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1. ZAMIAST WSTĘPU: ROZUMIENIE PODSTAWOWYCH TERMINÓW

Teoria informacji, informatyka i cybernetyka to nowe dziedziny
wiedzy, w których podstawowym pojęciem jest informacja. W teorii
informacji2 przede wszystkim zwraca się uwagę na dwa jej aspekty:
ilościowy i jakościowy. Ilościowy aspekt informacji jest przedm io
tem badań tak zwanej ilościowej teorii informacji lub matematycz
nej teorii informacji. Natom iast jakościowy aspekt informacji jest
przedmiotem badań wartościowej teorii informacji lub aksjologicz
nej teorii informacji.
Informatyka3 oznacza cały zespól dyscyplin naukowych i tech
nicznych, zajmujących się problem am i i zagadnieniami zbierania,
gromadzenia i przechowywania oraz reprezentowania informacji,

1 W niniejszym artykule w ykorzystane zostały fragm enty prac: J. M. D ołęga,
Znak - język - symbol. Z podstawowych zagadnień kom unikacji, W arszawa 1991 oraz
Tenże, Problem atyka inform acji w ujęciu system owym , Studia Philosophiae C h ristia
nae 30(1994)2, 65-72.
2 Por. M. Lubański, Filozoficzne zagadnienia teorii informacji, Warszawa 1975, 41-70;
Tenże, Teoria informacji z filozoficznego p u n ktu widzenia, w: Filozofia w szkole, red.
B. Burlikowski, W. Słomski, Kielce 2000, 71-88; Tenże, O genezie informacji, Roczniki
Filozoficzne 50(2002)3,143-162.
3 Z. Kierzkowski, Elementy informatyki, W arszawa-Poznań 1976, 9-12.

jej przekształcania, a także konstrukcji i budowy urządzeń, maszyn
i systemów służących do celów informatycznych. W informatyce
wyróżnia się trzy podstawowe działy:
1 struktury danych i m odele ich przekształceń,
2 systemy przekształcania informacji,
3 m etodologię wykorzystywania maszyn cyfrowych.
Ponadto należy zwrócić naszą uwagę na informatykę stosowaną,
która występuje w coraz większym zakresie w naukowym procesie
badawczym, w telekomunikacji, w optymalnym sterowaniu, w tech
nice systemów autom atyki między innymi w tym, że czerpie ona
w dużym zakresie z osiągnięć elektroniki i matematyki, zwłaszcza
z tak zwanych matematycznych podstaw informatyki.
Cybernetyka4jest nauką o ogólnych zasadach sterowania, o środ
kach sterowania i wykorzystaniu ich w technice, w organizmach ży
wych i społeczeństwie ludzkim. W cybernetyce możemy wyróżnić
następujące podstawowe działy:
1 teoretyczny, w którym dom inują podstawy m atematyczne i lo
giczne oraz problem y filozoficzne;
2 techniczny, w którym rozpatruje się konstrukcję i eksploatację
technicznych środków sterowania i obliczeń;
3 zastosowań cybernetyki teoretycznej i technicznej do rozwiązy
wania konkretnych zadań sterowania w przemyśle, energetyce,
transporcie, łączności, itp.
W badaniach naukowych z zakresu cybernetyki podejm uje się
następujące zagadnienia i problemy:
- teorie informacji i kanały łączności;
- teorie automatycznego sterowania i regulacji;
- maszyny statystyczne, modelowanie organizmów żywych, auto
maty uczące się i m odelowanie myślenia;
- autom atyczna regulacja i regulator najdogodniejszych w arun
ków pracy;
4Por. Mały słownik cybernetyczny, red. M. Kempisty, Warszawa 1973,58-64; W. Pekelis,
Maleńka encyklopedia wielkiej cybernetyki, tium. T Nowosad, Warszawa 1975, 43-47; J. A.
Poletajew, Zagadnienia cybernetyki, dum . z ros. K. Kurm an, Warszawa 1961, 5-8; M. M a
zur, Cybernetyka i charakter, Warszawa 1976, 5-25. M. Lubański, Cybernetyka a rozwój na
uki, Studia Philosophiae C hristianae 32(1996)2, 113-125; Tenże, Cybernetyka a wartość,
w: Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe, I X Ogólnopolskie Konwersatorium C IR ‘96,
red. J. Tchorzewski, Siedlce 1996, 21-27; Tenże, Istota cybernetycznego stylu myślenia, w:
III Ogólnopolskie Konwersatorium C IR ‘98, red. J. Tchorzewski, Siedlce 1998,21-28.

- sterowanie, program owanie i problemy dziedziczności;
- analiza ekonomiczna;
- generowanie drgań;
- maszyny bez elem entów przypadkowych;
- teoria obliczeń i algorytmów;
- praktyka zastosowań komputerów.
Praktyczne zastosowania kom puterów obserwuje się w następu
jących działach działalności człowieka:
1 kierowanie transportem ,
2 problemy inżynierii budownictwa,
3 astronom ia i kosmonautyka,
4 zarządzanie przedsiębiorstwem,
5 diagnostyka medyczna,
6 przekłady i lingwistyka,
7 planowanie,
8 służba informacyjna.
W ym ienione tutaj problem y i zagadnienia z praktycznych za
stosowań cybernetyki nie wyczerpują możliwych i faktycznych jej
zastosowań. N auka ta jest w ciągłym procesie dynamicznego roz
woju.
Ponadto pojęcie informacji występuje w naukach biologicz
nych5 i w pracach filozoficznych6. W naukach biologicznych wiąże
się informacje przede wszystkim z genetyką i z wszelkimi mechani
zmami i czynnikami dziedziczności oraz w pewnym ujęciu z czynni
kami i mechanizmami ewolucji, natomiast w wyższych formach ży
cia ze świadomością i z różnymi sposobami komunikacji. W pracach
filozoficznych zwraca się uwagę na zagadnienia epistemologiczne
i metodologiczne, wypracowanie warsztatu pojęciowego oraz na
5 Por. W. K unicki-G oldfinger, Dziedzictwo i przyszłość, W arszawa 1974, 279-420; H.
Drischel, Podstawy biocybernetyki, tłum . z niem. W. Cichocki, M. Niezgódka, Warszawa
1976, 18-43, 64-73, 224-272; B. H assenstein, Biologische Kybernetik, Jena 19722, 56-98.
6 Por. prace - poza wspom nianym i - M. Lubańskiego: Informatyka i teoria informa
cji, w: Nowe specjalności w nauce współczesnej, W roclaw 1979, 123-153; Tenże, Inform a
tion and signal, w: Polish essays in the philosphy o f the natural sciences, ed. W. Krajewski,
D ordecht 1981, 265-273; Tenże, O pojęciu informacji, Studia Philosophiae Christianae
10(1976)1, 73-99; Tenże, Wprowadzenie do informatyki, Warszawa 1980; Tenże, Esej
o informacji, D elta (1981)9, 1-4; Tenże, Charakterystyka metodologiczno-epistemologiczna ewolucji teorii informacji, w: Sztuczna inteligencja i systemy rozwijające się, V II Ogól
nopolskie Konwersatorium C IR ’94, red. J. Tchorzewski, Siedlce 1994, 14-20; J. L. Kuli
kowski, Informacja i świat w którym żyjemy, Warszawa 1978.

ujęcie informacji jako istotnego elem entu w ontycznej strukturze
bytu m aterialnego7.
2. DEFINICJA INFORMACJI

Biorąc pod uwagę wszystkie dziedziny poznania ludzkiego,
w których występuje pojęcie informacji, wydaje się niemożliwym
wypracowanie jednoznacznego pojęcia informacji lub podanie jed
nej jej definicji. We wszystkich tych dziedzinach poznania zwraca
się uwagę na szczegółowe aspekty informacji, nie ujmując tego po
jęcia w sposób całościowy i systemowy. Stan taki możemy wytłuma
czyć faktem, że dziedziny, w których podstawowym pojęciem jest
informacja, są stosunkowo nowymi dziedzinami poznania nauko
wego i domagają się całościowego lub systemowego ujęcia tej pro
blematyki. Czy jest to możliwe już dzisiaj? W pewnym ujęciu jest
możliwe już, zwłaszcza w badaniach interdyscyplinarnych lub transdyscyplinarnych8.
Informacją nazywamy wielkość abstrakcyjną, która może być prze
chowywana w pewnych obiektach, przesyłana między pewnymi obiek
tami i stosowana do sterowania pewnymi obiektami, przy czym przez
obiekty rozumie się organizmy żywe, urządzenia techniczne oraz syste
my takich obiektów
Przytoczona definicja na pewno nie zadawala Czytelnika, ani au
tora tego opracowania. Niemniej jest to definicja tak ogólna, że
m ożna ją odnieść do wielu rzeczywistości i w ogólnym ujęciu można
ją zastosować w wielu dziedzinach wiedzy ludzkiej. W definicji tej
należy bliżej wyjaśnić następujące sformułowania: wartość abstrak
cyjna, pewne obiekty, system obiektów, przechowywanie informa
cji, przesyłanie i jej przetwarzanie oraz stosowanie informacji do
sterowania.
W sytuacji, kiedy nie możemy wskazać na konkretny przedmiot,
który jest informacją, należy wprowadzić takie wyrażenie, które uj
mowałoby wszystkie rozpoznane właściwości informacji. Prawdopo
dobnie dla tego A. Mazurkiewicz w swojej definicji wprowadził
umowne wyrażenie na określenie informacji jako „wartości abstrak
cyjnej”. Wyrażenie to wskazuje na elementy realności, które wystę7 Por. M. Lubański, Informacja - system, w: M. H eller, M. Lubański, Sz. W. Ślaga,
Zagadnienia współczesnej nauki, W arszawa 19822, 54.
8 W. M. Turski, Propedeutyka informatyki, W arszawa 1975, 8.

pują w rzeczywistości i tworzą informację. Natomiast to, że jest ona
wartością abstrakcyjną oznacza, że występuje ona w różnych typach
rzeczywistości, w świecie ludzkim i w wytworach człowieka, w przy
rodzie ożywionej i nieożywionej. Abstrakcyjność i ogólność ujęcia
informacji nie pozbawia jej realności w konkretnej formie informa
cji w bytach z obrębu przyrody i w wytworach ludzkich.
Wyrażenie „pewne obiekty” ma szeroki zakres, ponieważ mogą
to być obiekty zarówno z zakresu przyrody nieożywionej, jak i oży
wionej oraz wytwory człowieka - różne urządzenia techniczne.
Wyróżnienie „systemy obiektów” oznacza całe systemy technicz
ne, organizmy i systemy organizmów aż do całej biosfery i antroposfery.
Przechowywanie informacji oznacza trwałość jej w jakimś okre
sie czasu. Czas ten może być bardzo zróżnicowany zarówno w przy
rodzie nieożywionej jak i w ożywionej. Ta informacja determ inuje
poszczególne właściwości obiektów lub bytów oraz niektóre jej ro 
dzaje są program em ich rozwoju.
Przesyłanie informacji wiąże się z oddziaływaniem jej na inne
obiekty. Zjawisko to w sposób szczególny wskazuje na sposoby
przekazywania informacji w przyrodzie i w urządzeniach technicz
nych. Dotyczy ono przekazywania informacji w przestrzeni i w cza
sie, a mówiąc krótko - w czasoprzestrzeni.
Przetwarzanie informacji jest przedmiotem badań informatyki9.
W przyrodzie, zwłaszcza ożywionej, proces przekazywania informacji
zachodzi w wielkiej skali i w zróżnicowany sposób, od przetwarzania
informacji na poziomie komórki, przez organizmy, populacje, gatun
ki aż do myślenia - świadomości refleksyjnej. Informatyka zajmuje
się stosunkowo małym zakresem przetwarzania informacji w przyro
dzie, niemniej proces rozwoju tej dyscypliny wskazuje na poszerzenie
zakresu badań przetwarzania informacji w przyrodzie i w coraz to
bardziej skomplikowanych urządzeniach informatycznych.
Stosowanie informacji do sterowania obiektami, organizmami,
systemami organizmów i systemami urządzeń technicznych ozna
cza realizowanie zaprogram owanego procesu, który dokonuje się
według zakodowanej informacji w obiektach przyrody nieożywio
nej, w przyrodzie ożywionej i w urządzeniach technicznych.

W definicji tej nie zaakcentowano zagadnienia grom adzenia in
formacji. Zagadnienie to być może jest złączone z problemem
przechowywania informacji. Niemniej zagadnienie gromadzenia
informacji jest problem em istotnym zarówno w badaniach przyrody
nieożywionej, jak i ożywionej oraz w urządzeniach technicznych.
Dla przykładu można tutaj podać koncepcje ujęcia rozwoju życia
na ziemi w świetle procesów gromadzenia informacji biologicznej10.
Biorąc to wszystko pod uwagę można by się zgodzić na następu
jącą definicję informacji:
Informacja jest to wielkość abstrakcyjna, która może być groma
dzona, przechowywana, przesyłana, przetwarzana, i stosowana do ste
rowania pewnymi obiektami i systemami obiektów oraz organizmami
i systemami organizmów.
3. Z A S A D N IC Z E T Y PY IN F O R M A C JI

W punkcie tym pomijamy zasadnicze rozróżnienia informacji
spotykane w literaturze11. Chodzi nam tutaj o wskazanie pewnych
obszarów badań naukowych, w których występuje informacja,
a mianowicie: obszar przyrody z rozróżnieniem przyrody nieoży
wionej i przyrody ożywionej oraz obszar kultury z uwzględnieniem
komunikacji międzyludzkiej i urządzeń technicznych.
3.1. IN F O R M A C JA W P R Z Y R O D Z I E

Zagadnienie informacji w przyrodzie jest rozpatrywane w dwóch
problemach: problem informacji w przyrodzie nieożywionej i pro
blem informacji w przyrodzie ożywionej.
3.1.1. In fo rm a c ja w p rz y ro d z ie nieożyw ionej

W ystępowanie informacji w przyrodzie nieożywionej dotyczy
bardzo szerokiego wachlarza obiektów i przedm iotów. Należy
uwzględnić tutaj właściwości obiektów m aterialnych - od cząstek
elem entarnych aż do złożonych związków nieorganicznych
i kryształów, czyli mikroświat i m akroświat aż do wymiarów ko
smicznych.
Możemy tutaj mówić o informacji na poziomie struktury atomu
oraz na poziomie zjawisk zachodzących w świecie cząstek elemen10 Por. W. K unicki-G oldfinger, Dziedzictwo i przyszłość, dz. cyt., 279-314.
" Por. M. Lubański, Filozoficzne zagadnienia teorii informacji, dz. cyt., 15-70.

tarnych12, następnie na poziomie związków nieorganicznych. Wyda
je się, że podstawowym obszarem, gdzie należałoby przeanalizować
zagadnienie informacji jest obszar kwantowy.
Mówiąc o informacji w obszarze przyrody nieożywionej mamy
na uwadze przede wszystkim to, że jest ona wpisana we właściwości
poszczególnych obiektów i system tych obiektów. To, co tradycyjnie
nazywamy naturą, można dzisiaj z dużym prawdopodobieństwem
określić przez informację. Jeżeli przez naturę rozumiemy sposób
działania czegoś, to właśnie informacja determ inuje ten sposób
działania. Zaś aspekt dynamiczny informacji wyraża się w grom a
dzeniu, przetwarzaniu, przesyłaniu i sterowaniu innymi obiektami,
co mieści się w jakimś zakresie w pojęciu natury. Dlatego z dużym
prawdopodobieństwem można twierdzić, że to co tradycyjnie mó
wiono o właściwościach, cechach, naturze - dzisiaj można to wyra
zić przy pomocy szeroko rozum ianego pojęcia informacji.
W pewnej interpretacji wszystkie formy oddziaływań występują
ce w przyrodzie oraz zasada antropiczna13w jakiś sposób dostarcza
ją przekonania o występowania informacji w strukturze tego typu
bytu, który występuje w przyrodzie. M ożna to wyrazić skrótowo, że
informacja występuje jako istotny elem ent w strukturze bytu m ate
rialnego lub w strukturze bytu występującego w przyrodzie.
3.1.2. In fo rm a c ja w p rz y ro d z ie ożyw ionej

W świecie przyrody ożywionej występuje bardzo dużo zjawisk,
które możemy określić jako informacja. Występuje tendencja
w biologicznych badaniach naukowych, aby te wszystkie zjawiska
nazywać jednym wyrażeniem „informacja biologiczna”14. Z zakresu
tych badań znajdujemy definicję informacji biologicznej15, która
jest sform ułowana w następujący sposób:
12 Por. J. M. D ołęga, Stosunek m chu do materii w ujęciu klasycznej filozofii przyrody,
Warszawa 1986, 64-96.
13 Por. В. P C. Davis, Zasada antropiczna, Przegląd Filozoficzny 37(1986), 3; B. Rok,
O interpretacji zasady antropicznej w kosmologii, Studia Filozoficzne (1988)2, 67-79; J. Ży
ciński, Zasada antropiczna a teleologiczna interpretacja przyrody, Studia Philosophiae Chri
stianae 23(1987)2,169-185.
14 Por. A. L ataw iec, Koncepcja informacji biologicznej, w: Z zagadnień filozofii przy
rodoznawstwa i filozofii przyrody, t. 5, red. K. K tósak przy wspólpr. M. Lubańskiego,
Sz. W. Ślagi, W arszawa 1983, 151-160.
15 Tenże, Pojęcie funkcjonow ania w świetle informacji biologicznej, Studia Philoso
phiae C hristianae 19(1983)1, 98.

Informacja biologiczna jest każdym oddziaływaniem na organizm,
występujący na dowolnym poziomie organizowania, służący organi
zmowi do życia i przeżycia w warunkach aktualnych i przyszłych.
W definicji tej informację biologiczną określa się jako każdy ro 
dzaj oddziaływania na organizm. Wyróżnia się dwa zasadnicze typy
oddziaływań na organizm: zewnętrzne i wewnętrzne.
Oddziaływanie typu komunikacji, to informacja płynąca do orga
nizmu od innych osobników tego samego gatunku lub od osobni
ków innych gatunków oraz informacja zewnętrzna typu ekologicz
nego, która występuje jako oddziaływanie otoczenia na organizm.
Drugim zasadniczym typem oddziaływań na organizm jest in
form acja biologiczna wewnętrzna, która steruje budową i odbu
dową organizm u (inform acja kwantowa, strukturalna, genetycz
na) oraz reaguje na ciała obce w organizm ie (inform acja im m u
nologiczna).
Oczywiście, że nie można pominąć w informacji biologicznej zja
wisk, jak: gromadzenie, przenoszenie i przechowywanie tejże infor
macji. Wiążą się te zjawiska z nośnikami informacji biologicznej.
„Przez nośniki informacji biologicznej rozumieć należy wszelkie
czynniki m aterialne bądź atrybuty m aterii służące do przenoszenia
i przechowywania informacji od jej źródła do odbiorcy”16.
W określeniu nośników informacji biologicznej użyto term inu
„atrybut”. Wydaje się, że informacja biologiczna może być ujęta ja 
ko atrybut m aterii ożywionej.
Z rozważań tych wynika, że informację biologiczną możemy po
dzielić w następujący sposób:
1 informacja biologiczna wewnętrzna dzieli się na:
- biologiczną informację kwantową, która dotyczy poziomu submolekularnego;
- biologiczną informację genetyczną;
- biologiczną informację immunologiczną;
- biologiczną informację strukturalną, która dotyczy poziomu
komórkowego;
2 informacja biologiczna zewnętrzna dzieli się na:
- biologiczną informację ekologiczną;
- informację typu komunikacji.

3.2. IN F O R M A C J A W K U L T U R Z E

Zagadnienie informacji w kulturze należy rozpatrywać w dwóch
obszarach badawczych, a mianowicie: w świecie ludzkim i w urzą
dzeniach technicznych.
3.2.1. In fo rm a c ja w św iecie ludzkim

W człowieku jako osobie i w gatunku ludzkim należy wyróżnić
dwie warstwy, w których występuje informacja. Jedna warstwa biologiczna lub przyrodnicza, w której występuje informacja biolo
giczna ze wszystkimi jej poziomami oraz warstwa druga - kulturo
wa, w której występuje informacja typu humanistycznego, zwana
czasem informacją hum anistyczną17.
Informacja biologiczna występująca w świecie ludzkim, mimo
swej specyficzności, podlega tym samym prawom przyrodniczym,
co informacja przyrodnicza w całym świecie przyrody ożywionej.
Natomiast informacja humanistyczna wiąże się ze światem wytwo
rów człowieka, jego sposobem komunikacji, zwłaszcza z używaniem
w komunikacji języka jako systemu znaków.
W świecie ludzkim wyróżniamy następujące typy informacji:
1 informację biologiczną;
2 informację humanistyczną, w której wyróżniamy;
- informację komunikacyjną, jako oddziaływanie mowy artyku
łowanej i języka;
- informację ekologiczną, rozum ianą jako oddziaływanie środo
wiska ludzkiego, społecznego i humanistycznego;
- informację kulturową, ujętą jako oddziaływanie przy pomocy
kultury, nauki, techniki, sztuki i religii.
Jak wyżej zauważono, inform acja biologiczna w człowieku
podlega tym samym praw om przyrodniczym, które obowiązują
w całej przyrodzie ożywionej, a jednocześnie podlega tym samym
zagrożeniom i deform acjom , które występują we współczesnej
biosferze i antroposferze. Biologiczna inform acja człowieka p o d 
lega zagrożeniom płynącym z dwóch źródeł. Jedno źródło zagro
żeń, to wszystkie oddziaływania na organizm ludzki płynące ze
skażonego naturalnego środowiska człowieka. D rugie źródło za
17Por. M. Lubański, Informacyjne i etyczne aspekty ekorozwojowejprzemiany cywiliza
cyjnej, w: Hipoteza ekologii uniwersalistycznej, red. J. L. Krakowiak, J. M. D olega, W ar
szawa 1999, 94-100.

grożeń, to świadom a ingerencja człowieka w biologiczną jego in
form ację.
W zakresie informacji humanistycznej funkcjonuje informacja
komunikacyjna, ekologiczna i kulturowa.
Przez informację komunikacyjną rozumiemy wszystko to, co łączy
się z naturalnym systemem porozumiewania się człowieka, a więc z mową artykułowaną i naturalnym systemem językowym. Zagad
nienia te będą przedm iotem rozważań w następnym rozdziale.
Informacja ekologiczna w tym przypadku oznacza oddziaływanie
środowiska społecznego na osobę ludzką. Mamy tu na uwadze
przede wszystkim oddziaływanie na osobę jej rodziny, szkoły, naro
du i całej ludzkości.
W informacji kulturowej znajdujemy przede wszystkim oddziały
wanie na człowieka kultury, nauki, techniki, sztuki i religii. Wydaje
się, że oddziaływanie kulturowe na człowieka zachodzi wtedy
w sposób efektywny, kiedy on uczestniczy w jakimś stopniu w tych
wartościach jako twórca, jako podm iot poznający lub jako podmiot
rozumiejący daną kulturę.
3.2.2. In fo rm a c ja w u rz ą d z e n ia c h techn iczn y ch

We wszystkich wymienionych typach informacji humanistycznej,
a zwłaszcza w informacji typu komunikacji językowej, możemy wy
różnić trzy jej aspekty: syntaktyczny, semantyczny i pragmatyczny.
Jeżeli chodzi o informację w urządzeniach technicznych, to ma ona
charakter cybernetyczno-komunikacyjny albo systemowo-komunikacyjny. Szerokie analizy tego rodzaju informacji przeprowadził
M. Lubański18.
W tym miejscu przypominamy tylko określenie tego rodzaju in
formacji: „Inform acja jest to transform acja jednego komunikatu
asocjacji informacyjnej w drugi kom unikat tej asocjacji”19.
Inform acja w urządzeniach technicznych może być informacją
banalną, niebanalną, tożsamościową, równowartościową. N ato
m iast w inform ow aniu rozróżnia się: inform owanie symulacyjne,
dysymulacyjne, konfuzyjne, transinform ow anie, pseudoinform o18 M. Lubański, Informacja i jej nośniki, Studia Philosophiae C hristianae 16(1980)2,
55-66; por. Tenże, S h a n n o n ’s theory o f com m unication and the universal concept o f infor
m ation, D ialogue and U niversalism (1996)3, 21-28.
" Tamże, 74; por. M. M azur, Jakościowa teoria informacji, dz. cyt., 70-71.

wanie, dezinform owanie, parainform ow anie, aż do m eta - infor
mowania20.
Należy tutaj wspomnieć o właściwościach tego rodzaju informacji.
Informacja ta charakteryzuje się ontycznością (fizycznością), dynamicznością i fluktuacją21. Ontyczność wskazuje na aspekt przedmio
towy informacji; dynamiczność na to, że informacja jest procesem;
fluktuacja natomiast uwzględnia zanikanie informacji. M. Lubański
w konkluzji stwierdza, że „Nie dysponujemy do chwili obecnej »do
brą« teorią informacji (w największym tego słowa znaczeniu), to jest
teorią, która by dawała zadawalającą odpowiedź na pytanie: co to
jest informacja, odpowiedź zgodną z naszymi intuicjami”22.
Nie wchodzimy tutaj w szczegóły analiz tego rodzaju informacji,
ponieważ, jak już wspomniałem, są one przeprowadzone przez M.
Lubańskiego. Niemniej należy zaakcentować fakt, że w ram ach te
go typu informacji pojawiły się dwie teorie:
1 ilościowa teoria informacji23 i
2 jakościowa teoria informacji24.
4. A S P E K T Y F IL O Z O F IC Z N E IN F O R M A C JI

Z powyższych rozważań o informacji wynika, że występująca
w przyrodzie nieożywionej, w świecie przyrody ożywionej i w wy
tworach człowieka informacja wskazuje na bogatą problematykę
w tym przedm iocie badań. Dlatego w aspektach filozoficznych in
formacji uwzględnimy dwie grupy zagadnień: pierwsza - dotyczy
informacji w relacji do struktury materii; druga - podaje charakte
rystykę systemowego ujęcia informacji.
4.1. I N F O R M A C J A A S T R U K T U R A M A T E R II

Problem struktury m aterii jest rozpatrywany w dwóch płaszczy
znach poznania: empiriologicznej i filozoficznej.
1.
W naukach przyrodniczych term in „m ateria” należy do pojęć
pierwotnych. W związku z tym występuje trudność w dokładnym
określeniu jego znaczenia i zakresu. Niemniej można wyróżnić

20 M. Lubański, Informacja - system, dz. cyt., 75-78.
21 Tamże, 75.
22 Tamże.
-’ Tamże, 75-78.
24Tamże, 78-79.

w oparciu o dane z zakresu fizyki i nauk biologicznych uzupełniają
ce się znaczenia term inu „m ateria”.
W fizyce przez termin „m ateria” rozumie się wszystkie obiekty
ważkie, które wytwarzają pole grawitacyjne i podlegają działaniu te
go pola. Do zakresu tak rozumianego term inu „m ateria” wchodzą
następujące obiekty: ciała niebieskie, atomy, elektrony, a nawet po
le elektromagnetyczne i inne pola fizyczne. Oczywiście, że termin
„m ateria” w fizyce może uzyskać nowe treści z racji określonej teorii
fizycznej, np. według ogólnej teorii względności; ważkość jest cechą
charakterystyczną materii, a m iarą ważkości jest masa lub równo
ważna jej energia. Ponadto za podstawowe elementy strukturalne
materii w tym ujęciu uważa się cząstki elem entarne oraz występują
ce między nimi oddziaływania: silne, elektromagnetyczne, słabe
i grawitacyjne. Tak rozumie się termin „m ateria” w fizyce, której
przedm iotem badań jest tak zwana m ateria nieożywiona.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę dane dotyczące m aterii z zakresu
podstawowych nauk biologicznych (biofizyka, biochem ia, biologia
m olekularna, genetyka, cytologia, biologia teoretyczna), to treść
term inu m ateria wzbogaci się o nowe elementy. Do charaktery
stycznych cech „materii ożywionej” należy zaliczyć następujące
właściwości: hierarchicznie złożona systemowość (system systemów
względnie odosobnionych), samoorganizację, samosterowanie,
możliwość samoprogram owania niektórych form ruchu we wszyst
kich fragm entach organizmu, reprodukcję, dziedziczenie oraz ewo
lucję program ów i systemowości25.
Rozpatrując ujęcie m aterii w naukach przyrodniczych należy
mieć na uwadze zarówno fizykę, jak i nauki biologiczne. Oczywi
ście, że w punkcie wyjścia analizy pojęcia materii, w ujęciu przyrod
niczym, zawsze będą dane z zakresu fizyki współczesnej. Jednak
trzeba uwzględnić w tej analizie również osiągnięcia nauk biolo
gicznych z submolekularnego poziomu badań, a zwłaszcza dane
z zakresu bioelektroniki26.
25 Por. Sz. W. Ślaga, Życie - ewolucja, w: M. H eller, M. Lubański, Sz. W. Ślaga, Zagad
nienia filozoficzne współczesnej nauki, dz. cyt., 317-320, 333-336; W. Kunicki-Gokffinger,
Wszystko zaczęło się od bakterii, Warszawa 1981; Tenże, Życie bakterii, Warszawa 1982.
26 N a tem at bioelektroniki zob. W. Sedlak, Bioelektronika, W arszawa 1979; Bioelektronika - Materiały I Krajowego Sympozjum, Lublin, 14-15 maja 1975, red. W. Sedlak,
Lublin 1979; Perspektywy bioelektroniki - Z bór prac dedykowany prof. Włodzimierzowi
Sedlakowi z okazji 70 rocznicy urodzin, red. J. Z on, M. W nuk, Lublin 1984.

U podstaw fizykalnych cech m aterii leży mierzalność zwana ilo
ścią lub rozciągłością. W związku z tą właściwością m aterii możliwe
jest zastosowanie aparatu matematycznego do opisu wyrażenia za
leżności międzyzjawiskowych w tej płaszczyźnie poznania. Jeżeli
weźmiemy pod uwagę cechy charakterystyczne „materii nieożywio
nej” i „materii ożywionej”, to w strukturze każdej tej właściwości
znajduje się jakaś informacja o tej materii.
2. Znaczenie term inu m ateria w ujęciu filozoficznym należy roz
patrywać w ram ach określonych systemów filozoficznych. W niniej
szej pracy chodzi przede wszystkim o pojęcie materii funkcjonujące
w filozofii orientacji arystotelesowsko-tomistycznej. Z racji jednak
na kontekst współczesnych kierunków filozoficznych, dla przykła
du, zasygnalizujemy tylko znaczenie tego term inu w systemie filo
zoficznym m aterializmu dialektycznego.
W filozoficznym systemie arystotelesowsko-tomistycznym przez
m aterię w pierwszym i podstawowym znaczeniu rozumie się ele
ment strukturalny bytu przygodnego, który obok formy substancjal
nej współkonstytuuje ten rodzaj bytu. W związku z tak rozumianym
term inem m ateria używa się wyrażenia „m ateria pierwsza”, ujęta
jako czysta możność pozbawiona wszelkiego aktu. Potencjalność
materii pierwszej jest podstawą określenia jej jako ostatecznego
podm iotu łub „podłoża” wszelkich zmian. Nadto m ateria pierwsza
jest niezdeterminowana, z jej potencjalności wynika to, że może
przyjmować determ inację od formy. Jest ona czystą możnością, nie
posiada ani aktu istnienia, ani też żadnej treści. Całą determinację,
kwalifikacje, całą treść posiada przez formę, z którą konstytuuje
byt. Tak ujęta m ateria pierwsza jako czysta potencjalność jest pod
stawą możliwości ewolucji, jaką obserwujemy w kosmosie. Należy
tutaj zauważyć - za A. M. Krąpcem 27 - że w filozofii Arystotelesa
m ateria pierwsza jest ujęta jako czysta możność w aspekcie esencjalnym, natom iast w ujęciu Tomasza z Akwinu m ateria pierwsza
jest absolutną potencjalnością w aspekcie esencjalnym i egzysten
cjalnym. Powyższe rozum ienie m aterii pierwszej występuje w teorii
hylemorfizmu w ujęciu tomistycznym28.
27A. M. Krąpiec, M etafizyka - Zarys teorii bytu, Lublin 19782, 372.
28 Por. T. Wojciechowski, Teoria hylemofrizmu w ujęciu autorów neoscholastycznych,
Warszawa 1967; T. Rutowski, Hylemorfizm wobec budowy jądra atomowego, Roczniki Filo
zoficzne 6(1958)3, 75-97; J. Janik, Próba interpretacji arystotelesowskiej teorii hylemofizmu
w świetle fizyki współczesnej, w: Logos i Ethos - Rozprawy filozoficzne, red. K. Klósak, Kra

W ram ach filozofii przyrody przez term in m ateria rozumie się
właściwie nie tyle m aterię pierwszą, co m aterię już uformowaną,
m aterię drugą, czyli byt materialny, który w interpretacji filozofii
tomistycznej jest ukonstytuowany z m aterii pierwszej i formy sub
stancjalnej. M aterię pierwszą i formę substancjalną rozum ie się tu
jako realne zasady bytu m aterialnego. Tak pojmowany byt mate
rialny jest również substancją, czyli podm iotem wszelkich cech,
właściwości - inaczej mówiąc - przypadłości. Dodajmy przy tym, że
m ateria pierwsza, m aterialny składnik substancji, sama nie jest by
tem substancjalnym, lecz tylko niesamodzielnym jego elementem.
Nie może ona istnieć inaczej jak tylko w bycie samodzielnym, sub
stancjalnym.
Znaczenie term inu „m ateria” w materializmie dialektycznym
w podstawowym znaczeniu jest określone założeniami filozoficzny
mi tego systemu. W systemie tym pojęcie materii określa się za po
mocą jednej właściwości, na której oparł się diamat, to jest właści
wości „bycia obiektywną realnością, daną człowiekowi we wraże
niach”29. W ujęciu W. Krajewskiego30 na filozoficzną treść pojęcia
m aterii składają się wszystkie atrybuty materii, wszystkie podstawo
we cechy właściwe wszystkim przedm iotom a mianowicie: zdeter
minowanie, ruch, zmienność, czasoprzestrzeń, jedność, jakość, ja
kościowa odrębność, niewyczerpalność, rozwój, zdolność do osią
gania samoświadomości. Wymienione atrybuty można sprowadzić
do bardziej podstawowych, takich jak: przestrzeń, czas, zdetermi
nowanie i ruch. Termin m ateria w systemie filozofii dialektycznej
oznacza podstawową kategorię ontologiczną o następujących wła
ściwościach: odwieczne istnienie, niezniszczalność, dynamizm i cią
gły rozwój.
Jakkolwiek obie koncepcje materii, klasyczna i marksistowska,
wywodzą się z krańcowo różnych zasad filozoficznych, nie wydaje
ków 1971, 197-202; M. A. Krąpiec, Teoria materii - Ujęcie fizykalne i filozoficzne, Zeszyty
Naukowe K U L 2(1959)2, 3-48; Tenże, Z filozoficznej problematyki badań nad koncepcję
materii jako składnika realnego bytu, Studia Philosophiae Christianae 3(1967)2,17-48.
29 К. Ochocki, Spory o pojęcie materii, W arszawa 1972,116.
30 Por. Główne zagadnienia i kierunki filozofii, cz. 2: W. Krajewski, Ontologią, Warsza
wa 1959, 13-19; Z. Augustynek, Wersje materializmu, Studia Filozoficzne (1984)11-12,
3-10; Z. Majewski, Dialektyka struktury materii, W arszawa 1974; Słownik filozofii mark
sistowskiej, red. B. Janiec, T. M. Jaroszewski, W arszawa 1982, 190-191; J. M iśka, On the
concept o f matter, B oston Studies in the Philosophy of Science 68(1981); W. Mejbaum,
Ciasto z rodzynkami, Studia Filozoficzne (1983)7, 169-176.

się, by trzeba było dopatrywać się istotnych różnic w ich punkcie
dojścia. Klasyczna „m ateria druga” i dialektyczna „obiektywna re
alność dana człowiekowi we wrażeniach” są jednym i tym samym,
zarówno wówczas gdy obydwa pojęcia mają denotować poszczegól
ne ciała, jak i wówczas gdy oznaczają one mereologiczny ogół by
tów materialnych, wziętych jako jedna całość31.
Problem informacji w strukturze m aterii również może być uję
ty w dwóch płaszczyznach poznawczych: empiriologicznej i filozo
ficznej.
1. W empiriologicznym ujęciu struktury m aterii występuje wiele
właściwości wskazujących na ścisły związek z informacją. Zarówno
dane z fizyki współczesnej jak i ze współczesnych nauk biologicz
nych pozwalają postawić tezę, że informacja jest istotnym elem en
tem strukturalnym materii. D ane z fizyki współczesnej32, dotyczące
oddziaływań w przyrodzie, cząstek elem entarnych, substancji nie
organicznych zawierają informację wpisaną w swoją strukturę. Bar
dziej widoczne staje się to zagadnienie na terenie współczesnych
nauk biologicznych. D ane z zakresu tych nauk33, dotyczące dzie
dziczności, kierunku rozwoju świata organicznego, informacji bio
logicznej pozwalają utwierdzić przekonanie o słuszności postawio
nej tezy, że informacja należy do struktury materii. Zatem w tym
ujęciu poznawczym m aterii wyróżnia się tych elementy struktural
ne: masę, energię i informację.
2. W filozoficznym systemie arystotelesowsko-tomistycznym in
formacyjny elem ent strukturalny bytu należy złączyć z form ą bytu.
Ponieważ form a bytu nadaje jem u ostateczną determinację, kwali
fikację i treść. Podobnie rzecz się ma, gdy bierzemy pod uwagę byt
materialny. Form a substancjalna jako zasada realna tego bytu nie
sie w sobie całą treść tego typu bytu. Zatem w strukturze bytu oraz
31 Por. Mała encyklopedia logiki, red. W. Marciszewski, W rociaw 1970, 361; S. L e
śniewski, Podstawy ogólnej teorii mnogości, M oskwa 1916; LeśniewskPs System ontology
and Mereology, ed. J. T. Srzednicki, W rociaw 1984.
” Por. Z. Celiński, Plazma, Warszawa 1980; L. N. Cooper, Istota i stmktura fizyki, tłum.
z ang. J. Kozubowski, A. Pindor, J. Prochorow, Warszawa 1975; A. A. Enge, M. R. Wehr,
J. A. Richards, Wstęp do fizyki atomowej, tium. z ang. A. Kopystyńska, K. Ernst, Warsza
wa 1983.
33J. A. Chm urzyński, W poszukiwaniu istoty życia, w: Organizm - jednostka biologicz
na, red. J. Z abłocka, W arszawa 1977, 7-65; W. Kunicki-Golgfinger, Podstawy biologii od
bakterii do człowieka, W arszawa 1978; B. Sadowski, A. Chm urzyński, Biologiczne m e
chanizmy zachowania, W arszawa 1989.

w strukturze bytu m aterialnego elem ent informacji może być zwią
zany z form ą bytu lub z formą substancjalną, gdy rozpatrujemy
strukturę bytu m aterialnego. Nasuwa się pytanie: czy można wyróż
nić informację jako elem ent strukturalny bytu lub jako element
strukturalny bytu m aterialnego. Carl F. Von Weizsäcker34, wyróżni!
w strukturze bytu m aterialnego trzy elementy: m aterię, form ę i in
formację. Również w koncepcji M. Lubańskiego35 możemy dopa
trzyć się podobnego ujęcia, że informacja jako nowa kategoria filo
zoficzna jest elem entem strukturalnym bytu m aterialnego. Zatem
w ujęciu filozoficznym, z dużym prawdopodobieństwem, możemy
wyróżnić również trzy elementy strukturalne bytu: m aterię, formę
i informację. Zarów no w jednym ujęciu, jak i drugim należy prze
prowadzić analizy dotyczące relacji informacji do całej struktury
bytu m aterialnego lub do całej struktury przedmiotów naszego po
znania.
4.2. S Y S T E M O W E U J Ę C I E IN F O R M A C J I

We współczesnych badaniach naukowych coraz częściej spotyka
my tendencje metodologiczne związane z ogólną teorią systemów.
W zrasta wartość badań naukowych, w których realizuje się ujęcia
całościowe, systemowe. Główne zadania badań naukowych wynika
jące z ogólnej teorii systemów możemy sprowadzić do następują
cych postulatów:
a/, postulat integracji różnych nauk, zwłaszcza przyrodniczych
i społecznych;
Ы. postulat dotyczący utworzenia ścisłych teorii w pozafizykalnych dziedzinach nauki;
с/, postulat poszukiw ania unifikujących zasad, które przecinają
„w ertykalnie” wszystkie nauki zm ierzając do ukazania jedności
nauki;
d/. postulat integracji prac naukowych oraz nauczania i wycho
wania36.
14 C. F. von W eizsäcker, Jedność przyrody, tłum . z niem. K. Napiórkowski, J. Prokopiuk, H . Tomasik, K. Wolicki, W arszawa 1978, 403-430.
35 Por. M. Lubański, Informacja - system, art. cyt., 54; 104-107; Tenże, Koncepcja
i własności infonu, w: N auka i język, red. M. Omyta, W arszawa 1994,161-168; Tenże, In
form acja tworzywem rzeczywistości, Studia Teologiczne, 13(1995), 87-93.
36Por. Tenże, Informacja - system, art. cyt. 53; L. von Bartalanffy, Ogólna teoria syste
m ów, tium . z ang. E. W oydytto-Woźniak, W arszawa 1984,118-121.

Systemowe ujęcie problematyki związanej z informacją zawiera
w sobie następujące zespoły problemów.
1. Na pierwszym miejscu rozważań naukowych dotyczących in
formacji znajdują się problem y epistemologiczne i metodologiczne.
Przede wszystkim chodzi tutaj o wypracowanie pojęć, określenie
przedmiotu badań i ustalenie m etod badawczych. Chodzi tutaj
o zagadnienia m etateoretyczne dotyczące badań informacji, czyli
chodzi o wypracowanie epistemologii i metodologii informacji.
2. W drugim zespole zagadnień chodzi o badania przedmiotowe,
dotyczące informacji zawartej w przyrodzie nieożywionej, w przyro
dzie ożywionej oraz w świecie ludzkim, zwłaszcza w: kulturze, na
uce, technice, sztuce i religii.
3. Trzeci zespół zagadnień występuje już w nauce istniejącej,
w której podejm uje się zagadnienia związane z informacją. M ożna
tutaj wyróżnić dwie grupy zagadnień: teoretyczną i filozoficzną.
W ujęciu teoretycznym należy wymienić ilościową teorię informa
cji, wartościową teorię informacji oraz można postulować wypraco
wanie systemowej teorii informacji. Natom iast w ujęciu filozoficz
nym należy podjąć zagadnienia dotyczące struktury bytu i ujęcia in
formacji jako jednego z elem entów strukturalnych bytu lub tylko
jako elem entu strukturalnego bytu materialnego.
5. Z A K O Ń C Z E N IE

Zasygnalizowana problem atyka dotycząca informacji, zwłaszcza
w ujęciu filozoficznym, wymaga dalszych szczegółowych badań. Po
jawiające się prace37 dotyczące tej problematyki są sygnałami kie
runku rozwoju badań naukowych, zarówno w płaszczyźnie pozna
nia empiryczno-teoretycznego, jak i w płaszczyźnie poznania filo
zoficznego.

57 Por. A. Targoński, Informatyka - Metody systemów i rozwoju, Warszawa 1980; A.
Latawiec, Koncepcja informacji biologicznej, art. cyt.; Tenże, Zjawisko regeneracji biolo
gicznej a informacja strukturalna, Studia Philosophiae C hristianae 18(1982)1, 185-198;
M. Lubański, Społeczeństwo informacyjne a cywilizacja informatyczna, w: Społeczeństwo
informacyjne przyjazne dla osób specjalnej troski, red. A. Szewczyk, Szczecin 2000, 8-14;
Tenże, O d informacji ku mądrości, Roczniki Filozoficzne 52(2004)1, 27-41.

O N IN F O R M A T IO N
S u m m ary
In th e p a p e r, in fo rm a tio n is se e n as a d isc rete g re atn ess w hich can be kept in
so m e objects, tra n sfo rm e d th e re a n d u se d fo r ste erin g th em . O f co u rse, ‘objects’
sh o u ld b e u n d e rsto o d as living o rg an ism s, technical things a n d th e system s o f tho
se objects. T h e p ro b lem o f in fo rm a tio n h a s b e e n discussed in th e c ontext o f the
w o rld o f n a tu re and c u ltu re. In th e w orld o f n a tu re , in fo rm a tio n can b e found
b o th in th e w o rld o f a n im a te a n d in a n im a te n a tu re . In th e w orld o f c u ltu re, infor
m a tio n can b e n o tic e d in th e h u m a n w o rld a n d in th e tech n ical things. T h e paper
u n d e rta k e s a n esse n tia l p hilosophical p ro b le m re la te d to in fo rm a tio n , i. e.: what is
th e re la tio n s h ip b e tw ee n in fo rm a tio n a n d th e stru c tu re o f m a tte r o r th e structure
o f a m a te ria l being.

