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Ontologiczny i meta–fizyczny   

aspekt informacji 

Ontological and Meta-Physical Aspect of Information 

 

 

Abstrakt: Publikacja zawiera analizy na temat rozumienia informacji w aspekcie ilościowym i 
jakościowym, przedmiotowym i podmiotowym, sposobu jej działania i roli pełnionej w procesie 
morfogenezy. Celem publikacji jest próba określenia ontologicznego statusu informacji i wskazanie 
możliwych źródeł jej pochodzenia. Istotny jest jakościowy a nie ilościowy aspekt informacji. 
Określenie czym w swojej jakościowej istocie jest informacja, jakim jest bytem, pozwoli utworzyć 
niezbędne przesłanki do tego, aby podjąć próbę potwierdzenia lub zanegowania tezy, iż informacja 
stanowi fundamentalny i w pełni realny faktor sprawczo-funkcjonalny morfogenezy, a także 
zweryfikowania poprawności hipotezy o specyficznym, fundamentalnym, związanym z działaniem 
Boga, źródle pochodzenia informacji.  
Słowa kluczowe: arche, Bóg , eidos, forma, informacja  
 
Abstract: The publication contains analyzes on the understanding of information in terms of 
quantitative and qualitative, objective and subjective aspects, the way it works and the role played in 
the process of morphogenesis. The aim of the publication is an attempt to define the ontological status 
of information and to indicate possible sources of its origin. The qualitative, not quantitative, aspect of 
the information is important. Determining what, in its qualitative essence, information is, what a 
being is, will allow to create the necessary premises to try to confirm or deny the thesis that 
information is a fundamental and fully real causative and functional factor of morphogenesis, as well 
as to verify the correctness of the hypothesis about a specific, fundamental, related to the action of 
God, the source of information origin. 
Keywords: arche, eidos, form, God, information 

 

Wstęp 

 

Problem statusu oraz działania informacji jest fundamentalny dla zrozumienia 

funkcjonowania wszystkich układów tworzących nasze Universum1. Równocześnie, 

wzmiankowane zagadnienie wydaje się być obarczone wieloma kontrowersjami. Wydaje się, 

że za taki stan rzeczy, przynajmniej po części odpowiada obowiązujący nadal model nauki 

                                                 
1 Niniejsza publikacja stanowi pokłosie i rozwiniecie analiz jakie prowadził Autor w trakcie 
opracowywania recenzji książki Stanisława Zięby, Informacyjny wymiar wszechświata, życia i człowieka 
(Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020) oraz późniejszej recenzji wykładu inauguracyjnego 
tegoż autora pod tytułem Informacyjny wymiar człowieka wygłoszonego w 2020 na Papieskim Wydziale 
Teologicznym we Wrocławiu. Prezentowane opracowanie w znacznym stopniu bazuje na 
pierwotnym tekście tychże recenzji.  
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hołdujący ujęciom mechanistycznym i pozytywistycznym. Wydaje się, że przeważająca 

cześć naukowców wychowana została na paradygmacie newtonowskim nakazującym 

spoglądać np. na układy fizyczne czy biologiczne z perspektywy termodynamiki klasycznej i 

widzieć w nich układy, w których odbywa się jedynie krążenie energii oraz materii. Ci sami 

naukowcy, zdają się albo nie dostrzegać zupełnie, albo pomniejszać rolę informacji jako 

realnego czynnika sprawczego odpowiedzialnego za organizację, funkcjonowanie etc. 

poszczególnych układów. Prawdopodobnie dzieje się tak ponieważ w środowisku 

naukowym rozpowszechniona jest teoria informacji opracowana przez Claudea Shannon’a. 

W swojej istocie stanowi ona ilościowe ujęcie informacji – bardzo użyteczne do analizy 

zjawiska komunikacji między układami, lecz mało przydatne w sytuacji analizy wzorca 

organizacji układu. Brak jakościowej teorii informacji sprawia, że kształtujące, in-formujące, 

działanie informacji na układy fizyczne, biologiczne a także (co podkreślają niektórzy 

badacze) układy społeczne i kulturowe znika z pola badawczego nie tylko fizyków, 

biologów lecz również socjologów, psychologów etc. 

Informacja, zwłaszcza ta o charakterze jakościowym, jawi się jako podstawowy 

czynnik pozwalający zrozumieć zjawisko morfogenezy – procesu, w ramach którego 

dochodzi do serii przeobrażeń i zmian w efekcie czego forma początkowa (inicjalna) rozwija 

się, dojrzewa i przybiera postać formy finalnej (dorosłej). Proces ów powszechnie występuje 

w świecie i dotyczy niemal wszystkiego. Jest dostrzegamy w np. kosmogenezie, biogenezie, 

embriogenezie, antropogenezie, socjogenezie etc. (Gitt, 2009, s. 74). Stanowi swoistą osnowę 

funkcjonowania naszego świata i nas samych, a równocześnie pozostaje nadal bardzo mało 

znany, czy wręcz tajemniczy. Wiedza, jaką dysponują naukowcy jest znaczna, ale nadal nie 

pozwala na wiarygodną odpowiedź co formuje formę i jaki jest ten fundamentalny 

formotwórczy faktor.  

Zagadka morfogenezy to wyzwanie rzucone światu nauki tak współczesnej jak i 

dawniejszej. Nic dziwnego zatem, że w okresie kilku ostatnich stuleci wzmiankowane 

zagadnienie stanowiło obszar polemik i intensywnych sporów naukowych. Wydaje się, że 

problem morfogenezy stał się swoistym poligonem badawczym, gdzie testowano 

różnorodne koncepcje badawcze. Jako rozwiązania proponowano ujęcia o charakterze 

mechanistycznym, witalistycznym, redukcjonistycznym etc. Niestety, te już „klasyczne” (z 

dzisiejszego punktu widzenia) ujęcia morfogenezy, obecne niemal we wszystkich 

podręcznikach fizyki, biologii, genetyki etc., okazały się niewystarczające w świetle danych 

nauki. Oferowały rozwiązania fragmentaryczne, brakowało ujęcia holistycznego. Nowe, 

organicystyczne spojrzenie na morfogenezę bodaj pierwsi zaproponowali biolodzy (np. 

Hans Spemann (1938), Paul Weiss (1939), Aleksander Gurwitsch (1944; 1947), Rupert 

Sheldrake (1988; 1994; 1995; 2011), Teresa Ścibor-Rylska (1974; 1986)) zainspirowani 

badaniami fizyków kwantowych.  
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W organicystycznej perspektywie badawczej, kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia 

osobliwości morfogenezy ma informacja, a ściślej in-formujące działanie informacji 

(Łapiński, 2008). Informacja pretenduje do roli fundamentalnego czynnika 

odpowiedzialnego za rozwój i formowanie się wszystkich układów tak fizycznych, 

biotycznych, społecznych, etc. na dowolnym poziomie złożoności. Ma ona działać 

organizująco na poszczególne układy pozostając czynnikiem a-czasowym i a-

przestrzennym. W swojej istocie powinna stanowić nielokalny wzorzec przestrzenny, który 

sprawia, że forma systemu „emerguje” z interakcji zachodzących pomiędzy materialnymi 

komponentami (Cárdenas-García, 2018, s. 160-162). 

Celem publikacji jest przede wszystkim próba dookreślenia ontologicznego statusu 

informacji i wskazanie możliwych źródeł jej pochodzenia. Istotny jest przy tym jakościowy a 

nie ilościowy aspekt informacji. Określenie czym w swojej jakościowej istocie jest informacja, 

jakim jest bytem, pozwoli utworzyć niezbędne przesłanki do tego, aby podjąć z kolei próbę 

potwierdzenia lub zanegowania tezy, iż najprawdopodobniej informacja stanowi 

fundamentalny i w pełni realny faktor sprawczo-funkcjonalny morfogenezy, a także 

zweryfikowania poprawności hipotezy o specyficznym, fundamentalnym, związanym z 

działaniem Boga, źródle pochodzenia informacji. 

 

1. Informacja - czym jest lub może być? 

 

Informacja może być postrzegana w różnoraki sposób. Literatura przedmiotu obfituje 

w najróżniejsze definicje informacji. W najbardziej intuicyjny i zdroworozsądkowy sposób 

postrzegamy informację jako coś, co dostarcza nam wiadomość (Buczkowska, 1994, s. 61; 

Ścibor-Rylska, 1974, s. 113). Nie wdając się w szczegóły, taki sposób ujmowania informacji 

wskazuje na jej aspekt ilościowy. W tym przypadku informacja jest komunikatem, 

wiadomością. Domaga się ona istnienia nadawcy i odbiorcy komunikatu. Nadawca emituje 

w odpowiedniej formie komunikat, a odbiorca musi być w stanie zinterpretować przekaz 

jako coś, co ma sens i znaczenie. To, co nie zostanie zinterpretowane pozostaje szumem bądź 

zakłóceniami (Küppers, 1991, s. 60-61). Sam komunikat może przybierać różnorodne formy – 

np. seria dźwięków, obraz, stężenie jakiejś substancji (np. tzw. model morfogenu) (Green, 

2002, s. 392-408; Green, Sharpe, 2015, s. 1203-1211), temperatura, ciśnienie, a nawet biegacz 

oznajmujący wiadomość o wygranej bitwie pod Maratonem. Również nadawcą i odbiorcą 

może być niemal wszystko: człowiek, roślina, zwierzę, zjawisko fizyczne, czujnik alarmowy, 

bezpiecznik, sensor, etc. W przypadku człowieka (czy hipotetycznych innych istot 

rozumnych), nie ma informacji bez obecności tegoż człowieka – on interpretuje dane jako 

sensowny przekaz (pragmatyczny wymiar informacji) (Küppers, 1991, s. 43, 174; Mazur, 

1970, s. 24-25). W odniesieniu do roślin, zwierząt etc. wydaje się, że (na zasadzie 

podobieństwa) również nie ma informacji bez organizmu, który jest w stanie zinterpretować 
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komunikat przy zastrzeżeniu, iż kwestią otwartą pozostaje zagadnienie co interpretuje 

komunikaty wewnątrz organizmu (np. informacja genetyczna). W podobny sposób zachodzi 

także proces komunikowania się między innymi systemami nieożywionymi, fizykalnymi 

(np. informacja kwantowa) czy urządzeniami technicznymi, np. komputerami.  

Problemy jakie towarzyszą ilościowemu ujęciu informacji zdają się być natury czysto 

technicznej (Floridi, 2004, s. 562; Van Benthem, 2011). Koncentrują się na zapewnieniu jak 

najlepszych warunków dla przekazu / przesyłu komunikatu, a tym samym skutecznym 

eliminowaniu przeszkód, zakłóceń i błędów. Dotyczą także kwestii kodowania i 

dekodowania, czyli języka samego komunikatu (syntaktyczny i semantyczny wymiar 

informacji) (Płonka, 1998, s. 338; Szrejder, 1970, s. 13-43; Crnkovic 2011; Brenner, 2014b, s. 

391). Należy zauważyć zatem, iż opracowane przez Claudea Shannon’a (Shannon, Weaver 

1949) ilościowe ujęcie informacji w swojej istocie stanowi bardzo użyteczne narzędzie do 

analizy zjawiska komunikacji między układami, lecz mało przydatne przy analizie zarówno 

samej organizacji układu jak i czynników decydujących o takiej, a nie innej budowie układu. 

Istnieje zatem potrzeba informacji o zupełnie innym charakterze – informacji jakościowej 

(Mazur, 1966, Mazur, 1970, s. 81).  

W ujęciu jakościowym informacja jawi się, lub powinna się jawić jako coś, co in-

formuje – nadaje formę w wyniku interakcji nawiązanej z kształtowanym systemem. Jej 

obecność wydaje się być niezależna od człowieka, choć równocześnie towarzyszy nam 

postulat istnienia adekwatnego i wydajnego źródła, które jest w stanie ją wygenerować. Ten 

rodzaj informacji domaga się także, aby traktować ją jako realny, a nie fikcyjny czynnik 

formotwórczy. Tylko w takich okolicznościach, czynnik ów powoduje, że system (cokolwiek 

przez to rozumiemy), który pozostaje obecnie w jakiejś formie (posiada swoją aktualną 

jakość), pod wpływem informacji zmienia się – faktycznie modyfikuje swoją budowę, 

własności, czyli konwertuje formę, a tym samym zmienia swoją jakość (staje się czymś 

jakościowo lepszym lub gorszym).  

W świetle powyższych uwag rodzi się pytanie o przesłanki wskazujące na istnienie 

informacji o charakterze ilościowym. Okazuje się, że można je pozyskać z prac takich 

fizyków kwantowych jak np. np. Ervin Laszlo (2003; 2004; 2006), David Bohm (Bohm, 1988; 

Bohm, Hiley, 1993), Edgar Mitchell (2006, s. 121-126), Walter Schempp (1993, s. 109-164), Roy 

Frieden (2004), etc. Ich zdaniem informacja jawi się jako trzeci (obok masy i energii) istotny 

element struktury świata i stanowi inherentny, realny i efektywny czynnik całego kosmosu 

(Laszlo, 2004, s. 2; Cárdenas-García, 2018). Będąc czymś realnym równocześnie ujawnia 

cechy a-materialności i a-energetyczności. Manifestuje się jako fundamentalny i 

fenomeniczny faktor – chronologicznie pierwszy w stosunku do energii i materii (starożytne 

arche) (Encyklopedia PWN). Chcąc zatem określić istotę informacji od strony jakościowej i 

strukturalnej, należy ją – zdaniem Ervina Laszlo - zdefiniować jako realny, fizyczny faktor, 
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niekonwencjonalną, nie-wektorową, bardziej subtelną, skalarną, fizycznie efektywną, formę 

„subtelnej” energii (Laszlo, 2003, s. 74; Laszlo, 2007, s. 1; Brenner, 2014a, s. 145-146).  

Informacja to poszukiwane przez greckich filozofów arche natury. Stanowi arche 

ponieważ jest chronologicznie pierwsza w porządku istnienia. To swoisty kwant istnienia 

niosący inicjalny i konstytutywny plan organizacyjny rzeczy – hologram (zbiór wzorców-

planów) całej rzeczywistości (Laszlo, 2004, s. 107-108). Bez niej, bez wzorca, czystej idei 

kompozycji systemu, układu, rzeczy etc. nic nie jest w stanie stać się. Stąd też zdaniem Johna 

Wheelera, fundamentalne prawo istnienia zdaje się brzmieć następująco: „byt z bitu” (it from 

bit) (Wheeler, 1989, s. 309-336; Barzegar, Shafiee, Taqavi, 2020, s. 375-384; Foschini, 2013, s. 1-

6; Brenner, 2014a, s. 148-149; Brenner, 2014b, s. 395-397).  

Obok arche, informacja to także eidos (Encyklopedia PWN), forma, miara struktury – 

aktywna i równie fundamentalna zasada, najważniejszy czynnik organizujący, formujący i 

optymalizujący (von Weizsäcker, 1978, s. 79-80). Nie jest tworzywem (hyle) rzeczy, lecz 

organizatorem (morphe) tworzywa (np. energii, przestrzeni, czasu) (von Weizsäcker, 1991, s. 

10; Mayr, 2002, s. 124). Można przypuszczać, iż kreuje i determinuje tym samym także 

wszelkie inne rodzaje sił i oddziaływań fizycznych (np. grawitacje, oddziaływania jądrowe 

silne, słabe i elektromagnetyczne). Logicznie rzecz ujmując, należy oczekiwać, iż pod jej 

wpływem pozostaje nie tylko sfera mikro-kosmosu (np. poziom kwantowy, cząsteczkowy, 

atomowy czy molekularny), lecz także obszar mezo- i makro-kosmosu. W takich 

okolicznościach informacja całościowo kształtuje układy biologiczne, ekologiczne, systemy 

społeczne i kulturowe. Wpływa także na organizację całego Universum. Innymi słowy, 

informacja to równocześnie i wzorzec i kwant istnienia i platoński demiurg.  

Jako eidos informacja zdaje się zawierać w sobie rodzaj algorytmu działania (Gell-

Mann, 1996, s. 63nn; Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, 1983, s. 11-12). W tym 

przypadku chodzi o działanie według odpowiedniego wzoru - sekwencje działania. 

Algorytm dopuszcza bowiem jedne wzorce, ale tym samym wyklucza inne. Wobec 

powyższego informacja w jakiś sposób determinuje działanie, staje się czynnikiem 

limitującym i optymalizującym.  

 

2. Informacja – jak działa lub może działać ?  

 

Działanie informacji o charakterze jakościowym polega, co podkreśla Ervin Laszlo, na 

in-formowaniu odpowiednich struktur. Istnieją sugestie płynące ze strony 

wzmiankowanych wcześniej fizyków, iż na poziomie mikro-kosmosu proces in-formowania 

dokonuje się poprzez wpływanie na postać funkcji falowej Schrödingera (Laszlo, 2003, s. 75). 

Informacja modyfikując funkcję falową modyfikuje cały system na de facto dowolnym 

poziomie jego złożoności – definiuje formę systemu, zespala go oraz kształtuje jego 

behawior. In-formujące działanie informacji stanowi przy tym rodzaj „miękkiego 
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determinizmu” (Laszlo, 2003, s. 107). In-formacja nie narzuca konkretnego i jedynego stanu 

systemu, lecz poprzez in-formowanie funkcji falowej definiuje tylko zbiór możliwych 

stanów jakie może przyjąć cząstka lub system w ramach bardziej uporządkowanego, 

nadrzędnego systemu. Dzieje się tak, ponieważ poziom kwantowy jest poziomem 

podstawowym dla każdego systemu materialnego (ożywionego i nieożywionego). To na 

tym poziomie, wprowadzone jakiekolwiek zmiany generują istotne konsekwencje na 

wszystkich pozostałych poziomach. Na podobieństwo czynników generujących mutacje w 

kodzie genetycznym (które w swojej istocie jawią się jako kwantowe superpozycje 

potencjalnych stanów finalnych systemu) (Dürr, 2002, s. 345; Goswami, 2002, s. 8) można 

przypuszczać, iż informacja oddziałuje na funkcję falową w ten sposób, że doprowadza do 

zmiany stanu kwantowego (Gell-Mann, 1996, s. 196nn) czy swoistego kodu kwantowego 

charakteryzującego dany system. Wobec powyższego informacja jawi się nie tylko jako 

czynnik in-formujacy, formotwórczy, ale także jako czynnik "mutacyjny" (mutacja 

kwantowa, genetyczna, społeczna(??)) – swoiście pojmowane narzędzie (aitia), poprzez które 

dokonują się zmiany.  

Taki rodzaj działania informacji wydaje się być możliwy choćby z tego względu, że 

nie tylko cząstki elementarne czy molekuły, ale wszystkie rzeczy materialne są systemami 

kwantowymi (Schäfer, 2006, s. 515-516). Z fizycznego punktu widzenia nawet organizm 

żywy to makroskopowy system kwantowy (Laszlo, 2004, s. 7), a nie tylko biochemiczna 

maszyna (Mayr, 2002, s. 32-33), a procesy kwantowe ujawniają się w nim nie tylko w skali 

mikro, lecz także makro (D. Aerts, S. Aerts, Broekaert, Gabora, 2000, s. 1388). Co więcej, 

Rupert Sheldrake wysuwa przypuszczenie, że swoiste uwarunkowanie kwantowe posiadają 

także struktury społeczne i kulturowe. W takim wypadku informacja byłaby w stanie 

generować skutki na poziomie mezo- i makro-kosmosu być może bezpośrednio poprzez 

modyfikację funkcji falowej, albo – co sugeruje Sheldrake – tak zwany mechanizm rezonansu 

morficznego (Sheldrake, 1995; Sheldrake, 2001, s. 40). Z uwagi na charakter prowadzonej 

obecnie narracji opis sposobu działania rezonansu morficznego zostanie pominięty. 

Dociekliwego czytelnika odsyłam do publikacji Sheldrake’a.  

Wyniki prac Sheldrake’a i innych fizyków sugerują, iż informacja w swoim działaniu 

nie jest czynnikiem oddziałującym liniowo. Informacja nie jest działaniem typu: „czynnik A 

działa na stan B”. Informacja działa jak pole fizyczne np. magnetyczne, grawitacyjne, etc. Nie 

działa punktowo, lecz obszarowo. W ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym informacja jest 

polem, mówiąc ściślej - polem informacyjnym, czyli natychmiastową informacyjną interakcją 

(Laszlo, 1993, s. 80-82; Laszlo, 2004, s. 82). In-formuje ono struktury, czyli wchodzi w 

interakcje modyfikując np. ów „kod kwantowy” (warunki początkowe).  

Pole informacyjne – uniwersalny hologram wszechświata – to realne pole o 

własnościach pola subkwantowego, kosmicznego, holotropicznego (Grof, 2006, s. 131-132). 

W sferze oddziaływania tegoż pola jest dosłownie wszystko – od kwantów, organizmów, 
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struktur społecznych po cały kosmos (Krippner, Conti, 2006, s. 98; Crnkovic 2011, s. 468). Dla 

Davida Bohma (Bohm 1961, s. 262-264, 273, 281nn; Bohm, 1988, s. 177), widocznym skutkiem 

działania pola informacyjnego zdaje się być fenomen holoruchu – ruchu i rozwoju 

całościowego (Schroll, 1995, s. 579). Cytowany autor twierdzi, że holoruch przenosi ukryty 

porządek i tworzy podstawę zarówno dla biologicznego życia jak i nieożywionej materii, 

tym samym utożsamia się z powszechnym, uniwersalnym, jakościowo oraz ilościowo 

nieskończonym procesem stawania się i przemiany wszystkiego co istnieje (Bohm, 1961, s. 

262-264, 273, 281 nn; Dossey, 1982, s. 59; Dick, 1993, s. 469-480). 

Informacja jako czynnik formotwórczy i wyrafinowane narzędzie (aitia) działa w 

sposób bardzo skuteczny, wręcz spektakularnie efektowny. Fred Hoyle (1983) ilustrując 

efektywność działania informacji odwołuje się do przykładu kostki Rubika. Zawiera ona aż 

5x1018 kombinacji ustawień kolorów. Ułożenie osobnych kolorów na każdym boku kostki 

przez np. ociemniałego gracza (wykonującego tym samym zupełnie losowe ruchy) 

pracującego ze stałą szybkością 1 ruchu na sekundę (Laszlo, 1993, s. 126) zajmie około 5x1018 

sekund, czyli 126 miliardów lat. Jednak, jeśli gracz będzie otrzymywał po każdym swoim 

ruchu podpowiedź typu: „tak”, „nie” co do poprawności wykonywanych działań to ułoży 

kostkę Rubika po statystycznie 120 przekształceniach, co zajmie mu (pracując nadal z 

szybkością 1 ruch na sekundę) około 120 sekund, czyli 2 minuty (Laszlo, 2004, s. 88-89). 

Sytuacja swoistej podpowiedzi zdaje się mieć swój odpowiednik w sferze biologii. Zdaniem 

Stephena Jay Goulda (1991) i Nielsa Eldredge’a (1985) przykładem takiego znacznego 

przyspieszania procesów makroewolucyjnych są procesy wyłaniania się nowych gatunków, 

które ulegają wykształceniu w przeciągu zaledwie 5-10 tysięcy lat, czyli prawie natychmiast 

(w relacji do geologicznej skali czasu) (Laszlo, 2004, s. 89). Erwin Laszlo stwierdza, iż owym 

czynnikiem przyspieszającym, transmiterem „podpowiadającym” właściwe działanie i 

jednocześnie wiążącym geny (pakiety informacyjne) (Gell-Mann, 1996, s. 401-416) z 

zewnętrznym środowiskiem życia poszczególnych gatunków może być informacja 

działająca jako biopole o charakterze informacyjnym (Laszlo, 2004, s. 39, 89-90).  

 

3. Meta-fizyczny poziom informacji  

 

Stanisław Zięba (2020a) proponuje uwzględnienie czynnika informacyjnego jako 

bardzo przydatnego narzędzia dla wyjaśnienia różnorodnych zdarzeń i procesów 

zachodzących w otaczającej nas przestrzeni. Wzmiankowany autor uzasadnia i wskazuje na 

informację jako paradygmat przy analizie kosmogenezy (informacja kosmologiczna, 

fizyczna), biogenezy (informacja biologiczna, genetyczna), antropogenezy (informacja 

antropologiczna), etc. Obraz informacji jaki kreśli Zięba i sposób w jaki ona działa w tych 

obszarach pozwala postrzegać ją jako arche, eidos, coś co organizuje, tworzy, koordynuje, coś 

co jest wręcz bystre i inteligentne. Problem w tym, że jest „z nikąd”. Pojawia się nagle, 
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akurat wtedy gdy jest potrzebna, robi trochę za specyficzny surogat czynnika sprawczego i 

znika do „nikądś”. Powyższy stan rzeczy wydaje się być symptomatyczny dla wielu 

współczesnych badaczy. Wielokrotnie poprzestają na analizie informacji na poziomie 

cybernetyki i telekomunikacji – zadowalają ich osiągnięcia teorii informacji na polu 

informatyki. Co więcej, próbuje się ustalenia z tych poziomów bezpośrednio aplikować do 

sfery fizyki, biologii, antropologii, socjologii, kultury, etc., zapominając, iż obszary te są 

mimo wszystko wzajemnie nie kompatybilne, a tylko podobne. Efekt – rozwiązania często 

mało przydatne, niekiedy wręcz mylące.  

Postulat Stanisława Zięby o przydatności czynnika informacyjnego jest ze wszech 

miar słuszny pod warunkiem dookreślenia statutu i źródła informacji. Innymi słowy, 

potrzebna jest ontologia informacji, a w konsekwencji refleksja nad informacją nie tylko na 

poziomie przedmiotowym czy podmiotowym, ale także filozoficznym i teologicznym. 

Dobrze jest bowiem znać nie tylko „jak” działa informacja, ale przede wszystkim „dlaczego” 

tak działa i co jest jej „źródłem”.  

Postulat opracowania szeroko pojętej ontologii informacji jest w gruncie rzeczy próbą 

analizy informacji z punktu widzenia człowieka. Nie interesuje nas spojrzenie na informację 

przez inne istoty czy systemy (ożywione czy nieożywione) zdolne do absorpcji i 

przetwarzania informacji. Niejako na wstępie, w ontologii informacji należy doprecyzować 

sposób istnienia informacji – jest czymś realnym czy fikcyjnym, czyli jak ona istnieje.  

Luciano Floridi (Floridi, 2002, s. 123-145; Floridi, 2004, s. 554-582; Floridi, 2011) oraz 

Robert Poczobut stwierdzają, iż obecnie funkcjonują co najmniej dwa rodzaje ujęcia 

ontycznego statusu informacji: tradycyjne (relacyjne) i nierelacyjne. Pierwsze (Poczobut, 

2005, s. 185), akcentuje podmiotowy rys informacji. Odwołuje się do zasady: „nie ma 

informacji bez interpretacji” oraz „nie ma interpretacji bez odbiorcy”, czyli nie ma informacji 

bez jej właściwego zrozumienia i fizycznej implementacji przez odbiorcę (Floridi, 2004, s. 

572-573). Stanowisko to nawiązuje do ilościowej (Lee, 1963, s. 1161) teorii informacji 

Shannona oraz badań Johna Pierce’a (1967). Stąd też, według Poczobuta, w ramach ujęcia 

relacyjnego, informacja jawi się jako relacyjna cecha sygnału (Płonka, 1998, s. 338), której 

głównym celem jest redukcja niepewności u odbiorcy. Moc sygnału, czyli ilość informacji 

jaką powinien odebrać odbiorca, zależy jedynie od charakteru i struktury jego aparatu 

percepcyjnego.  

Nierelacyjny status informacji akcentuje z kolei jej przedmiotowy aspekt. Bazuje na 

stwierdzeniu, iż istnienie informacji jest niezależne do istnienia odbiorcy (Floridi, 2004, s. 

574). Cała przestrzeń kosmosu wypełniona jest informacją, a nadto przesycona energią i 

innymi siłami fizycznymi. Obserwator nie „tworzy” informacji, on ją jedynie pozyskuje z 

otoczenia (źródła informacji) za pomocą bodźców, sygnałów etc., przy czym, bodziec nie jest 

informacją, a jedynie jej nośnikiem (Mazur, 1966, s. 44; Brenner, 2014b, s. 398). Jednakże, 

podkreślając w ujęciu nierelacyjnym, przedmiotowy aspekt informacji nie można zupełnie 
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odrzucić jej wymiaru podmiotowego - oba aspekty wzajemnie się przenikają. Czym innym 

bowiem jest informacja, a czym innym są „dane fizyczne”. Według Stanisława Krajewskiego, 

„dane są ``gołe``, informacja jest częścią struktury” (Krajewski, 2005, s. 163). Zdaniem tego 

autora, przekaz samych danych nie jest przekazem informacji. Owszem, przekaz danych 

może stać się przekazem informacji, ale tylko w sytuacji istnienia odbiorcy (świadomego, np. 

człowieka lub nieświadomego, np. robota przemysłowego), który pozyskane dane 

potraktuje jako informację, a nie jako bezużyteczny szum (Krajewski, 2005, s. 163). 

Z perspektywy cybernetyki, informacja o charakterze ilościowym jest komunikatem 

transmitowanym zwykle za pośrednictwem materialnego nośnika (np. impulsu, powietrza, 

wody, światła, dźwięku, obrazu etc.). Dla ścisłości należy dodać, że badacze notują również 

przypadki przekazu informacji z pominięciem nośnika – bezpośrednio do mózgu odbiorcy. 

W każdym jednak przypadku moc sprawcza komunikatu nie zależy od niego samego (sam 

w sobie jest bezsilny), lecz od możliwości jakimi dysponuje odbiorca, który go odpowiednio 

zinterpretuje, a potem zrealizuje w pełni lub częściowo. Po względem statutu ontycznego 

komunikat sam w sobie również nie jest czymś realnym – nie istnieje bez odbiorcy. Uważam 

zatem, posługując się językiem filozofii klasycznej, iż komunikat to w istocie byt myślny, ale 

z podstawą w rzeczy. Realny jest nośnik – podstawa. Realny jest również inteligentny 

odbiorca, który niejako dekodując i interpretując to, co zostało zawarte w nośniku, powołuje 

do istnienia sensowną wiadomość.  

Informacja o charakterze jakościowym powinna być czymś realnym i niezależnym od 

człowieka. Obecność inteligentnego odbiorcy czy obserwatora nie jest w tym przypadku 

koniecznością. Skłaniam się zatem do twierdzenia, iż na poziomie ontycznym informacja 

jakościowa to byt o realności innej niż realność materialna – a-materialna, poza-fizyczna, 

meta-fizyczna. Realność stwierdzana nie wprost, ale ex post – na podstawie generowanych 

mierzalnych, uchwytnych efektów. Realność analogiczna do realności np. pola 

grawitacyjnego czy magnetycznego bądź istnienia ciemnej energii. Ich obecność dedukujemy 

z możliwych do uchwycenia skutków jakie generują w otoczeniu. W przypadku informacji 

jakościowej mamy do czynienia z eidos o charakterze pola, które in-formując struktury 

powoduje realne skutki.  

Ontologia informacji zwraca uwagę na konieczność identyfikacji źródła informacji. 

Inaczej mówiąc, czy informacja generuje się sama (samogeneracja), czy ktoś/coś ją tworzy? 

Hipoteza o samogeneracji, jest zbyt naiwna i stanowi próbę raczej obejścia problemu, niż 

jego rozwiązania. W przypadku informacji ilościowej źródłem jej pochodzenia jest 

każdorazowy nadawca lub inteligentny odbiorca. Trudno jednak upatrywać w człowieku 

źródła informacji jakościowej – nie jest ona przecież ani materią, ani energią, lecz czynnikiem 

formotwórczym operującym poza sferą materii, energii czy przestrzeni. Domaga się zatem, 

na co zwraca uwagę Stanisław Zięba (2020b, s. 55, 60, 62), osobliwego źródła, 

pozagenetycznego – źródła zakorzenionego w fizyce innego rodzaju (poza-fizyce, meta-
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fizyce). Jest bowiem specyficzną informacją postbiologiczną, u początku której stoi lub 

powinien stać, inteligentny autor. W tym miejscu wartą rozpatrzenia jest koncepcja Absolutu 

– Boga, jako fundamentalnego kreatora informacji (Brenner, 2014a, s. 163). Tylko Bóg, z racji 

swojego statutu ontycznego, jest w stanie operować poza wspomnianymi sferami naszej 

rzeczywistości.  

W chrześcijańskim, filozoficzno-teologicznym ujęciu Bóg jest jedynym, najwyższym i 

najpotężniejszym bytem koniecznym (samoistniejącym), istotą doskonałą, czystej duchowej 

natury, posiadającą dynamiczną strukturę wewnętrzną definiowaną jako Trójca Święta. Na 

potrzeby prowadzonych analiz wyakcentować należy kwestie duchowej natury Boga. 

Niestety, stosowana obecnie definicja ducha jako czegoś przeciwnego materii jest ułomna. 

Nie mówi bowiem czym coś jest, lecz tylko czym coś nie jest. Nie posiadamy jednak innej 

definicji. Tymczasem, co warto podkreślić, duch w swojej istocie wydaje się być czymś 

radykalnie innym wobec materii, a nie tylko przeciwnym. Nie wiemy czym jest duch – nie 

znamy jego istoty. Wiemy jednak, że duch to nie rodzaj jakiejś „anty-materii”, czy choćby „a-

materii”. Moim zdaniem, duch to coś prymarnego, fundamentalnie konkretnego i radykalne 

realnego, lecz na zupełnie innym (najwyższym) poziomie rzeczywistości. Mówiąc 

kolokwialnie, nie ma nic bardziej fundamentalnego, konkretnego, realnego i trwałego jak 

duch. Stąd też fizyka Boga (fizyka ducha) jest fizyką absolutnie inicjalną, pierwotną i 

fundamentalną – totalną meta-fizyką, najbardziej realną i konkretną, lecz równocześnie 

skrajnie inną, skrajnie różną względem fizyki człowieka (fizyki materii). To w obszarze 

całościowej i nadrzędnej fizyki Boga ulokowane są wszelkie inne rodzaje fizyk jako jej 

podzbiory, przypadki szczególe, lokalne warianty, mutacje czy projekty możliwych form 

rzeczywistości. Jedną z nich jest nasz wszechświat, w którym żyjemy i podlegamy 

przemianom zgodnymi z prawidłami znanej nam obecnie fizyki.  

Świat, nasza czaso-przestrzeń, kosmos nie mógł powstać bez informacji jakościowej - 

bez założycielskiego eidos. Energia, traktowana jako substancja świata, jest elementem 

absolutnie koniecznym, ale nie wystarczającym do utworzenia świata. Potrzeba informacji 

jako adekwatnego czynnika zdolnego formatować energię i pozostałe procesy. Ona jest 

absolutnie pierwsza w porządku istnienia (arche) dlatego też musi być czynnikiem 

zewnętrznym – „nie z tego świata”. Jej źródło powinno być meta-fizyczne (czyli „ponad 

fizyczne) i osobliwe. Wobec powyższego, potwierdzając tezę Wheelera, to nie świat 

wygenerował informację, a przeciwnie – informacja wykształciła świat (i wszystkiej jego 

struktury fizyczne, biologiczne, społeczne, etc.). On jest efektem jej działania – swoistą 

pochodną informacji, ciągle emergującej w procesie nieustannego „stawania się” i 

zdeponowanej, zgodnie z sugestiami Platona, w odwiecznym umyśle Boga.  

W Biblii można natrafić na stwierdzenia, które tworzą swoiste paralele i analogi 

rozumienia oraz postrzegania ontologicznego i meta-fizycznego statusu informacji. Punktem 

wyjścia wydaje się być kategoria Słowa Bożego (Mały słownik teologiczny, 1987, s. 419 -420) 
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– zdaniem Wernera Gitta, „najbardziej wartościowa informacja, która kiedykolwiek została 

nadana” (Gitt, 2009, s. 245). Na wstępie należy odróżnić następujące istotne kwestie 

teologiczne. Po pierwsze, Słowo Odwieczne, czyli Druga Osoba Boska – Syn Boży. Słowo, 

które jest Bogiem. Tym, który swoją własną mocą nie tylko stworzył (zainicjował) wszystko 

(tu w znaczeniu „nasz świat"), ale także Tym, który nadal wszystko podtrzymuje w istnieniu 

(funkcjonowaniu, „dzianiu się”). Po drugie, Słowo Wcielone, czyli Jezus Chrystus – 

jednocześnie prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, Zbawiciel i Odkupiciel. Po trzecie, 

słowo Boże – sposób proklamacji orędzia Bożego do człowieka, sposób komunikowania się 

Boga z człowiekiem np. za pośrednictwem proroka (słowo wypowiedziane), ale też rodzaj 

realnego "narzędzia", poprzez które Bóg manifestuje swoje działanie, objawia się Jego moc 

sprawcza (słowo mocy, słowo z mocą).  

Próba szukania paraleli pomiędzy informacją a Słowem Odwiecznym jest błędna. 

Stanowi przykład podejścia redukcjonistycznego. Boga (Syna Bożego) nie można sprowadzić 

tylko do wymiaru informacyjnego – jakiejś wszechpotężnej, generującej uchwytne skutki, 

totalnej proto-informacji czy hiper-informacji. Święty Jan w prologu do swojej ewangelii co 

prawda pisze, iż „na początku było Słowo" (J 1,1) jednak paralela typu "na początku była 

Informacja" w powyższym kontekście jest fałszywa. Nie oznacza to jednak, że wiedza jaką 

dysponuje Bóg nie obejmuje tych problemów jakie możemy przypisać informacji. 

Przeciwnie, Bóg dysponuje ekstremalnie wielką, nieskończoną wiedzą, zdolnościami i mocą, 

a powyższe kwestie stanowią ledwie ułamek boskiego intelektu, umiejętności i potęgi. U 

początku stworzenia świata stoi Słowo – Bóg, a informacja jest niejako ukryta w Słowie – 

dzięki temu może ona pełnić funkcje założycielskiego arche i eidos dla świata. 

Równie fałszywe, jest podejście wiązania Słowa Wcielonego z informacją. Bóg-

Człowiek, Jezus Chrystus żyje w konkretnym czasie historycznym, konkretnym miejscu 

geograficznym, doświadcza wszelkich realnych ograniczeń i trudów wynikających z bycia 

człowiekiem, wreszcie realnie umiera na krzyżu za zbawienie człowieka. W żadnym 

momencie swojej ziemskiej egzystencji nie objawia się jako a-materialny i a-przestrzenny 

czynnik formotwórczy. Przeciwnie, Chrystus nawet po swoim zmartwychwstaniu i 

przeformatowaniu swojego ciała w sposób umożliwiający mu ludzką egzystencje w 

warunkach fizyki ducha, nadal zachowywał swoje czysto materialne cechy – jadł, pił, kazał 

Tomaszowi dotykać swoich ran, aby przekonać go o ich realności, etc.  

Wydaje się, że paraleli związanych z informacją można doszukiwać się w kategorii 

słowa Bożego – słowa wypowiedzianego i słowa mocy (Mały słownik teologiczny, 1987, s. 

418-420). Uważam, iż namysłu wymaga kwestia traktowania słowa wypowiedzianego jako 

informacji o charakterze ilościowym – boskiego komunikatu. W tej sytuacji nadawcą może 

być sam Bóg lub ktoś w jego zastępstwie – boski herold, np. prorok. Odbiorcą jest człowiek, 

on także jest wykonawcą. Swoiste problemy „techniczne" sprowadzają się do sposobu 

głoszenia słowa i użytego języka. Nie rozpatrujemy tu dyspozycji moralnych ani woli 
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podjęcia zobowiązań (związanych z głoszeniem słowa jak i z realizacją postanowień) w 

odniesieniu do ludzkiego nadawcy czy odbiorcy. Wzmiankowany namysł dotyczy kwestii 

charakteru takiego słowa – czy ten rodzaj słowa, nawet z perspektywy teorii informacji, jest 

tylko komunikatem, czy czymś znacznie więcej niż komunikat? Nawet jeśli potraktować 

takie słowo jako komunikat, to czy sam nadawca komunikatu (Bóg) nie wpływa na istotę 

tegoż komunikatu (niezależnie od sposobu przekazu i treści)? Charakter nadawcy, jego 

hierarchiczne usytuowanie, określa wagę i znaczenie owego komunikatu. Dyspozycja bądź 

stwierdzenie zaanonsowana przez człowieka ma nieporównywalnie inną, znacznie mniejszą 

co do ważności, wagę niż taka sama dyrektywa proklamowana przez Boga (lub jego 

wysłannika) – ona automatycznie staje się obowiązującą normą i prawem. Nota bene, ta 

norma i prawo pozostają poza jurysdykcją człowieka – może go bowiem zmienić tylko ten, 

kto je wydał lub jego przełożony. 

Kolejna kategoria słowa Bożego, a mianowicie słowo mocy, może sugerować związki 

z informacją jakościową. Przykładów takiego słowa jest wiele, np. boskie „niech się stanie!” 

(Rdz 1,3) - przy stworzeni świata, „Talitha kum" (Mk 5, 41) - przy wskrzeszaniu, „wstań" (Mt 

9, 5-6) - przy uzdrawianiu etc. Za każdym razem jest komunikat i natychmiastowy efekt – 

realizacja, a właściwie samorealizacja komunikatu. Problem jest podobny – czy to informacja 

jakościowa, czy coś więcej niż ten rodzaj informacji. Warto rozważyć w tej sytuacji tezę, iż 

słowo mocy to coś znacznie więcej niż zasada formotwórcza. Ono zdaję się zawierać w sobie 

taką zasadę, ale samo jawi się jako nieporównywalnie coś większego – nawet w warstwie 

informacyjnej. 

Istnieje zasadnicza różnica w sposobie generowania informacji przez człowieka i 

przez Absolut (Gitt, 2009, s. 248-259). Informacja generowana przez człowieka za pomocą np. 

słowa jest ideą, komunikatem, który zasadniczo domaga się nie tylko odbiorcy, i ale 

demiurga, inżyniera, efektora – kogoś, kto zrealizuje przesłanie zawarte w komunikacie (za 

pomocą odpowiednich narzędzi i tworzywa). Bez wykonawcy nie ma finalizacji 

komunikatu. Informacja generowana przez Absolut w słowie wypowiedzianym, czy tym 

bardziej w słowie mocy, zdaje się działać inaczej. Nie będzie błędu w stwierdzeniu, iż jest 

ona równocześnie i komunikatem i dyrektywą ("stań się!") i planem i czynnikiem 

formotwórczym i narzędziem. Można powiedzieć, że jakimś trafem informacja wchodzi w 

„skład/strukturę” słowa Bożego. Ono samo działa w sposób, który wyklucza potrzebę, a 

tym bardziej konieczność udziału wykonawcy (choć może być użyty). Czy to oznacza proces 

samorealizacji?.  

W ujęciu lingwistycznym istotę słowa Bożego zawiera hebrajskie pojecie dabar 

(Słownik biblijny, 1984, s. 139). W pierwszym rzędzie wyraża ono objawienie prorockie, 

przez to słowo objawia się moc Boża, stanowi świadectwo stałej obecności Boga i jego 

działania, wreszcie jest mocą działającą przez Absolut. Bez wątpienia dabar to nie zwykły 

dźwięk (vox) (Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, 1983, s. 359). Ma ono moc 
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sprawczą. Słowo Boże (Verbum Dei) wypowiadane w każdej mszy świętej w trakcie czytania 

Ewangelii ma realną moc gładzenia grzechów (czego wyrazem jest formuła wypowiadana 

przez kapłana – „niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy”). Dabar oddziałuje 

całościowo, obszarowo. Gdy pochwyci w swój obszar oddziaływania przemienia, 

przekształca, przeobraża wszystko zgodnie z zawartą boską dyrektywą. Być może to 

nieuprawniona sugestia, ale dabar w swoim działaniu zdaje się nawiązywać do działania 

pola fizycznego bądź pola informacyjnego.  

 

Zakończenie 

 

Podsumowując dotychczasowe analizy należy stwierdzić, iż problematyka związana 

z kategorią informacji odsłania całe spectrum frapujących zagadnień. Żadna z poruszonych 

kwestii nie została dogłębnie omówiona i wyjaśniona – w obecnej postaci każda stanowi 

jedynie przyczynek do dalszej dyskusji i zachętę do poszukiwań. Każdej towarzyszy 

natrętne, ale i mobilizujące pytanie sceptyka – czy nie istnieje inne rozwiązanie?; czy zostały 

już wyeliminowane wszystkie inne sensowne przyczyny i czynniki? Nie ma zatem 

zakończenia i finalnych konkluzji. Są otwarte drzwi oraz zaproszenie do wędrówki, wszak 

każdy z badaczy to autentyczny homo viator – pielgrzym podążający do źródła wiedzy. 
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