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Image(s) a informacja 
 

 

 

 

 

yjemy w spo ecze stwie informacyjnym, a zaczynamy tworzy  cywi-

lizacj  informacyjn . Wbrew niektórym g osom krytycznym istnienie spo-

ecze stw informacyjnych jest faktem [por. Strzelecki, 2013a]. Samo to 

poj cie bywa ró nie definiowane. Uwa am, e jedno z najtrafniejszych 

okre le  zosta o sformu owane na I Kongresie Informatyki Polskiej: 

Spo ecze stwo charakteryzuj ce si  przygotowaniem i zdolno ci  do u ytkowania 

systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystuj ce us ugi telekomu-

nikacji do przesy ania i zdalnego przetwarzania informacji (I Kongres Informatyki 

Polskiej, 1994, [1 KIP 1994]) [por. Nowak, Nowak, Grabara, 2007]. 

Ze spo ecze stwem informacyjnym mamy do czynienia wówczas, gdy 

technologie informacyjne umo liwiaj  swobodne przetwarzanie informacji 

przez cz onków tej wspólnoty w ich codziennym yciu. I tak jest w dzisiej-

szej Polsce, a proces „informatyzacji” nieustannie pog bia si , prowadz c 

do tworzenia si  cywilizacji informacyjnej. 

Poj cie „cywilizacji” równie  bywa rozmaicie rozumiane. Mo na 

wskaza  przynajmniej cztery podstawowe znaczenia tego s owa [Podsiad, 

Wi ckowski, 1983, s. 50]: (1) okre lony stan rozwoju spo ecze stwa, ze 

szczególnym wskazaniem poziomu kultury materialnej, (2) zaawansowany 

rozwój spo ecze stwa w przeciwie stwie do spo ecze stw pierwotnych, 

(3) rozwój technologii i organizacji spo ecznej jako przeciwie stwo kultu-

ry, rozumianej jako sfera twórczo ci duchowej cz owieka, (4) „cywiliza-
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cja” to „kultura”, czyli ca okszta t materialnego i duchowego dorobku spo-

ecze stwa. 

Odwo uj c si  do prostej intuicji filozoficznej, atwo zauwa y , i  de-

sygnaty terminów „cywilizacja” i „kultura” musz  by  ró ne; Polacy, 

Hiszpanie, Niemcy, Du czycy yj  w ró nych kulturach, ale w tej samej 

cywilizacji, cho  jednocze nie wydaje si , e w dzisiejszej Polsce mo na 

wyró ni  dwie cywilizacje splecione w jednej kulturze
1
. 

Nie sposób w artykule dotycz cym natury informacji prowadzi  wni-

kliwych bada  nad istot  cywilizacji. Przyjmijmy, e cywilizacji informa-

cyjnej nie mo na uto samia  z technologiami przetwarzania informacji; 

równie  nie sposób postawi  znaku równo ci mi dzy ni  a kultur  opart  

na tych technologiach. Cywilizacja informacyjna pojawia si  wówczas, 

gdy informacja staje si  swoistym atraktorem, który przyci ga i przekszta -

ca podstawowe zasady tworz ce ycie spo eczne. Gdy informacja b dzie 

mia a istotny wp yw zarówno na sfer  duchow , jak i materialn , to b dzie 

mo na powiedzie , e ukszta towa a si  cywilizacja informacyjna
2
.  

Pytanie o natur  informacji (ti esti) nale y do jednych z podstawowych 

zagadnie  filozofii informacji [Floridi, 2004]. Przypuszczam, e cz  me-

tafizyki Bergsona – z podstawow  kategori  image(s) – mo e by  u yta 

jako poj ciowy schemat, w którego ramach pytanie o istot  informacji ma 

szans  uzyska  odpowied . 

 

Sens „informacji” 

 

Wyró nia si  dwie bardzo ogólne grupy znaczeniowe terminu „infor-

macja”: potoczn  i techniczn  [Jadacki, 2003] Pierwsza z nich dotyczy 

________________ 

1
 Ciekaw  propozycj  rozumienia cywilizacji odnale  mo na w pracach Feliksa 

Konecznego; przez cywilizacj  rozumie on metod  ustroju ycia spo ecznego [Koneczny, 

2000, 2001]. 
2
 Odwo uj c si  do cywilizacji aci skiej w rozumieniu Feliksa Konecznego, dostrzec 

mo na, i  informacja wraz z procesami jej przetwarzania mocno oddzia uje na podstawowe 

zasady tej cywilizacji; i tak grunty jako jedne z najwa niejszych dóbr materialnych  

w cywilizacji aci skiej wraz z rozwojem rzeczywisto ci wirtualnej przestaj  mie  a  takie 

znaczenie, z drugiej strony tak bardzo cenione wspólnoty lokalne zdaj  si  – w dobie portali 

spo eczno ciowych – prze ywa  renesans. 
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wszystkich kontekstów, w których pos ugujemy si  tym terminem. Nato-

miast druga zwi zana jest z czysto formalnym uj ciem informacji, któr  

pojmuje si  nie jako tre , lecz jako prawdopodobie stwo wyst pienia jed-

nego z równo prawdopodobnych stanów [por. Luba ski, 1997].  

W metafizyce wyró nia si  trzy sposoby u ycia terminu „byt”: dystry-

butywny, kolektywny, formalny [Cze owski, 1948, s. 69–70]. W pierw-

szym bytem jest cokolwiek (np. cz owiek, mecz, teoria). Desygnatem ko-

lektywnego u ycia „bytu” jest wszystko; gdy metafizyk  okre la si  jako 

nauk  o bycie, to ma si  na my li byt w a nie w sensie kolektywnym. 

Formalne u ycie nazwy „byt” odnosi si  do poj cia bytu, czyli do logicz-

nego znaczenia terminu „byt”. 

Wi kszo  poj  mo na uporz dkowa  hierarchicznie ze wzgl du na 

ich ogólno : ogólniejsze nazywa si  w danym kontek cie rodzajami (ge-

nus), a mniej ogólne – gatunkami (species); i tak, poniewa  ka dy cz o-

wiek jest ssakiem, ale nie ka dy ssak jest cz owiekiem, mo na uzna , e  

w tym przypadku ssak jest poj ciem rodzajowym, natomiast cz owiek jest 

poj ciem gatunkowym. 

Na prawie wszystkich poj ciach mo na przeprowadza  dzia ania gene-

ralizacji, specjalizacji, negacji: 

(…) generalizacja jest przekszta ceniem gatunku na rodzaj, specjalizacja prze-

kszta ceniem rodzaju na gatunek, negacja przekszta ceniem gatunku na gatunek 

uzupe niaj cy w obr bie tego samego rodzaju [Cze owski, 1948, s. 70]. 

Rozpatrzmy Plato sk  definicj  cz owieka: „Cz owiek jest to dwunóg 

nieopierzony”. W definiensie wyst puj  dwa terminy: „dwunóg” i „nie-

opierzony”. Pierwszy jest rodzajem, drugi gatunkiem. Generalizujemy, gdy 

abstrahujemy od ró nicy gatunkowej (przechodzimy od cz owieka do isto-

ty dwuno nej). Specjalizowanie jest czynno ci  odwrotn  do generalizacji 

(do czaj c ró nic  gatunkow  do poj cia istoty dwuno nej, otrzymujemy 

Plato sk  definicj  cz owieka). 

„Byt” jest przyk adem poj cia, które przekracza najogólniejsze rodzaje. 

Nie mo na na nim przeprowadza  ani generalizacji, ani specjalizacji, bo 

nie ma od niego poj cia ogólniejszego, ani negacji, poniewa  koniecznym 

warunkiem przeprowadzenia negacji jest istnienie poj cia nadrz dnego; 
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zanegowanie terminu „cz owiek” tworzy nazw  „niecz owiek”, czyli zbiór 

tych bytów, które nie s  lud mi, a tak  operacj  logiczn  mo na przepro-

wadzi , poniewa  istnieje poj cie ogólniejsze – byt. 

Ju  w pismach Arystotelesa pojawi o si  rozró nienie na byt samoistny 

(ens per se) i niesamoistny (ens in alio), czyli na substancj  i atrybut [Cze-

owski, 1948, s. 72]. Rozumiano je jako najogólniejsze rodzaje, a nie poj -

cia przekraczaj ce (transcendere) porz dek ogólno ci – jak w przypadku 

poj cia bytu. Przypuszczam, e z bardzo podobn  sytuacj  mamy do czy-

nienia, gdy rozpatrujemy poj cie informacji, przy czym nie chodzi tu  

o dok adne podobie stwo, czyli e sformu owana hipoteza nie jest równo-

wa na tezie, i  istnieje transcendentalne poj cie informacji, które ukon-

kretnia si  w postaci najogólniejszych poj  informacji substancjalnej  

i atrybutywnej. Chodzi o to, e – by  mo e – pierwotnie informacja jest 

transcendentale [por. Strzelecki, 2014]; jako pewna istno , tak jak inne 

transcendentalia (ens, res, unum, bonum, verum…), przekracza rodzaje  

i gatunki; tak jak wszystko, co istnieje, jest bytem, cho  w ka dym przy-

padku jest to inny byt (analogiczno  transcendentaliów), tak informacja 

jest „wsz dzie”, aczkolwiek co  jest informacj  w sensie analogicznym 

[por. Strzelecki, 2013c]. 

Luciano Floridi uzna  zagadnienie mo liwo ci zbudowania zunifikowa-

nej teorii informacji za jedno z g ównych problemów filozofii informacji 

[Floridi, 2004]. Przedstawiona w poprzednim akapicie hipoteza prowadzi 

do wniosku, e jedyn  zunifikowan  teori  informacji mog aby by  analo-

giczna teoria informacji, czyli e jednoznaczne poj cie informacji, które 

mia by unifikowa  wszystkie szczegó owe jej definicje, jest niemo liwe. 

 

 

Filozofia informacji 

 

Termin „filozofia informacji” (FI) zosta  ukuty przez Floridiego ju   

w 1990 roku [Floridi, 2010; Strzelecki, 2013a]. Formu uje on dwucz ciow  

definicj  nowego paradygmatu filozofii. FI ma by  krytycznym poszukiwa-

niem poj ciowej natury informacji oraz jej pryncypiów – ze szczególnym 

uwzgl dnieniem jej dynamiki, u yteczno ci i wykorzystania w naukach 
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[Floridi, 2013]. W drugiej cz ci FI pojmuje si  jako t  dziedzin  filozofii, 

która opracowuje i stosuje do filozoficznych problemów metodologi  nauk 

informacyjno-teoretycznych i komutacyjnych. 

Definiowanie FI jako poszukiwanie pryncypiów informacji niew tpli-

wie jest nawi zaniem do najbardziej spekulatywnych tradycji filozoficz-

nych, w których pocz tkiem i celem poznania by o poszukiwanie odpo-

wiedzi na pytanie o arché, principium, zasad  bytu – „Co to jest?” (przy 

czym owo to mo e by  cz owiekiem, natur , Bogiem, przyrod , pi knem, 

dobrem). FI pyta o informacj , a nie o „informacj ”. Nie mo na ignorowa  

ró nych, dotychczas powsta ych, szczegó owych poj  informacji. Jednak 

FI nie ma by  bli ej nieokre lon  syntez  wyników nauk szczegó owych. 

Analizuj c istniej ce definicje informacji, przede wszystkim jest zaintere-

sowana tym, czym jest informacja, a nie jak ludzie informacj  pojmuj .  

Floridi zaproponowa  zbiór otwartych problemów filozofii informacji, 

wiadomie nawi zuj c do otwartych problemów w matematyce sformu o-

wanych przez Dawida Hilberta (1862–1943) na pocz tku dwudziestego 

wieku [Floridi, 2004]. 

Otwartymi problemami FI s : (1) problem podstawowy: co to jest in-

formacja? (trzy perspektywy: informacja jako rzeczywisto , informacja  

o rzeczywisto ci, informacja dla rzeczywisto ci); (2) problem I/O: na czym 

polega dynamika informacji? (natura danych jako no ników informacji); 

(3) wyzwanie UTI: czy mo liwe jest zbudowanie jednej, powszechnej teo-

rii informacji?; (4) problem DGP: jak dane uzyskuj  sens? (znaki formalne 

a ich znaczenia); (5) zagadnienie prawdy: jak dane wraz ze znaczeniem 

nabywaj  warto  prawdy?; (6) informacyjna teoria prawdy: czy informa-

cja mo e wyja ni  prawd ?; (7) semantyka informacyjna: czy informacja 

mo e wyja ni  znaczenie?; (8) kwestia Kartezjusza: czy na odpowiednim 

poziomie abstrakcji poznanie mo e by  zasadnie analizowane w katego-

riach przetwarzania informacji?; (9) kwestia in ynieryjna: czy naturalna 

inteligencja mo e by  zasadnie analizowana na odpowiednim poziomie 

abstrakcji jako proces przetwarzania informacji?; (10) zagadnienie Turin-

ga: czy inteligencja naturalna mo e by  w pe ni zaimplementowana na 

przedmiocie niebiologicznym?; (11) problem MIB: czy pode cie informa-

cyjne mo e rozwi za  problem relacji umys –cia o?; (12) informacyjne 
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ko o: jak mo na sprawdzi  informacj ?; (13) hipoteza ci g o ci: czy epi-

stemologi  mo na ufundowa  na teorii informacji?; (14) nauka z informa-

cyjnego punktu widzenia: czy nauk  mo na zredukowa  do komputerowe-

go modelowania?; (15) kwestia Wienera: jaki jest ontologiczny status in-

formacji?; (16) problem umiejscowienia: czy informacja mo e by  znatu-

ralizowana?; (17) hipoteza bytu z bitu: czy pryncypium przyrody jest in-

formacja?; (18) problem unikalno ci: czy etyka komputerowa ma filozo-

ficzne podstawy? (technologie informacyjne a nowe dylematy moralne). 

Zbiór otwartych problemów FI zaproponowany przez Floridiego nie 

jest poprawnym podzia em logicznym. Wiele kwestii wi e si  ze sob  tak 

ci le, e zachodz  na siebie. Sam autor przyznaje, e jest to raczej wst p-

ny zapis wa nych tematów, które wyznaczaj  nowy obszar filozoficznych 

poszukiwa , a nie w pe ni dojrza a dziedzina filozofii. Nale y przyzna , e 

ten informacyjny obszar jest imponuj co rozleg y. 

W Polsce pogl dy w znacznej mierze zbie ne z propozycjami Floridie-

go g osi Witold Marciszewski i Pawe  Stacewicz [Marciszewski, Stace-

wicz, 2011; Stacewicz 2010]. Pierwszy z nich wprowadza takie poj cia 

jak: wiadomo  informatyczna, wiatopogl d informatyczny, informa-

tyzm.  

„ wiadomo  jaka ” to pewien konstrukt sk adaj cy si  z trzech 

warstw: 1 – poznawczej, 2 – aksjologicznej, 3 – prakseologicznej [Marci-

szewski, Stacewicz, 2011, s. 213–214]. Istniej  ró ne typy wiadomo ci, 

na przyk ad narodowa (wiedza o historii danego narodu – 1; przekonanie, 

e naród jest warto ci  – 2; umiej tno  podejmowania dzia a  na rzecz 

trwania i rozwoju narodu – 3); ekologiczna (wiedza o przyrodzie – 1; prze-

konanie, e przyrod  nale y chroni  – 2; umiej tno ci praktycznego dzia-

ania w tym kierunku – 3). Istnieje równie  wiadomo  informatyczna,  

w której tak e mo na wyró ni  warstw  poznawcz  (wiedza z informaty-

ki), aksjologiczn  (idea racjonalno ci – wiat jest poznawalny i warty po-

znawania) i prakseologiczn  (umiej tno ci wcielania w ycie warto ci in-

formatycznych). 

wiadomo  informatyczna obejmuje takie obszary jak: obliczanie, 

komunikowanie, organizowanie [Marciszewski, Stacewicz, 2011, s. 218– 

–219]. Pierwszy dotyczy umiej tno ci przeprowadzania ró nego rodzaju 
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oblicze  (od metod pozwalaj cych wykona  proste rachunki po automa-

tyczne systemy realizuj ce bardzo z o one obliczenia, czyli od zarania 

ludzkiej cywilizacji do naszych czasów). Z obszarem komunikacyjnym 

cz  si  bardzo szeroko poj te kwestie j zykowe i telekomunikacyjne (od 

wynalezienia mowy po wirtualne biblioteki). Ostatni obszar, organizacyj-

ny, odnosi si  do zwi zków mi dzy informacj  a stopniem z o ono ci 

struktury spo ecznej; informacj  cz sto pojmuje si  jako negentropi , czyli 

jako ten czynnik, który, w przeciwie stwie do entropii b d cej miar  nie-

uporz dkowania systemu, wprowadza do uk adu porz dek (informacja 

jako miara uporz dkowania [por. Hetma ski, 2000, s. 172–183]. Swoje 

rozwa ania nad tymi obszarami Marciszewski podsumowuje w nast puj -

cy sposób: 

adne z tych niezwyk ych osi gni  rodzaju ludzkiego nie mog oby zaistnie , gdy-

by w umys ach ludzkich nie by a zakodowana przez Natur  idea informacji – tak 

p odna i witalna, e nawet wtedy, gdy nie by o jeszcze w leksykonach s owa „in-

formacja”, sama ta idea w ró nych aspektach by a sterem i nap dem ludzkich dzia-

a  [Marciszewski, Stacewicz, 2011, s. 218]. 

Ka dy typ wiadomo ci mo e osi gn  bardzo wysoki poziom rozwoju 

i wówczas przekszta ca si  w wiatopogl d. Zdaniem Marciszewskiego, na 

pocz tku XX wieku tak sta o si  ze wiadomo ci  informatyczn , która 

pod wp ywem odkry  w fizyce i logice oraz narodzin informatyki zacz a 

zmienia  si  w wiatopogl d informatyczny. W wersji skondensowanej 

wyra a on przekonanie, e wiat istnieje, poddaje si  naszym aktom po-

znawczym i naszym oddzia ywaniom, które zastan  rzeczywisto  chc  

przekszta ca  [Marciszewski, Stacewicz, 2011, s. 224]. W tym bardzo 

ogólnym spojrzeniu na wiat uznaje si , e obiektywnie istnieje materia, 

energia i informacja, która nie jest wy cznie subiektywnym tworem bytów 

wiadomych [por. Wiener, 1961]. Ca  rzeczywisto  pojmuje si  jako 

wr cz niewyobra alnie z o ony proces obliczeniowy, proces przetwarzaj -

cy informacje [Marciszewski, Stacewicz, 2011, s. 229–230]. I w tym sensie 

wiatopogl d informatyczny jest antymaterialistyczny, poniewa  – zgodnie 

z nim – w wiecie istniej  nie tylko poruszaj ce si  ,,bry y” materii, ale rów-

nie  informacja (plan, kod, struktura). Z o ono  wiata wzrasta ju  wtedy, 

gdy bocian z ga zek zbuduje gniazdo (urzeczywistniony plan/informacja 
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czasowo ograniczonego miejsca pobytu). A có  dopiero mówi  o przyro-

cie z o ono ci w przypadku dzia a  podejmowanych przez cz owieka 

(miasta, biblioteki, teorie, organizacje spo eczne…) [por. Conveney, High-

field, 1997]. 

Nietrudno zauwa y , e w tak poj tym wiatopogl dzie informacyjnym 

wyst puje powrót do staro ytnych i redniowiecznych tradycji filozoficz-

nych: wiat materialny jest odbiciem wiata idei (struktur informacyjnych), 

substancja to z o enie z formy (informacja) i materii, wiat jest odbiciem 

Bo ego Umys u, transcendentale verum (informacyjno  wszech wiata), 

swoisty prymat ca o ci nad cz ciami (struktura/informacja), dzia ania wy-

znaczone przez przyczyn  celow  (plan/informacja). 

Marciszewski równie  wprowadza poj cie informatyzmu [Marciszew-

ski, Stacewicz, 2011, s. 219]. Rozumie je dwojako: albo uto samia t  na-

zw  ze wiatopogl dem informatycznym, albo odnosi j  do nowego kie-

runku filozoficznego. Wed ug Marciszewskiego na informatyzm poj ty 

jako filozofia jest jeszcze za wcze nie [Marciszewski, Stacewicz, 2011,  

s. 219]. Wydaje si , e Floridi równie  uwa a, e jeszcze nie wykszta ci a 

si  w pe ni filozofia informacji, ale jego projekt FI ma zapocz tkowa  bu-

dow  nowego paradygmatu uprawiania filozofii, a b dzie to paradygmat  

w istotny sposób zrywaj cy z nowo ytnym wzorcem filozofowania [por. 

Strzelecki, 2014]. 

 

Metafizyka image
3
 

 

Obraz jest jedn  z fundamentalnych kategorii filozoficznych wyst pu-

j cych w pracy Henryka Bergsona Materia i pami  [por. Skarga, 1982,  

s. 90]. Obrazem jest przedmiot, który istnieje bardziej ni  uwa aj  ideali-

ci, a mniej w porównaniu z koncepcj  realistów; obraz powinni my sytu-

owa  w po owie drogi mi dzy rzeczami (ku realizmowi) a reprezentacjami 

(ku idealizmowi)
4
. 

________________ 

3
 Dok adne omówienie poj cia image w: Strzelecki 2013b, s. 65–86. 

4
 „Et par «image» nous entendons une certaine existence qui est plus que ce que 

l’idéaliste appelle une représentation, mais moins que ce que le réaliste appelle une chose – 
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Jest to do  nieortodoksyjny sposób pojmowania obrazu [Trifonova, 

2007, s. 36]. Bergson zrywa z dwoma dotychczasowymi tradycjami 

[Worms, 2000, s. 30]. Z jednej strony, gdy pos ugiwano si  terminem 

„image”, miano na my li mentaln  kopi  przedmiotów zewn trznych. Dla 

Taine’a obrazem by o to, co pozostawa o w naszym umy le w wyniku 

zmys owego kontaktu z przedmiotami nas otaczaj cymi. Wed ug neokan-

tystów obraz by  tym, co pozostawa o w pami ci – pewnym wewn trznym 

przedstawieniem rzeczy. Nieco upraszczaj c zagadnienie, mo na powie-

dzie , e ca y nowo ytny empiryzm g osi  tez , e w aktach poznania dany 

nam jest jedynie obraz rzeczy, a nie rzeczy same [por. Russell 2009, rozdz. 

I]. Z kolei wed ug Bergsona obrazy nie s  mentalnymi kopiami, ale stano-

wi  cz  wiata. Znajduj  si  niejako „poza” poznaj cym podmiotem,  

a przez to ich istnienie nie zale y od istnienia podmiotu. Z drugiej strony, 

co warto specjalnie podkre li , przedmiotów codziennego do wiadczenia 

nikt dot d nie nazywa  obrazami. Zgodnie z pogl dami francuskiego my-

liciela tak zwane rzeczy s  w a nie obrazami, poniewa  percepcja nic do 

nich nie dorzuca, a jedynie ogranicza ich wzajemne powi zania [Carr, 

1920]. Formu uj c t  my l inaczej, powiedzieliby my, e w aktach pozna-

nia dane nam s  obrazy (idealizm), lecz one nie istniej  „w” nas, lecz „po-

za” nami (realizm). 

 

 

Image a informacja 

 

Etymologiczne znaczenia polskiego s owa „obraz” bliskie jest przed-

stawionej w punkcie trzecim koncepcji Bergsona. „Obraz” pierwotnie 

oznacza  wyrzezan  w drzewie lub wyciosan  w kamieniu posta  [Brück-

ner, 1993, s. 375]. „Obraz” jest rzeczownikiem odczasownikowym od pra-

s owia skiego „ob-raziti” – obci , wyci , wyrze bi  [Bory , 2005,  

s. 375]. Image représentée(s) to obraz, który powstaje przez „wyci cie”  

z totalno ci trwania tylko tego, co jest u yteczne dla organizmu. Zarówno 

________________ 

une existence située à michemin entre la «chose» et la «représentation»” [Bergson, 2003b,  

s. 5–6]. 
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percepcja, jak i intelekt s  – w rozumieniu Bergsona – swoistym „rze bie-

niem” w trwaniu (neutre image), czyli ,,wycinaniem” z procesu stwarzaj -

co-zachowuj cego, czyli z trwania wiata odpowiadaj cego naszym mo -

liwo ciom dzia ania [por. Strzelecki, 2013b].  

Polski termin „informacja” pochodzi z j zyka aci skiego, w którym 

wyró nia si  czasownik informo oraz rzeczownik informatio [Pomorski, 

1988, s. 17]. Pierwszy s owu „informacja” nadaje sens procesu, drugi za  – 

stanu rzeczy; informo znaczy: kszta towa , tworzy , wyobra a  sobie, 

przedstawia , jak równie  kszta ci , uczy ; natomiast wskazuj ce na stan 

rzeczy informatio mo e znaczy : kszta t, twór, obraz, lekcja. Zarówno in-

formo, jak i informatio zawieraj  wspólny rdze  form, który wskazuje na 

formowanie, kszta towanie. Informacja to co  o okre lonym kszta cie (rze-

czowe pojmowanie – informatio) lub proces nadawania kszta tu, formy 

(procesualne rozumienie – informo). 

Nietrudno zauwa y  podobie stwa desygnatów oznaczonych termina-

mi „image” i „informo/informatio”. Rzeczywisto  (trwanie, durée, neutre 

image(s)) jest dynamiczn  i nieprzerwanie stwarzan  (creatio continua) 

ca o ci , której „cz ci” (image(s)) nieustannie na siebie oddzia uj . aden 

byt nie mo e w akcie poznania (bardzo szeroko poj tym) uchwyci  tej ca-

o ci
5
. Wyj tek stanowi poznanie intuicyjne, w którym cz owiek jest  

w stanie bezpo rednio do wiadczy  procesu permanentnej kreacji i zacho-

wywania w istnieniu. Wszelkie nieintuicyjne oddzia ywanie systemu na 

swoje rodowisko jest takim kszta towaniem (informo) wiata zewn trzne-

________________ 

5
 Chodzi o poznanie rozumiane jako oddzia ywanie na wiat b d cy poza danym bytem. 

W tym sensie poznaj  nie tylko istoty ywe, ale równie  przedmioty martwe; na przyk ad 

Bergson przywo uje sytuacj  z kwasem solnym, który zawsze tak samo dzia a na w glan 

wapnia (niezale nie od tego, czy b dzie to kreda, czy marmur), a takie oddzia ywanie  

ma wiadczy  o swoistym „uogólnianiu” ze strony kwasu solnego, poniewa  „dostrzega”  

on tylko w glan wapnia, a „pomija” w asno ci charakterystyczne kredy i marmuru  

[por. Bergson 2003a, s. 95]. Warto podkre li , e metafizyka Bergsona, przynajmniej  

w przytoczonym aspekcie, dopuszcza istnienie sztucznych inteligencji, poniewa  informacje 

przetwarza nie tylko cz owiek i inne ywe istoty, ale ka dy przedmiot, który wchodzi  

w interakcje ze swoim rodowiskiem. A je eli przetwarzanie informacji uznamy za przejaw 

dzia ania psychiki, to teorio-bytowa koncepcja Bergsona prowadzi do panpsychizmu, który  

z kolei jest integraln  cz ci  tak zwanej mocnej filozofii sztucznej inteligencji [por. Kloch, 

1996].  
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go, aby odpowiada  on mo liwo ciom dzia ania, jakimi dysponuje dany 

system
6
. Natomiast efektem tego procesu jest informacja (informatio), któ-

ra wcale nie musi przyj  postaci semantycznej lub ilo ciowej, poniewa  

wszystko zale y od struktury systemu, który wchodzi w interakcje ze swo-

im otoczeniem. Informacja jest obiektem „in-formowanym”, czyli przed-

miotem „uwewn trzniaj cym” form  (in-formo, in-formatio) [por. D bow-

ski, 2001, s. 97]. W przyj tej tu interpretacji forma nie istnieje na zewn trz 

podmiotu (przeciwko realizmowi), ale nie jest ona tworem podmiotu 

(przeciwko idealizmowi). „In-formowanie” jest swoistym „upraszczaniem” 

obiektywnego wiata; jest poznawczym wychwytywaniem ze wiata tylko 

tego, co system potrzebuje, a pomijaniem tego wszystkiego, co jemu nie 

s u y.  

Pozostaj c na poziomie ogólno ci wyznaczonym przez metafizyk  

Bergsona, mo na sformu owa  dwie tezy: (1) informatio jest tym samym 

co image representée(s); (2) informo to wszelkie oddzia ywanie systemu na 

swoje rodowisko (fundamentalna i dynamiczna relacja „in-formacyjna”). 

Nie mo na powiedzie  o informacji (1), e istnieje w wiecie w sposób 

autonomiczny, ale nie mo na te  stwierdzi , e jest wytworzona przez sys-

tem (np. psa, kota lub cz owieka). Podobnie rzecz przedstawia si  z infor-

macj  w drugim znaczeniu – informacja-proces nie istnieje poza-syste-

mowo (poza psem, kotem, cz owiekiem), ale równie  nie jest wy cznie 

schematem dzia a  narzucanych wiatu przez system. Informacja jest jak 

Bergsonowskie image: ani nie znajduje si  po prostu w wiecie, ani tylko 

w podmiocie. 

Post puj c zgodnie z metafizyk  Bergsona, nale a oby uzna , e wy-

ró nione w poprzednim akapicie rozumienia informacji s  artefaktami na-

szego intelektu. W rzeczywisto ci wyst puj  tylko „tendencje-ku”, a nasz 

umys  przekszta ci  te procesy w dzia ania ju  uko czone. Informacja (za-

równo 1., jak i 2.) jest bytem relacyjnym, który mo na by nazwa  „bytem- 

-ku”; jest obiektywna w tym samym sensie co wiat zewn trzny wobec 

podmiotu, ale nie jest absolutna, poniewa  swoi cie metafizyczne „wyj -
________________ 

6
 Bergson przede wszystkim pos ugiwa  si  terminem „organizm”, ale ze wzgl du na to, 

i  dopuszcza  mo liwo  aktów poznawczych u przedmiotów martwych [patrz przypis 

poprzedni], bardziej adekwatnym terminem b dzie „system”. 
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cie” ludzi ze wiata spowodowa oby znikni cie „ludzkiej” informacji. Dla-

tego informacj , w ramach wyznaczonych przez Bergsonowsk  teori  by-

tu, mo na nazwa  „bytem-ku” – istnieje obiektywnie, ale swoj  egzysten-

cj  „czerpie” z bycia nakierowan  na dany system (np. cz owieka, ptaka, 

substancj  chemiczn , elektron). 

Jej „istnienie-ku” ma jeszcze jeden aspekt. Jak wiadomo, Bergsono-

wskie durée nie jest rzecz , bytem uko czonym, ale nieustannie staj cym 

si  procesem. Takie my lenie o rzeczywisto ci wcale nie poci ga za sob  

tezy wariabilistycznej. Durée jest proces, „w” którym powstaj  wzgl dnie 

stabilne struktury, które z kolei wraz z up ywem czasu b d  ulega y zmianie. 

Wszystko, co istnieje w trwaniu, egzystuje w podobny sposób: zmienno  

funduj ca czasowo ograniczon  stabilno . Ka dy system (w terminologii 

Bergsona organizm) jest cz ciowo otwarty na rodowisko, w którym yje. 

Ta otwarto  jest informacyjnym (informo) nakierowaniem na otoczenie; 

jest „wybieraniem” z otoczenia tylko tego, co jest systemowi „potrzebne”. 

To „in-formowanie” (formowanie ku sobie) prowadzi do powstawania 

image representée(s) (informatio), które wci  istniej  w wiecie pozasys-

temowym. Z kolei obrazy ponownie uobecniaj ce wiat (representée(s)) 

modyfikuj  proces „in-formowanie” (informo) i w tym sensie informacja 

nigdy nie jest bytem uko czonym, ale zawsze „d cym-ku”. 

To po czenie informacji z metafizyczn  kategori  image mo na una-

oczni , przedstawiaj c przyk ad osób korzystaj cych z informacji osten-

sywnej. Wyobra my sobie dwóch ludzi, którzy znaj  j zyk polski i dobrze 

wiedz , jaki jest sens s owa „drzewo” [za: Jedynak, 2003, s. 36]. Jeden  

z nich mówi „Tam jest drzewo!”. „Gdzie?” – pyta drugi i patrzy w kierun-

ku, który wskazuje pierwsza osoba, a po chwili mówi: „O tak, teraz wi-

dz !”. Przez wskazanie jeden cz owiek informuje drugiego o tym, e obok 

nich jest drzewo. Tylko e ta sytuacja komunikacyjna jest mo liwa dlatego, 

e tych ludzi czy wspólnota j zykowa i poznawcza. Gdyby jeden z nich 

powiedzia  „Tie estas arbo”, a drugi nie zna by j zyka esperanto, nik e by-

yby szanse na przekazanie informacji ostensywnej (wspólnota j zykowa). 

Gdyby za  jeden z nich postrzega  wiat dzi ki falom grawitacyjnym, a nie 

elektromagnetycznym, images representées drzewa by by tak odmienne, e 

by  mo e równie  nie mogliby doj  do porozumienia. Aby komunikacja 
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mog a zaistnie , pierwotnie musi wyst powa  znaczne podobie stwo pro-

cesu „in-formacyjnego” (np. percepcja wzrokowa przy korzystaniu z tego 

samego zakresu fal elektromagnetycznych), w którego wyniku podmioty 

b d  w wystarczaj co zbli ony do siebie sposób „tworzy y” image repre-

sentée(s). Ten sam proces „in-formowania” drzewa z totalno ci rzeczywi-

sto ci zachodzi w przypadku komunikacji j zykowej. Z ró norodno ci 

d wi ków osoba znaj ca dany j zyk b dzie umie  „in-formowa ” w a ci-

wy komunikat, czyli ten, który zosta  sformu owany przez nadawc  [por. 

Bergson, 2003a]. 

 

 

Zako czenie 

 

We wspó czesnej filozofii mo na zaobserwowa  powstanie nowego ru-

chu – filozofii informacji. Czy spe ni ona nadzieje w niej pok adane – czas 

poka e. 

Zastosowanie metafizycznej kategorii image(s) w poszukiwaniach od-

powiedzi na pytanie o natur  informacji wydaje si  wielce obiecuj ce. Po-

znanie nie jest tworzeniem reprezentacji wiata, które mniej lub bardziej 

„zas aniaj ” nam rzeczywisto , ale jest pragmatycznym otwarciem si  na 

rzeczywisto , jest „in-formowaniem” wiata do swoich mo liwo ci od-

dzia ywania na niego. A je eli nasz intelekt, jak naucza  Arystoteles, nie 

ma w sobie adnych ogranicze  w rozwoju, czeka nas – by  mo e nie-

sko czona – przygoda odkrywania niewyobra alnie bogatych struktur rze-

czywisto ci. 
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Image(s) and Information 

 
ABSTRACT. This article presents philosophical reflections on information. Bergson’s 

metaphysical category of image(s) is juxtaposed with the concept of information. This 

combination leads to the conclusion that any system (animate or inanimate one) rema-

ins “informationally” related to its environment in a metaphysical way. 
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