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Bateson: sociální vědy sestávají z a) bludiště “nedokonale definovaných” pojmů, b) kte-
ré jsou mezi sebou vzájemně chatrně propojeny a c) které nemají žádný společný zá-
klad. Teoretici v behaviorálních vědách kolísají mezi (neúspěšnými) pokusy o soupeření
s  tvrdými vědami na jedné straně a ustavičným prohlašováním, že sociální vědy se ra-
dikálně liší od fyziky nebo chemie na druhé straně. Celé roky se užívaly různé vysvětlu-
jící  metafory  (např.  newtonovská  mechanika,  elektřina,  hydraulika,  termodynamika,
zpracování  informací  atd.),  aby  se  vytvořily  teorie  sociálních  jevů.  Každá  z těchto
metafor se osvědčila jako zajímavá, a nakonec neuspokojivá.
Dell: Maturanova ontologická biologie (ve spojení s velice kompatibilní kybernetickou
epistemologií  Batesona) může konečně nabídnout základ pro sociální  vědy, protože
jeho práce se souběžně věnuje a) problému pozorovatele, b) epistemologickému statu-
tu objektivity a c) vztahu mezi přírodními a sociálními vědami. 
Maturana  ukazuje,  že  jsme  strukturou  determinované  autopoietické  celky,  které
operují ve strukturálním spojení se svým prostředím.
Design  sociálnímu  systému  (jako  je  rodina)  dává  pozorovatel,  když  rozlišuje  or-
ganizovaný vzorec interakce mezi živými organismy. Neexistuje žádný objektivní soci-
ální systém – nic takového jako Novákova rodina  není. Místo toho každý pozorovatel
(který rozeznává to, co nazývá “rodinou Novákových”) provede svá vlastní jedinečná
rozlišení.   Tak, přidržíme-li  se tohoto příkladu, terapeuti z různých škol budou každý
tvořit  jiné  rozlišení.  Ivan  Boszormenyi-Nagy,  Murray  Bowen,  Dick  Fish,  Carolyn
Attneave a Sal Minuchin uvedou do života velmi odlišné systémy, které budou nazývat
“rodinou Novákových”. A navzdory skutečnosti, že každý přivedl na svět velmi odlišnou
realitu, úplně odlišnou pravdu, každý z nich pravděpodobně bude schopen efektivně
pracovat s “tou” rodinou Novákových.
Je třeba zdůraznit, že tak jako Bateson před ním, Maturana přistoupil k lidským a soci-
álním jevům jako biolog (ne jako filozof). Tím, že nás vrací k biologickým kořenům naší
existence  –  nikoli  v redukujícím  stylu  biologické  psychiatrie  či  sociobiologie,  nýbrž
v pojmech  ontologické  biologie  –  Maturana  (i  Bateson)  nám  přece  jenom  opatřil
důkladný základ, který sociální a behaviorální vědy tak bolestně potřebovaly.
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