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SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY CZY SPOŁECZE ŃSTWO INFORMACJI? 

 

 

Jednym z najbardziej zakorzenionych w potocznej świadomości określeń opisujących 

współczesną rzeczywistość, jest stwierdzenie, że żyjemy w erze informacji. Społeczeństwo 

informacyjne, informatyczne, komunikacyjne, sieciowe, społeczeństwo wiedzy, wszystkie te 

pojęcia są próbą wyznaczenia pól denotacyjnych, umożliwiających doprecyzowanie, o jaki 

rodzaj społeczeństwa chodzi. Jednak wbrew powszechnej tendencji do synonimowego 

używania tych pojęć, każde zwraca uwagę na inne aspekty „ery informacji”. Dotyczy to w 

szczególności dwóch spośród nich: społeczeństwa informacji i społeczeństwa wiedzy.  

W roku 1968  Kenichi Koyama w swojej pracy zatytułowanej Introduction to 

Information Theory, po raz pierwszy użył pojęcia  - johoka shakai, czyli społeczeństwo 

informacyjne, dla określenia społeczeństwa, w którym niematerialna informacja ma większą 

wartość niż dobra materialne.1 

Thomas Hylland Eriksen definiując pojęcie społeczeństwa informacyjnego zwraca 

uwagę na dwie, jego zdaniem najistotniejsze cechy, w tego typu społeczeństwie głównym 

produktem jest informacja oraz we wszystkich dziedzinach produkcji wykorzystywane są 

zintegrowane technologie informacyjne.2 

Zdaniem Kazimierza Krajewskiego „społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo 

zarówno szerokiego dostępu do informacji, jak i faktycznej partycypacji w systemach 

informacyjnych, czyli w tak zwanej sieci. Informacja staje się podstawowym dobrem i 

czynnikiem społecznego rozwoju. Sama informacja i dostęp do niej stanowią czynniki 

samookreślania się członka społeczeństwa”.3 

Jeszcze inny aspekt tego pojęcia wydobywa definicja J. Nagórnego, który wskazuje na 

pewne warunki konieczne do powstania tego typu społeczeństwa, jego zdaniem warunkiem 

podstawowym jest dostępność członków społeczeństwa do najnowszych technologii 

gromadzenia i rozpowszechniania informacji, oraz wpływ tych technologii na struktury 

organizacyjne społeczeństwa. Konsekwencją tego, jest tworzenie się tzw. „gospodarki 

informacyjnej”, czyli obszaru, w którym przybywa osób zatrudnianych w celu tworzenia i 

przekazywania informacji, ale także sama informacja staje się produktem.4  

Przytoczone definicje wskazują na zakres cech wyznaczających pole denotacyjne  

pojęcia - społeczeństwo  informacyjne. Na koniec tej prezentacji, w formie podsumowania, 
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zostanie przytoczone stanowisko Agnieszki Pawłowskiej, która pokusiła się o zebranie 

elementów najczęściej pojawiających się w definicjach społeczeństwa informacyjnego. Do 

elementów tych, jej zdaniem, należą: 

• materializm informacyjny czyli traktowanie informacji jak dobra o charakterze 

ekonomicznym, 

• rozpowszechnienie technologii informatycznych, 

• bogactwo informacji i kanałów jej przesyłania, 

• łączenie różnych technologii informacyjnych, 

• zdominowania gospodarki przez sektor informacyjny, 

•  przypisywanie wysokiego statusu dziedzinom zajmującym się rozwojem 

technologii informacyjnej.5 

Do zestawu tego można jeszcze dołączyć cytowane wcześniej założenie Krajewskiego: 

• Informacja jest dla członków tego społeczeństwa podstawą do budowanie 

własnej tożsamości.  

Określenie – społeczeństwo wiedzy – wydaje się jednym z najbardziej kluczowych 

pojęć w poglądach Petera F. Druckera. P. F. Drucker pojęcie - społeczeństwo wiedzy 

umieszcza w kontekście historycznym opisując istotę przemian społecznych, jakie zaszły i 

nadal zachodzą.  

P. F. Drucker  dokonując analizy  procesu powstawania społeczeństwa wiedzy 

wychodzi od analizy struktury społecznej XX wieku. Pod koniec XIX wieku i na początku 

XX, najliczniejszą grupę społeczną wciąż stanowili właściciele gospodarstw rolnych, oraz 

pracownicy obsługujący te gospodarstwa, ale niejako równolegle już kształtowała się grupa, 

nazywana przez Karla Marksa proletariatem, P. F. Drucker określa ją mianem robotnika 

przemysłowego (industrial worker). W latach pięćdziesiątych robotnicy przemysłowi byli 

grupą, która dzięki silnej pozycji związków zawodowych, w które się zrzeszali, miała 

największy  wpływ społeczny. Sytuacja ta uległa zmianie pod koniec XX wiek. „W roku 1990 

nastąpił[…]nieodwracalny schyłek potęgi robotników i związków zawodowych. Ich liczba 

zmalała, stała się wręcz marginalna. Podczas gdy w latach pięćdziesiątych robotnicy 

amerykańscy, stanowili około dwóch piątych wszystkich czynnych zawodowo, to na początku 

lat dziewięćdziesiątych tworzyli już mniej niż jedną piątą[…]”. 6 Miejsce robotników 

przemysłowych zastąpili technicy, czyli „[…]ludzie którzy pracują własnymi rękami, jak i 

głową pełną teoretycznej wiedzy”.7 Technicy lub jak nazywa ich P.F. Drucker „ludzie 

wiedzy” muszą  spełniać określone wymagania, po pierwsze w ich przypadku wykonywanie 
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pracy wymaga przyswojenia sobie konkretnej wiedzy, czyli jest związane z rzetelnym 

formalnym wykształceniem, po drugie wymaga zdolności do zastosowania nabytej wiedzy i 

po trzecie wymaga świadomości, że proces uczenia jest procesem ciągłym. P. F. Drucker 

zdaje sobie sprawę, że takie wymogi mogą dotyczyć ograniczonej ilości osób, jego zdaniem 

jednak, nie ilość buduje wiodącą pozycje tej grupy. Grupę tę Jeremi Rifkin nazywa klasą 

ekspertów. „Klasa ekspertów jest zróżnicowaną grupą ludzi, których łączy stosowanie 

najnowocześniejszych technologii informatycznych do identyfikacji, analizy i rozwiązywania 

problemów. Są to twórcy, manipulatorzy i dostawcy informacji, których strumień płynie przez 

globalną gospodarkę ery nowego przemysłu i nowych usług”.8    

O dominującej pozycji tej grupy decyduje rodzaj zmian, jakie zachodzą w 

społeczeństwie w efekcie działań przez nią podejmowanych. Do najistotniejszych z nich 

zalicza P. F. Drucker postawienie w centrum uwagi społeczeństwa wykształcenia oraz 

instytucji do tego powołanych, to zwiększa konkurencyjność. Tendencja ta jest doskonale 

widoczna w przytaczanych przez Jeremiego Rifkina danych dotyczących zmiany struktury 

zarobków. Roczny zarobek klasy ekspertów, którzy stanowią 20% zatrudnionych9, wynosi 

1755 miliardów dolarów czyli ich dochód jest większy niż pozostałych 80%.10 

Kolejną konsekwencją jest duży rozwój organizacji, bo tylko organizacje są w stanie 

koordynować i wykorzystać wiedzę ekspercką, a taki charakter ma wiedza „ludzi wiedzy”. 

Wiedza poszczególnych jednostek jest wiedzą specjalistyczną, dotyczącą tylko wąskiego 

obszaru rzeczywistości i w takim sensie nie ma znaczenia, nabiera go dopiero w kontekstach 

innej specjalistycznej wiedzy, a konteksty te mogą zapewnić jedynie organizacje. 

„Społeczeństwo wiedzy jest społeczeństwem organizacji, w którym praktycznie każde zadania 

społeczne jest wypełniane przez organizację.” 11Dlatego P.F. Drucker wprowadza pojęcie 

społeczeństwa pracowniczego,  chcąc w ten sposób pokazać jak dochodzi do „przejęcia” 

przez tę grupę środków produkcji oraz, jak istotną rolę pełnią w tym ”przejęciu” fundusze 

emerytalne, będące jego zdaniem „[…] głównym jeśli nie jedynym, źródłem kapitału w 

społeczeństwie wiedzy.”12   

Skoro społeczeństwo wiedzy jest społeczeństwem organizacji, to konsekwencją tego 

jest wzrost pozycji menadżera. To menadżer kierując organizacją stawia przed nią cele i 

koordynuje potencjał wiedzy  swoich pracowników. Ale takie działania również wymagają 

wiedzy. Zatem istotą zarządzania zdaniem P.F. Druckera „[…]jest produktywne 

wykorzystanie wiedzy. Innymi słowy zarządzanie jest funkcją społeczną.” 13Ta znacząca rola 

menadżerów musi być jednak równoważona przez intelektualistów jako źródło wiedzy. 
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Kolejną cechą jaką przypisuje P.F. Drucker społeczeństwu wiedzy jest jego 

mobilność. „Mobilność oznacza, że w społeczeństwie wiedzy społeczne wyzwania i zadania  

ulegają znacznemu zwielokrotnieniu. Ludzie nie mają już ‹korzeni›. Nie mają już ‹sąsiedztwa›, 

od którego zależy gdzie żyją, co robią, a nawet jakie mogą mieć ‹problemy›. Społeczeństwo 

wiedzy z definicji jest społeczeństwem konkurencyjnym; wiedza dostępna jest dla każdego, 

każdy powinien znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce, powinien mieć własne aspiracje. 

Takim społeczeństwie ludzie bardziej niż kiedykolwiek mają szansę osiągnąć sukces. W 

społeczeństwie tym, również z definicji więcej ludzi ma szansę odnieść również porażkę lub 

przynajmniej nie wygrać”. 14 

Taki rodzaj społeczeństwa stawia również nowe wyzwania przed rządem. Organizacje 

społeczeństwa wiedzy są innowacyjne i przedsiębiorcze, muszą takie być, żeby móc aktywnie 

wykorzystywać wiedzę swoich członków, zdaniem P.F. Druckera rząd musi dostosować się 

do tych wymogów. Innowację P. F. Drucker rozumie jako ciągłe odcinanie się od przeszłości, 

przejawiające się  eliminowaniem  przestarzałych technologii i sposobów myślenia oraz 

gotowości przeorganizowywania się w celu usprawnienia przedsiębiorczości.15 Realizacja 

tych założeń wymaga niezależności, ciągłego dostosowywania się do sytuacji, działania w 

obszarze mikro, a to wiąże się z decentralizacją. Zadaniem rządu jest nie przeszkadzać w tego 

typu działaniach planowaniem, które bardzo usztywnia i spowalnia proces zarządzania, a na 

pewno nie pozwala na ciągłe dostosowywanie się do sytuacji. 

Wszelkie trudności spowodowane brakiem dostosowywania się programów 

rządowych do zmieniającej się rzeczywistości, ma  przełamać specyficzna dla społeczeństwa 

wiedzy, aktywna postawa obywatelska, której obecnie typowym przejawem są tzw. agencje 

non profit. Aktywna postawa społeczna jest możliwa dzięki naturalnej dla człowieka 

potrzebie bycia w społeczności, jednak w tym przypadku, podstawą budowania grup ma być 

wzajemne zrozumienie i wynikające z niego zaangażowanie, a nie efekt sąsiedztwa lub 

izolacji. Mobilność społeczeństwa wiedzy zapewni możliwość realizacji tego warunku. 

Uzupełniając wizję P.F. Druckera warto na koniec przytoczyć sposób, w jaki rozumie 

rolę osoby wykształconej, skoro, to właśnie ona, stanowi centrum społeczeństwa wiedzy.   

Jego zdaniem nie da się utrzymać wizji humanistycznego modelu osoby 

wykształconej, bowiem  taki rodzaj wykształcenia nie umożliwia rozumienia rzeczywistości, 

ale zaznacza jednocześnie, że człowiek wykształcony musi znać korzenie wiedzy. Stąd bardzo 

wysokie wymagania stawiane przez P.F. Druckera. „Pojecie osoby wykształconej musi mieć 

charakter uniwersalny, ponieważ społeczeństwo wiedzy jest społeczeństwem globalnym.[…] 

nie potrzebujemy i nie musimy stawać się ludźmi renesansu, posiadającymi wszechstronną 
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wiedzę. Prawdopodobnie będziemy coraz bardziej wyspecjalizowani. Potrzebujemy jednak – i 

w ten sposób będziemy określać osobę wykształconą – umiejętności rozumienia różnych 

dziedzin wiedzy. Czego dotyczy każda z nich? Czym się zajmuje? Jakie są jej najważniejsze 

zagadnienia i teorie? Jakie nowe poglądy stworzyła? Jakie są najważniejsze niezbadane 

obszary, problemy i wyznania?”16  

Wizja współczesnego społeczeństwa opisywana przez Druckera, ma w dużym stopniu 

charakter życzeniowy, również jego definicja osoby wykształconej może wydawać się nieco 

nierealistyczna i wewnętrznie sprzeczna, bo z jednej strony zakłada brak wszechstronności, 

ale z drugiej wymaga znajomości najważniejszych zagadnień, problemów badawczych i 

propozycji rozwiązań, czyli teorii funkcjonujących w danej dziedzinie. Czy nie na tym polega 

wszechstronność?  

Nasuwają się zatem wątpliwości, co do możliwości realizacji wizji P. F. Druckera.  

Wątpliwości te dotyczą podstawowego pytania - czy istnieje proste przejście od 

społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy, czy mieć informacje to, to samo co 

wiedzieć, czy społeczeństwo, które stawia informacje w centrum wszystkich swoich działań 

jest już społeczeństwem wiedzy? 

Dalsza część niniejszych rozważań stanowi drobny przyczynek do powyżej 

stawianych pytań.  

Niektórzy autorzy utożsamiają pojęcie informacji i wiedzy, np. zdaniem Kazimierza 

Kszysztofka „informacja to całokształt wiedzy niezbędnej do funkcjonowania różnych 

dziedzin życia”.17   

Jednak kiedy przyjrzeć się  bliżej tym pojęciom wyraźne stają się różnice. Wiedza 

musi spełniać pewne wymogi, „klasyczne rozumienie wiedzy implikuje prawdę i pewność tego 

co wiemy; także to, że musimy posiadać dostateczne racje do uznania tego, co wiemy, za 

prawdziwe.”18 Klasyczna definicja wiedzy nie pozostaje w sprzeczności z definicją osoby 

wykształconej P. F. Druckera, różnica polega jedynie na tym, że P. F. Drucker kładzie nacisk 

na zakres wiedzy i sposób jej wykorzystania. 

Zatem wiedza „jest to zespół przekonań zgodnych z rzeczywistością, ogół umiejętności 

ludzkich albo danego umysłu, ale też zasób wiadomości z jakiejś dziedziny.” 19 Wiedza składa 

się z informacji usystematyzowanych i umieszczonych w kontekście, przetworzonych przez 

pryzmat naszego doświadczenia, czyli jest to odpowiednia analiza i synteza, informacji. 

Informacja natomiast, to zbiór, suma danych, połączonych wewnętrznie, np. 

tematycznie, nabierających znaczenia w kontekście innych informacji. Informacje należy 

traktować jako materiał, który można przetwarzać, pomnażać oraz przekazywać20. Wiedza 
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jest już przekształconą informacją, ale także tym co umożliwia przekształcanie informacji w 

nowe informacje lub w nową wiedzę, na zasadzie budowania logicznych związków. 

Informacje mogą być prawdziwe lub fałszywe, wiedza jeżeli nie zostanie podważona jest 

pewna.  

Z powyższych ustaleń widać, że być poinformowanym, to nie to samo co wiedzieć, bo 

wiedza między innymi zakłada, że dysponując nią można ocenić, które informacje są 

prawdziwe, a które nie. 

Nasuwa się kolejne pytanie, czy potrafimy korzystać z informacji, które mamy? Czy 

daje się utrzymać w mocy założenie filozofów społecznych dotyczące społeczeństwa 

obywatelskiego, że swobodny dostęp do informacji na dowolny temat,  jest wystarczającym 

warunkiem do budowania poglądów i wydawania sądów, a w konsekwencji podejmowania 

świadomych decyzji?  

Zdaniem niektórych badaczy fakt, że informacja pełni tak istotne funkcje we 

współczesnym społeczeństwie ma też negatywne skutki.  Na przykład żadne ze społeczeństw 

nie cierpiało na taki nadmiar informacji, T. H. Eriksen twierdzi, że podstawową 

umiejętnością, jaką należy wykształcić w dzisiejszym świecie jest chronienie się przed 

99,99% docierających do nas informacji i skupienie się na rzetelnym wykorzystaniu  0,01%.21  

Jeszcze dobitniej sytuację tę opisuje Neil Postman, jego zdaniem informacja stała się 

rodzajem śmieci, „które nie tylko nie potrafią udzielić odpowiedzi na najbardziej podstawowe 

pytania człowieka, lecz też są ledwie przydatne, gdy chcemy nadać spójny kierunek 

rozwiązaniu jakiegokolwiek problemu” dalej komentuje powody takiej sytuacji- „informacja 

pojawia się niezróżnicowana, do nikogo konkretnie niekierowana, w ogromnej objętości i z 

szaloną prędkością, oderwana od teorii, znaczenia lub celu.”22 Idąc tym tropem  N. Postman 

przekornie odpowiada na pytanie o to, jakie problemy współczesności rozwiązuje informacja 

– „jak wytwarzać, gromadzić i rozprowadzać  więcej informacji, wygodniej szybciej niż 

dotąd. Informacja zyskuje status metafizyczny: staje się zarówno środkiem, jak i celem 

ludzkiej twórczości”. 23  

Traktowanie informacji, jako celu samego w sobie, jest jednym z problemów, w 

realizacji wizji społeczeństwa wiedzy, przykładem na to mogą być nałogowi odbiorcy 

informacji „serfujący” w sieci, dla których podstawowym  kryterium doboru informacji jest 

jej nowość. Jest to rodzaj konsumpcji informacyjnej, opartej na postawie, w której  nie chodzi 

o możliwości wykorzystania danej informacji, co ona może wnieść do sposobu widzenia  

rzeczywistości, ale o sam fakt posiadania informacji. Ten rodzaj nawyku konsumenckiego 

został zainicjowany przez rozpowszechnienie się szeroko rozumianych środków masowego 
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przekazu, pewne jest jednak to, że obecne możliwości technologiczne przesyłania informacji 

tylko ten efekt pogłębiają. Ilościowe podejście do informacji jest także widoczne w 

kryteriach,  jakie stosują internauci do oceny swojej pozycji „bycia w sieci”, należą do nich 

rodzaj łącza oraz jego pojemność. Każde z tych kryteriów jest związane z ilością i szybkością 

docierających informacji. Konsekwencją ilościowego podejścia do informacji jest  skracanie 

kontekstów, w których informacja nabiera znaczenia, np. zamiast długiego komentarza 

wyjaśniającego przyczyny i konsekwencje jakiegoś zdarzenia, podaje się jedynie to, że dane 

zdarzenie miało miejsce, ale wtedy trudno mówić o rozumieniu czy wiedzy. 

Inną trudnością w transformacji społeczeństwa informacyjnego w społeczeństwo 

wiedzy, może okazać  się zbyt duże zawierzenie technologiom informatycznym w  trafności 

opracowywania informacji. Przed tego rodzaju zagrożeniem przestrzegał ojciec cybernetyki 

Norbert Wiener – „nie powinniśmy oczekiwać, że nasi nowi mechaniczni niewolnicy dadzą 

nam świat, w którym będziemy mogli odpocząć od myślenia. […]Świat przyszłości będzie 

coraz bardziej wytężonym zmaganiem się z ograniczeniami naszej inteligencji, a nie 

wygodnym hamakiem, w którym się ułożymy, żeby być obsługiwani przez naszych robotów-

niewolników.”24 To prawda, że technologia informatyczna umożliwia niespotykane do tej 

pory przyspieszenie w nabywaniu wiedzy. Zdaniem A. Tofflera zastosowanie komputerów do 

przetwarzania skomplikowanych i różnorodnych danych bardzo przyspieszyło rozwój wiedzy. 

Jako przykład podaje tempo, z jakim odkrywa się obecnie pierwiastki. Przed Gutenbergiem 

znano dwanaście pierwiastków, w jego czasach wynaleziono trzynasty, przez kolejne 

czterysta pięćdziesiąt lat odkryto około siedemdziesięciu, przy czym w XX wieku tempo ich 

odkrywania wynosiło jeden na trzy lata.25 Musimy jednak pamiętać, że to ludzie decydują o 

sposobie przetwarzania tych danych, i w tym ich rola jest nie do zastąpienia.  Nie w 

wykorzystaniu technologii do przetwarzania danych tkwi źródło zagrożenia, problemem jest, 

to że ludzie mogę przestać chcieć myśleć np. z powodu tzw. „przeładowania informacjami”26. 

Już w tej chwili komputery zastępują bardzo wiele czynności, na przykład podczas pisania 

tekstu wykorzystywane są kontekstowe korektory, które niezależnie od intencji piszącego 

dokonują zmian zgodnie z tym, jak zostały zaprogramowane, jeżeli nie śledzimy uważnie 

teksu, może się okazać, że zmiany dokonane korektorem wypaczają sens wypowiedzi. Innym 

przykładem jest postępujący zanik wiedzy na temat poprawności pisowni wyrazów, i błędy z 

tego wynikające, bo komputer nie poprawił. Te banalne przykłady pokazują nie tyle 

szkodliwość tego typu zaniedbań, ile raczej rodzaj tendencji do uciekania w lenistwo 

poznawcze na rzecz zaufania do narzucanych przez programy sposobów przetwarzania 

informacji. W sytuacji kiedy nie musimy myśleć, bo zakładamy, że technologia zrobi to za 
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nas, zbyt chętnie możemy z myślenia rezygnować, rezygnacja z myślenia oznacza skazanie 

się na życie w nieopracowanych zbiorach danych, a w konsekwencji, na większe lub mniejsze 

zagubienie w rzeczywistości. Jeszcze dramatycznej sytuację tę rozpoznaje Paul Virilio w 

swojej książce Bomba informacyjna, jego zdaniem od wiary w możliwości techniki 

nieświadomie przeszliśmy do dogmatyzmu totalitarnego technokultu, „nie domyślając się 

nawet tego, staliśmy się spadkobiercami i potomkami przerażających przodków, więźniami 

dziedzicznych wad, przekazywanych już nie przez geny, nasienie czy krew, lecz w wyniku 

niewypowiedzialnego technologicznego zakażenia”27, którego źródłem jest sieć autostrad 

informacyjnych. 

P. F. Drucker widzi rozwiązanie tych problemów w specjalizacji i budowaniu 

skutecznych systemów organizacji, umożliwiających syntezę poszczególnych fragmentów 

wiedzy w spójny obraz rzeczywistości, czyli dobrze zarządzane instytucje zatrudniające 

specjalistów.  Zdaniem N. Postmana  takie myślenie jest przejawem technopolu, czyli kultury 

w której technika pełni dominującą funkcję. Jego zdaniem mechanizm obiegu informacji w 

technopolu jest następujący – technologia umożliwia większy przepływ informacji, w miarę 

wzrostu ilości informacji konieczne jest budowanie mechanizmów jej kontroli, ale ani 

specjalizacja ani biurokracja, którą określa jako „skoordynowaną serię technik służących do 

redukcji informacji, która wymaga przetworzenia”28 nie mogą sprawdzić się jako filtry 

antyinformacyjne.29W przypadku biurokracji  kontrola jest sprawowana instytucjonalnie, po 

przez przypisywanie wartości określonym rodzajom informacji – instytucje definiują, jaki 

rodzaj informacji należy uznać za istotny, a jaki nie, warto w tym miejscu przypomnieć, że 

właśnie taką rolę przypisuje P. F. Drucker menadżerom. Jako jeden z przykładów 

sprawowania tego typu kontroli można uznać organizacje edukacyjne, w ramach których 

budowane są standardy nauczania. Program  nauczania jest  de facto programem zarządzania 

informacją: „definiuje i kategoryzuje wiedzę i w ten sposób systematycznie 

wyklucza[…]degraduje pewne rodzaje informacji”30. Nie to, jednak stanowi problem, że 

instytucje zarządzają informacjami, problemem jest konieczność określenia teorii oraz celu  

działania danej instytucji.  Zdaniem N. Postmana paradoks tej sytuacji polega na tym, że 

teorie są  narzędziem pozwalającym w zalewie informacji organizować otrzymywane 

informacje, ale z kolei nadmiar informacji powoduje dewaluowanie się wiedzy, która w tych 

teoriach jest zawarta, a to pozbawia odbiorów narzędzi do systematyzowania informacji,  i 

jest to też powód dla, którego biurokracja nie może zrealizować swojej funkcji. 

W przypadku  specjalizacji, którą określa jako ”drugi ważny środek techniczny, za 

pomocą którego technopol walczy zaciekle z informacją” 31 N. Postmana formułuje 



 9 

następujące zarzuty, po pierwsze specjalizacja jest formą uprawomocnienia ignorancji, 

specjalista ma prawo znać się tylko na tym czym się zajmuje, po drugie specjalizacja zaczyna 

obejmować dziedziny, w których o specjalizacji nie może być mowy, dotyczy to przede 

wszystkim nauk społecznych. Specjalizacja wiedzy zakłada ograniczenie, specjaliści 

rozumieją świat swojej specjalności, jak widząc zaledwie kawałek rzeczywistości można 

wnioskować pewnie o jej reszcie, jak od tego co bardzo uszczegółowione można przechodzić 

do rozumienia różnych dziedzin wiedzy? Wbrew sugestiom  P.F. Druckera N. Postman takie 

podejście uważa za typowy przejaw myślenia technopolistycznego, zakładającego możliwość 

zmaksymalizowania przewidywalności i kontroli wszystkich dziedzin życia, stąd 

przeniesienie uwagi z zawartości znaczeniowej informacji - jaki ona ma sens, na aspekty 

związane z jej przesyłem, czyli ile mogę jej otrzymać, pobrać, itd. 

Sytuację tę bardzo adekwatnie diagnozuje T. H. Eriksen –„Potrzeba filtrów, radarów i 

zasad organizacji wiedzy staje się przytłaczająca. Czy jednak rzeczywiście? Czy może raczej 

jest tak, że coraz więcej ludzi przyzwyczaja się do życia w świecie, w którym kolorowe strzępy 

informacji pędzą bezładnie i we wszystkich kierunkach, a oni nie widzą w tym już problemu? 

Podejrzewam, że właśnie to dzieje się z wieloma z nas, a jeśli faktycznie tak jest, to 

niezamierzonym skutkiem rewolucji informacyjnej może okazać się fundamentalne 

przekształcenie pojęcia wiedzy.”32 

Zygmund Bauman wiedzę tę postrzega bardzo dynamicznie -  „musi więc człowiek 

ponowoczesny celować nie tyle w odnajdywaniu logiki w chaosie zdarzeń i wzorów 

geometrycznych w gmatwaninie plam, ile raczej w sztuce rozbiórki czy rozsypywania wzorów 

na zawołanie[…]. A jeszcze lepiej, by układaniem wzorów w ogóle sobie człowiek głowy nie 

zaprzątał…”33by zbudował sobie nawyk odchodzenia od nawyków. Postulat tego rodzaju jest 

widoczny również w wizji nowoczesnej szkoły i procesu kształcenia A. Tofflera, który 

przyjmuje, że istota uczenia ma opierać się na instruowaniu uczniów, jak mają się uczyć, 

oduczać i ponownie uczyć. Ale uczyć się, to nie odbierać informacje, to poznawać sposoby 

klasyfikowania  i przeklasyfikowania informacji, oceny ich wiarygodności, przechodzenia od 

konkretu do abstrakcji i na odwrót, to także rozpatrywanie różnych punktów widzenia. 34 

Na zakończenie warto ponownie odnieść się do pytania o możliwość 

urzeczywistnienia wizji społeczeństwa wiedzy P. F. Druckera. Wydaje się ona realistyczna 

wtedy, kiedy powszechna stanie się rezygnacja z postawy mieć informacje, na rzecz postawy 

wiedzieć. 
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