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Image(s) a informacja

ĩyjemy w spoáeczeĔstwie informacyjnym, a zaczynamy tworzyü cywilizacjĊ informacyjną. Wbrew niektórym gáosom krytycznym istnienie spoáeczeĔstw informacyjnych jest faktem [por. Strzelecki, 2013a]. Samo to
pojĊcie bywa róĪnie definiowane. UwaĪam, Īe jedno z najtrafniejszych
okreĞleĔ zostaáo sformuáowane na I Kongresie Informatyki Polskiej:
SpoáeczeĔstwo charakteryzujące siĊ przygotowaniem i zdolnoĞcią do uĪytkowania
systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usáugi telekomunikacji do przesyáania i zdalnego przetwarzania informacji (I Kongres Informatyki
Polskiej, 1994, [1 KIP 1994]) [por. Nowak, Nowak, Grabara, 2007].

Ze spoáeczeĔstwem informacyjnym mamy do czynienia wówczas, gdy
technologie informacyjne umoĪliwiają swobodne przetwarzanie informacji
przez czáonków tej wspólnoty w ich codziennym Īyciu. I tak jest w dzisiejszej Polsce, a proces „informatyzacji” nieustannie pogáĊbia siĊ, prowadząc
do tworzenia siĊ cywilizacji informacyjnej.
PojĊcie „cywilizacji” równieĪ bywa rozmaicie rozumiane. MoĪna
wskazaü przynajmniej cztery podstawowe znaczenia tego sáowa [Podsiad,
WiĊckowski, 1983, s. 50]: (1) okreĞlony stan rozwoju spoáeczeĔstwa, ze
szczególnym wskazaniem poziomu kultury materialnej, (2) zaawansowany
rozwój spoáeczeĔstwa w przeciwieĔstwie do spoáeczeĔstw pierwotnych,
(3) rozwój technologii i organizacji spoáecznej jako przeciwieĔstwo kultury, rozumianej jako sfera twórczoĞci duchowej czáowieka, (4) „cywiliza-
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cja” to „kultura”, czyli caáoksztaát materialnego i duchowego dorobku spoáeczeĔstwa.
Odwoáując siĊ do prostej intuicji filozoficznej, áatwo zauwaĪyü, iĪ desygnaty terminów „cywilizacja” i „kultura” muszą byü róĪne; Polacy,
Hiszpanie, Niemcy, DuĔczycy Īyją w róĪnych kulturach, ale w tej samej
cywilizacji, choü jednoczeĞnie wydaje siĊ, Īe w dzisiejszej Polsce moĪna
wyróĪniü dwie cywilizacje splecione w jednej kulturze1.
Nie sposób w artykule dotyczącym natury informacji prowadziü wnikliwych badaĔ nad istotą cywilizacji. Przyjmijmy, Īe cywilizacji informacyjnej nie moĪna utoĪsamiaü z technologiami przetwarzania informacji;
równieĪ nie sposób postawiü znaku równoĞci miĊdzy nią a kulturą opartą
na tych technologiach. Cywilizacja informacyjna pojawia siĊ wówczas,
gdy informacja staje siĊ swoistym atraktorem, który przyciąga i przeksztaáca podstawowe zasady tworzące Īycie spoáeczne. Gdy informacja bĊdzie
miaáa istotny wpáyw zarówno na sferĊ duchową, jak i materialną, to bĊdzie
moĪna powiedzieü, Īe uksztaátowaáa siĊ cywilizacja informacyjna2.
Pytanie o naturĊ informacji (ti esti) naleĪy do jednych z podstawowych
zagadnieĔ filozofii informacji [Floridi, 2004]. Przypuszczam, Īe czĊĞü metafizyki Bergsona – z podstawową kategorią image(s) – moĪe byü uĪyta
jako pojĊciowy schemat, w którego ramach pytanie o istotĊ informacji ma
szansĊ uzyskaü odpowiedĨ.

Sens „informacji”
WyróĪnia siĊ dwie bardzo ogólne grupy znaczeniowe terminu „informacja”: potoczną i techniczną [Jadacki, 2003] Pierwsza z nich dotyczy
________________
1
Ciekawą propozycjĊ rozumienia cywilizacji odnaleĨü moĪna w pracach Feliksa
Konecznego; przez cywilizacjĊ rozumie on metodĊ ustroju Īycia spoáecznego [Koneczny,
2000, 2001].
2
Odwoáując siĊ do cywilizacji áaciĔskiej w rozumieniu Feliksa Konecznego, dostrzec
moĪna, iĪ informacja wraz z procesami jej przetwarzania mocno oddziaáuje na podstawowe
zasady tej cywilizacji; i tak grunty jako jedne z najwaĪniejszych dóbr materialnych
w cywilizacji áaciĔskiej wraz z rozwojem rzeczywistoĞci wirtualnej przestają mieü aĪ takie
znaczenie, z drugiej strony tak bardzo cenione wspólnoty lokalne zdają siĊ – w dobie portali
spoáecznoĞciowych – przeĪywaü renesans.
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wszystkich kontekstów, w których posáugujemy siĊ tym terminem. Natomiast druga związana jest z czysto formalnym ujĊciem informacji, którą
pojmuje siĊ nie jako treĞü, lecz jako prawdopodobieĔstwo wystąpienia jednego z równo prawdopodobnych stanów [por. LubaĔski, 1997].
W metafizyce wyróĪnia siĊ trzy sposoby uĪycia terminu „byt”: dystrybutywny, kolektywny, formalny [CzeĪowski, 1948, s. 69–70]. W pierwszym bytem jest cokolwiek (np. czáowiek, mecz, teoria). Desygnatem kolektywnego uĪycia „bytu” jest wszystko; gdy metafizykĊ okreĞla siĊ jako
naukĊ o bycie, to ma siĊ na myĞli byt wáaĞnie w sensie kolektywnym.
Formalne uĪycie nazwy „byt” odnosi siĊ do pojĊcia bytu, czyli do logicznego znaczenia terminu „byt”.
WiĊkszoĞü pojĊü moĪna uporządkowaü hierarchicznie ze wzglĊdu na
ich ogólnoĞü: ogólniejsze nazywa siĊ w danym kontekĞcie rodzajami (genus), a mniej ogólne – gatunkami (species); i tak, poniewaĪ kaĪdy czáowiek jest ssakiem, ale nie kaĪdy ssak jest czáowiekiem, moĪna uznaü, Īe
w tym przypadku ssak jest pojĊciem rodzajowym, natomiast czáowiek jest
pojĊciem gatunkowym.
Na prawie wszystkich pojĊciach moĪna przeprowadzaü dziaáania generalizacji, specjalizacji, negacji:
(…) generalizacja jest przeksztaáceniem gatunku na rodzaj, specjalizacja przeksztaáceniem rodzaju na gatunek, negacja przeksztaáceniem gatunku na gatunek
uzupeániający w obrĊbie tego samego rodzaju [CzeĪowski, 1948, s. 70].

Rozpatrzmy PlatoĔską definicjĊ czáowieka: „Czáowiek jest to dwunóg
nieopierzony”. W definiensie wystĊpują dwa terminy: „dwunóg” i „nieopierzony”. Pierwszy jest rodzajem, drugi gatunkiem. Generalizujemy, gdy
abstrahujemy od róĪnicy gatunkowej (przechodzimy od czáowieka do istoty dwunoĪnej). Specjalizowanie jest czynnoĞcią odwrotną do generalizacji
(doáączając róĪnicĊ gatunkową do pojĊcia istoty dwunoĪnej, otrzymujemy
PlatoĔską definicjĊ czáowieka).
„Byt” jest przykáadem pojĊcia, które przekracza najogólniejsze rodzaje.
Nie moĪna na nim przeprowadzaü ani generalizacji, ani specjalizacji, bo
nie ma od niego pojĊcia ogólniejszego, ani negacji, poniewaĪ koniecznym
warunkiem przeprowadzenia negacji jest istnienie pojĊcia nadrzĊdnego;
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zanegowanie terminu „czáowiek” tworzy nazwĊ „nieczáowiek”, czyli zbiór
tych bytów, które nie są ludĨmi, a taką operacjĊ logiczną moĪna przeprowadziü, poniewaĪ istnieje pojĊcie ogólniejsze – byt.
JuĪ w pismach Arystotelesa pojawiáo siĊ rozróĪnienie na byt samoistny
(ens per se) i niesamoistny (ens in alio), czyli na substancjĊ i atrybut [CzeĪowski, 1948, s. 72]. Rozumiano je jako najogólniejsze rodzaje, a nie pojĊcia przekraczające (transcendere) porządek ogólnoĞci – jak w przypadku
pojĊcia bytu. Przypuszczam, Īe z bardzo podobną sytuacją mamy do czynienia, gdy rozpatrujemy pojĊcie informacji, przy czym nie chodzi tu
o dokáadne podobieĔstwo, czyli Īe sformuáowana hipoteza nie jest równowaĪna tezie, iĪ istnieje transcendentalne pojĊcie informacji, które ukonkretnia siĊ w postaci najogólniejszych pojĊü informacji substancjalnej
i atrybutywnej. Chodzi o to, Īe – byü moĪe – pierwotnie informacja jest
transcendentale [por. Strzelecki, 2014]; jako pewna istnoĞü, tak jak inne
transcendentalia (ens, res, unum, bonum, verum…), przekracza rodzaje
i gatunki; tak jak wszystko, co istnieje, jest bytem, choü w kaĪdym przypadku jest to inny byt (analogicznoĞü transcendentaliów), tak informacja
jest „wszĊdzie”, aczkolwiek coĞ jest informacją w sensie analogicznym
[por. Strzelecki, 2013c].
Luciano Floridi uznaá zagadnienie moĪliwoĞci zbudowania zunifikowanej teorii informacji za jedno z gáównych problemów filozofii informacji
[Floridi, 2004]. Przedstawiona w poprzednim akapicie hipoteza prowadzi
do wniosku, Īe jedyną zunifikowaną teorią informacji mogáaby byü analogiczna teoria informacji, czyli Īe jednoznaczne pojĊcie informacji, które
miaáby unifikowaü wszystkie szczegóáowe jej definicje, jest niemoĪliwe.

Filozofia informacji
Termin „filozofia informacji” (FI) zostaá ukuty przez Floridiego juĪ
w 1990 roku [Floridi, 2010; Strzelecki, 2013a]. Formuáuje on dwuczĊĞciową
definicjĊ nowego paradygmatu filozofii. FI ma byü krytycznym poszukiwaniem pojĊciowej natury informacji oraz jej pryncypiów – ze szczególnym
uwzglĊdnieniem jej dynamiki, uĪytecznoĞci i wykorzystania w naukach
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[Floridi, 2013]. W drugiej czĊĞci FI pojmuje siĊ jako tĊ dziedzinĊ filozofii,
która opracowuje i stosuje do filozoficznych problemów metodologiĊ nauk
informacyjno-teoretycznych i komutacyjnych.
Definiowanie FI jako poszukiwanie pryncypiów informacji niewątpliwie jest nawiązaniem do najbardziej spekulatywnych tradycji filozoficznych, w których początkiem i celem poznania byáo poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o arché, principium, zasadĊ bytu – „Co to jest?” (przy
czym owo to moĪe byü czáowiekiem, naturą, Bogiem, przyrodą, piĊknem,
dobrem). FI pyta o informacjĊ, a nie o „informacjĊ”. Nie moĪna ignorowaü
róĪnych, dotychczas powstaáych, szczegóáowych pojĊü informacji. Jednak
FI nie ma byü bliĪej nieokreĞloną syntezą wyników nauk szczegóáowych.
Analizując istniejące definicje informacji, przede wszystkim jest zainteresowana tym, czym jest informacja, a nie jak ludzie informacjĊ pojmują.
Floridi zaproponowaá zbiór otwartych problemów filozofii informacji,
Ğwiadomie nawiązując do otwartych problemów w matematyce sformuáowanych przez Dawida Hilberta (1862–1943) na początku dwudziestego
wieku [Floridi, 2004].
Otwartymi problemami FI są: (1) problem podstawowy: co to jest informacja? (trzy perspektywy: informacja jako rzeczywistoĞü, informacja
o rzeczywistoĞci, informacja dla rzeczywistoĞci); (2) problem I/O: na czym
polega dynamika informacji? (natura danych jako noĞników informacji);
(3) wyzwanie UTI: czy moĪliwe jest zbudowanie jednej, powszechnej teorii informacji?; (4) problem DGP: jak dane uzyskują sens? (znaki formalne
a ich znaczenia); (5) zagadnienie prawdy: jak dane wraz ze znaczeniem
nabywają wartoĞü prawdy?; (6) informacyjna teoria prawdy: czy informacja moĪe wyjaĞniü prawdĊ?; (7) semantyka informacyjna: czy informacja
moĪe wyjaĞniü znaczenie?; (8) kwestia Kartezjusza: czy na odpowiednim
poziomie abstrakcji poznanie moĪe byü zasadnie analizowane w kategoriach przetwarzania informacji?; (9) kwestia inĪynieryjna: czy naturalna
inteligencja moĪe byü zasadnie analizowana na odpowiednim poziomie
abstrakcji jako proces przetwarzania informacji?; (10) zagadnienie Turinga: czy inteligencja naturalna moĪe byü w peáni zaimplementowana na
przedmiocie niebiologicznym?; (11) problem MIB: czy podeĞcie informacyjne moĪe rozwiązaü problem relacji umysá–ciaáo?; (12) informacyjne
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koáo: jak moĪna sprawdziü informacjĊ?; (13) hipoteza ciągáoĞci: czy epistemologiĊ moĪna ufundowaü na teorii informacji?; (14) nauka z informacyjnego punktu widzenia: czy naukĊ moĪna zredukowaü do komputerowego modelowania?; (15) kwestia Wienera: jaki jest ontologiczny status informacji?; (16) problem umiejscowienia: czy informacja moĪe byü znaturalizowana?; (17) hipoteza bytu z bitu: czy pryncypium przyrody jest informacja?; (18) problem unikalnoĞci: czy etyka komputerowa ma filozoficzne podstawy? (technologie informacyjne a nowe dylematy moralne).
Zbiór otwartych problemów FI zaproponowany przez Floridiego nie
jest poprawnym podziaáem logicznym. Wiele kwestii wiąĪe siĊ ze sobą tak
ĞciĞle, Īe zachodzą na siebie. Sam autor przyznaje, Īe jest to raczej wstĊpny zapis waĪnych tematów, które wyznaczają nowy obszar filozoficznych
poszukiwaĔ, a nie w peáni dojrzaáa dziedzina filozofii. NaleĪy przyznaü, Īe
ten informacyjny obszar jest imponująco rozlegáy.
W Polsce poglądy w znacznej mierze zbieĪne z propozycjami Floridiego gáosi Witold Marciszewski i Paweá Stacewicz [Marciszewski, Stacewicz, 2011; Stacewicz 2010]. Pierwszy z nich wprowadza takie pojĊcia
jak: ĞwiadomoĞü informatyczna, Ğwiatopogląd informatyczny, informatyzm.
„ĝwiadomoĞü jakaĞ” to pewien konstrukt skáadający siĊ z trzech
warstw: 1 – poznawczej, 2 – aksjologicznej, 3 – prakseologicznej [Marciszewski, Stacewicz, 2011, s. 213–214]. Istnieją róĪne typy ĞwiadomoĞci,
na przykáad narodowa (wiedza o historii danego narodu – 1; przekonanie,
Īe naród jest wartoĞcią – 2; umiejĊtnoĞü podejmowania dziaáaĔ na rzecz
trwania i rozwoju narodu – 3); ekologiczna (wiedza o przyrodzie – 1; przekonanie, Īe przyrodĊ naleĪy chroniü – 2; umiejĊtnoĞci praktycznego dziaáania w tym kierunku – 3). Istnieje równieĪ ĞwiadomoĞü informatyczna,
w której takĪe moĪna wyróĪniü warstwĊ poznawczą (wiedza z informatyki), aksjologiczną (idea racjonalnoĞci – Ğwiat jest poznawalny i warty poznawania) i prakseologiczną (umiejĊtnoĞci wcielania w Īycie wartoĞci informatycznych).
ĝwiadomoĞü informatyczna obejmuje takie obszary jak: obliczanie,
komunikowanie, organizowanie [Marciszewski, Stacewicz, 2011, s. 218–
–219]. Pierwszy dotyczy umiejĊtnoĞci przeprowadzania róĪnego rodzaju
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obliczeĔ (od metod pozwalających wykonaü proste rachunki po automatyczne systemy realizujące bardzo záoĪone obliczenia, czyli od zarania
ludzkiej cywilizacji do naszych czasów). Z obszarem komunikacyjnym
áączą siĊ bardzo szeroko pojĊte kwestie jĊzykowe i telekomunikacyjne (od
wynalezienia mowy po wirtualne biblioteki). Ostatni obszar, organizacyjny, odnosi siĊ do związków miĊdzy informacją a stopniem záoĪonoĞci
struktury spoáecznej; informacjĊ czĊsto pojmuje siĊ jako negentropiĊ, czyli
jako ten czynnik, który, w przeciwieĔstwie do entropii bĊdącej miarą nieuporządkowania systemu, wprowadza do ukáadu porządek (informacja
jako miara uporządkowania [por. HetmaĔski, 2000, s. 172–183]. Swoje
rozwaĪania nad tymi obszarami Marciszewski podsumowuje w nastĊpujący sposób:
ĩadne z tych niezwykáych osiągniĊü rodzaju ludzkiego nie mogáoby zaistnieü, gdyby w umysáach ludzkich nie byáa zakodowana przez NaturĊ idea informacji – tak
páodna i witalna, Īe nawet wtedy, gdy nie byáo jeszcze w leksykonach sáowa „informacja”, sama ta idea w róĪnych aspektach byáa sterem i napĊdem ludzkich dziaáaĔ [Marciszewski, Stacewicz, 2011, s. 218].

KaĪdy typ ĞwiadomoĞci moĪe osiągnąü bardzo wysoki poziom rozwoju
i wówczas przeksztaáca siĊ w Ğwiatopogląd. Zdaniem Marciszewskiego, na
początku XX wieku tak staáo siĊ ze ĞwiadomoĞcią informatyczną, która
pod wpáywem odkryü w fizyce i logice oraz narodzin informatyki zaczĊáa
zmieniaü siĊ w Ğwiatopogląd informatyczny. W wersji skondensowanej
wyraĪa on przekonanie, Īe Ğwiat istnieje, poddaje siĊ naszym aktom poznawczym i naszym oddziaáywaniom, które zastaną rzeczywistoĞü chcą
przeksztaácaü [Marciszewski, Stacewicz, 2011, s. 224]. W tym bardzo
ogólnym spojrzeniu na Ğwiat uznaje siĊ, Īe obiektywnie istnieje materia,
energia i informacja, która nie jest wyáącznie subiektywnym tworem bytów
Ğwiadomych [por. Wiener, 1961]. Caáą rzeczywistoĞü pojmuje siĊ jako
wrĊcz niewyobraĪalnie záoĪony proces obliczeniowy, proces przetwarzający informacje [Marciszewski, Stacewicz, 2011, s. 229–230]. I w tym sensie
Ğwiatopogląd informatyczny jest antymaterialistyczny, poniewaĪ – zgodnie
z nim – w Ğwiecie istnieją nie tylko poruszające siĊ ,,bryáy” materii, ale równieĪ informacja (plan, kod, struktura). ZáoĪonoĞü Ğwiata wzrasta juĪ wtedy,
gdy bocian z gaáązek zbuduje gniazdo (urzeczywistniony plan/informacja
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czasowo ograniczonego miejsca pobytu). A cóĪ dopiero mówiü o przyroĞcie záoĪonoĞci w przypadku dziaáaĔ podejmowanych przez czáowieka
(miasta, biblioteki, teorie, organizacje spoáeczne…) [por. Conveney, Highfield, 1997].
Nietrudno zauwaĪyü, Īe w tak pojĊtym Ğwiatopoglądzie informacyjnym
wystĊpuje powrót do staroĪytnych i Ğredniowiecznych tradycji filozoficznych: Ğwiat materialny jest odbiciem Ğwiata idei (struktur informacyjnych),
substancja to záoĪenie z formy (informacja) i materii, Ğwiat jest odbiciem
BoĪego Umysáu, transcendentale verum (informacyjnoĞü wszechĞwiata),
swoisty prymat caáoĞci nad czĊĞciami (struktura/informacja), dziaáania wyznaczone przez przyczynĊ celową (plan/informacja).
Marciszewski równieĪ wprowadza pojĊcie informatyzmu [Marciszewski, Stacewicz, 2011, s. 219]. Rozumie je dwojako: albo utoĪsamia tĊ nazwĊ ze Ğwiatopoglądem informatycznym, albo odnosi ją do nowego kierunku filozoficznego. Wedáug Marciszewskiego na informatyzm pojĊty
jako filozofia jest jeszcze za wczeĞnie [Marciszewski, Stacewicz, 2011,
s. 219]. Wydaje siĊ, Īe Floridi równieĪ uwaĪa, Īe jeszcze nie wyksztaáciáa
siĊ w peáni filozofia informacji, ale jego projekt FI ma zapoczątkowaü budowĊ nowego paradygmatu uprawiania filozofii, a bĊdzie to paradygmat
w istotny sposób zrywający z nowoĪytnym wzorcem filozofowania [por.
Strzelecki, 2014].

Metafizyka image3
Obraz jest jedną z fundamentalnych kategorii filozoficznych wystĊpujących w pracy Henryka Bergsona Materia i pamiĊü [por. Skarga, 1982,
s. 90]. Obrazem jest przedmiot, który istnieje bardziej niĪ uwaĪają idealiĞci, a mniej w porównaniu z koncepcją realistów; obraz powinniĞmy sytuowaü w poáowie drogi miĊdzy rzeczami (ku realizmowi) a reprezentacjami
(ku idealizmowi)4.
________________
3

Dokáadne omówienie pojĊcia image w: Strzelecki 2013b, s. 65–86.
„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 –
4

,-./0123 a informacja

87

Jest to doĞü nieortodoksyjny sposób pojmowania obrazu [Trifonova,
2007, s. 36]. Bergson zrywa z dwoma dotychczasowymi tradycjami
[Worms, 2000, s. 30]. Z jednej strony, gdy posáugiwano siĊ terminem
„image”, miano na myĞli mentalną kopiĊ przedmiotów zewnĊtrznych. Dla
Taine’a obrazem byáo to, co pozostawaáo w naszym umyĞle w wyniku
zmysáowego kontaktu z przedmiotami nas otaczającymi. Wedáug neokantystów obraz byá tym, co pozostawaáo w pamiĊci – pewnym wewnĊtrznym
przedstawieniem rzeczy. Nieco upraszczając zagadnienie, moĪna powiedzieü, Īe caáy nowoĪytny empiryzm gáosiá tezĊ, Īe w aktach poznania dany
nam jest jedynie obraz rzeczy, a nie rzeczy same [por. Russell 2009, rozdz.
I]. Z kolei wedáug Bergsona obrazy nie są mentalnymi kopiami, ale stanowią czĊĞü Ğwiata. Znajdują siĊ niejako „poza” poznającym podmiotem,
a przez to ich istnienie nie zaleĪy od istnienia podmiotu. Z drugiej strony,
co warto specjalnie podkreĞliü, przedmiotów codziennego doĞwiadczenia
nikt dotąd nie nazywaá obrazami. Zgodnie z poglądami francuskiego myĞliciela tak zwane rzeczy są wáaĞnie obrazami, poniewaĪ percepcja nic do
nich nie dorzuca, a jedynie ogranicza ich wzajemne powiązania [Carr,
1920]. Formuáując tĊ myĞl inaczej, powiedzielibyĞmy, Īe w aktach poznania dane nam są obrazy (idealizm), lecz one nie istnieją „w” nas, lecz „poza” nami (realizm).

Image a informacja
Etymologiczne znaczenia polskiego sáowa „obraz” bliskie jest przedstawionej w punkcie trzecim koncepcji Bergsona. „Obraz” pierwotnie
oznaczaá wyrzezaną w drzewie lub wyciosaną w kamieniu postaü [Brückner, 1993, s. 375]. „Obraz” jest rzeczownikiem odczasownikowym od prasáowiaĔskiego „ob-raziti” – obciąü, wyciąü, wyrzeĨbiü [BoryĞ, 2005,
s. 375]. Image représentée(s) to obraz, który powstaje przez „wyciĊcie”
z totalnoĞci trwania tylko tego, co jest uĪyteczne 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 są – w rozumieniu Bergsona – swoistym „rzeĨbieniem” w trwaniu (neutre image), czyli ,,wycinaniem” z procesu stwarzająco-zachowującego, czyli z trwania Ğwiata odpowiadającego naszym moĪliwoĞciom dziaáania [por. Strzelecki, 2013b].
Polski termin „informacja” pochodzi z jĊzyka áaciĔskiego, w którym
wyróĪnia siĊ czasownik informo oraz rzeczownik informatio [Pomorski,
1988, s. 17]. Pierwszy sáowu „informacja” nadaje sens procesu, drugi zaĞ –
stanu rzeczy; informo znaczy: ksztaátowaü, tworzyü, wyobraĪaü sobie,
przedstawiaü, jak równieĪ ksztaáciü, uczyü; natomiast wskazujące na stan
rzeczy informatio moĪe znaczyü: ksztaát, twór, obraz, lekcja. Zarówno informo, jak i informatio zawierają wspólny rdzeĔ form, który wskazuje na
formowanie, ksztaátowanie. Informacja to coĞ o okreĞlonym ksztaácie (rzeczowe pojmowanie – informatio) lub proces nadawania ksztaátu, formy
(procesualne rozumienie – informo).
Nietrudno zauwaĪyü podobieĔstwa desygnatów oznaczonych terminami „image” i „informo/informatio”. RzeczywistoĞü (trwanie, durée, neutre
image(s)) jest dynamiczną i nieprzerwanie stwarzaną (creatio continua)
caáoĞcią, której „czĊĞci” (image(s)) nieustannie na siebie oddziaáują. ĩaden
byt nie moĪe w akcie poznania (bardzo szeroko pojĊtym) uchwyciü tej caáoĞci5. Wyjątek stanowi poznanie intuicyjne, w którym czáowiek jest
w stanie bezpoĞrednio doĞwiadczyü procesu permanentnej kreacji i zachowywania w istnieniu. Wszelkie nieintuicyjne oddziaáywanie systemu na
swoje Ğrodowisko jest takim ksztaátowaniem (informo) Ğwiata zewnĊtrzne________________

Chodzi o poznanie rozumiane jako oddziaáywanie na Ğwiat bĊdący poza danym bytem.
W tym sensie poznają nie tylko istoty Īywe, ale równieĪ przedmioty martwe; na przykáad
Bergson przywoáuje sytuacjĊ z kwasem solnym, który zawsze tak samo dziaáa na wĊglan
wapnia (niezaleĪnie od tego, czy bĊdzie to kreda, czy marmur), a takie oddziaáywanie
ma Ğwiadczyü o swoistym „uogólnianiu” ze strony kwasu solnego, poniewaĪ „dostrzega”
on tylko wĊglan wapnia, a „pomija” wáasnoĞci charakterystyczne kredy i marmuru
[por. Bergson 2003a, s. 95]. Warto podkreĞliü, Īe metafizyka Bergsona, przynajmniej
w przytoczonym aspekcie, dopuszcza istnienie sztucznych inteligencji, poniewaĪ informacje
przetwarza nie tylko czáowiek i inne Īywe istoty, ale kaĪdy przedmiot, który wchodzi
w interakcje ze swoim Ğrodowiskiem. A jeĪeli przetwarzanie informacji uznamy za przejaw
dziaáania psychiki, to teorio-bytowa koncepcja Bergsona prowadzi do panpsychizmu, który
z kolei jest integralną czĊĞcią tak zwanej mocnej filozofii sztucznej inteligencji [por. Kloch,
1996].
5
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go, aby odpowiadaá on moĪliwoĞciom dziaáania, jakimi dysponuje dany
system6. Natomiast efektem tego procesu jest informacja (informatio), która wcale nie musi przyjąü postaci semantycznej lub iloĞciowej, poniewaĪ
wszystko zaleĪy od struktury systemu, który wchodzi w interakcje ze swoim otoczeniem. Informacja jest obiektem „in-formowanym”, czyli przedmiotem „uwewnĊtrzniającym” formĊ (in-formo, in-formatio) [por. DĊbowski, 2001, s. 97]. W przyjĊtej tu interpretacji forma nie istnieje na zewnątrz
podmiotu (przeciwko realizmowi), ale nie jest ona tworem podmiotu
(przeciwko idealizmowi). „In-formowanie” jest swoistym „upraszczaniem”
obiektywnego Ğwiata; jest poznawczym wychwytywaniem ze Ğwiata tylko
tego, co system potrzebuje, a pomijaniem tego wszystkiego, co jemu nie
sáuĪy.
Pozostając na poziomie ogólnoĞci wyznaczonym przez metafizykĊ
Bergsona, moĪna sformuáowaü dwie tezy: (1) informatio jest tym samym
co image representée(s); (2) informo to wszelkie oddziaáywanie systemu na
swoje Ğrodowisko (fundamentalna i dynamiczna relacja „in-formacyjna”).
Nie moĪna powiedzieü o informacji (1), Īe istnieje w Ğwiecie w sposób
autonomiczny, ale nie moĪna teĪ stwierdziü, Īe jest wytworzona przez system (np. psa, kota lub czáowieka). Podobnie rzecz przedstawia siĊ z informacją w drugim znaczeniu – informacja-proces nie istnieje poza-systemowo (poza psem, kotem, czáowiekiem), ale równieĪ nie jest wyáącznie
schematem dziaáaĔ narzucanych Ğwiatu przez system. Informacja jest jak
Bergsonowskie image: ani nie znajduje siĊ po prostu w Ğwiecie, ani tylko
w podmiocie.
PostĊpując zgodnie z metafizyką Bergsona, naleĪaáoby uznaü, Īe wyróĪnione w poprzednim akapicie rozumienia informacji są artefaktami naszego intelektu. W rzeczywistoĞci wystĊpują tylko „tendencje-ku”, a nasz
umysá przeksztaáciá te procesy w dziaáania juĪ ukoĔczone. Informacja (zarówno 1., jak i 2.) jest bytem relacyjnym, który moĪna by nazwaü „bytem-ku”; jest obiektywna w tym samym sensie co Ğwiat zewnĊtrzny wobec
podmiotu, ale nie jest absolutna, poniewaĪ swoiĞcie metafizyczne „wyjĊ________________
6

Bergson przede wszystkim posáugiwaá siĊ terminem „organizm”, ale ze wzglĊdu na to,
iĪ dopuszczaá moĪliwoĞü aktów poznawczych u przedmiotów martwych [patrz przypis
poprzedni], bardziej adekwatnym terminem bĊdzie „system”.
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cie” ludzi ze Ğwiata spowodowaáoby znikniĊcie „ludzkiej” informacji. Dlatego informacjĊ, w ramach wyznaczonych przez Bergsonowską teoriĊ bytu, moĪna nazwaü „bytem-ku” – istnieje obiektywnie, ale swoją egzystencjĊ „czerpie” z bycia nakierowaną na dany system (np. czáowieka, ptaka,
substancjĊ chemiczną, elektron).
Jej „istnienie-ku” ma jeszcze jeden aspekt. Jak wiadomo, Bergsonowskie durée nie jest rzeczą, bytem ukoĔczonym, ale nieustannie stającym
siĊ procesem. Takie myĞlenie o rzeczywistoĞci wcale nie pociąga za sobą
tezy wariabilistycznej. Durée jest proces, „w” którym powstają wzglĊdnie
stabilne struktury, które z kolei wraz z upáywem czasu bĊdą ulegaáy zmianie.
Wszystko, co istnieje w trwaniu, egzystuje w podobny sposób: zmiennoĞü
fundująca czasowo ograniczoną stabilnoĞü. KaĪdy system (w terminologii
Bergsona organizm) jest czĊĞciowo otwarty na Ğrodowisko, w którym Īyje.
Ta otwartoĞü 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 wciąĪ istnieją w Ğwiecie pozasystemowym. Z kolei obrazy ponownie uobecniające Ğwiat (representée(s))
modyfikują proces „in-formowanie” (informo) i w tym sensie informacja
nigdy nie jest bytem ukoĔczonym, ale zawsze „dąĪącym-ku”.
To poáączenie informacji z metafizyczną kategorią image moĪna unaoczniü, przedstawiając przykáad osób korzystających z informacji ostensywnej. WyobraĨmy sobie dwóch ludzi, którzy znają jĊzyk polski i dobrze
wiedzą, jaki jest sens sáowa „drzewo” [za: Jedynak, 2003, s. 36]. Jeden
z nich mówi „Tam jest drzewo!”. „Gdzie?” – pyta drugi i patrzy w kierunku, który wskazuje pierwsza osoba, a po chwili mówi: „O tak, teraz widzĊ!”. Przez wskazanie jeden czáowiek informuje drugiego o tym, Īe obok
nich jest drzewo. Tylko Īe ta sytuacja komunikacyjna jest moĪliwa dlatego,
Īe tych ludzi áączy wspólnota jĊzykowa i poznawcza. Gdyby jeden z nich
powiedziaá „Tie estas arbo”, a drugi nie znaáby jĊzyka esperanto, nikáe byáyby szanse na przekazanie informacji ostensywnej (wspólnota jĊzykowa).
Gdyby zaĞ jeden z nich postrzegaá Ğwiat dziĊki falom grawitacyjnym, a nie
elektromagnetycznym, images representées drzewa byáby tak odmienne, Īe
byü moĪe równieĪ nie mogliby dojĞü do porozumienia. Aby komunikacja
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mogáa zaistnieü, pierwotnie musi wystĊpowaü znaczne podobieĔstwo procesu „in-formacyjnego” (np. percepcja wzrokowa przy korzystaniu z tego
samego zakresu fal elektromagnetycznych), w którego wyniku podmioty
bĊdą w wystarczająco zbliĪony do siebie sposób „tworzyáy” image representée(s). Ten sam proces „in-formowania” drzewa z totalnoĞci rzeczywistoĞci zachodzi w przypadku komunikacji jĊzykowej. Z róĪnorodnoĞci
dĨwiĊków osoba znająca dany jĊzyk bĊdzie umieü „in-formowaü” wáaĞciwy komunikat, czyli ten, który zostaá sformuáowany przez nadawcĊ [por.
Bergson, 2003a].

ZakoĔczenie
We wspóáczesnej filozofii moĪna zaobserwowaü powstanie nowego ruchu – filozofii informacji. Czy speáni ona nadzieje w niej pokáadane – czas
pokaĪe.
Zastosowanie metafizycznej kategorii image(s) w poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie o naturĊ informacji wydaje siĊ wielce obiecujące. Poznanie nie jest tworzeniem reprezentacji Ğwiata, które mniej lub bardziej
„zasáaniają” nam rzeczywistoĞü, ale jest pragmatycznym otwarciem siĊ na
rzeczywistoĞü, jest „in-formowaniem” Ğwiata do swoich moĪliwoĞci oddziaáywania na niego. A jeĪeli nasz intelekt, jak nauczaá Arystoteles, nie
ma w sobie Īadnych ograniczeĔ w rozwoju, czeka nas – byü moĪe nieskoĔczona – przygoda odkrywania niewyobraĪalnie bogatych struktur rzeczywistoĞci.
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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) remains “informationally” related to its environment in a metaphysical way.
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