
Informacja * Wiedza * Mądrość 

Nasze ślady – Potęga informacji  

 “Informacja, informacja, informacja !” – ileż to razy słyszymy ten termin w różnych 

sytuacjach i kontekstach.     

 Nietrudno spotkać wypowiedź odwołującą się do łańcucha skojarzeń informacji, wiedzy i 

mądrości.  

 Brak jednoznacznych określeń tych pojęć. Można spotkać się z trzema podejściami: 

• Próba skonstruowania definicji. Okazuje się, że w odniesieniu do wszystkich trzech 

pojęć nie ma jakiejś jednej, zadowalającej definicji: powstają różne i nie ma podstaw 

do zakwestionowania żadnej z nich. Którą więc wybrać? 

• Opis danego pojęcia poprzez cechy czy funkcje, jakie można mu przypisać. Jest 

jednak tylko częściowe wyjaśnienie: nie ma pewności, że wszystkie takie cechy czy 

funkcje zostały uwzględnione. 

• Przedstawienie pojęcia na przykładach. Takie rozwiązanie znajdujemy w 

szczególności w pracy Ryszarda Hodurka (2007), gdzie jako przykłady mądrości 

autor przytacza m.in. takie oto sentencje:  

– mądrość to wiedza wykuta w doświadczeniach, 

– narzekamy na życie, a nie chcemy końca, 

– niech się cnota nie wstydzi, 

– jeśli za cokolwiek cenisz kobietę – kochaj,  

– życia nie ucz się z książek, ale z dni i nocy, przeżywanych całym umysłem i sercem. 

Naturalnie, podawane przykłady muszą być uogólnione, aby można było znich 

wyprowadzić wniosek. Niestety, czasami może to prowadzić do mylnych konkluzji – jak w 

przypadku innych uogólnień.  

• Posługiwanie się danym pojęciem z pominięciem czy przynajmniej jakąś 

interpretacją. Zakłada się, że każdy powinien wiedzieć, co mówiący ma na myśli. A 

jeżeli myśli inaczej, to wstyd. Według Jamesa Gleicka (2012), John von Neumann, 

współwynalazca komputera, miał podobno zalecać Claudowi Shannowi, autorowi 

teorii komunikacji (teorii informacji), aby bez ograniczeń posługiwał się terminem 

entropia. Argumentował, że ponieważ w zasadzie nikt nie będzie rozumiał, co  

znaczy ten termin, to Shannon w ten sposób będzie w stanie zawsze wygrać w każdej 

dyskusji.  

 Nasze założenia: 



• Informacja: treść komunikatu opisująca określoną rzeczywistość (obiekt). 

• Wiedza: opis wyjaśniający zjawiska, zdarzenia, procesy. 

• Mądrość: podstawy do podejmowania racjonalnych, ale i etycznych działań.  

  Analogie (niektóre): 

� Wszystkie są niematerialne. Stąd potrzeba znalezienia odpowiednich nośników 

materialnych, które mogłyby posłużyć do ich powielania i przenoszenia w czasie i 

przestrzeni. 

� Wszystkie cechują się nieprzeliczalną liczbą swoich cech, własności i funkcji. Stąd 

owa trudność w znalezieniu zadowalających definicji. 

� Wszystkie mają rozkład asymetryczny. Stąd nieustanne dążenie do pozyskania 

brakujących elementów.   

� Niektóre porcje tych zasobów mają tendencję do szybszego przenoszenia się w czasie 

i przestrzeni, inna zaś przenoszą się wolniej. Te pierwsze Richard Dawkins (2012), 

biology i genetyk, zajmujący się badaniami nad ewolucją w przyrodzie, nazwał 

memami (od memory) i dostrzegł w nich duże podobieństwo do genów, co pozwoliło 

mu sformułować tezę o dużej roli memów w rozwoju ludzkości.  

 Różnice (niektóre):  

♦ Różnice w funkcjach: informacja opisuje świat; wiedza wyjaśnia zdarzenia; mądrość 

daje podstawy do podejmowania decyzji i działań (jak żyć?). 

♦    

 Wnioski (niektóre): 

� Wszystkie pojęcia stanowią nieodłączny składnik rzeczywistości, w której żyje człowiek. 

Ale każdy z ich pełni inną rolę. Z tego względu można założyć, że żyjemy w przestrzeni 

(przynajmniej) trójwymiarowej. Nie można redukować tej przestrzeni do jakiegoś 

jednego wymiaru (pojęcia).  

� Każdy z tych składników ma swoje cechy i pełni własne, specyficzne funkcje.  

� Każdy z tych składników odzwiercielda osobowość człowieka: pozostawia jakiś jego ślad 

w obszarze, w którym wypadło człowiekowi egzystować. Nie które z tych śladów 

pozostawiamy świadomie, inne natomiast powstają niejako poza nami, w rezultacie 

naszej działalności, a czasami zupełnie poza naszymi intencjami, jak na przykład „ślad” 

naszych urodzin w postaci metryki urodzenia lub „ślad” zgonu w postaci świadectwa 

zgonu. 



Niektóre „ślady” rozpływają się szybko w przestrzeni, inne natomiast mają swoistą 

energię, która pozwala im przetrwać długo dzięki przenoszeniu się z umysłu jednego 

człowieka do umysłu innego, gdzie znajdują sobie dogodne środowisko do „zadomowienia 

się” i do przeniesienia się do następnego człowieka. Jak już wspomnieliśmy, Richard 

Dawkins nazwał je memami. Są to dowolne porcje treści, które spełniają trzy warunki: są na 

tyle atrakcyjne, że stają się treścią powielaną w danym środowisku (tworzą własne kopie), są 

trwałe (nie rozpływają się szybko w niebycie) oraz przejawiają cechę dokładności replikacji, 

mimo że czasami proces replikacji może ulegać zakłóceniom, co sprawia, że pojawiająca się 

kopia memu jest nieco innego niż oryginał.  

Dawkins memy odnosi do informacji. Nie ma wszakże powodów, aby nie odnaleźć je 

także w wiedzy i mądrości.  

Dzięki temu procesowi pojawiający się mem staje się śladem konkretnego człowieka, 

który okazał się jego autorem. W ten sposób taki mem staje się cząstką owego autora. 

Dawkins pisze: „Po naszej śmierci pozostają po nas dwie rzeczy: geny i memy. (…) do dnia 

dzisiejszego na świecie ostał się może jeden lub dwa, a może nie ostał się żaden z genów 

Sokratesa, ale czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Zestawy memów (czyli myśli, idei i dzieł – 

dopisek B.S.) Sokratesa, Leonarda, Kopernika czy Marconiego wciąż są pełne wigoru”.  

 

Wniosek terminalny 

W celu przedłużenia swojego bytu człowieka powinien dążyć do pozostawienia po sobie 

pewnej liczby memów. Trzeba tylko pamiętać, aby niosły one treści pozytywne, etyczne.  
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