997b, 78; Plessner 2019, 151): (1) med 

celoto in deli oziroma lokalnimi in globalnimi lastnostmi enote; in (2) med celoto in okoljem, 

od katerega se mora enota razločevati in se z njim obenem spajati. Perspektivičnost organizma, 

ki svet gleda s svojega vidika, je sorodna pozicionalnosti organizma, ki do okolja zavzema 

položaj in se postavlja vanj in v sebe hkrati, ko z njim posreduje (prim. Varela 1991, 85; 1997b; 

Plessner 2019, 120). 

Izpeljava sebstva in perspektive iz postavitve koherentne enote (Varela 1991, 88) je skoraj 

identična Plessnerjevemu sebstvu kot središčni točki harmonično ekvipotencialnega sistema 

kot subjekta posedovanja delov, ki je tudi pri njem najosnovnejša podlaga za vsa nadaljnja 

sebstva (prim. Plessner 2019, 148; 2019, 148). Sebstvo izpeljeta iz odnosa delov s celoto v 

celoti in se izogneta vitalizmu (prim. Varela 1991, 88; Plessner 2019, 150). 

3.2.3.3 Konservativnost 

Enaktivistično pojmovanje se vsaj v dikciji zdi nekoliko konservativno, čemur sta v preteklosti 

nasprotovala že Goldstein (1995) in Canguilhem (1989, 200): zdrav organizem je zanju tisti, 

ki prvenstveno realizira svojo naravo, ki ni omejen samo na vzdrževanje norme, temveč lahko 

vzpostavlja nove. Zlasti v Drevesu spoznanja je velik poudarek na ohranjanju avtopoeze, torej 

konservaciji (prim. npr. Maturana in Varela 1987, 68, 171); to so poznejši enaktivisti skušali 

popraviti s preciziranim pojmom adaptacije kot aktivnega ustvarjanja norm (Thompson in 

Stapleton 2009, 25; prim. Di Paolo 2005). 

Plessner po drugi strani stavi na »vitalno ektropičnost« živega (Plessner 2019, 184). Živo bitje 

ni obsojeno na konservacijo energijskega ravnovesja navkljub entropiji, marveč energijo 

povečuje. Ne oklepa se svoje sedanjosti, temveč živi naprej, pred sebe. Postaja telo, ki že je, in 

ga v tem presega. 

3.2.3.4 Okolje in organizem 

Glede odnosa organizma in okolja obe teoriji nasprotujeta klasičnim darvinističnim podobam. 

Zamenjujeta jih z odnosom vzajemne določenosti, v katerem je organizem do neke mere 

prilagojen, a nenehno prilagajajoč se (prim. Plessner 2019, 240; Varela 1981, 21; Maturana in 

Varela 1987, 95). 

Čeprav se v podrobnosti nismo spuščali, obe teoriji zagovarjata bolj prožno koncepcijo 

evolucije, ki ni linearen napredek k optimalni vrsti, marveč skoraj poljubno kresanje 

spreminjajočih se organizmov in okolij (prim. Plessner 2019, 200; Varela, Thompson in Rosch 

2016, 183). Plessnerjeve geštaltne tipe bi bilo zanimivo podrobneje primerjati z enaktivističnim 

pogledom na genetiko, saj lahko tudi pri njem zaznamo, da biološka določitev bitja ni neka 

instruktivna informacija, temveč faktor, ki se realizira šele v trenju konkretnega »razpiranja« 

bitja v okolje (prim. Plessner 2019, 134; Maturana in Varela 1987, 69). 
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3.3 Oblike 

3.3.1 Spoji višjih redov 

Avtopoeza se ne ustavi pri eni sami celici. Druge celice, s katerimi se srečuje, so prav tak vir 

interakcij kot ostali dejavniki iz okolja. Celice začnejo so-delovati, se s preoblikovanjem 

strukture znotraj možnosti svoje organizacije odzivati ena na drugo in vzpostavljati spojene 

ontogeneze (Maturana in Varela 1987, 75). O večceličnih sistemih začnemo govoriti, kadar več 

celičnih enot svojo avtopoezo uresničuje prav preko sodelovanja z drugimi (Maturana in Varela 

1987, 77). 

Takšne medsebojno usklajene skupke celic lahko imenujemo tudi metacelične14 enote 

(Maturana in Varela 1987, 78). Metacelična enota je torej »vsaka enota, v katere zgradbi lahko 

razpoznamo celične agregate v tesnem spoju« (Maturana in Varela 1987, 87). Tovrstno 

združevanje ni nobena razvojna, teleološka nujnost; navsezadnje na Zemlji še danes živijo 

milijarde prastarih enoceličnih organizmov. 

3.3.1.1 Metacelične enote 

Ima pa združevanje številne posledice. Ontogeneze metaceličnega organizma ne določajo zgolj 

sestavne celice, temveč domena možnih ali nemožnih interakcij metacelične enote kot celote 

(Maturana in Varela 1987, 80). Z drugimi besedami, »življenje večceličnega posameznika kot 

enote se odvija skozi delovanje njenih sestavin, vendar je njihove lastnosti ne determinirajo.« 

(Maturana in Varela 1987, 80) 

To se ne izključuje z dejstvom, da gredo vsi večcelični organizmi ob svojem nastanku skozi 

enocelično fazo (Maturana in Varela 1987, 81). V tej se navsezadnje zgodijo pomembne 

generacijske spremembe. Metaceličnim enotam se odprejo nove možnosti ravno zaradi njihove 

sestavljenosti, ne da bi bile te možnosti že vsebovane v samih sestavinah. Iz lokalnih interakcij 

vznikajo globalne značilnosti, ali z drugim izrazom, nastopi emergenca. Delovanje 

porazdeljenih posameznih nevronov na lokalni ravni, denimo, brez usmerjanja kakšnega 

osrednjega nadzornika vznikne v globalno delovanje živčnega sistema kot celote (Varela, 

Thompson in Rosch 2016, 88). 

Prednost metaceličnih enotnosti je v bistveno večji raznolikosti možnih rodovnikov, razredov 

in načinov spajanja z okoljem (Maturana in Varela 1987, 82). Ta se še toliko bolj pomnoži, ko 

dodamo spolno razmnoževanje. 

 

14 Izraz »metaceličnost« avtorja uporabljata izmenično z večceličnostjo brez posebnega pojasnila – niti ga 

ni najti v sekundarni literaturi. V prevodu je preveden kot »večceličnost« ali »mnogoceličnost«, gl. Maturana 

in Varela (1998). 
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3.3.1.2 Redi 

Če smo pri eni celici govorili o avtopoetičnem sistemu prvega reda, je metacelična enotnost 

drugega reda (Maturana in Varela 1987, 78). Ko bomo v pogl. 4.1.1 obravnavali družbe, bomo 

odkrili, da obstaja še tretji red, namreč vedenjska spojenost več metaceličnih enotnosti. 

Težje je vprašanje, ali lahko tudi o metaceličnem sistemu kot spoju več avtopoetičnih enotnosti 

govorimo kot o samosvoji avtopoetični enotnosti, v nekem smislu pravzprav kot o enotnosti 

prvega reda. Ali je mačka avtopoetična enota? Glede tega avtorja v Drevesu spoznanja z 

gotovostjo ne odgovorita: »V primeru metaceličarjev«, pravita, »nam še niso znani molekularni 

procesi, ki bi konstituirali te metaceličarje kot avtopoetične enotnosti, primerljive s celico.« 

(Maturana in Varela 1987, 87–88) 

Varela (1997b) drugod pravi, da sta avtopoetična enotnosti in večcelični organizem različna 

načina identitete, da pa gre v obeh primerih za demarkacijo avtonomne entitete od njenega 

okolja (Varela 1997b, 81), ki je operativno sklenjena (Maturana in Varela 1987, 89). Iz tega 

razloga in zato, ker se tudi metacelične enote razmnožujejo preko enojnih celic, sta z Maturano 

v Drevesu spoznanja enotnosti prvega in drugega reda minimalno razlikovala. 

3.3.1.3 Živčni sistem in kognitivno sebstvo 

Kritičen korak v razvoju živih bitij je pojav živčnega sistema. »Kar doseže živčni sistem,« 

pravita Maturana in Varela (1987, 138), »je, da razširi svet možnih vedenj tako, da organizem 

obdari z izjemno vsestransko in plastično strukturo.« Z drugimi besedami, razširi razpon 

možnih interakcij organizma. To lahko vidimo na vsem vedenju organizma, če se ne omejimo 

samo na opazljivi vidik vedenja, na primer izrecno gibanje, temveč ga razumemo kot širši 

mehanizem strukturnega spajanja organizma z okoljem (Maturana in Varela 1987, 142–44), 

najsi bo ta vrojen, dan z genetsko pogojenimi strukturami, ali priučen, odvisen od samega 

razvoja ali ontogeneze posameznega organizma (Maturana in Varela 1987, 207). 

Možne interakcije in vedenja živčni sistem razširja tako, da pomnoži količino povezav med 

senzoričnimi in motoričnimi površinami telesa (Maturana in Varela 1987, 163). Nevronske 

celice lahko stik vzpostavijo z več drugimi in se posredujejo po telesu. To pomeni, da je vsaka 

senzorna površina povezana z več motoričnimi, motorične z drugimi motoričnimi in tako 

naprej. S tem dobimo bogate preplete in poti interakcij, »percepcijsko-akcijske korelacije«, ki 

jih usmerja in modulira internevronsko omrežje (Varela 1991, 89). Dražljaji za nevrone niso 

samo zunanji, temveč mednje spada vsa dejavnost živčnega sistema, ki je po vrhu vpeta v 

raznorazne kontekste in vplive. Nekaj tako enostavnega, kot je pritisk ročke, pri mački 

vključuje do sto milijonov nevronov (Varela 1991, 91) – mnogo preveč za zmogljivosti 

zaporednih informacijskih algoritmov, kakršne je skušal najti komputacionalizem (Varela 

1991, 93). 

Kot vidimo, je tako, kot je operativno sklenjen sistem sama avtopoetična enotnost, operativno 

sklenjen sklenjen tudi živčni sistem: je omrežje, katerega dejavnost se rekurzivno in recipročno 

nanaša nase (Varela 1991, 93; Maturana in Varela 1987, 163). Sestoji iz omrežja modularnih 

podomrežij, iz delovanja katerih vznikne, emergira koherentna globalna dejavnost, ki poraja 

vedenje organizma kot premikajoče se celote v prostoru. 
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Ta senzomotorična koherentna enota organizma konstituira novo sebstvo, namreč kognitivno 

sebstvo (Varela 1991, 94). To je »način, kako organizem skozi svojo lastno samoproizvedeno 

dejavnost postane razpoznavna bitnost v prostoru, vendar zmeraj spojena s svojim 

pripadajočim okoljem, od katerega ostaja različna.« (Varela 1991, 94) Seveda tudi tokrat 

sebstvo ni nikamor umeščeno in ni nič več ali manj kot emergenca delovanja komponent. 

Živčnega sistema avtopoetična teorija – tako kot kognicije na višji ravni – ne koncipira niti 

solipsistično niti reprezentacionalistično, prvo zato, ker je organizem zmeraj v interakciji z 

nekim okoljem, drugo pa zato, ker okolje ni zgolj nekaj, kar bi organizem v sebi pasivno 

reprezentiral, temveč je določeno s samo strukturo organizma, v katerem okolje proži, ne pa 

tudi determinira spremembe (Maturana in Varela 1987, 169). Živčni sistem ne nabira ali v 

engramih reprezentira informacij iz okolja, marveč »svet poraja tako, da določi, kateri vzorci 

iz okolja so perturbacije in kateri sprožajo spremembe v organizmu.« (Maturana in Varela 

1987, 169) 

 

Slika 3. Zunanji krog predstavlja avtopoetično enoto, notranji živčni sistem, puščice z 

vijugasto črto pa dvosmerno interakcijo z okoljem. Povzeto po Maturana in Varela (2005), 

147. 

3.3.2 Stopnje organskega 

Ali lahko tudi pri Plessnerju govorimo o različnih redih živih bitij? Prehod z enoceličnega v 

»večcelični organizem s seboj prinese nujno odločitev, da [organizem] postane bodisi rastlina 

bodisi žival« (Plessner 2019, 202). Narava je razpeta med težnjo, da se – kot organizem – v 

okolje razpre ali se pred njim – kot fizično telo – zapre, ujeta v »trenje med organizacijo in 

telesnostjo, ki ju mora uravnovesiti skozi formo.« (Plessner 2019, 203) Notranje trenje se 

razreši z vzpostavitvijo (delno od Driescha prevzete) forme ali oblike, »urejujoče ideje […], 

glede na katero živo telo združi svojo samozadostnost kot reč z nesamozadostnostjo kot nekaj, 

kar je živo.« (Plessner 2019, 202) Intuitivno jo zaznamo v specifičnem geštaltu bitja. 

Urejajoča ideja se udejanja v določeni organizaciji (nem. Organisation), ki je 

»samoposredovanje enotnosti živega telesa skozi njegove dele.« (Plessner 2019, 172) Formi 

organizacije sta dve: (1) odprta forma je rastlinska, (2) zaprta živalska (Plessner 2019, 203). 

Človeku ne pripada neka tretja forma; kot bomo videli pozneje, je njegova samo skrajna 

diferenciacija živalske. Dejstvo, da lahko v konkretni naravi najdemo številne oblike življenja, 

ki se navidez zdijo vmesne, nekje med omenjenima formama, te tako rekoč binarne zakonitosti 

ne spremeni. Ob tem je treba opozoriti, da ne gre za nikakršno vrednostno hierarhijo ali 

teleologijo, marveč le za stopnje diferenciacije in kompleksnosti skozi proces variacije in 

selekcije evolucije (Bernstein 2019, liii). 
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3.3.2.1 Odprta forma 

Odprta forma pomeni, da je »organizem v svojih življenjskih izražanjih neposredno vključen 

v okolico in tvori nesamozadostni del življenjskega kroga, ki mu pripada.« (Plessner 2019, 

203) Pri odprti formi ne najdemo središča, kakršen je živčni sistem, ki bi povezoval organe ali 

bitju predstavljal njegovo telo (Plessner 2019, 204), »skozi katero bi se lahko zoperstavljalo 

svoji okolici.« (Ošlaj 1995, 147). Rastlinsko bitje zato konstitutivno ne more biti nekaj 

individualnega, posameznik; kot tako jo lahko določimo od zunaj, kot »zunanji moment 

njegove forme, povezane s singularnostjo njegove fizične entitete« (Plessner 2019, 204). O 

rastlini ne moremo govoriti kot individuumu, temveč kvečjemu kot o »dividuumu« – namreč 

zaradi samozadostnosti njenih delov, na katere jo lahko vedno znova cepimo, da vzgojimo 

poganjke. 

V vsem svojem delovanju – od fotosintetičnega metabolizma do razmnoževanja prek 

opraševanja – so rastline zlite s svojo okolico, ji povsem predane, vsrkane v funkcijski krog 

svojih življenj (Plessner 2019, 205). Delov svojega telesa ne razlikujejo, tako da so 

prehranjevalni in izločevalni organi povsem prepleteni (Plessner 2019, 206). Ostajajo pritrjene 

na svoj medij, nepremične; gibi, ki jih izvajajo, na primer odpiranje cvetov, so nekaj, kar se 

rastlinam zgodi in ne nekaj, kar bi iz njih izviralo (Plessner 2019, 207). Ker nimajo osrednjega 

posredovalnega organa, ki bi povezoval senzoriko z motoriko, ne moremo govoriti o 

refleksnosti. Ker nimajo spomina ali zgodovinske osnove delovanja, lahko rečemo, da so 

povsem avtomatične (Plessner 2019, 208). 

3.3.2.2 Zaprta forma in žival 

Zaprta forma se od okolice začne razločevati in se zamejevati v svoj lasten prostor (Plessner 

2019, 208). V svoj medij je vključena samo še posredno, s čimer postane zares samostojna, kar 

ji obenem daje »nov eksistencialni temelj« (Plessner 2019, 209). »Zaprta forma organizem v 

vseh njegovih življenjskih izrazih posredno integrira v okolico in ga naredi za samozadostni 

segment življenjskega kroga, ki mu pripada.« (Plessner 2019, 209) 

Kaj pa je vmesni člen, ki žival po eni strani ločuje od njene okolice, po drugi pa jo z njim 

povezuje, ji pomaga pri posredovanju? To je njeno telo (Plessner 2019, 210). Telo si žival 

reprezentira, ga opazi in skozenj z okolico vstopa v odnos (Plessner 2019, 226). Postalo je 

»vmesna plast med živim bitjem in medijem.« (Plessner 2019, 213) Živo bitje meji na medij s 

svojim telesom in najde novo resničnost »v njem«, a obenem »za« njim: telo (nem. Körper) je 

zanj živeto telo, živòt (nem. Leib) (Plessner 2019, 213), središče iz in skozi katerega živi.15 Ta 

 

15 Na tej točki krajša digresija glede prevajanja teh dveh izrazov, h katerima se bomo še vrnili. Kot ugotavlja, 

Ošlaj (1995) sta tako Leib kot Körper v nemščini še vedno živi besedi. Tega ne moremo reči za slovenski 

živòt, ki ga v Pleteršnikovem slovensko-nemškem slovarju sicer najdemo z definicijo »der lebendige Leib« 

– skratka, živeče telo – pa se je do danes skoraj v celoti arhaiziral. Ošlaj (1995) (148) zato Plessnerjeve 

izraze upravičeno nadomesti s terminološko jasnejšimim »prezentacijskim telesom« za Leib in 

»reprezentacijskim telesom« za Körper. Človek je tako bitje, ki ne samo, da je prezentacijsko telo, temveč 

ima tudi reprezentacijsko, tj. svoje telo si reprezentira. Odločitev, da vendarle izberem izraz živòt, ne izhaja 
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reprezentacija telesa je mogoča zaradi razvoja centrov, konkretno osrednjega živčnega sistema 

(Plessner 2019, 213). 

Že tukaj se začne nakazovati dvoumen odnos do telesa, kajti žival več ni samo telo, temveč 

telo tudi ima (Plessner 2019, 220) in se v tem razlikuje od telesa, ki ona je (Plessner 2019, 225). 

Je že bolj diferenciran (a neumestljiv) subjekt kot središče imetja; njen imeti je zanjo nekaj 

konkretnega in ne več samo naše opažanje. Njen jaz je njen »tu«, glede na katerega stojijo vsi 

»tam« (Plessner 2019, 220). Seveda takšen jaz še ni refleksiven; ima lahko svoje telo, ne pa 

tudi samega sebe (Plessner 2019, 221). Lahko ima, ne more pa imeti imetja; njen imeti »nosi 

telo, a še ni zanjo« (Plessner 2019, 220). Ostaja vsrkan v tuzdajšnjost in živi iz svojega centra, 

iz telesa (Plessner 2019, 224): »Živo bitje je ono samo v samem sebi.« (Plessner 2019, 220) 

S svojim telesom je žival zoperstavljena okolici, nekemu njej drugotnemu območju, ki jo 

obkroža, na katerega se lahko odziva, ne da bi se lahko z njim poenotila (Plessner 2019, 223). 

Žival je frontalna, zakaj njen obstoj »je orientiran proti okolju tuje danosti« (Plessner 2019, 

223). Nima zgolj mesta, temveč stališče (Grene 1966, 271). 

Lahko rečemo tudi, da se žival svojega telesa ové (Plessner 2019, 224). To je pravzaprav pravi 

temelj zavesti, ki znanstvenikom povzroča tolikšne težave. A zavest v živčnem sistemu ni 

locirana, ni mu enaka (Plessner 2019, 226). Živčni sistem je samó sredstvo, ki prekine 

neposredno enost bitja s svojim telesom, s tem, ko mu ga predstavlja; je sredstvo posredovanja. 

Tisto jedro ali središče bitja, ki se zaveda, ki ima, ni nič bolj prostorskega kot jedro harmonično 

ekvipotencialnega sistema iz pogl. 3.2.2. 

Z razvojem živčnega sistema se telo razlikuje v senzorične in motorične predele, ki še toliko 

bolj terjajo center, ki jih bo usklajeval (Bernstein 2019, liii). Posredovanje med senzacijo in 

motoriko se kaže v premoru v vedenju živali (Plessner 2019, 227). Preden se žival na dražljaj 

odzove, ga mora najprej opaziti; eksitacija je sprva zadržana. Nenehno mora nadzorovati in 

razbirati svoje okolje. Ta vmesnost, to obotavljanje pred odgovorom na vprašanje, žival 

inhibira, jo postavlja v odnos do medija. »Senzorično in motorično povezavo z drugim ima 

preko vrzeli.« (Plessner 2019, 215) Večji kot je razmak, manjša kot je neposrednost in 

takojšnjost odziva (ali, lahko bi rekli, pogojenost slednjega z dražljajem), bolj se žival 

obotavlja, večja je verjetnost, da se na izziv, ki ga dražljaj predstavlja, ne bo odzvala uspešno 

(Plessner 2019, 227). 

Ta špranja je pri enostavnejših necentraliziranih živalih manjša, saj je še ni raztegnilo 

senzomotorično posredovanje telesa. Opažanje ne igra velike vloge; ima manjši manevrski 

prostor, kdaj bi se moglo vršiti (Plessner 2019, 228). Žival resda še vedno opaža, a samo tiste 

reči, na katere ima odziv, ki so za njo relevantne: njeni čuti so »oči in plašnice v enem« 

(Plessner 2019, 228). Vse njeno opažanje in zaznavanje je podrejeno njenemu delovanju. Reči 

so signali, ki ji sugerirajo odzive. »Ujeta je v mrežo svojega načrta delovanja.« (Plessner 2019, 

 

iz neke filozofske polemike, temveč iz čisto estetske naklonjenosti starinskim, a priročnim besedam, ki 

mislim, da jih slovenščina potrebuje, da njeno izrazoslovje ne obuboža. 
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228) Njeno okolje ji je prisotno kot kvalitativni kompleks, kot splošna situacija, ki še zanjo ni 

atomizirana in razdeljena v reči (Plessner 2019, 246). 

To pa pomeni, da je svet pravzaprav podrejen njeni strukturi: svet kačjega pastirja bo napolnjen 

s kačjepastirskimi stvarmi. Odzivi bodo v veliki meri refleksni, četudi ravno zaradi 

minimalnega opažanja ne povsem avtomatični. Plessner navaja Uexküllovo poenostavljeno 

misel, ki jo v dodatkih omili kot »humorno pretiravanje«, da »[k]adar teče pes, žival premika 

noge. Kadar pa teče morski ježek, noge premikajo žival.« (2019, 229, 335) Takšna žival »zgolj 

obstaja; povsem je vsrkana v svoja dejanja, ravno tako, kot je vsrkana v tuzdajšnjo jedro svoje 

pozicije.« (Plessner 2019, 231) 

V to isto špranjo, v prehod med odzivom in dražljajem, v hiatus, je umeščena zavest kot 

opažanje možnosti, ki so organizmu prisotne in »na voljo« (Plessner 2019, 227). Pri 

necentraliziranem organizmu je špranja povsem zožena, da niti ne moremo govoriti o 

operativni zavesti. Odziv na dražljaje zavest obide (Plessner 2019, 228). Kadar pa se življenje 

osredišči, izbere pot zavesti »in s tem subjekta« (Plessner 2019, 231). 

Dasiravno razpiranje špranje povzroči izgubo refleksne enostavnosti in s tem poveča možnost 

napake, pa živali omogoči učenje, saj z odprtjem prostora med dražljaji in odzivi postane 

mogoče njihovo usklajanje (Plessner 2019, 230). Dejanja se zdaj vršijo na podlagi zaznave, so 

izbire glede na množico opažanj sveta, ki je centralizirani živali dan čezmerno, v večji meri, 

kot ima zanj pripravljenih neposrednih odzivov (Plessner 2019, 231–32). 

Zaradi negotovosti in možnosti za napako narava živalim njihovo telo dolgo skriva; tistim, ki 

ga »pridobijo«, priskočijo na pomoč nagoni in ponudijo vnaprej pripravljene odgovore na 

preštevilna vprašanja (Plessner 2019, 233), vendar nagoni, ki »se jim ni nujno treba odvijati 

brez zavesti; nagon [slednje] ne zamenja, temveč jo oblikuje in nosi.« (Plessner 2019, 244) 

Nagon torej ni enak refleksu oziroma nezavedni verigi odzivov. Živali ne smemo gledati zgolj 

kot na »republiko refleksov«, kajti pri njihovem odzivanju jih moramo upoštevati kot celoto, s 

celotno konstrukcijo vred; šele tako lahko osmislimo, zakaj na primer strel puške kuščarja ne 

vzdrami, drugo žival glede na njeno strukturo pa (Plessner 2019, 244). 

Za bolj zapletene živali zunanje reči niso samo signali, »izgovori« za njeno delovanje, 

kvalitativni kompleksi, marveč resnične reči, lastnosti urejene okrog jeder (Plessner 2019, 

235), reči, ki jih je mogoče vihteti, kot začetne točke delovanja (Plessner 2019, 236). Kljub 

vsemu pa živali še nimajo predmetov (Plessner 2019, 229; Grene 1966, 271). Reči so vezane 

na njihove potrebe in cilje, na gibanje in delovanje, so grožnje ali vabe, vsrkane v funkcijski 

krog delovanja. Čeprav žival več nima neposrednega odnosa, je premor med njo in medijem 

še premajhen, da bi si reči lahko začela upredmetovati. 

Manjka ji namreč občutek negativnega (Grene 1966, 272). Ne more si predstavljati, da bi nekaj 

bilo izven tega, kar ji je neposredno dano. Ko vidi reč, si ne predstavlja, da ima ta še druge 

plati. Reči obstajajo kot korelati senzomotorike (Plessner 2019, 251). Ne obstajajo na sebi ali 

za sebe, marveč za žival. »[Žival še ni] prepoznala substantivnega značaja predmeta.« (Plessner 

2019, 251). Zato tudi ne zna premagovati izzivov, ki zahtevajo odstranjevanje ovir (Plessner 
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2019, 250). Šele pri človeku se pojavi ta presežek negativnega, intuicija praznine in odsotnosti, 

ki ju lahko polni prisotnost nečesa (Plessner 2019, 250). 

Kakšno vlogo pri vsem tem igrajo možgani kot glavna postaja osrednjega živčnega sistema? 

Možgani reprezentirajo, tako naše telo kot reči okolice (Plessner 2019, 237). Plessner meni, da 

morajo v možganih očitno biti področja, namenjena delovanju posameznih bioloških funkcij, 

obenem pa področja, ki reprezentirajo in urejajo okolico. »V neki zelo poenostavljeni obliki 

možgani kot reč v času in prostoru predstavljajo majhno podobo okolice z rečmi, ki so v njej.« 

(Plessner 2019, 238) 

3.3.3 Zapleti 

3.3.3.1 Organizacija 

Na tej točki moramo postati pazljivi z izrazi, ki jih rabita teoriji, saj nas lahko podobnosti 

zavedejo. Pojem organizacije, denimo, ki smo ga srečali v pogl. 3.1.1, Maturana in Varela 

rabita v širšem, splošnejšem smislu kot Plessner. Medtem ko je zanju primeren že za opis 

organizacije najosnovnejše avtopoetične celice (Maturana in Varela 1987, 47), je pri Plessnerju 

omejen na opis ureditve večceličnih – ali za Maturano in Varelo, metaceličnih – organizmov, 

pri katerih je odnos med celoto in deli že bolj artikuliran (Plessner 2019, 172). Deli v enojni 

celici še nimajo tiste potrebne samozadostnosti, da bi lahko bili v odnosu z njo. V njej zasedajo 

drugačen položaj kot organi v organizmu; ne nazadnje o njih ne govorimo kot o organih, 

temveč kot o organelih (Plessner 2019, 203). 

3.3.3.2 Avtopoetičnost metaceličarjev 

S prehodom k večceličnim organizmom se moramo vrniti k problemu, ki smo ga načeli že pri 

opredelitvi življenja. Maturana in Varela dobršen, če ne levji delež svoje analize življenja 

snujeta okrog avtopoetične (eno)celične enote in predlagata, da je s sestavljenimi 

organizmičnimi celotami zvezno povezana (Maturana in Varela 1987, 87–88). A ta zveznost 

se ne zdi tako samoumevna. Če je minimalna definicija ali kriterij življenja po Maturani in 

Vareli avtopoetičnost (Maturana in Varela 1987, 43), to pa lahko prepoznamo v mehanizmih 

celice, bi slednjo potemtakem že morali vzeti za (minimalno) živo bitje. Toda po kakšnem 

merilu prepoznavamo tista živa bitja kot živa bitja, ki niso samo avtopoetične celice, temveč 

so metacelični agregati celic? Če bi bila avtopoetičnost nujen kriterij, lasten celici, ne pa 

agregatom, metacelični organizem – kot je na primer kit – kriterija za določanje živosti bitja 

ne bi izpolnjeval, torej ga sploh ne bi mogli uvrstiti kot živega. Kako naj se izognemu temu 

absurdnemu zaključku? 

Morda bi lahko rekli, da je živo bitje lahko (1) avtopoetična celica, lahko pa tudi (2) agregat, 

sestavljen iz avtopoetičnih celic. Vendar bi to pomenilo, da je v primeru (2) vsako živo bitje 

sestavljeno iz več živih bitij, kot nekakšna kolonija. Če se to ne zdi dovolj čudno, tega ne 

moremo reči tudi zato, ker sestavne celice organizma same na sebi ne morejo živeti, saj so 

odvisne od vseh drugih – torej sestavne celice metaceličnih agregatov pravzaprav niso niti 

avtopoetične niti operativno sklenjeni sistemi. Od kod metacelični organizem črpa svojo živost 

in zakaj ga kot živega sploh prepoznamo? Kako točno »deduje« živost avtopoetične celice, kot 

se izrazita Weber in Varela (2002, 115)? 
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Če v izogib tej težavi metacelično živo bitje raje opredelimo kot avtonomni sistem, tako kot 

storita Varela in Maturana (Varela 1997b, 81; Maturana in Varela 1987, 87–88), smo spet na 

začetku, namreč razlikovati moramo živi avtonomni sistem od vseh drugih. Če po drugi strani 

razširimo avtopoetičnost na agregat, pa se poraja vprašanje, do kam avtopoetičnost seže. Ali 

lahko z njo opisujemo tudi agregate agregatov, na primer družbo, kot Nikolas Luhmann 

(Mingers 2002; prim. Varela 1979, 53)? 

Do te dileme med definicijo življenja z vidika celice ali celote na ravni, na kateri deluje 

Plessner, ne pride. Ukvarja se z enovitimi bitji. Meja mačke kot živega bitja se nam v intuiciji 

ne daje v membranah njenih celic, marveč na mački kot celoti, v načinu, kako vstopa in se 

postavlja v svet. To je bržkone tisto, kar tudi Varela in Maturana »implicitno« prepoznata kot 

živo celoto organizma, ki vzdržuje svojo identiteto, a opišeta kot avtonomni in ne tudi 

avtopoetični sistem, ne da bi povsem razjasnila, v kakšnem odnosu sta obliki sistema in s čim, 

kako ter v kakšni zvezi prepoznavamo enega ali drugega. 

Res pa je, da, kot smo že omenili, pri Plessnerju ni povsem očitno, ali ta dvojnoaspektivna 

pozicionalnost mejujočih živih bitij res nakazuje tudi živost ali pa nemara samo avtonomnost 

sistema, kar bi njegovo definicijo življenja lahko postavilo pod vprašaj. Če sprejmemo, da 

živost nakazuje, da se nam življenje kot tako res daje v intuiciji, je Plessnerjev pristop 

robustnejši in bolj celostno zajame sam vitalni fenomen. Če tega ne sprejememo, pa smo 

pravzaprav soočeni s podobno dilemo kot Varela in Maturana: kako razlikovati živi avtonomni 

sistem od drugih avtonomnih sistemov? 

3.3.3.3 Forme, živčni sistem in zavest 

Plessnerjevo odprto in zaprto formo živih bitij bi lahko interpolirali kot dodatna sistemska reda 

znotraj avtopoetične teorije, kot dve možni razvojni poti metacelične enotnosti drugega reda. 

Zanimivo je, da za razliko od Plessnerja, Maturana in Varela bistvene razlike med rastlino in 

živaljo ne izpostavljata. Prav tako pa ključno vlogo pri nadaljnji diferenciaciji živih bitij 

pripisujeta živčnemu sistemu, ki pomnoži možne interakcije in pojavnosti organizma, ki 

opravlja vlogo posredovanje med senzoriko in motoriko ter osnuje podlago za senzomotorično, 

kognitivno sebstvo (prim. Varela 1991, 94; Plessner 2019, 213). Izvirajoč iz Husserla in 

Merleau-Pontyja tudi Varela senzomotorično, živeto telo pojmuje kot Leib v nasprotju s 

Körper, vendar to razliko zares artikulira šele v nevrofenomenoloških fazah (Varela 1997a; 

Rudrauf idr. 2003, 48). 

Iz živčnega sistema tako Varela kot Plessner izpeljujeta tudi živalsko zavest, ki pri obeh še ni 

tudi samozavest. Za Varelo izhaja iz »centralnega usmerjanja delovanja«, ki vznikne iz potrebe 

po organizaciji vse kompleksnejših funkcij in vključuje zmožnosti, kot je usmerjanje 

pozornosti na različne dražljaje (Varela 1971), pri Plessnerju pa iz reprezentacije telesa, ki se 

ga žival ové, ker ji je prisotno (Plessner 2019, 224). 

3.3.3.4 Reprezentacionalizem 

Plessner izrecno zatrdi, da možgani reprezentirajo okolje, da so v njih področja, namenjena 

reprezentaciji krajev in reči, dasiravno v poenostavljeni obliki (Plessner 2019, 237). Maturana 

in Varela se reprezentacionalističnemu jeziku ves čas izogibata in poudarjata vlogo strukture 
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organizma v dojemanju in določanju sveta (Maturana in Varela 1987, 169). Na prvi pogled se 

torej zdi, da je Plessner prav tak reprezentacionalist, kakršnim oponirata. 

Toda če beremo pazljiveje, vidimo, da je Plessner s pojmom reprezentacija bolj previden kot 

kognitivisti, da sheme ali tipi, po katerih si možgani okolje reprezentirajo, prav tako določajo, 

kaj je lahko opazljivo in kaj lahko ima učinek (Plessner 2019, 238). Čas in prostor, v katera se 

organizem umešča in si ju postavlja kot zase absolutni koordinati, se »skladata s pozicionalnim 

karakterjem« živega bitja (Plessner 2019, 238). Svet je zmeraj posredovan: »Tako kot risati 

pomeni izpuščati in jasna podoba sestoji iz prisotnosti določenih črt in barv, ki s svojim 

obstojem izključuje prisotnost drugih črt in barv, tako je trenutno okolno polje, ki pripada 

organizaciji, v svojih vsebinah in razmakih razkrita in zakrita resničnost.« (Plessner 2019, 241) 

Možgansko »reprezentacijo«, kot jo Plessner poimenuje, moramo potemtakem vzeti z nekaj 

rezerve oziroma resno vzeti njegov poudarek na »poenostavljenosti« reprezentiranih podob 

(Plessner 2019, 237–38). Ne gre niti za pasivno prejemanje sveta niti za predstavljanje reči v 

specifičnih fizičnih simbolih v možganih, temveč za reprezentacije, ki so plod vzajemnega 

odnosa organizma in okolja, s splošnimi, shematičnimi korespondencami z možganskimi 

predeli. 
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3.4 Spoznava 

Zdaj, ko smo opisali osnovne kategorije živih bitij, lahko postavimo prvo teorijo kognicije, ki 

se iz te filozofije biologije izrašča. Pri tem se moramo obregniti tudi ob mnoštvo izrazov, ki se 

za kognitivni fenomen rabijo. O kogniciji, ki etimološko ne pomeni nič drugega kot 

»spoznavanje« (lat. cognoscere), bomo pri raznih mislecih brali kot o spoznavi, umu, 

duševnosti, duhu – in še kaj bi se našlo. Nekateri izrazi so pretvorljivi, drugi spet ne. V Drevesu 

spoznanja avtorja na primer uporabita kar izraz knowledge, četudi je očitno, da ne gre samo za 

propozicionalno znanje, temveč za sam proces spoznavanja. Enaktivizem, ki je umeščen v 

kognitivno znanost, bo seveda v prvi vrsti rabil pojem kognicija. 

3.4.1 Kognicija kot udejanjanje 

Maturana in Varela (1987) kognicijo oziroma spoznavanje (ang. knowledge) razumeta kot 

»učinkovito (ali zadostno) vedênje v določenem kontekstu« (Maturana in Varela 1987, 174) 

oziroma »učinkovito delovanje v domeni eksistence živih bitij« (Maturana in Varela 1987, 29). 

S tega vidika lahko pravzaprav vsakršno delovanje, vsakršno interakcijo ali vedenje organizma 

obravnavano kot kognitivno dejanje. Ta pogled avtorja rada povzemata s sintagmo, da »živeti 

pomeni spoznavati« (Maturana in Varela 1987, 174). Prepletenost delovanja s spoznavanjem 

se v slovenščini lepo kaže v ortografski podobnosti med izrazoma »védenje« in »vedênje«. 

3.4.1.1 Utelešenost 

Začeli smo s preučevanjem živih teles, da bi iz njih izpeljali kognicijo. Sedaj, ko smo prispeli 

do te kognitivne razsežnosti, na telesa ne smemo pozabiti. Gre za prvi ključni poudarek 

enaktivističnega pristopa: za utelešenost kognicije, za to, da sta vsakršna fenomenologija in 

umevanje živega sistema umeščena v nek biofizični, telesni sistem (Rudrauf idr. 2003, 30). 

Z izrazom utelešnost želimo podčrtati dvoje: prvič, da je kognicija odvisna od tistih 

vrst izkustva, ki izhajajo iz tega, da imaš telo s senzomotornimi zmožnostmi, in 

drugič, da so te posamezne senzomotorne zmožnosti same vzpete v širši biološki, 

psihološki in kulturni kontekst. Z izrazom delovanje [ang. action] želimo poudariti, 

da so senzorni in motorni procesi, zaznavanje in delovanje, v samem temelju 

neločljivi od živete kognicije. (Varela, Thompson in Rosch 2016, 173) 

Drugače povedano: »um ni v glavi.« (Varela 1999) Vezan je na dinamiko celotnega telesa, od 

hormonov do mišic, in ne zgolj na korelate možganske aktivnosti (Rudrauf idr. 2003, 39–40). 

Ne moremo »stopiti izven domene, ki jo določata naše telo in živčni sistem. Nobenega sveta 

ni, razen tistega, ki ga doživljamo skozi procese, ki so nam dani in ki nas delajo to, kar smo.«  

(Varela 1984, 9) 

Za Varelo je bila utelešnost nekaj, kar je bilo treba pojasniti, hkrati pa je bila, kot pravi Rudrauf, 

tudi explanans, »domena razlage« (2003). Utelešnost razlagamo, medtem ko smo utelešeni 

razlagalci. Znajdemo se v krožni zanki Escherjeve samorišoče se roke, kot del »naravne 

zgodovine krožnosti« (Varela 1984). 
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3.4.1.2 Udejanjenost 

Organizem se s svetom sooča, se z njim spaja preko svojega telesa, preko svojega zaznavanja, 

preko delovanja. Svet si posreduje z »zaznavnimi senzomotorični zankami«, v ciklih, ki 

vsebujejo »regulacijo, trajno senzomotorično spajanje, kognitivne akte in medosebne 

interakcije« (Rudrauf idr. 2003, 40). Vse to se odvija in je vpeto v okolje (gl. Ward, Silverman 

in Villalobos 2017); z drugim izrazom: kognitivni agent je situiran ali umeščen (Rudrauf idr. 

2003, 41). Kognitivne strukture vznikajo ravno iz interakcij in dinamike med organizmom in 

okoljem (Ward, Silverman in Villalobos 2017, 368). 

To, kar organizem spoznava, potemtakem ni, kot smo pri kognitivizmu opisali v 2.1.2, zgolj 

pasivna reprezentacija zunanjega sveta, marveč soustvarjanje in enakcija sveta skozi delovanje 

telesa in njegove zmožnosti. Svet ne nastane kot odtis v organizmu. Kakšen bo, ni odvisno od 

nekega objektivnega stanja zunaj, temveč tudi od strukture tistega, ki ga spoznava, kako ga 

spoznava, s čim ga spoznava: svet je skratka udejanjen. 

Enaktivistični pristop lahko povzamemo v dveh točkah: »(1) zaznava sestoji iz 

zaznavnovodenega delovanja in (2) kognitivne strukture vznikajo iz ponavljajočih se 

senzomotornih vzorcev, ki omogočajo delovanju, da ga vodi zaznava.« (Varela, Thompson in 

Rosch 2016, 173) O prepletenosti senzomotoričnega s kognitivnim zgovorno pričajo študije 

mačk, ki, dokler jim poleg gledanja ni bilo omogočeno še gibanje, niso mogle dobro razviti 

svojih zaznavno-gibalnih zmožnosti in so se zaletavale v predmete (gl. Held in Hein 1963). 

Izziv enaktivističnega pristopa je v tem, da »določi načela ali zakonitosti povezav med čutnimi 

in motornimi sistemi, ki bi pojasnile, kako lahko zaznava vodi delovanje v svetu, odvisnem od 

opazovalca.« (Varela, Thompson in Rosch 2016, 173) 

Ilustrativni primer, ki so mu enaktivisti posvečali veliko pozornosti v zagovarjanju svojega 

pogleda, je preučevanje barve (Varela, Thompson in Rosch 2016, 159–60; Varela in Thompson 

1990). Barv namreč ni mogoče razumeti kot statičnih značilnosti sveta, ki bi jih kognitivni 

agens pobral iz okolja, temveč jih določa struktura organizma, na primer razpon barv, ki jih 

sploh lahko zaznava, stanje, iz katerega jih videva, njegov kulturni kontekst, če samo 

pomislimo na ljudstva, ki zaradi manka ločenih kategorij za zeleno in modro njune odtenke 

tudi slabše razločujejo (Varela, Thompson in Rosch 2016, 169). Barva je zato 

paradigmatična kognitivna domena, ki ni niti vnaprej dana niti reprezentirana, 

marveč izkustvena in udejanjena. To, da ni vnaprej dana, pa še ne pomeni, da tudi ni 

nekih univerzalov ali da je ni mogoče resno analizirati z različnimi znanostmi. 

(Varela, Thompson in Rosch 2016, 172) 

3.4.1.3 Osmišljanje in adaptacija 

Ko se organizem z utelešenim udejanjanjem umešča v svoj svet in deluje v njem, se ga trudi 

osmisliti v skladu s svojo naravo, s svojo zgradbo. Kot smo že rekli, na svet gleda s svoje 

perspektive. Ugotoviti mora, kaj v njem mu pomeni in kaj ne, kaj je zanj važno in kaj 

postransko. Reči zanj dobivajo vrednost ali valenco – tudi čustveno – v luči njegovih ciljev, z 

njegovega vidika. V svetu išče smisel. Rečemo lahko, da si ga osmišljuje (ang. sense-making) 

(Thompson in Stapleton 2009, 25). 
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Tipični primer, ki ga enaktivisti radi navajajo, je bakterija, ki se giblje v gradientu hranil 

(Thompson 2007, 158; Thompson in Stapleton 2009; Varela 1991). Bakterija bo iskala položaj, 

v katerem bo imela dostop do največ sladkorja, ki hrani njen metabolizem, zaradi česar lahko 

vzdržuje svojo avtonomno organizacijo. Tega ne počne zato, ker bi bil sladkor pomenljiv sam 

po sebi, bakterija pa bi ta preddoločeni pomen našla, temveč ker pomeni za bakterijo, na 

podlagi njene organizacije. Na sami molekuli slakdorja »ni nič hranilno pomenljivega, razen 

kadar bakterija plava v smeri gradienta, njen metabolizem pa uporabi [sukrozno] molekulo na 

način, ki omogoča njeni identiteti, da se nadaljuje« (Varela 1997b, 79). 

Pomen ima samo »v miljeju, ki ga [določen] organizem udejanja skozi svojo avtonomnostno 

dinamiko«, v Umweltu organizma (Thompson in Stapleton 2009, 25). Vsak organizem zase, v 

svoji fenomenološki domeni, vzpostavlja svoj svet pomenov, valenc in smisla. Prav zato 

moramo razlikovati med golim, objektivnim svetom in svetom za organizem – ali v Varelinih 

izrazih: med okoljem in tem perspektivičnim svetom – in paziti, da ju ne pomešamo (Varela 

1991, 85–86, 96). 

V teh istih zaznavno-akcijskih ciklov se pravzaprav vzpostavlja cela naša podoba sveta, 

vključno z različnimi oblikami kategorizacije, načini, »kako edinstvenost vsakega izkustva, 

pretvorimo v omejeno množici naučenih, pomenljivih kategorij, na katere se ljudje in drugi 

organizmi odzivajo.« (Varela, Thompson in Rosch 2016, 176) Naše kategorizacije imajo 

utelešeno osnovo; so izraz odnosov med tem, kar okolje nudi, in tem, za kar smo oblikovani, 

da od okolja vzamemo. 

Živa bitja v odnosu do sveta živijo v trajnem manku in pomanjkanju, ki ga zapolnijo šele z 

osmišljanjem in opomenjanjem reči; »relevantnost [je] ustvarjena ex nihilo« (Varela 1991, 86). 

K »stvarjenju svetov« smo spodbujeni, ko se avtopoeza zalomi, ko pride do bolj ali manj resnih 

motenj, ki organizem prisilijo, da nekaj stori glede tistega, kar mu manjka, da bi se ohranil, na 

primer s spremembo v metabolizmu. 

3.4.1.4 (Proto)kognitivnost in um 

Varela ni imel nobenih zadržkov, da bi opisane procese utelešenega, osmišljujočega 

udejanjanja, kot jih opazimo že pri najpreprostejši bakteriji, označil kot kognicijo (Varela 1991, 

87; 1997b). Kognicija k bolj zapletenim, lingvističnim oblikam človeške spoznave prehaja 

zvezno. Tudi za Thompsona in Stapletonovo se zdi nepomembno, ali spoznavanje na tej točki 

imenujemo kognicija ali, skromneje, protokognicija (Thompson in Stapleton 2009). 

Ugotovili smo, kaj je kognicija, a kaj je potem um? Z njim Varela cilja na »karkoli, kar ima 

opraviti z mentalnostjo, s kognicijo in v končni fazi z doživljanjem [ang. experience].« (Varela 

1999) Vendar kot izpostavljajo Rudrauf idr., gre v osnovi za precej širšo domeno kot zgolj 

zavestni, subjektivni del mentalnega, saj vključuje tudi nezavedne fenomene (2003, 29). Naše 

»intuitivno dojemanje uma [pa] ga vedno kaže kot temeljno povezanega s subjektivnostjo in 

zavestjo: Um je zmeraj um od nekoga, moj um, skratka, odvisen od nekega ‘jaza’« (Rudrauf 

idr. 2003, 29). 

V enaktivističnem pogledu ni govora o »informacijah«, kot bi si morda želeli kognitivisti. Živo 

bitje v svetu ne najde informacijskih bitov, ki bi ga čakali, da bi jih požrlo kot kak Pacman. 
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Kot pravi Varela, X v okolju za organizem ni informacija, temveč »tisto, nekaj, gola reč« 

(Varela 1991, 87). Do tega pojmovanja kognicije smo prišli po srednji poti med objektivizmom 

in subjektivizmom, med relativizmom in absolutizmom: »Prav ta poudarek na vzajemnem 

določanju nam omogoči, da najdemo srednjo pot med Skilo in Karibdo kognicije kot 

pridobivanja vnaprej danega zunanjega sveta (realizem) in projekcije vnaprej danega 

notranjega sveta (idealizem).« (Varela, Thompson in Rosch 2016, 172) 

3.4.2 Okvir interiornosti 

Pričakovati bi bilo, da bomo sedaj nadaljevali s predstavitvijo Plessnerjevega pogleda na 

kognicijo. Toda pri tem bomo naleteli na zagato: kajti kognicije neposredno in eksplicitno 

Plessner pravzaprav sploh ne obravnava. Pravzaprav se zdi, da ga kognicija sama po sebi niti 

ne zanima. Že, tudi Plessnerjev organizem si osmišlja svet s tem, ko si ga posreduje skozi sebe, 

tudi on se svetu prilagaja in se z njim vzajemno določa ter izmenjuje surovine; v tem, ko si svet 

posreduje preko svojega telesa, vidimo utelešenost, v pozicionalnosti in »postajanju« 

udejanjanje. Kot nekaj živega ima svoj notranji svet, svoj analog res cogitans, ki je glede na 

obliko strukturiran različno. Vse to so lastnosti živega, ki jih Plessner predstavi kot organske 

modale, kot vitalne kategorije. 

A teh Plessner vsaj izrecno ne uvršča pod kognicijo. Morda lahko to razložimo s Kantovim 

vplivom. Pri slednjem kognicija tako širokega pomena, da bi jo mogli zvesti tudi na živali, ni 

imela (Fisher 2017), denimo zato, ker je bila vezana na zavest (prim. Willaschek in Watkins 

2020). Vprašanje, v kolikšni meri je Plessnerjeva koncepcija kognicije kantovska, v kolikšni 

pa fenomenološka, diltheyjevska ali samosvoja, in kaj bi to pomenilo za njeno razširitev na 

celoto bivajočega, bi zahtevalo svojo študijo. 

Ali je ta razlika bistvenega pomena? Za naše vprašanje pravzaprav ne. Če kognicijo razumemo 

širše ali ožje, če jo postavimo nekoliko nižje ali višje, drugemu ravnanju življenja pa rečemo 

samo življenje, je manj pomembno kot to, v kakšen kontekst jo postavljamo in na kakšnih 

temeljih se razrašča. 

Plessnerjev izvirni doprinos ni prepojmovanje kognicije, temveč širši okvir, v katerega 

moramo živa bitja, vključno s človekom, in njihovo dejavnost umestiti. Za nas kot kognitivne 

znanstvenike to seveda pomeni tudi ozadje, na katerem je treba misliti kognicijo. Pri Plessnerju 

si bomo sposodili ravno okvir, v katerega bomo lahko postavili enaktivistično kognicijo. A 

prav ta bo prinesel kritične posledice. Predstavili ga bomo v 4.1.2. Najprej bomo poskusili to 

kontekstualno ogrodje najti v enaktivizmu samem. 
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4 Umetnost uma 

Prejšnje poglavje smo začeli z opredelitvijo življenja. Končali smo ga s postavitvijo vsaj ene 

teorije spoznave – enaktivistične –, razložene iz življenja. Delno smo si na vprašanje 

pravzaprav že odgovorili: kognicija in um sta utelešeno in umeščeno udejanjanje. Že 

implikacija tega so bistvene za vsakršno preučevanje kognicije, ki je več ne moremo razlagati 

kot raztelešenega informacijskega stroja, ki vnaša in preračunava informacijske reprezentacije 

sveta. 

Toda kar nas posebej zanima, je človeški um, njegove posebnosti in njegov kontekst. Med 

bakterijo, ki se v prajuhi podi za molekulo sladkorja, in Picassom je gromozanska razdalja. 

Radi bi ugotovili, kaj je tisto na kogniciji, kar jo dela človeško, ali drugače, kar omogoča 

človeku, da se dela v človeka. Najprej bomo preučili fenomena družbe in zavesti, ki ju teoriji 

izpeljujeta po dveh različnih, celo obratnih poteh. Zatem se bomo posvetili pojmu kulture in z 

njegovo pomočjo sintetično strnili analizo. 
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4.1 Pod zavestjo 

4.1.1 Tretjeredni spoji 

Avtopoetična enota se sreča z drugo avtopoetično enoto. Zanjo je spet novi vir interakcij in 

perturbacij, v osnovi nič drugačen kot vsi drugi vplivi okolja (Maturana in Varela 1987, 180). 

Tako kot celica s celico in organizem z okoljem tudi organizem z organizmom vzpostavi odnos, 

ki, kadar je njuno sodelovanje ponavljajoče se, vodi v skupno ontogenezo, v kateri sta njuni 

strukturni spajanji medsebojno prepleteni in vzajemni. Vsak zase in en z drugim ohranjata 

svojo adaptacijo in organizacijo. S tem je nastala spet nova domena fenomenov, lastna temu 

družabnemu spoju. 

Kot smo omenili že v pogl. 3.3.1, spojitvi dveh organizmov pravimo spoj tretjega reda 

(Maturana in Varela 1987, 181). Med drugim tovrstni spoj olajša spolno razmnoževanje, saj 

preko kompleksifikacije odnosov omogoča srečanja raznorodnih spolnih celic, matere – ali 

marsikje tudi očeta – pa na primer poveže z mladiči, da jim narava zagotovi skrb (Maturana in 

Varela 1987, 181–82). Tretjeredno spajanje se lahko odvija kemično, kot vidimo pri žuželkah, 

na primer mravljah, ki hierarhične odnose znotraj kolonije določajo s kemično izmenjavo 

snovi. »Ontogeneza vsakega posameznika tako sloni na ontogenezi vseh drugih.« (Maturana 

in Varela 1987, 186) Še toliko bolj zapleteni so spoji vretenčarjev, ki imajo razvit živčni sistem, 

zmožen proizvajanja najrazličnejših vedenj (Maturana in Varela 1987, 188). V osnovi 

neodvisni organizmi uspejo usklajevati svoje vedenje, da dosegajo skupne cilje. »Višje« kot 

gremo po lestvici kraljestva živih bitij, bolj prožni in subtilni so ti odnosi, kot vidimo pri 

združbah primatskih vrst. 

S pojavom tretjerednih spajanj lahko začnemo govoriti o družbah, tretjrednih enotah oziroma 

družbenih sistemih (Maturana in Varela 1987, 193). Družbe se glede na vrsto živali razlikujejo, 

vsem pa je skupna samosvoja notranja fenomenologija, »v kateri se posamezne ontogeneze 

vseh sodelujočih organizmov v temelju pojavljajo kot del omrežja soontogenez, ki jih porajajo 

s konstitucijo tretjerednih enot.« (Maturana in Varela 1987, 193) Posamezni organizem se v 

tako enoto lahko vključi samo tako, da sodeluje v njenih procesih recipročnega strukturnega 

spajanja. 

Če na organizem gledamo kot na vpetega v takšno družbeno mrežo, je denimo nesmiselno 

govoriti o altruizmu in egoizmu, kot se pogosto godi v darvinističnem diskurzu. Organizem, 

katerega delovanje je odvisno od vpetosti v družbeno enoto, ne more biti niti eno niti drugo, 

ali povedano drugače, je lahko samo oboje hkrati: altruistično sebičen in sebično altruističen 

(Maturana in Varela 1987, 197). Kadar v tropu antilop ena izmed njih ostane v ozadju, da bi 

imela pregled nad nevarnostmi, dela tako v korist skupini kot v svojo korist, saj je od prejšnje 

odvisna. 

4.1.1.1 Sporazumevanje in ontogenetsko osamosvajanje 

Da lahko organizmi sodelujejo, se morajo sporazumevati, kar pomeni »koordinirana vedênja, 

ki jih medsebojno prožijo člani družbene enotnosti« (Maturana in Varela 1987, 193) in vodijo 

v takšno ali drugačno socialno spajanje (Maturana in Varela 1987, 195). Zato je razumevanje 

komunikacije kot sporočanja informacij po informacijskih kanalih zmotno (Maturana in Varela 
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1987, 196). Na eni strani nimamo sporočevalca, ki bi oddajal informacije, na drugi pa 

sprejemnika, ki bi jih samo sprejemal. Sprejemanje je aktivno dejanje, določeno s strukturo 

sprejemnika; tako sporočevalec kot sprejemnik morata sodelovati in se usklajevati. 

Komunikacijsko je petje ptic, ki si pojejo duete (Maturana in Varela 1987, 194). 

Komunikacijska je tudi imitacija kot mehanizem, ki vretenčarju omogoči, da se nauči vedenja 

drugih organizmov. S pomočjo imitacije lahko »določen modus interakcije razširi onkraj 

ontogeneze enega posameznika; ostane več ali manj nespremenljiv skozi zaporedne rodove.« 

(Maturana in Varela 1987, 196) 

4.1.1.2 Družba in jezik 

Tako organizem kot družbeni sistem sta primera metasistemov, »agregatov avtonomnih enot, 

ki so lahko celične ali metacelične.« (Maturana in Varela 1987, 198) Med seboj se metasistemi 

razlikujejo po tem, v kolikšni meri so njihove sestavine avtonomne. Sestavine organizma, 

denimo, so minimalno avtonomne, saj samostojno tako rekoč ne morejo obstajati. Organizem 

mora omejevati »svobodo« in avtonomnost svojih sestavnih delov, da se ohrani kot operativno 

sklenjena enotnost (Maturana in Varela 1987, 198). Deli so tu za celoto in se ji morajo 

kratkomalo podrediti, in tudi v evoluciji se bodo izoblikovali taki, s katerimi bo to 

zagotovljeno. Po drugi strani je človek, ki je ponavadi sicer vpet v družbeni sistem, od 

slednjega kot posamični organizem v veliki meri neodvisen. 

Tudi človeški družbeni sistem je operativno sklenjen. Njegove sestavine niso nič manj 

strukturno spojene. Naši družbeni sistemi pa naj bi po vrhu obstajali še kot enote za svoje 

sestavine, za ljudi, na tak način pa obstajajo v svetu jezika (Maturana in Varela 1987, 198–99), 

posebnemu polju človeškega sporazumevanja, ki vznikne, kadar razlikovanja sveta postanejo 

predmet nadaljnjih skupnih razlikovanj; podrobneje ga bomo predstavili spodaj. Človeški 

družbeni sistem torej zahteva sestavine, ljudi, ki so medsebojno strukturno spojeni v tej 

jezikovni domeni. To pomeni, da lahko ljudje v njih (so)delujejo skozi jezik. Da se človeški 

družbeni sistem vzdržuje, ni dovolj, da ljudje svojo adaptacijo ohranjajo kot organizmi, temveč 

morajo ohranjati svojo adaptacijo kot sestavine svoje jezikovne domene. Jezikovna domena, ki 

jo ljudje porajajo, je tako za družbeni sistem nujna. Ker pa je človeški družbeni metasistem 

enota, ki je za sestavine, za ljudi, je njen cilj, da ustvarjalnost svojih sestavnih delov ojača. 

Sovisnost in skladnost med deli človeške družbe ustvarjajo prav njeni deli, ki se spajajo tudi s 

pomočjo družbenega učenja, ki ga omogoča njihova vedenjska plastičnost (Maturana in Varela 

1987, 199). Po drugi strani sovisnost in skladnost med sestavinami organizma določajo 

genetski in ontogenetski dejavniki, ki strukturalno plastičnost komponent omejujejo. Vidimo 

lahko, zakaj se Maturani in Vareli (1987) organizem in človeška družba zdita kot nasprotna 

pola metasistemske prožnosti. Človeška družba, ki bi se ravnala kot organizem in bi na silo 

omejevala ustvarjalnost svojih členov, je zanju okvarjen sistem, kakršnega vidita denimo v 

Šparti. Vzporednic med družbo in organizmom je zaradi te razlike v delovanju scier bolje sploh 

ne postavljati. A obenem svarita, da bo »vsaka analiza človeških družbenih pojavov, ki ne 

vključuje teh vidikov, pomanjkljiva, saj zanika njihove biološke korenine.« (Maturana in 

Varela 1987, 199) 
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4.1.1.3 Jezik 

Poglejmo, kaj sploh mislimo z »jezikom«, ki naj bi bil bistven za družbo. Začeli smo s 

sporazumevalnimi vedênji, to se pravi vedenji, s katerimi organizmi koordinirajo vedenja drug 

drugega. Tista sporazumevalna vedenja, ki so priučena, kar pomeni, da so oblikovana skozi 

ontogenetsko strukturno spajanje med organizmi, so jezikovna vedenja (Maturana in Varela 

1987, 209). Opišemo jih lahko semantično, kot da bi izid interakcije določil prav pomen, ki ji 

ga mi kot opazovalci pripisujemo. Če pes vsako jutro začne lajati, dokler mu ne odprem vrat, 

si rečem, da mi z lajanjem skuša »sporočiti«, da želi ven; v osnovi pa gre samo za najino 

priučeno vzajemno uskladitev vedenja, ki ga omogočijo spremembe stanj v vsakem izmed naju. 

Jezikovna domena je domena vseh takih priučenih sporazumevalnih vedenj. Jezikovno vedenje 

opazimo pri raznorodnih vrstah, na primer ptičjem petju, ne pa torej pri nagonskem 

sporazumevanju čebel. 

Ni pa jezikovno vedenje – priučeno sporazumevalno vedenje – že tudi jezik; temu je samo 

podlaga. O jeziku in fenomenalno samosvoji domeni jezika govorimo, kadar predmeti naših 

jezikovnih razlikovanj, na primer poimenovanje »mize«, ki sprva usmerja moje vedenje, sami 

po sebi postanejo elementi jezikovne domene (Maturana in Varela 1987, 209–10). 

Poimenovanje »mize« več ne služi samo mojemu ravnanju, temveč postane predmet mojega 

jezikovnega razlikovanja. Jezik je na nek način osamosvojena, rekurzivno samonanašajoča se 

plast jezikovnih razlikovanj, ki razlikujejo že obstoječa jezikovna razlikovanja. 

(Kakor)jezikovna vedenja se nanašajo na usklajanje vedênja, jezik se nanaša na usklajanje 

samega sebe. S tem, ko »jezikujemo«, opisujemo in opomenjamo svet. Jezik je pri tem 

podvržen vsem spremembam, ki jih povzroča »soontogenetsko strukturno drsenje, ki se vrši, 

ko pripadniki družbenega sistema živijo skupaj.« (Maturana in Varela 1987, 209) 

4.1.1.4 Jaz in zavest 

Jezik pa ne nosi posledic samo za družbeni sistem. Ključno vlogo naj bi igral pri človekovi 

zmožnosti samozavedanja. Slednje Varela v enem zgodnejših člankov razdela v tri razsežnosti: 

z izrazom consciousness, torej zavest, označuje »centralizirano usmerjanje vedenja« pri bitju, 

ki nadzoruje svoje telo; s self-awareness, samo-zavedanje, označuje možnost, da s socialno ali 

notranjo govorico opisujemo procese zavesti, ki jih doživljamo; s self-consciousness, samo-

zavest, pa proces samozavedanja svoje zavesti, tj. opisovanja svoje zavesti (Varela 1971). 

Na podlagi študij, ki so pokazale, da se ob prerezu povezave možganskih polovic 

samozavedanje, tj. zmožnost opisovanja zavestnih stanj, ohrani samo na tisti strani, na katero 

je lateralizirana jezikovna funkcija, navadno levi, je sklenil, da je jezik temeljnega pomena za 

samo-zavest, torej poročanje o svoji zavesti (Varela 1971). Tudi pozneje sta z Maturano 

sklenila, da so samozavedanje, zavedanje in um »fenomeni, ki se dogajajo v jeziku. Kot taki se 

torej dogajajo samo v socialni domeni.« (Maturana in Varela 1987, 230). Jezik je kar »pogoj 

sine qua non za doživljanje tega, kar imenujemo um.« (Maturana in Varela 1987, 231) 

»Intenzivno jezikovano spajanje« naj bi naposled »porajalo novi fenomen, ki je hkrati blizu in 

oddaljen našemu doživljanju: naš um, našo zavest« (Maturana in Varela 1987, 223), ki sta 

»nova razsežnost operativne sklenjenosti skozi naše skupno jezikovanje« (Maturana in Varela 
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1987, 232). Pomembna značilnost jezika je namreč to, da omogoči jezikovalcem, da opisujejo 

same sebe in svoje življenje, in to prav s pomočjo »jezikovnega razlikovanja jezikovnih 

razlikovanj« (Maturana in Varela 1987, 210). Kot jezikovalci se opisujemo kot »jaz« in »ti« 

ter si nadevamo imena, se razlikujemo en od drugega. S tem postanemo predmeti svojih 

jezikovnih razlikovanj. Razlikujemo med »Jazom«, opisom notranjih stanj, in »ne-Jazom«, 

opisom zunanjih stanj (Varela 1971). 

Z vzpostavitvijo od drugega razlikujočega se jaza začnemo govoriti o samo-zavesti. Ta jaz je 

spet novo sebstvo v prepletu sebstev organizma: osebni jaz (ang. personal self). To je »socialna 

singularnost, ki jo opredeljuje operativno presečišče v človeškem telesu med rekurzivnimi 

jezikovnimi distinkcijami, v katerih je distinktiran.« (Maturana in Varela 1987, 231) Jaz je 

trajajoča »deskriptivna rekurzija« v omrežju jezikovnih interakcij. Ali drugače povedano, jaz 

je kot referenčna »domača« točka našega jezikovanja. Omogoči nam, da ohranjamo svojo 

»jezikovno operativno koherenco in svojo adaptacijo v domeni jezika.« (Maturana in Varela 

1987, 231) 

Tako kot zavest je tudi osebni jaz tesno vezan na družbene fenomene. Varela o njem razmišlja 

kot o »mostu med korporealnim telesom, ki je lastno vsem bitjem z živčnimi sistemi, in 

družbenimi dinamikami, ki jih živijo ljudje.« (Varela 1991, 101) »Jaz« in »mene« sta kategoriji 

tako zasebnega kot javnega, vključno z vsemi »narativi«, ki »Jazom« pripadajo, od vrednot do 

navad. »Lahko rečemo, da je ‘Jaz’ za interakcijo z drugimi, za družbeno življenje.« (Varela 

1991, 1991, 101) Družbeno življenje in njegove elemente lahko razumemo kot emergenco 

interakcije takšnih (brezjaznih) Jazov. Ti elementi se ravno zaradi svoje emergiranosti iz teh 

interakcij zdijo »eksogeni«, kakor da bi bili dani od zunaj, na primer od boga. Kot vidimo, pa 

jih lahko dekonstruiramo na podoben način, kot smo dekonstruirali vzniklo celoto celice in 

živčnega sistema. 

Kot se je od celičnega sebstva osamosvojilo že kognitivno sebstvo zaznavnomotorne enote z 

živčnim sistemom, tudi osebni jaz doseže precejšnjo avtonomnost in samosvojost (Varela 

1991, 101). Oblikuje se v naš »narativni« jaz, kot imaginarno obogatena pripoved o naši 

identiteti. Kot vsako dozdajšnje sebstvo je tudi to osebno sebstvo samo neumestljiva 

virtualnost, ki se zdi, kakor da je središče, ne da bi bilo to središče mogoče najti (Varela 1991, 

100). Kljub zavedanju virtualnosti sebstva vidimo, da vanj še naprej verjamemo, kot da bi imeli 

»aktivni gon za konstitucijo identitete.« (Varela 1991, 101) 

Da vstopimo v družbenojezikovno domeno človeka, se moramo vključiti v prav določeno 

zgodovino interakcij, ki so to domeno specificirale (Maturana in Varela 1987, 233–34), kar 

denimo ne uspe volčjim otrokom. Posledično o umu več ne moremo razmišljati kot o nečem, 

kar je »v« naših možganih, temveč kot o nečem, »kar pripada svetu družbenega spajanja.« 

(Maturana in Varela 1987, 234) 

Tako kot je kemična izmenjava snovi v družbeni enoti nujna za mravljin obstoj, za njeno lastno 

identiteto, je delovanje v omrežju družbe in jezika nujno za vzpostavitev človeka. Kajti 

»spoznavni akt ravno skozi jezikovanje […] poraja svet.« (Maturana in Varela 1987, 234) V 

jeziku se ne gibljemo zato, ker bi se z njim samim sebi »razkrivali«, temveč ker se skozi njega 

skupaj z drugimi konstituiramo (Maturana in Varela 1987, 235). »Najdemo se v tem 
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soontogenetskem spajanju, ne kot vnaprej dana referenca ali referenca na izvor, temveč kot 

trajajoča transformacija v postajanju jezikovnega sveta, ki ga gradimo z drugimi človeškimi 

bitji.« (Maturana in Varela 1987, 235) 

4.1.2 Izsrediščeno bitje 

Plessnerjeva analiza postopa v drugačnem vrstnem redu. Živali, pravi, je njen lasten obstoj 

skrit (Plessner 2019, 267). Vsrkana je v telo, v tukaj in zdaj, v tuzdajšnjost svoje središčnosti. 

Živi iz svojega centra ali središča, ne da bi z njim vzpostavila odnos, saj še ni »nikogar«, ki bi 

odnos mogel imeti. Njen tu-zdaj ji ne more postati predmet, ostaja pa njen pogoj, »posredujoči 

počez konkretnega, živega izvajanja.« (Plessner 2019, 267) Kot sistem se navezuje na samo 

sebe, je sebstvo, toda sebe ne izkuša. Izkuša svoje okolje, v katerem so stvari, ki so in ki niso 

njene. 

Nadzira svoje telo, ki ji je resda dano kot prezentacijsko telo (Ošlaj 1995, 149), a samega 

dejstva, da ona poseduje telo, samega posedovanja telesa ne zapopade, ker kot telo, ki je, še ni 

postala povsem refleksivna (Plessner 2019, 268). Čeprav ima, ne more imeti imetja: 

»Postavljena v sebe, njeno življenje iz središča konstituira sidro njenega obstoja, vendar ne 

stoji v odnosu do nje, ji ni dano.« (Plessner 2019, 268) 

Naslednji korak je možen šele, ko si je »organizem dan še tretjič«, ko torej nastopi popolna 

refleksivnost, s čimer centrično življenje organizma, s katerim je zdaj v posredujočem odnosu, 

»postane za zavest.« (Ošlaj 1995, 149) Živo telo stopi »za lastni hrbet«, s čimer postavi »prepad 

med sebe in svoja doživetja.« Stopi iz svojega središča, v katerega je bilo dotlej vsrkano, in si 

ga predoči (Plessner 2019, 269). Ker človeška žival ima samo sebe, ve zase in se opaža, postane 

njeno sebstvo pravi Jaz (nem. Ich): bežišče vse njene interiornosti, ki je tako center, iz katerega 

življenje izvaja, kot tudi opazovalec polja notranjosti, pol subjekta, ki ga več ni mogoče 

upredmetiti (Plessner 2019, 270). S tega položaja se samorefleksija samo še poglablja v 

»neskončni regres samozavedanja, ki povzroči razcep v zunanje polje, notranje polje in v 

zavest« (Plessner 2019, 270), ki je hkrati križišče teh polj (Plessner 2019, 274). 

4.1.2.1 Ekscentrična pozicionalnost 

Ime, ki ga Plessner nadene temu skrajnemu, refleksivnemu odnosu živega bitja do samega sebe, 

ki je čez in vendar v središču, je ekscentrična pozicionalnost (Plessner 2019, 271): »Če je 

življenje živali centrično, je življenje človeka, dasiravno nezmožno popolne osvoboditve te 

centralnosti, hkrati iz nje in tako ekscentrično. Ekscentričnost je oblika frontalnega 

pozicioniranja napram okolnemu polju, značilna za človeka.« (Plessner 2019, 271) 

Človek doživlja pričetke svojih dejanj, vzgibe in gibe, »radikalno agenstvo svoje eksistence, 

to, da stoji med dejanjem in dejanjem« in svojo »možnost, da izbira, kakor tudi, da ga 

prevzamejo afekti in goni.« (Plessner 2019, 271) Človek ve, da je svoboden, da je izvajalec 

svojih dejanj, a se v tej svobodi zaveda vsega tistega, kar ga veže in s čimer se mora boriti; 

prisotne so mu njegove možnosti in obenem njihove meje. Človek ne »samo, da živi in doživlja, 

marveč tudi doživlja svoje doživljanje.« (Plessner 2019, 271) 
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Pri tem ne gre za nikakršno »podvajanje subjekta«. Ker sta središče in subjekt kot središče 

imetja zgolj in samo izraz pozicionalnosti živega telesa, tudi na tej stopnji ne vznikne duh, ki 

bi naselil telo, marveč se izvrši samo nadaljnja diferenciacija pozicionalnosti. V njem se ne 

naseli »tretja transcendirajoča entiteta«; vzpostavi se samó zavest o pozicionalnosti, ki jo že 

ima, ker je živa reč, in o njegovi centričnosti, ker je žival (Ošlaj 1995, 150). Človek ni nič 

drugega kot zaprta forma, izpeljana do skrajnosti, onkraj katere ni mogoče iti (Plessner 2019, 

270). Prehoda od živali k človeku – v primerjavi s Schelerjem, drugim velikanom filozofske 

antropologije – zato ne smemo razumeti, kot da je »radikalni prelom v strukturi bivajočega 

(duh)« (Ošlaj 1995, 149). Obe organski formi ostaneta z njim in človeka še naprej vežeta v isto 

stvarstvo, iz katerega se sam sebi zazdi izvržen. Tista odlomljenost od celote bivajočega, ki 

preganja človeka, je nekaj, kar človek vzpostavi »vzvratno, za nazaj«, zaradi svoje 

refleksivnosti. 

Prednost Plessnerjevega pristopa je v tem, da človeka ne poniža na »descendenčni 

avtomatizem«, obenem pa ga ne izvzame iz zveznosti organskega sveta (Ošlaj 1995, 149). Ali 

kot pravi Ošlaj: že, da se zdaj med človekom in celoto živih reči razpre prepad, ni pa slednji 

»imanenten celotni strukturi bivajočega.« (Ošlaj 1995, 149) Prelomnost med različnimi 

formami bivajočega je nekaj sekundarnega, je »delo specifičnosti človekove narave«. Prelom 

opisujemo z vidika njegovega lastnega doživljanja, zato je v nekem smislu subjektiven (Ošlaj 

1995, 150); ker pa je to posledica njegove strukture kot bitja, je obenem objektiven. 

Zato pa prelom ni nič manj prelomen. Z zavestjo, z nevtralnim pogledom, »ki od zunaj zajame 

organskemu svetu imanentno dvojno aspektivnost oz. pozicionalnost«, se razpre novo polje 

vsebin (Ošlaj 2004, 150). Človek kot pozicionalno telo, ki pogled usmeri navznoter in postane 

sam sebi predmet, je center, ki v vzvratnem pogledu na svoj center, iz njega in svoje 

tuzdajšnjosti izpade in obstane v nekem nikjer-nikoli, brezkrajen in brezčasen (Plessner 2019, 

271). Že pozicionalnost je razmerje bivajočega do sebe in do okolja. Ekscentrična 

pozicionalnost je razmerje do razmerja. Živeč skozi in hkrati iščoč svoje središče, mora človek 

ves čas posredovati. 

Zato dvojna aspektivnost, ki jo izkazuje življenje samo, pri človeku dobi radikalne posledice. 

Človek je po eni strani v svojem središču, v telesu, v živòtu, toda v tem, ko stopa zase, za svoj 

center, stopa tudi za živòt – si ga predoči kot samo še eno fizično telo med telesi, se od njega 

kratkomalo odtuji. 

Človeku je prehod od biti v telesu k obstoju izven telesa ireducibilni dvojni aspekt 

eksistence, resničen prelom v njegovi naravi. Živi na obeh straneh preloma kot telo 

in kot psiha ter kot psihofizična nevtralna enotnost teh dveh sfer. (Plessner 2019, 

271) 

Čeprav je točka srečanja teh dveh vidikov, to ne pomeni, da je on tretji dejavnik, neka 

samosvoja sfera, skozi katero bi to opozicijo lahko razrešil (Plessner 2019, 271). On sam je 

razkol, je premor, prazen počez posredovanja (Plessner 2019, 272; nem. »leere Hindurch der 

Vermittlung«, gl. 1975, 292). 
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Človek je trojno razpet: (1) je telo, je živòt; (2) je v telesu, kot neko notranje življenje, kot 

»duša«; in (3) je zunaj telesa kot ekscentrični pogled na (1) in (2) (Plessner 2019, 272). 

Artikulacija teh napetosti oziroma razlika med tem, da imaš telo, in tem, da si telo, je za 

Bernsteina Plessnerjev ključni prispevek k filozofiji (2019, lviii). Medtem ko se Merleau-

Ponty, ki je izraz bržkone podedoval od Plessnerja, ukvarja s v tedanji znanosti zapostavljenim 

živòtom, je v središču Plessnerjevega projekta ravno razcep živòta od telesa (Coolen 2014; 

prim. Krüger 2010). 

Bitju, ki je tako trojno razpeto, Plessner pravi oseba, ki se znajde v svetu: je subjekt doživljajev, 

zaznav, delovanj in pobud, katerega eksistenca, kot pravi Plessner, »je osnovana na niču« 

(Plessner 2019, 272). Na niču je osnovana, ker je ne opredeljuje nobena pozitivna vsebina, 

denimo duh, temveč izhaja iz strukturnih razmerij »trojne posredovanosti.« (Ošlaj 1995, 151). 

Njegova trojno posredovana pozicionalnost ima vzporednico v treh človekovih razmerjih, v 

treh svetovih, ki zanj vznikajo: (1) zunanji svet (nem. Aussenwelt) drugih teles, (2) notranji 

svet (nem. Innenwelt) njegove notranjosti kot bitja v svojem telesu, in (3) sosvet (nem. Mitwelt) 

soljudi in odnosa do njih (Plessner 2019, 272). 

Vsaka izmed teh sfer je polje samosvoje resničnosti z lastno bitjo. Ker človek kot oseba živi v 

vseh teh svetovih,16 mu je vse dano fragmentirano, saj je zmeraj osvetljeno z vidikov teh 

razsežnosti. Fragmentiranost je »bistveno povezana z utemeljenostjo vsebin v samih sebi« 

(Plessner 2019, 272). 

4.1.2.2 Zunanji svet 

Zunanji svet je prostor človekovega okolja, kontinuum praznine,17 v katerem se nahajajo in 

premikajo časoprostorski in razsežni predmeti ter telesa (Plessner 2019, 272–73). Med temi je 

on kot človek samo še eno, zasedajočo »poljubna mesta v prostoru in času« in zamenljivo z 

vsakim drugim (Ošlaj 1995, 151). 

Ekscentričnost položaja [nem. Lage] živega bitja, to se pravi, ireducibilnega 

dvojnega aspekta njegovega obstoja kot fizično telo [nem. Körper] in živòt [nem. 

Leib], kot reč med rečmi na poljubnih točkah časoprostorskega kontinuuma in kot 

sistem, ki koncentrično zamejuje absolutni center v času in prostoru absolutnih 

smeri, se prilega ekscentričnosti strukture tega živega bitja. (Plessner 2019, 273) 

To pa spet spremlja napetost, namreč med njegovima dvema aspektoma: da človek je telo in 

obenem ima telo, med prezentacijskim telesom in reprezentacijskim telesom. Slednji ne 

sovpadata, a vendar ne tvorita dveh različnih materialnih substanc. Biti telo pomeni živeti skozi 

telo, imeti živòt – je »imanentno izkustvo telesnega življenja.« (Bernstein 2019, lviii) Imeti 

 

16 Tu seveda ne gre za metafizično-ontološke resničnosti, marveč za svetove z vidika človekovega 

doživljanja, za razsežnosti doživljanja. 

17 Spet opozorilo, da ne gre za matematično-fizikalno koncepcijo praznine, temveč doživljajsko oz. 

zaznavno, gl. Plessner (2019), 273. 
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telo pa pomeni biti od svojega telesa oddaljen. Tako lahko človeka gledamo – on pa sam na 

sebe – kot na bitje, živeče iz sebe in svojega telesa, s svojimi lastnimi koordinatami, in kot telo 

v fizičnem prostoru (Plessner 2019, 273). In, kot Plessner rad poudarja, ta prelom med 

aspektoma je radikalen. 

Toda v kakšnem odnosu stojita potemtakem zunanji svet in okolno polje (nem. Umfeld), ki ga 

je imela že žival? Če je slednje nekakšen notranji korelat koordinacije med senzornimi in 

motornimi funkcijami, ki ga opazimo tudi pri živalih, je zunanji svet »prav ta materialni svet 

kot svet, ki je samo objektivno tam, ne da bi bil prepojen s pomeni, ki jih reči imajo za agentno 

življenje« (Bernstein 2019, lx), vendar svet, v katerega je okolno polje »vpisano« (Plessner 

2019, 274). 

Ta razlika je tisto, kar preganja znanstvenike, ko skušajo vzpostaviti objektivni pogled, pa ves 

čas nihajo med enim in drugim, med subjektivnim in objektivnim, med okolnim in zunanjim. 

»Ker je razlika med okolnim svetom in zunanjim svetom nerazrešljiva posledica dvojne 

strukture človeškega telesnega življenja, je proizvajanje tekmujočih in nesomernih opisov 

sveta, človeških in nečoveških, neizbrisljiva in ireducibilna značilnost človeke forme 

življenja.« (Bernstein 2019, lxi) 

4.1.2.3 Notranji svet 

Nadalje se človek postavlja v razmerje s svojim notranjim svetom, s tistim, kar mu je dano kot 

»v njem«, kot tisto notranje, zoperstavljeno zunanjemu, kar vključuje kratkomalo vso njegovo 

duševnost (Plessner 2019, 274). Ta je – tako kot tudi ves človek – razpeta med (a) psiho ali 

dušo in (b) doživljanje (nem. Erlebnis). Človeku duševne vsebine niso samo dane, marveč 

svojo duševno resničnost izvaja, jo udejanja (Plessner 2019, 275). Na eni strani ima torej (a) 

psiho kot določeno entiteto, ki vsebuje vse duševne vsebine, dispozicije, s svojimi 

zakonitostmi, na drugi pa (b) doživljanje kot resničnost svojega jaza, skozi katero prehaja v 

tuzdajšnjosti, v kateri je nezamenljiv (Plessner 2019, 275). Duševnosti resda ne moremo 

omejiti samo na doživljanje, pa vendar duša in doživljanje ne tvorita ločenih sistemov; 

materialno sta ena in ista stvar (Plessner 2019, 275; Ošlaj 1995, 152). Duševne formacije so 

lahko razpršene po celoti naše biti, kot v bolečini, ali zamejene, specifične vsebine, kot na 

primer določen spomin (Plessner 2019, 276). 

V refleksiji, opazovanju in spominjanju sem izvajalec svoje duševnosti in jo tako tudi 

oblikujem; »pogled doživljajočega subjekta lahko povzroči, da se notranje življenje spremeni 

prav tako dramatično, kot ko svetloba presevetli občutljivo plast fotografske ploščice.« 

(Plessner 2019, 276) Ni pa tudi nujno, da bi mi bile duševne vsebine dane, da imam do njih 

dostop. Predmeti psihe niso enaki predmetom zavesti, tako kot zunanje pa je lahko tudi notranje 

življenje le videz (Plessner 2019, 77). Vsebine duševnosti so lahko enake doživljanjem samo 

za žival, ki je vsrkana v svoje središče in ji je lahko prisotno samo tisto, kar se odvija »pred« 

njo – ne pa tudi ekscentrični človek, ki je z vsako mislijo in željo ločen od sebe, ki lahko svoje 

misli drugači in priliči z veliko prožnostjo, če samo pogledamo igralsko umetnost. 
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4.1.2.4 Sosvet 

Ob vstopu v stik z drugimi osebami preidemo na področje razmerja do sosveta. Šele v tem 

srečanju z drugimi posameznik začne »razlikovati individualni in splošni jaz.« (Plessner 2019, 

279; Ošlaj 1995, 151) Plessner jaza tukaj ne pojmuje kot abstrakcijo, marveč čisto konkretno, 

da oseba razmišlja o sebi in drugih v prvi, drugi in tretji osebi, kot nek jaz-ti-on in mi (Plessner 

2019, 279). To ni naknadnost, marveč predpogoj ekscentrično pozicionalnega bitja. 

Ker človek do vseh vsebin dostopa skozi svojo ekscentrično duševnost, so te nujno prežete z 

njegovo naravo; glede jih skozi sebe. Zato so za njega vse reči sveta žive, človekolike, 

antropomorfizirane in personificirane, priličene njemu samemu (Plessner 2019, 279). Vsaka 

reč lahko zanj postane »ti«. Intersubjektivnost ne izhaja iz »empatije«, iz sklepanja po 

analogiji, iz projekcije, temveč je primarno stanje, ki ga človek šele naknadno zameji na 

»prave« subjekte, ki se nam utelešeno prikazujejo: »Dejstvo, da se posamezni človek ‘domisli’ 

zamisli, oziroma je ta vtisnjena vanj od samega začetka, da ni sam in nima samo reči, temveč 

tudi druga bitja [s svojimi] občutki za tovariše, ne izvira iz nekega posebnega akta projekcije 

svoje oblike življenja na druge, temveč je predpogoj sfere človeške eksistence.« (Plessner 

2019, 280) 

Tudi v tem polju mora človek posredovati med »jaz« in »ti«. Razlika tega posredovanja od 

posredovanja človeka s samim sabo je, da nastalo ničnost tu zapolni človekov »največji 

pozitivni dosežek« ali duh (Ošlaj 1995, 153). Sosvet ni nekaj, kar bi osebo obdajalo, tako kot 

jo obdaja zunanji svet, niti ni nekaj, kar bi jo zapolnjevalo, kot jo – seveda le v pogojnem smislu 

– zapolnjuje notranji svet. Sosvet, pravi Plessner, »nosi osebo, sočasno pa ta nosi in oblikuje 

njega. Med menoj in mano, med mano in njim leži področje tega sveta duha.« (Plessner 2019, 

281). Duh je nekakšna »mi-forma [nem. Wir-form]« osebinega jaza. Nastane z njeno 

ekscentrizacijo, zato je nekaj realnega samo kot udejanjenenost v sosvetu, »pa tudi če [v 

slednjem] obstaja ena sama oseba.« (Plessner 2019, 282) 

Toda ali lahko rečemo, da človek duha »ima«, tako kot ima na primer dušo? Slednjo poseduje, 

»ker on duša je in ker jo živi.« (Plessner 2019, 282; Ošlaj 1995, 153) Po drugi strani je duh 

sfera, ki jo vsebuje naša pozicionalna forma, sfera, v kateri stojimo, da z njeno pomočjo živimo 

kot osebe. Medtem ko lahko o duši govorimo tudi, kadar se je ne zavedamo, še toliko bolj telo, 

pa je duh »možen šele v intersubjektivnem posredovanju med ekscentričnimi formami, oz. med 

ekscentrično osebo in predmetom, ki se mu ekscentričnost pripisuje.« (Ošlaj 1995, 153; poud. 

P. V.; gl. Plessner 2019, 282) Plessner duha ne pojmuje heglovsko, kot objektivno, apriorno 

realnost, marveč zgolj kot človekovo sfero; kot tako pa jo lahko razumemo samo kot 

»subjektivno in objektivno nevtralno« (Plessner 2019, 283). Duh, končuje Ošlaj, »je 

posredujoč aspekt vseh kategorialnih postavitev, sam na sebi pa ni nič, je zgolj to čisto 

posredovanje samo.« (Ošlaj 1995, 153–54). 

Človekov sosvet in družba, ki klije iz njega, je nekaj drugega kot živalska socialnost (Plessner 

2019, 284). Seveda imajo tudi živali svoje družabno življenje, vstopajo v odnose ena z drugo, 

v odnose-z, ki vodijo socialne procese parjenja do večjih združb; toda njihov družbeni svet za 

njih ni nekaj opredmetenega, njihova družba ni »zanje«, »z vidika živali samih.« (Plessner 

2019, 285) Tako kot žival ne more imeti svojega predmetnega sveta sploh, se tudi njeni odnosi-
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z ne kažejo kot upredmeten svet in se jih ne zavedajo kot odnosov-z. Stojijo v odnosih-z, ne da 

bi jih dojele; ostanejo jim skriti, kajti živijo koncentrično in ne ekscentrično (Plessner 2019, 

285). Niti ne more – že zaradi strukture svoje forme – iz svojega okolnega polja izrazlikovati 

še nekega dodatnega »družabnega« polja. Njeni živalski tovariši, Mittiere, nimajo lastnega 

prizorišča; vsrkani so v okolno polje in so mu enakovredni. 

Medtem ko je vse živo zgolj v nereflektiranih odnosih-z, pa je človek s svojimi tovariši v 

odnosih-naproti (nem. Gegenverhältnis) (Plessner 2019, 286). 

Sfera, v kateri sva ti in jaz resnično povezana v enotnosti življenja in gledava v 

razstrte obraze drug drugega, je omejena na človeka. To je sosvet, kjer odnosi-z ne 

le obstajajo, temveč so odnosi-z postali konstitutivna oblika resničnega sveta, v 

katerem se emfatični jaz in ti združiva v mi. (Plessner 2019, 286) 

4.1.2.5 Posredovana neposrednost 

Plessnerjeve Stopnje se zaključijo s strnitvijo njegovih spoznanj v tri tako imenovane 

antropološke zakone: (1) zakon naravne umetelnosti; (2) zakon posredovane neposrednosti, 

imanence in ekspresivnosti; in (3) zakon utopičnega stališča (Plessner 2019, 287–321). Posebej 

nas bosta zanimala prvi, ker razloži nastanek kulture, in drugi, ker nakaže njegove 

metodološko-epistemološke implikacije. Zaradi primerjave bomo najprej obravnavali (2) 

zakon posredovane neposrednosti. 

Ekscentrično bitje s stvarmi več ne more vzpostaviti nedvoumnega odnosa. Po eni strani so 

pred njim, dane, priročne, po drugi pa zmeraj oddaljene za tančico posredovanja, ki plete 

vmesne člene med njim in drugim. Njegov odnos je tako indirektno-direkten (Plessner 2019, 

301; Ošlaj 1995, 157). Če pogledamo rastlino, kjer lahko o pozicionalnosti govorimo le 

pogojno, je ta v svoje okolje vpeta tako rekoč neposredno, brez vmesnih členov, celo do take 

mere, da jo je včasih od okolja težko razlikovati, saj se razrašča in živi vanj. Že pri živalski, 

centrični formi se ta neposrednost razlomi. Subjekt in okolica sta odtlej v posredovalnem 

odnosu preko telesa, vendar se živalski subjekt tega odnosa samega še ne zave, ostane ji skrit, 

zato je njen odnos do sveta neposreden (Plessner 2019, 302). Pri človeku, ki se more še enkrat 

posredovati, kot ekscentrično bitje, ki stoji poleg svojega živalskega posredovanja, tudi slednja 

postane nekaj posredovanega. 

Da je človekov odnos indirektno-direkten ne pomeni, da govorimo o dveh ločenih odnosih, 

temveč se ta kot značilnosti kažeta v enem samem (Plessner 2019, 302). Stvari so mu po eni 

strani dane, tako kot živali, a ker jih zaradi ekscentričnosti mora zmeraj posredovati, je ta 

direktnost posredovana direktnost, indirektna direktnost. Človekovi odnosi so »osciliranje 

dveh nasprotij sem in tja.« (Ošlaj 1995, 158) 

Prav ta oscilacija med nasprotujočim si subjektom in okoljem naj bi bila tisto, kar omogoča 

istovetnost subjekta s samim seboj, kar omogoča jaz, ki »ni nič drugega kot to posredovanje 

samo, oz. je kot tak, sam na sebi nič.« (Ošlaj 1995, 158) Človek »ve zase, da je istoveten sam 

s sabo kot tisti, ki ve.« (Plessner 2019, 302) Ošlaj navaja Plessnerja iz njegovega spisa Der 

Mensch als Lebewesen (Človek kot živo bitje): »Jaz je neka odprtina navznoter, imaginarna 
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odprtina k neki notranji točki, ki je ni nikjer. Jaz sem v točki nič, glede na katero je vse … blizu 

ali daleč.« (v Ošlaj 1995, 158) 

A zakaj v naslovni sintagmi naslova kot prilastek nastopa prav posrednost in ne neposrednost? 

Zakaj je odnos bolj neposreden kot posreden? Odgovor se skriva v tem, da človek kljub vsej 

svoji diferenciranosti ostaja žival (Plessner 2019, 303). Slednja »se skozi svojo centričnost v 

tem posredovanju izgublja in tako ostaja sama sebi skrita.« (Ošlaj 1995, 158) Da človek sploh 

lahko zavzame posreden odnos, da si posreduje, mora torej najprej že imeti nek neposreden 

odnos, ki bi ga posredoval. On stoji hkrati v in nad svojim posredovanjem (Plessner 2019, 304). 

Posledica »za-hrbtnosti« človeka je, da živi zmeraj v razdalji od vsega, kar je in kar je okrog 

njega, kajti »ve za samega sebe kot dušo in telo.« (Ošlaj 1995, 158) Kadar izkuša, zaznava ali 

razumeva, je njegov odnos neposreden, »[ker] je zanj, je na sebi.« (Ošlaj 1995, 159) Toda 

čeravno je njegova ekscentričnost v tem spozabljena, še zato ne izgine. 

4.1.2.6 Imanenca 

Človekova vednost – ali, lahko bi rekli, njegova spoznava – je tako »vselej le posredujoča 

neposrednost.« (Ošlaj 1995, 158) Pojavi, ki jih spoznavamo, niso, kot se Plessner izrazi, samo 

»maska, ki zakriva resničnost, skrito za njo, in jo lahko odstranimo, marveč je kot obraz, ki 

zakriva z razkrivanjem.« (Plessner 2019, 305) Vednost ne sega k nekim kantovskim 

fenomenom, za katerimi bi tičale nasebne reči, temveč je sama nekaj, kar se »vriva med 

[človeka] in te reči.« (Plessner 2019, 306) 

Tako spozna, da so mu pravzaprav dostopne samo »vsebine njegove zavesti«. To spoznanje 

Plessner imenuje načelo imanence jaza, izpeljuje pa jo kot konsekvenco kartezijanskega 

dualizma. Človek se ga v svoji reflektivnosti ove, s tem pa samo še poglobi njegovo 

posredovanost, njegovo občutje odlomljenosti od sveta (Plessner 2019, 306). Ve, da s svetom 

ne more nikdar stopiti v neposredni stik. Spoznavanje sveta ni samo dostopanje do sveta na 

sebi, marveč posredovanje sveta skozi svojo zavest. Toda »ko vidi, se oko spozabi.« (Plessner 

2019, 306) 

Prav tu vidimo kal razcepa na realizem in idealizem, na predpostavljanje zunanjega sveta in na 

razblinjanje slednjega v subjektivnosti. Človek skuša preseči svoj ujeti položaj in se v svojem 

gledanju v svet spozablja, potem pa spet zave ujetosti in se poražen vrača v notranjost. 

»Doktrina imanence se zoperstavlja doktrini transcendence. Idealizem zavesti se bori z 

realizmom.« (Plessner 2019, 306; prim. Ošlaj 1995, 159) Boji med realizmom in idealizmom 

so posledica – resda povsem razumljivega in malodane nujnega – zapostavljanja ali 

izmeničnega absolutiziranja enega od vidikov spoznavnega procesa v prid drugemu. Toda 

samo »indirektnost usvarja direktnost, samo ločitev omogoča stik.« (Plessner 2019, 308) 

Ravno dejstvo, da je človek ujet v svojo imanenco, a dvakrat odmaknjen od sveta, mu omogoča, 

da do njega vzpostavi razdaljo, potrebno za to, da se mu lahko razkriva resničnost (Plessner 

2019, 307). To, da lahko človek stopi korak nazaj, mu omogoči sen o objektivnosti. 
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4.1.2.7 Ekspresivnost, zgodovina in jezik 

Hrbtna stran imanence je ekspresivnost. Obe »sta osnovani na enem in istem stanju stvari, tj. 

na dvojni razdalji med centrom osebe in njegovim živòtom.« (Plessner 2019, 309) 

Ekspresivnost je vsakršno izražanje, vsak »vzgib življenja«, ki pozunanja neko notranjost. 

»Vsako dejanje, izrekanje ali obrazni izraz je nujno uresničevanje, upredmetovanje duha« 

(Plessner 2019, 313), ki je za človeka nujno in bistveno (Plessner 2019, 300). Kaže na »kajstvo, 

vsebino tistega, za kar si oseba prizadeva.« (Ošlaj 1995, 160) 

Ekspresivnost je kratkomalo izraz, manifestacija človekovega posredovanja med tem, da je telo 

in da ga ima, med fizičnim telesom in živòtom, med subjektom in objektom, med 

»prezentativno ravnijo in reprezentativno ravnijo, med zunanjim in notranjim.« (Ošlaj 1995, 

160). Biti živòt pomeni ravnati in biti v odnosu do okolnega sveta. Vsakršno »ravnanje« – izraz 

Ošlaj rabi kot alternativo ekspresivnosti – je torej »oblika [človekove] ekspresivnost, način 

izražanja tega, kar je in kako je.« (Ošlaj 1995, 160) Delovanje človeka nam pove, »kam to 

pelje«, njegovo izražanje pa »kaj naj bi to bilo«; delovanje nam pove, kakšen je njegov cilj, 

izražanje pa »neposredno kaže njegovo naravo« (Ošlaj 1995, 161). Človekova zgodovina je 

muzej njegove ekspresivnosti, polžja sled vse njegove dejavnosti, ki se upredmetuje in 

oddaljuje, in priča o človekovem neskončnem iskanju mirujoče točke, ki se izmakne v trenutku, 

ko jo doseže (Plessner 2019, 314–135). 

Jezik, ki je »mogoč samo zaradi imanentnega položaja, dvojne distance centra osebe in njenega 

živòta«, je »ekspresivnost na drugo potenco« (Plessner 2019, 315). Živali komunicirajo, človek 

pa se izraža v jeziku (Plessner 2019, 336). Čeprav gre za ožjo kategorijo od ekspresivnosti, 

slednja prav v jeziku najde svoje idealno orodje, ki človeku omogoči »eksplikacijo 

korespondence med strukturo imanence in realnosti.« (Plessner 2019, 315) Ne samo, da jezik 

strukturira našo zaznavo (Plessner 2019, 336), naš ekspresivni odnos do sveta, ki izhaja iz naše 

imanentnosti, postane z jezikom »predmet ekspresij« (Plessner 2019, 315). Drugače povedano, 

šele skozi jezik lahko oseba iz svojega eks-centra izrazi svojo ekscentrično resničnost, izhajajoč 

iz njenega položaja. Zato lahko rečemo, da je jezik tudi »resnična eksistencialna evidenca 

položaja človeka: stoječega v centru svojega življenja in zato onkraj njega, izven časa in kraja.« 

(Plessner 2019, 315)  

Prav v tej konvergenci, v odnosu med ekscentričnim, imanenčnim subjektom, ki se izraža, in 

njegovim seganjem ter stikanjem z resničnostjo, se tvorijo elementi jezika, pomeni. V 

»nenavadni naravi propozicionalnih pomenov je osnovna zgradba posredovane neposrednosti 

očiščena vse materialnosti in se prikazuje kot sublimirana v lasten element.« (Plessner 2019, 

315) Toda jezik ne obstaja kot jezik, marveč kot jeziki. Kot v vsakršni ekspresivnosti, v njem 

duh ne more najti in konkretizirati svoje končne forme. Vsak jezik je samo še eno preseganje 

človeka v vrsti preseganj: prajezika ni (Plessner 2019, 316). 

4.1.3 Od jezika do zavesti in nazaj 

4.1.3.1 Družba 

Primerjajmo pogled obravnavanih teorij na družbo. Maturana in Varela govorita, kakor da jo 

živali »imajo«. A kaj to pomeni? Trditev bi lahko brali skromno, češ da lahko mi kot zunanji 
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znanstveni opazovalci njihove medsebojne odnose opišemo, kot da bi bili sistemski oziroma 

del družbene sistema, tako kot mi pasje lajanje samo z mojega vidika »sporoča« pasje želje, ne 

da bi to sporočilo res bilo nekaj, kar pes semantično specificira. Veliko močnejša in bolj 

močvirnata je trša različica teze, da je družbeni sistem za žival torej nekaj dejanskega, kar 

obstaja za njegove deležnike kot bitnost in ne samo kot znanstvenikova metafora. 

Toda če se odzovemo s Plessnerjem, z vidika živali družbenega sistema ne more biti, saj so vsi 

njegovi potencialni deležniki povsem vpeti v živalsko okolno polje, posredovano prek živòta, 

ali, če uporabimo enaktivistični jezik, preko senzomotorike. Njeno okolje je enovito polje reči 

in ni razcepljeno še v dodatno socialno prizorišče (Plessner 2019, 285). 

Zato govoriti o živalski družbi ni nič manj antropomorfizirajoče in romantizirajoče kot govoriti 

o »duši« in »čustvih« rastline. Že, živali imajo odnose-z, toda ti odnosi kot odnosi niso zanje. 

Družba je družba, kolikor je za svoje deležnike. Maturana in Varela pozneje priznata isto: da 

je človeška družba posebnost v tem, da obstaja za svoje sestavine, in to v domeni jezika 

(Maturana in Varela 1987, 209–10), vendar šele, ko sta kot družbo označila že vsak agregat 

avtonomnih enot (prim. Maturana in Varela 1987, 198). 

Na naslednje plodovito srečanje naletimo, ko Maturana in Varela pravita, da mora človeška 

družba ohranjati avtonomijo in spodbujati ustvarjalnost svojih členov, ne pa jih povsem 

podrediti celoti, kot si organizem podreja dele (Maturana in Varela 1987, 199). Tudi Plessner 

se namreč iz podobnih razlogov odreče nasilnemu komunitarizmu, ki »uniči lasten pomen 

[posameznikov]« (Plessner 2019, 320). 

4.1.3.2 Zavest in jezik 

Kontrastna se kaže primerjava med pojmovanji zavesti. Pri Maturani in Vareli je predpogoj 

samozavedanja jezik (Maturana in Varela 1987, 231). Pri Plessnerju je predpogoj jezika 

samozavedanje (Plessner 2019, 315). Kateri pogled bo pravi? Maturana in Varela o jeziku 

govorita, kadar se jezikovna – ki bi ji bilo veliko bolje reči kakorjezikovna ali jezikolika – 

vedenja oziroma razlikovanja odpnejo od svojega vedenjskokoordinacijskega konteksta in 

sama postanejo predmet nadaljnjega jezikovnega razlikovanja. 

Toda ali ne bi mogli s Plessnerjem reči, da bi za to, da bi bilo odpenjanje mogoče, moralo bitje 

že biti sposobno oddaljevanja svojih vsebin od sebe, v tem pa razločevati sebe od sebe? 

Sposobno bi jih moralo biti upredmetiti, predočiti, pozunanjati, jih torej izražati. Toda kako 

naj to stori bitje, ki se še ne zaveda samega sebe, ki še ni stopilo v refleksivni odnos do sebe, 

za svoj hrbet, in vzpostavilo razdalje do sebe? Žival, ki je vsrkana v svoje telo, v centrično 

senzomotoriko svoje utelešene kognicije, prav zato ne more upredmetovati, in zato bi bil jezik 

zanjo nemogoč. Sporazumeva se lahko s signali, znaki, ki so neposredno vezani na njeno 

delovanje, na njene potrebe in gone (Plessner 2019, 228). 

Kako naj si potem razlagamo, da tam, kjer ni jezika, ne opazimo znakov samozavedanja? Tako 

da pogledamo hrbtno plat opazke: ravno tako kot brez jezika ni samozavedanja, namreč brez 

samozavedanja ni jezika. Ne pojavljata se en brez drugega. Prvič zato, ker brez jezika 

samozavedanje ne more priti do svojega izraza oziroma ne more biti izraženo (prim. Plessner 

2019, 315), četudi v neki obliki morda je prisotno. Drugič pa zato, ker brez samozavedanja 
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sploh ni »potrebe« po jeziku, saj je ta le »ekspresivnost na drugo potenco«, ekspresivnost, ki 

je pozunanjanje notranjega in je tako lahko samo značilnost tistega, ki to razliko med notranjim 

in zunanjim že doživlja, tj. samozavedajočega se človeka. 

Samozavedanje naj bi po Maturani in Vareli porajala naša jezikovna razlikovanja na »jaz« in 

»ti« (Maturana in Varela 1987, 210), toda formulacijo bi lahko zopet obrnili: »jaz« in »ti« sva 

ločena in se zmožna razlikovati zato, ker sva samozavedajoči se, ekscentrični bitji, ki se 

doživljata kot odpeti od okolja in reči, ker sva nekaj drugega kot tisto, kar je pred nama. Kljub 

tej razliki je njuno pojmovanje osebnega jaza zelo podobno, kot rekurzivna točka jezikovanj 

(Maturana in Varela 1987, 231) ali »bežišče interiornosti« (Plessner 2019, 270). 

Zanimivo je, da je Varela v enem zgodnjih člankov pri preučevanju samozavedanja v malodane 

behaviorističnem slogu povsem odklonilen do introspekcije, na podlagi katere nekateri trdijo, 

da je njihovo samozavedanje nejezikovnega značaja (Varela 1971). Ker »ni načina, da bi 

preverili te razlike in z introspekcijo pridobili bolj homogene podatke«, »smo jo primorani 

pustiti ob strani«, da pa tako ali tako »ni apriornega razloga, zakaj bi introspekcija imela dostop 

do procesov, ki jo porajajo, zaradi česar je neuporabna za razlago mehanizma« in je »ne bi 

smeli rabiti kot vira podatkov na tem področju raziskovanja« (Varela 1971). Boljšo metodo za 

to »dostopanje do sebe« je Varela našel šele v nevrofenomenologiji (prim. Rudrauf idr. 2003). 

4.1.3.3 Duh in kolektivni jaz 

Varela se s Plessnerjem spet sreča pri pojmovanju družbenosti jaza, za katerega pravi, da je 

most med posameznikom in družbeno dinamiko, da je tako družbena kot zasebna kategorija, 

»za interakcijo z drugimi«, družbeni fenomeni pa kot emergence družbenih interakcij (Varela 

1991, 101). Na neki točki govori tudi o sebstvu kolektivne družbene totalitete (Varela 1991, 

80). 

Tak družbeni jaz je presenetljivo blizu Plessnerjevemu duhu, pojmovanemu kot »mi-forma« 

človeka (prim. Plessner 2019, 281–82). Resda se mu Varela ne posveča tako obširno kot 

Plessner – kot mnoge druge brilijantne zamisli ga navrže skoraj mimogrede –, odpre pa pot, po 

kateri bi lahko skozi enaktivizem prišli do podobnih zaključkov kot Plessner, za katerega je 

duh nujna, predpostavljena človeška sfera, ki je človekovo neogibno ozadje (prim. Plessner 

2019, 281) – za Varelo in enaktivizem potemtakem tudi kognicije. 

4.1.3.4 Indirektnost sveta 

Nazadnje si oglejmo še posredovano neposrednost. Z ene strani je enaktivistična podoba sveta 

kot udejanjenja subjekta na podlagi svoje strukture zelo blizu Plessnerjevi imanenci in 

posredovanosti. Tudi enaktivistični subjekt si svet posreduje skozi svojo strukturo, preko 

svojega telesa (prim. Rudrauf idr. 2003, 40). Še bolj jasno vzporednico imanenci najdemo v 

Varelini trditvi, da »ne moremo stopiti iz domene, ki jo določata naše telo in živčni sistem. Ni 

nobenega sveta, razen tistega, ki ga doživljamo skozi tiste procese, ki so nam dani in ki nas 

delajo, kar smo. Znajdemo se v kognitivni domeni in ne moremo izstopiti iz nje ali izbrati 

njenih začetkov ali modusov.« (Varela 1984, 9; prim. Plessner 2019, 304). Varelo je nenehno 

preganjala krožnost in samonanašalnost, ki jih prinaša hermenevtični krog, v katerega smo kot 

kognitivni agensi vpeti. 
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Z druge strani se v zakonu posredovane neposrednosti Plessner približa enaktivistični 

udejanjenosti kognicije, ko opredeli naravo človekovega védenja o svetu, torej njegovo 

spoznavo. Naše védenje je »posredovanje med subjektom in objektom«, »ki se umesti vmes 

med njega in […] reči« (Plessner 2019, 305–6). Tudi pri njem spoznavanje in védenje nista 

samo pasivna reprezentacija sveta, temveč plod našega delovanja v njem in z njim. 

 

Ponujajo se še številne druge primerjave: Varelin um kot vzporednica Plessnerjevi duši kot 

najširši kategoriji vsega mentalnega ter njuna neenakost doživljanju (prim. Varela 1999; 

Plessner 2019, 274); vloga senzomotorike pri vzpostavljanju pomenljivosti reči za žival (prim. 

Plessner 2019, 251; Thompson in Stapleton 2009, 25); koncepcija manka organizma pri Vareli 

in necelosti pri Plessnerju kot povod za (kognitivno) dejavnost (prim. Varela 1991, 86; Plessner 

2019, 180); in še bi lahko naštevali. Toda za to preliminarno študijo naj zaenkrat zadošča 

povedano. 
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4.2 Kulturno bitje 

Zadnji pojem, ki ga moramo primerjati, na katerem pravzaprav sloni srž našega zaključka, je 

kultura ali kar Plessner imenuje človekova »naravna umetelnost«. Človeka, ki je vzpostavil 

refleksivni odnos do sebe, ki je izoblikoval jezik in s svojimi tovariši spletel družbo, opazujemo 

v njegovem življenju in opazimo, da ga pojmi, ki smo jih doslej vpeljali, pravzaprav ne morejo 

zajeti, da je umanjkalo nekaj, kar se zdi pri človeku bistveno. Človek, ki smo ga doslej opisoval, 

je malo več kot višje razviti primat. Kje je v tej shemi vse tisto presežno, kar dela človeka 

posebnega? Kje je njegova religioznost, mitologičnost, njegova estetska, umetniška dejavnost, 

njegova znanstvena, filozofska radovednost? Od kod izvirajo, zakaj in čemu? 

Točka, na kateri se nahajamo, je tudi v sodobni kognitivni znanosti točka velike vrzeli. Če 

samo preletimo Bermúdezov učbenik, bomo videli, da je antropologija omenjena enkrat 

samkrat, kot del neslavnega heksagona konstitutivnih disciplin kognitivne znanosti. 

Antropologe naj bi znotraj kognitivne znanosti zanimale »družbene razsežnosti spoznave, kot 

tudi, kako se spoznava razlikuje med kulturami.« (Bermúdez 2019, 4) To je tudi edina omemba 

kulture v tem učbeniku. In tako je do nedavnega veljalo za večino kognitivne znanosti (Prinz 

2020). Dasiravno postaja vse bolj jasno, da je kultura ključnega pomena za preučevanje 

človeka, je vsaj na prvi pogled videti, da večina mislecev znotraj kognitivne znanosti nanjo 

gleda funkcionalistično, zlasti kot na nabor šeg, ki se prenašajo iz roda v rod, in ne nekaj 

bistveno samosvojega, kar bi terjalo svoj modus preučevanja. 

4.2.1 Kontekst tradicije 

Če resno vzamemo premise avtopoetičnega enaktivizma, je seveda jasno, da moramo človeka 

kot umeščeno udejanjajočega kognitivnega agenta upoštevati v njegovem kontekstu, v okolju, 

v luči odnosov, ki jih spleta z enotami, s katerimi je obkrožen. Kognicija kot izoliran računski 

stroj je umetna, v naravi neobstoječa fantazija. Vprašanje je, kaj vključiti v ta kontekst, kaj je 

vredno in potrebno pozornosti. Videli smo že, da je nujno upoštevati družbeni in jezikovni 

kontekst, v katerega je človeška kognicija neizpodbitno vpeta. Kam v tej shemi spada pojem 

kulture? 

V pogl. 4.1.1 smo opisovali sporazumevalno vedênje imitacije. Z imitacijo se ontogeneza 

razloči od filogeneze; razvoj posameznika več ni odvisen samo od razvoja svoje vrste, od 

genetskega nabora, ki jo določa, temveč jo lahko mahne po svoje v svoji posamični življenjski 

zgodovini. Ko se je neka opica naučila umivati s peskom umazan krompir, da ga je bilo 

prijetneje grizti, so druge opice to vedenje oponašale, in tako se je kmalu razširilo po celem 

otoku (Maturana in Varela 1987, 200–201). Ontogenetsko pridobljeno vedenje se je preneslo 

na celo vrsto brez genetske spremembe. 

Tovrstno prenašanje vedenj Maturana in Varela (1987) imenujeta kulturno vedenje, vedenje, 

pri katerem opazimo »transgeneracijsko stabilnost vedenjskih vzorcev, ki so bili ontogenetsko 

pridobljeni prek komunikativne dinamike nekega družbenega okolja.« (201) Ključni del 

kulturnega vedenja je socialno vedenje in komunikacija med posamezniki v neki skupini, ki pa 

kot posledica tega razvije sebi lastno zgodovino in identiteto. Kulturno vedenje lahko kot 

nasprotje vrojenemu – (filo)genetsko določenemu z vrsto – imenujemo tudi priučeno, torej 
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takšno, ki je odvisno od neke partikularne ontogeneze in hkrati vpetosti slednje v družbene – 

ali kulturne – interakcije organizma (Maturana in Varela 1987, 207). »Kulturno vedenje torej 

ni oblika, ki bi se bistveno razlikovala od drugih naučenih vedenj,« nadaljujeta. Njegova edina 

posebnost je v tem, »da nastane kot posledica družabnega življenja tekom številnih rodov, 

medtem ko se njegovi člani nenehno nadomeščani.« (Maturana in Varela 1987, 201) 

Kulturno védenje pri ljudeh ni samo prenašanje preprostih vedênj. V Utelešenem umu avtorji 

predlagajo razširitev enaktivističnega pojma kognicije na raznorazne kulturne artefakte: 

Ena izmed provokativnih razširitev enaktivnega pogleda na kognicijo je domena 

kulturega védenja v antropologiji. Kje je lokus kulturnega védenja, kot so ljudske 

pravljice, imena rib, šale – je ta v umu posameznika? Je v pravilih družbe? V 

kulturnih artefaktih? Kako naj razložimo raznolikost skozi čas in med informanti? 

Močan vzvod za antropološko teorijo bi lahko dobili, če bi na védenje gledali na 

presečišču uma, družbe in kulture, namesto v samo enem ali v vseh od teh. Védenje 

ne obstaja vnaprej v kateremkoli posameznem kraju ali obliki, mareveč je udejanjeno 

v določenih situacijah – ko je pripovedka pripovedana in riba imenovana. Raziskavo 

te možnosti prepuščamo antropologiji. (Varela, Thompson in Rosch 2016, 178) 

Prav ta spodbuda je služila kot navdih pričujoče magistrske naloge. Kajti strinjamo se lahko z 

Maturano in Varelo, da je »biološka in kulturna tradicija« družbene skupine pomemben del 

mreže, iz katere izhaja človek, saj »tradicija ni zgolj način gledanja in delovanja, temveč tudi 

prikrivanja.« (Maturana in Varela 1987, 242) Sestoji iz vseh vedenj, ki so skozi zgodovino neki 

družbi postala očitna in navadna, pa jih osvetli šele premislek. »Edino, kar imamo ljudje 

skupnega«, naj bi bila naša biološka tradicija in kulturna tradicija, ki se je začela z našo vrsto 

(Maturana in Varela 1987, 242–43). Ta skupna zapuščina je osnova sveta, ki ga ljudje porajamo 

skupaj s pomočjo svojih skladnih distinkcij (Maturana in Varela 1987, 243). 

Medtem ko je narava »za vse enaka«, pa naša biologija omogoča razhajanje kulturnih svetov, 

ki jih porajajo različne kulturne tradicije (Maturana in Varela 1987, 243–44). To pomeni, da je 

»človeška spoznava kot učinkovito delovanje vezana na biološko domeno, toda zmeraj je živeta 

v kulturni tradiciji.« (Maturana in Varela 1987, 244) Razlaga spoznave, kakršno sta avtorja 

podala, zadostuje predvsem znanstvenim kriterijem. Na tej točki se avtorja ustavita, kot da ne 

bi zaključila misli – namreč katerim kriterijem razlaga ne zadosti? 

Krožnost spoznavanja, ki spoznava spoznavanje samo, Maturana in Varela primerjata z 

Escherjevo Galerijo slik (1956), na kateri deček v galeriji gleda sliko, na kateri je naslikano 

mesto, ki se preliva v dejansko mesto, slednje pa spet v galerijo z gledočim dečkom. »Začetne 

točke« v tem vrtincu ne moremo prepoznati. To po mnenju Maturane in Varele naj ne bi 

oteževalo znanstvenega spoznavanja, temveč ga spodbudi (Maturana in Varela 1987, 244). 

4.2.2 Naravna nenaravnost 

Omenili smo že Plessnerjev drugi antropološki zakon. Sedaj bomo predstavili prvega, ki 

odgovarja na vprašanje, kako »se človek sooča s svojim položajem,« kako »udejanja svojo 

ekscentrično pozicijo« in »katere so temeljne značilnosti, ki jih mora njegova eksistenca živega 

bitja privzeti« (Plessner 2019, 287). Z drugimi besedami, Plessner želi konkretneje raziskati ne 
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samo, kako človek živi, temveč kako »naj« bi živel spričo svoje ekscentrične zlomljenosti, 

primanjkljaja in odtujenosti od sveta, ki se kaže v vseh njegovih predstavah o izgubljenem raju 

in propadlih zlatih dobah (Plessner 2019, 287). Vprašanje filozofije 

[…] tako kot v bistvu vsako vprašanje, ki se ga človek vpraša tisočkrat tekom svojega 

življenja – kaj naj storim, kako naj živim, kako naj se soočim s svojo eksistenco –, 

je značilen izraz […] človeške zlomljenosti ali ekscentričnosti, ki ji niti najbolj 

naivne, nezlomljene, zadovoljne, na običaje vezane in naravi bližnje […] dobe v 

človeški zgodovini niso mogle ubežati. (Plessner 2019, 287) 

Človekova narava je nedovršena. Človek se mora »takšnega, kakršen že je, narediti.« (Plessner 

2019, 287). Zato mora svoje življenje izvajati in upravljati, saj je »to, kar je, šele v izvajanju, 

v poteku in gibanju svojega življenja.« (Ošlaj 1995, 154) Kot pravi Plessner, »človek živi samo, 

kolikor vodi svoje življenje.« (Plessner 2019, 287) 

Drži, da smo z ekscentrično pozicionalnostjo določili človekovo temeljno formo, njegovo 

zgradbo, toda šele človek lahko to formo zapolni s svojimi lastnimi vsebinami. Živali še živijo 

centrično življenje, skrito pred sebstvom in predmeti, »zato se ne sramujejo svoje golote« 

(Plessner 2019, 288). Človek goloto spozna in občuti bolečino, da ni zmožen iste naravnosti 

kot druga živa bitja; »človeška svoboda in sprevidevnost prideta za ceno živalske gotovosti 

nagonov.« (Plessner 2019, 288) 

Človek potrebuje »dopolnilo za svojo razklano naravo, ki si ga mora sam ustvariti.« (Plessner 

2019, 288) Skuša »pobegniti nevzdržni ekscentričnosti svoje biti; želi nadoknaditi razdeljenost 

svoje oblike življenja, to pa lahko doseže samo z rečmi, ki so dovolj tehtne, da bi bile protiutež 

teži njegove lastne eksistence.« (Plessner 2019, 289) Izgledati morajo, kot da so nekaj, »kar 

lahko le najdeš in odkriješ, ne pa nekaj narejenega.« (Plessner 2019, 298) 

Prav to ga dela »že po naravi umetelnega.« (Plessner 2019, 288) Šele skozi svoje umetno, 

naravno nenaravno, umetelno ravnanje se dopolnjuje in si ustvarja svojo drugo domovino in 

zatočišče (Ošlaj 1995, 154). 

Kot ekscentrično bitje brez ravnovesja, ki stoji izven časa in kraja v niču, 

konstitutivno brezdomen, mora »nekaj postati« in ustvariti svoje ravnovesje. Ustvari 

pa ga lahko samo s pomočjo reči izven narave, ki izvirajo iz njegovega lastnega 

ustvarjalega delovanja, če ti izidi njegove ustvarjalne dejavnosti zadobijo lastno težo. 

(Plessner 2019, 288) 

Človek torej išče to ravnovesje, ki ga zaradi svoje strukture niti v tej »drugi naravi« ne more 

najti (Ošlaj 1995, 155). Reči so zaznamovane s pečatom ekscentričnosti svojega stvarnika, zato 

pa že takoj postanejo tujki, vprašljivi predmeti (Plessner 2019, 298). Od vsake rešitve, ki jo 

človek izgotovi, se v trenutku, ko jo reflektira, že oddalji in »poglobi nepotešenost.« (Ošlaj 

1995, 155) 

A prav iz tega jalovega truda nastaja vse tisto, kar lahko zares poimenujemo človeško: kultura. 
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V tem uboštvu ali goloti tiči gonilo vse specifično človeške dejavnosti – dejavnosti, 

ki deluje z umetelnimi sredstvi in je usmerjena k irealnemu. V tem leži končni temelj 

vsakega orodja in tistega, čemur služi: kulturi. [Plessner (2019), 289; poud. P. V.] 

Pri obravnavi kulture se moramo izogniti tako spiritualistični kot naturalistični interpretaciji 

(Plessner 2019, 289). Prva »priznava neizogibno umetelnost človekovega delovanja, vendar pa 

jo zvaja na duha«, najsi bo ta duh mišljen objektivno, kot bog, ali subjektivno, kot duša ali 

zavest (Plessner 2019, 289–90; Ošlaj 1995, 155). Kaj je narobe s tema različicama 

spiritualistične razlage kulture? Da namreč »ničesar ne razložita, saj izhajata iz teoretsko 

netematiziranih, apriono-metafizičnih pojmov.« (Ošlaj 1995, 155) Problem kratkomalo 

premestita in ne razložita, s kod ta »duh« izvira in zakaj. 

Ali je naturalistična razlaga boljša? Že, da človeka, vključno z njegovo duhovnostjo, vsaj 

poskusi izpeljati iz narave. Plessner omenja dve različici tudi pri naturalistični teoriji. 

Pozitivna, Darwinova, kulturne dosežke zvaja na njihovo preživetveno funkcijo, ki se je zaradi 

anatomske diferenciacije in posledičnega bohotenja možganovine razvila kot orodje, kot 

pripomoček (Plessner 2019, 290). Na drugi strani imamo še negativno, ki na človeka gleda kot 

na bolno bitje, stvor, izvržen iz ravnovesja zaradi parazitskega organa, ki toliko in preveč daje, 

možganov. Duh in zavest nista nič drugega kot velika utvara, »samoprevara biološko 

izrojenega stvora, ki so ga izželi možganski polipi.« (Plessner 2019, 291) V kulturi najde 

bergle, ki to življenje v najboljšem primeru naredijo znosno in civilizirano, v najslabšem pa 

rano zagnojijo v potlačenih freudovskih nevrozah. 

Obe različici ostaneta omejeni v »empirizmu bioloških ali psiholoških simptomov.« (Ošlaj 

1995, 155; gl. Plessner 2019, 293) Ne najdeta pravega vzroka človekove bistvene 

nezadovoljivosti. Zmotno si jo razlagata kot »motnjo«, kot bolezen normalnega življenjskega 

sistema, in spregledata, da je prav to stanje – in obenem njegovo nedovršljivo preseganje – del 

človekove normalnosti. Ker je patološki vzrok, pa so patološke tudi njegove posledice, torej 

sama kultura. 

Tako spiritualistični kot naturalistični pristop sta potemtakem zgrešena in ne moreta zajeti 

»lastne teže« človekove duhovne sfere (Plessner 2019, 293, 297). Kulturo reducirata tako ali 

drugače, da bodisi zapostavita njene nefunkcionalne vidike bodisi zapostavita prav 

funkcionalne, pri čemer »absolutizirata simptom človeške eksistence in skušata z njim razložiti 

vse človeško.« (Plessner 2019, 293) Medtem človek ostaja razklan na dva vidika, kot naravno 

in kulturno bitje. 

Človekova umetelnost ni patološka kompenzacija, marveč »bistveni izraz [njegove] narave« 

(Ošlaj 1995, 155), kultura pa »ovinek v drugo domovino, v kateri človek najde dom in 

absolutno zakoreninjenost.« (Plessner 2019, 294) Prav »konstitutivni manko ravnotežja 

[človekove] posebne vrste pozicionalnosti – in ne motnja nekega izvorno normalnega in 

harmoničnega sistema življenja, ki bo nekoč spet postal harmoničen — je ‘priložnost’ za 

kulturo.« (Plessner 2019, 293–94) 

Kolikor pa človek upravlja in vodi svoje življenje, je tudi svoboden, vendar nič manj 

neoporečno in razklano. Nevezanost se kreše z vezanostjo, določenost z nedoločenostjo. 
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Človekov biti je obsojen na njegov delovati (Plessner 2019, 294), da se »tepe z ‘morati’« (Ošlaj 

1995, 156). Njegovega gibanja ne ženejo samo potrebe in nagoni, temveč »je potrebna neka 

moč v modusu najstva« (Ošlaj 1995, 156; Plessner 2019, 294). Človek ne more zgolj biti, 

temveč se mora vezati. Nenehno sam sebi postavlja zahteve. Potrebuje normo, ki ga bo 

usmerjala, potrebuje mōs, da je lahko moralen. S tem hkrati zagotavlja, a v isti sapi zamejuje 

svojo svobodo. Morala tako izvira iz človekovega konstitutivnega najstva, s katerim nenehno 

rekonstruira temelje, na katere bi se oprl. Sama človekova pozicionalnost je tisto, kar ga dela 

moralno bitje. Implikacija je bistvena: morala ni samo zgodovinska kontingenčnost, marveč 

nujni izrastek človekovih korenin. Z njo svoji »primarni nedoločenosti daje regulativno smotrn 

karakter.« (Ošlaj 1995, 156) 

Podobno vlogo kot morala, pa igra tudi pojem dela, mišljen kot vidik kulturnosti. Človek zato 

dela, »da bi si povrnil tisto, kar mu je narava dolžna, ker mu je podarila najvišjo organizacijsko 

formo.« (Plessner 2019, 297) Ne dela zato, ker bi si to želel, temveč zato, ker delati mora. 

Jasno pa nam je že moralo postati, da dovršitve, počitka in absolutne točke mirovanja v vsem 

tem človekovem trudu ne more biti. Ostati mora »eksistencialno nepotešen« (Ošlaj 1995, 156). 

V istem trenutku, ko najde odgovor, ga že postavi pod vprašaj, ujet v mejah refleksivne zanke: 

ekscentričnost »zahteva sidro, a ga vedno znova dvigne v nenehnem anuliranju lastne teze.« 

(Plessner 2019, 316). Posega v naravo, iz katere je bil izvržen, da ji »daje pečat svojega 

početja.« (Ošlaj 1995, 156), a v trenutku, ko ustvari tisto, kar si je želel, »je nevidni človek v 

[njem] že šel naprej.« (Plessner 2019, 316) 

To ni posledica »manjvrednostnih kompleksov« in »potlačitev«, temveč je »predpsihološka, 

ontična nujnost« (Plessner 2019, 298), ki ni samo izhodišče naše, evropske kulture, temveč 

sleherne svetovne (Ošlaj 1995, 156–57). Šele upoštevajoč njegovo naravno umetelnost, si 

lahko predočimo sam pojem človek, »očiščen vseh vnaprejšnjih ideoloških znamenj.« (ibid.) 

4.2.3 Kulturnost kot ontična nujnost 

Pavšalno bi lahko rekli, da Maturana in Varela kulturo vidita precej funkcionalistično, kot 

orodje prenosa védenja in vedênja. Morda bi ju umestili v tisto naturalistično tradicijo, ki ji 

Plessner nasprotuje. V želji, da bi kognitivna bitja umestila v naravo, sta kulturo podvrgla 

zveznosti življenjskih fenomenov, letvico, pri kateri se začne, pa postavila prenizko. 

A tako kot v številnih formulacijah, si tudi pri tej pustita odprte številne poti za bolj prožno in 

celovito razumevanje kulture ter njenih implikacij, denimo, ko pravita, da kulturna tradicija ni 

samo način delovanja, marveč tudi »način prikrivanja« (Maturana in Varela 1987, 242); da je 

osnova sveta, porajanega s skupnimi distinkcijami (Maturana in Varela 1987, 243); da je 

človeška spoznava vpeta tudi v kulturno tradicijo (Maturana in Varela 1987, 244). V 

Utelešenem umu beremo, »da so […] posamezne senzomotorne zmožnosti […] vpete v širši 

biološki, psihološki in kulturni kontekst.« (Varela, Thompson in Rosch 2016, 173) 

Ne smemo mimo (vsaj podtalnega) vpliva kontinentalne hermenevtike na Varelino misel, na 

primer Gadamerja ali Heideggerja (Varela 1992; Varela, Thompson in Rosch 2016, 149). Evan 

Thompson pravi, da je pred odločitvijo za izraz »enaktivni« glavni kandidat za ime njune nove 

koncepcije kognicije bil pravzaprav »hermenevtični pristop« (Metanoia in Mind & Life Europe 
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2021, 1:04:35). Vse to so znaki, da je Varela prepoznaval učinek »kulturne zgodovine na 

kognicijo in delovanje« (Varela 1992, 258) in kako pomembno je kognitivne agense 

interpretirati v vsem njihovem kontekstu. 

Teh obetavnih nastavkov in njihovih »senc« Varela in Maturana v obravnavanih delih nista 

izpeljala, že zato, ker za razliko od Plessnerja niso bili njun glavni predmet. Kontekst, ki ga 

preučujeta, je omejen na utelešenost, širši okvir pa je ostal točka na seznamih, ki so jo začeli 

razvijati šele poznejši enaktivisti s teorijami, kot je participatorno osmišljanje (prim. De 

Jaegher in Di Paolo 2007; Baerveldt in Verheggen 1999) in nedavno tudi Maturana, Dávila 

Yáñez in Ramírez Muñoz (2016). V osnovnem avtopoetičnoenaktivističnem okviru trditev, ki 

smo jih navedli zgoraj, ne dodelata in ne argumentirata. Pri konkretnejših opisih ostaneta 

večinoma naravoslovna, skoraj behavioristična. S Plessnerjem bi lahko rekli, da jo obravnavata 

z istim »modusom intuicije« ali načinom preučevanja kot molekule avtopoetične celice ali 

živalsko vedenje. 

Vse to ne bi bilo tako kritično, če bi bila težava samo v razumevanju specifičnih kulturnih 

oblik. Večja težava je v tem, da se njun pristop h kulturi zdi kot simptom necelostnega 

razumevanja človekove narave in pojmovanja tistega, kar je vzrok za kulturnost, kar Plessner 

tako spretno ujame v naravni umetelnosti ekscentričnega bitja. Povedano drugače, enaktivizem 

sam po sebi ne zapopade – četudi jo sluti – strukturnoeksistencialne razsežnosti človekovega 

položaja, ki ga sili v umetelno dejavnost. Spregleda denimo strukturno nujnost oklepanja 

temeljev in jaza. Enaktivistični človek ima eksistencialne probleme samo, kolikor ima 

epistemološke. Nihilizem obravnava kot nekakšno historično kontingentno, z Descartesom 

načeto patologijo zahodne tradicije, ki ne more iz svoje kože oklepanja temeljev, ki se ne more 

znebiti spoznavnega fundacionalizma (prim. Varela, Thompson in Rosch 2016, 237). Toda 

situacija, ki jo je Descartes samo ekspliciral, izhaja iz strukture človeka. Kartezijanska tesnoba 

ni nekakšna zmota ali stranpot, posledica kulturne izroditve zahodnega človeka, temveč 

tesnoba, ki je neposredno vezana z radikalizacijo dvojne aspektivnosti ekscentričnega človeka. 

Zamisel Utelešenega uma, da moramo svojim »kulturnim in znanstvenim premisam slediti do 

točke, ko več ne bomo potrebovali in želeli temeljev, da bomo lahko začeli graditi in živeti v 

svetovih brez temeljev« (Varela, Thompson in Rosch 2016, 252), se v luči Plessnerja bere 

nekoliko naivno. Po njegovem človekovi ekscentričnosti nismo ubežali niti v še tako 

tradicionalnih, z naravo in običaji povezanih ali naivnih dobah, »ko se o razpoki [v človeku] ni 

govorilo in je bila zavest konstitutivne brezdomnosti prekrita z močnimi vezmi« (Plessner 

2019, 287). 

Tezo, da naj bi bili (zahodni) ljudje »‘obsojeni’, da doživljajo svet, kot da bi imel temelje, 

čeprav filozofsko in znanstveno vemo, da jih nima« (Varela, Thompson in Rosch 2016, 218), 

lahko obrnemo, namreč da gre pravzaprav za to, da je človek obsojen na to, da vé, da takih 

temeljev ni, da se ravno zaradi tega zavedanja mora vanje prepričati v svoji drugi, umetni 

naravi, ki ji je z umetelnostjo dal lastno težo (Plessner 2019, 288). Kajti »v univerzum lahko 

samo verjamemo.« (Plessner 2019, 321) Ali je mistik res zmožen doseči enotnost s svetom in 

preseči razpoko, celo živeti v neki trajni transcendenci, v Plessnerju ostane odprto vprašanje 



72 

 

(prim. Ošlaj 2004), čeprav bi njegov odgovor glede tega bil bržkone bolj pesimističen kot 

Varelin. Četudi razpoko vsaj začasno pridušimo, mora ostati kot pogoj pridušitve. 

Enaktivizem ni slep za etični vidik človeka. Da je v njegovih glavnih akterjih močan etičen 

naboj, priča že gosto budistično tkivo Utelešenega uma, etično obarvana zaključna poglavja 

Drevesa spoznanja, Varelina ustanovitvena vloga v versko povezovalnem, »kontemplativno 

znanstvenem« Mind and Life inštitutu in številne mimogredne opazke v množici njegovih 

člankov. A vendar se je težko znebiti občutka, da so bolj kot bistveni člen ti etični segmenti 

nekakšen privesek Varelinih znanstvenih zanimanj, ki resne, od budizma neodvisne artikulacije 

v času njegovega življenja ni dobil, da pa tudi ni segel bistveno dlje od etike kot uravnavanja 

medsebojnih odnosov.18 

Razlog, da toliko pozornosti namenjamo tej tako imenovani strukturnoeksistencialni 

razsežnosti, je, da šele na tem ozadju lahko razumemo kulturnost v njenem lastnem modusu, 

kot simptomatični izraz človekove ekscentrične razlomljenosti, odtujenosti od sveta, kot sidro 

in »drugo domovino«, ki si jo mora spričo tega ustanavljati v svetu umetelnih, dvomljivih 

izdelkov. Kultura niso samo proizvodi, artefakti, ni samo način prenašanja védenja ali vedênja; 

je izrazni modus človekove biti, njegova »predpsihološka, ontična nujnost« (Plessner 2019, 

298). Kot taka pa ni samo dodatek k agregatu človeka, temveč njegov predpogoj – zato pa tudi 

predpogoj vsakršnega preučevanja bitja, ki se skozi njo izraža in razumeva, išče in izgublja. 

Vareli ljuba metafora Escherjeve Rišoče roke (1948) ujame srž našega argumenta. Ne gre le 

zato, da bi roka risala roko, ki jo riše, ali prevedeno, da bi se subjekt in svet, organizem in 

okolje vzajemno določala v svojem telesnem delovanju. Kar moramo poudariti, je, da je sam 

prikazan akt umetno stvarjenje, da je umetelen akt, da je tisto, kar se riše, umetnina in umetnik 

v enem. 

 

18 Seveda je umestno vprašanje, ali je taka neodvisna artikulacija res nujna, če pa že budistična razlaga 

prepričljivo naslavlja problem. Zakaj bi sploh morali iskati epistemološko ničto točko in se »osvobajati« 

budizma? Naše raziskovanje smo – tako kot pravzaprav Varela, enaktivizem in Plessner – začeli z zamislijo, 

da bi poiskali tisto prizmo, skozi katero, in tisto sotvarje, v katerem bi lahko najbolj enovito videli ves 

diapazon človeških fenomenov, vključno s kognicijo. Če potem na neki – z našega vidika ključni – točki 

nenadoma posežemo po drugi prizmi, po drugem filozofskem orodju, tj. budizmu, ne da bi ga še naprej 

previdno prevajali v lasten okvir, takšen enovit pogled ošibimo, hkrati pa tvegamo konflacijo nesomernih 

teoretskih arhitektonik – kot da bi v skladbi navedli pasus iz drugega glasbenega dela, pa ga ne bi 

transponirali in preverili, ali se sploh lahko skladata in ali je citat res nujen. Poleg tega ne vidim razloga – 

posebej glede na to, da je to Plessnerju uspelo in da smo številna plodovita stičišča med teorijama nakazali 

–, zakaj enaktivizem človekove etično-eksistencialne razsežnosti ne bi mogel zapopasti na lastnih, 

znanstveno-filozofskih tleh. 
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4.3 Umetelno udejanjanje 

Naposled se lahko vrnemo k misli, s katero smo začeli: da sta um in spoznava umetelno 

udejanjanje, ne samo enakcija, temveč artefakcija. Kar smo poskusili pokazati v prejšnjem 

poglavju, je, da kultura ni samo prenos vedênja. Niti ni samo tančica, potegnjena čez svet, ki 

bi jo mogli odstrti. Kultura je z našim svetom in z nami sami prešita, kot del našega tkiva. To 

pomeni, da kulturni kontekst ali sotvarje človeka kot kognitivnega agensa ni samo tisto okrog 

njega ali ob njem, temveč je v njem, v njegovem bistvu, kot tako pa neizogibno prepleteno z 

vsem njegovim delovanjem: »Upredmetenja kulture – znanost, umetnost, jezik, itd. – tako 

postanejo medij, v katerem je treba človek opazovati.« (Plessner 2019, 28) 

Posledice te zamisli so ključne za metodologijo, četudi jih tukaj v celoti ne bomo mogli 

izpeljati. Če drži, da je človek kot »nosilec kulture« z njo bistveno prepleten, bomo lahko šele 

v obliki njegovih kulturnih upredmetenj videli »strukturo človeškega sistema življenja v vseh 

njegovih plasteh.« (Plessner 2019, 29) S tem ne mislimo empirične antropologije kopičenja 

novih dejstev in meritev »reakcijskih časov domorodcev«, niti ne ciljamo na golo vrednostno 

analizo kulturnih dosežkov, kakršno bi lahko pripisali Foucaultu in drugim kulturalizmom. 

Preučiti moramo »pogoje, pod katerimi so bili te vrednote uresničene.« (Plessner 2019, 29) 

Ne bo dovolj, da preučujemo »vpliv kulture« na kognicijo, kot da je nekaj zunanjega, kar bi 

moglo vplivati, temveč jo moramo obravnavati kot najosnovnejši okvir, kot modus operandi, 

znotraj katerega je kategorija človeka z njegovimi spoznavnimi zmožnostmi sploh smiselna in 

celostna. Namesto da človeka iščemo v domovini narave, ga moramo poiskati v izgnanstvu 

kulture, v senci njegove ekscentričnosti. Človeško spoznavo moramo gledati v človeku. Če 

smo kognicijo z enaktivizmom umestili in utelesili, je zdaj torej skrajni čas, da jo počlovečimo 

in antropologiziramo. 

Toda ali to človeka ne odmika onkraj dosega kognitivne znanosti ali znanosti sploh? Če je do 

njega možno priti samo v njegovem mediju, v kulturi, ta pa je pod lupo empiričnega pogleda 

popačena, se zdi, kot da kognitivni znanosti odrekamo verodostojni dostop do njenega 

predmeta. Kljub jeklenemu primežu, s katerim je zgrabila njegov spoznavni aparat, se ji je 

izmuznil med prsti. Ali ga s svojimi orodji sploh še lahko preučuje? V Plessnerjevem duhu na 

to vprašanje lahko jasno odgovorimo, da lahko. 

Naš pristop ne ovrača »empirično-senzorne« fiziologije, psihologije, nevroznanosti, umetne 

inteligence ali karsižebodi drugih naravoslovno-empirično obarvanih disciplin kognitivne 

znanosti. Samo zato, ker želimo preučiti delovanje kolonije mravelj – emergentnega sistema, 

ki ni reducibilen na delovanje svojih komponent – se ne bomo odrekli preučevanju anatomije 

mravlje. Priznati si moramo le to, da njena anatomija o njej ne pove vsega. Predlagan pristop 

moramo znotraj kognitivne znanosti vzpostaviti in resno vzeti kot novo, ireducibilno raven 

preučevanje človeka. S tem ne želimo razvrednotiti drugih ravni. Kot piše von Humboldt v 

pismu Schellingu, da ne smemo »zavračati matematične analize samo zato, ker mlinarji 

napravijo bolj učinkovite stroje, kot bi si jih mogel zamisliti matematik« (v Plessner 2019), 

tudi mi ne omalovažujemo dela »mlinarjev« samo zato, ker so »matematične analize« 

celovitejše. 
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Kaj bi nova raven preučevanja pomenila konkretno? Najprej (1), da se kulturnost, kakor smo 

jo opisali, začne resno preučevati kot ključno razsežnost spoznave, tako kot se je začelo resno 

preučevati njeno utelešenost, do te mere, da je preiskave, ki ne upoštevajo utelešenosti, težko 

resno jemati; predvsem pa (2) da začnemo spoznanja sintetično in hermenevtično interpretirati 

v luči človekove celote, neogibni vidik katere je, kot smo videli, ravno kultura. Brez tega 

koraka bomo obtičali z znanostjo, ki »človeka reificira s svojimi specializiranimi disciplinami, 

živo enoto pa spričo te segmentacije v sfere biti izgubi izpred oči, da ostane samo bledi 

‘subjekt’, golo ogrodje, s katerega eksistenca, reducirana na lutko, izvaja svoje mrtve gibe.« 

(Plessner 2019, 33) 

Vprašanje je, če je kognitivna znanost res primeren kandidat za hermenevtično delo v točki (2), 

sodeč po tem, da že v imenu kot svoj predmet opredeljuje jasno določen del človekove celote, 

da je parcialna per definitionem. Navsezadnje, ali je od kognitivnega znanstvenika zahtevati, 

da bo to počel, kaj bolj smiselno kot pričakovati od pulmologa, da bo preučeval želodec? Morda 

bi bilo bolje, da bi našli primernejšo vedo, ki bi to delo lahko prevzela. Po Plessnerju je zanj 

opremljena humanistika (Plessner 2019, 16) in ne naravoslovje, »še manj njegova 

absolutizacija« (Plessner 2019, 71). Natančneje je za to primerna filozofska antropologija, v 

kateri, kot Plessnerja razume Egon Freiherr von Eickstedt, »dejstva in interpretacije – 

antropologija in filozofija – postopajo skupaj.« (v Plessner 2019, 346) 

Toda ali ni filozofska antropologija samo še ena fragmentacija enovitega pogleda? Tudi če je 

Plessner ni tako koncipiral, tudi če je »filozofska paradigma, osnovana na vsebini in ne metodi« 

(Bernstein 2019, 349), je resničnost današnje akademske prakse taka, da je težnja po 

izoblikovanju oprijemljivih metodoloških ideologij in gibanj premočna. Filozofska 

antropologija bi naposled postala samo še en izem, celostnost pa izgubljena kot ena mnogih 

idej v morju misli in ne paradigmatična sprememba celotnega prostora, ki jo zahteva. 

A kaj nam potem preostane? Kako naj človeka gledamo kot celoto, ne da bi podlegli istim 

vzgibom, ki so ga razdelili? Katera veda je zmožna želenega enovitega pogleda? Predlagal bi 

tisto vedo, ki veda sploh ni, ki se že v svojem imenu razlaga samo kot odnos, in to ne do prav 

določenega predmeta spoznavanja, temveč do spoznavanja samega, kot radovednost in 

ljubezen do modrosti: mislim, seveda, filozofijo. 

Da bi lahko filozofija izpolnila to poslanstvo gledanja celote človeka in njegovega sveta, se bo 

morala premisliti in izviti iz pajčevin slonokoščenih stolpov, v katerih sta ostala samo še 

»znanstveni specialist, ki ve ‘vse več o vse manj’ in filozofski spekulator, ki ve ‘vse manj o 

vse več’.« (Durant 1943, vi) Ne bo se več smela pustiti »hipnotizirati filozofskemu diskurzu 

samemu na sebi«, ki »nima za predmet nič drugega kot samo še več filozofskega diskurza« 

(Hadot 1995, 76). Vrniti se bo morala na svoj izvorni položaj v panoramični perspektivi celote 

biti, kjer se bo v življenje zazrla z edinega vidika, ki lahko v tem, ko ga poglablja, priduši 

razmak med védenjem in svetom, med dušo in telesom, med človekom in človekom: z vidika 

večnosti. 
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5 Zaključek 

Razgledali smo se po veduti življenja in splezali na »drevo spoznanja«, razraščajoče se iz 

narave. Kljub številnim podobnostim smo videli, da se za podobnostmi včasih skrivajo razlike, 

za razlikami pa srečanja duhov. Kritike ene teorije s strani druge so samo priznanje sorodnosti, 

ki je dialektiko na prvem mestu omogočila. Brez večjih pomislekov lahko zatrdimo, da si 

stičišča, ki smo jih očrtali, zaslužijo nadaljnjo poglobljeno primerjavo, ki lahko vodi v 

bogatenje našega pogleda na spoznavo. 

Sopostavljajoč udejanjenost kognicije v enaktivizmu in človekovo umetelnost pri Plessnerju, 

smo nakazali novo možno pot raziskovanja tako znotraj kognitivne kot obče znanosti ter 

filozofije, ki bi spoznavo razumela kot umetelno udejanjanje ter jo preučevala filozofsko, 

antropološko in predvsem celostno. Če smo pri tem odprli več poti, kot smo jih uspeli utreti, 

menim, da smo vendar opravili svojo nalogo. 

Znanost, ki se predstavlja kot objektivno, zgodovinsko in kulturno ravnodušno opisovanje 

resničnosti, je do zgodovine misli včasih brezbrižna. Onstran mimobežne omembe Galileja in 

šnelkurza Humea njen zorni kot ostane omejen na sedanjost, da pozabi na pretekle mislece, 

katerih zamisli potem nevede zopet odkriva. Vsake toliko vznikne kakšna nova modna 

paradigma, ki se pod drobnogledom in z zgodovinsko perspektivo pokaže kot še en izum tople 

vode, ki poleg tega ponavlja napake prednikov. S tega vidika so renesanse mislecev, ki so že 

prehodili poti, na katere se odpravljamo, ter njihovo sopostavljanje sodobnejšim paradigmam 

dobrodošli, saj razširjajo naše obzorje, hkrati pa védenje – kot Van Gelderjevi arhivarji in 

kartografi (1998, 131) – postavljajo na zemljevid konteksta. 

Kot smo pokazali, pa takšne primerjave, naj bodo še tako bližnje, niso brez ovir. Pravzaprav je 

nujna previdnost, da ne združujemo misli, ki si niso somerne, in pobiramo teorij »kot najstnice 

beró romane, radovedne, če bosta [junak in junakinja] na koncu skupaj.« (Plessner 2019, 27) 

Upoštevati moramo arhitekturo različnih miselnih svetov in se izogniti nekritičnemu 

eklekticizmu, v katerega nas zavajajo lahkomiselna potovanja v preteklost. 

Komaj kdo se danes še potrudi, da bi premislil okvir, v katerega je neko delo 

umeščeno. To površno branje je spodbudil pristop k filozofiranju, ki več ni 

sistematično izobražen, ali obratno, prezgodnje sistematiziranje majhnih graditeljev 

svetov. Potrpežljivost, sočutje in spoštovanje do namer drugega so očitno vrline 

minulih časov. (Plessner 2019, 27) 

A »pri tistem, ki se hoče dotakniti filozofije, ne sme šepati ljubezen do naporov« (Platon, 

Država, 535d). Da bi hodili po poti modrosti, se moramo biti pripravljeni soočiti z razlikami: 

ravno ko se hkrati z eno trditvijo »vidi tudi nekakšno nasprotstvo, tako da se nič bolj ne kaže 

nekaj kot nasprotje od tega, je […] potreben razsodnik, in v tem primeru je duša prisiljena biti 

v zadregi in iskati – tako da v sebi spravi v gibanje misel – ter se spraševati, kaj neki je eno 

sámo.« (ibid.) Šele takšna dialektika naš pogled usmeri k »zrenju Bivajočega.« (ibid.) 

Z isto dialektičnostjo postopajmo, kadar soočamo raznorodne teoretske pristope. Čeprav 

moramo biti odprti za njihova stičišča, bomo najžlahtnejša spoznanja našli prav na razpotjih, v 



76 

 

kresanju pričakovanih in nepričakovanih razlik raznoterega mišljenja. Tudi Plessner pravi, da 

se Merleau-Ponty, ki je objavljal po Plessnerju, bere, »kakor da bi vendar bil bral Stopnje«, a 

pomenljivo sklene, da vsa konvergenca ni posledica vplivov in da je »v svetu več misli, kot si 

mislimo.« (Plessner 2019, xxxv) 
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