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Przeprowadzenie badań nad statusem informacji w filozofii Karla Raimun- 
da Poppera nie jest zadaniem prostym. Wymaga w pierwszej kolejności uprze
dniego odszukania płaszczyzny, na której można w ogóle mówić o Popperow- 
skiej koncepcji informacji. Taką trudność dostrzegł i niejako wypomniał wie
deńskiemu filozofowi Bertram Brookes. Jego zdaniem, Popper wręcz ignoro
wał zagadnienie informacji, co jednak nie przeszkodziło Brookesowi w próbie 
zastosowania idei świata 3 w informacji naukowej (information science)1. Wy
korzystanie koncepcji Poppera jako filozoficznej podstawy dla nauki o informa
cji, jak i pewne propozycje Brookesa, wywołały ożywioną dyskusję2.

Celem rozważań nie będzie jednak dowodzenie, na ile słuszne jest stano
wisko Brookesa bądź jego oponentów, lecz dogłębna i źródłowa analiza uję
cia informacji przez samego Poppera, która pozwoli wpisać informację w struk
turę świata 3, przyznać jej miano „informacji obiektywnej” i określić niezwykle 
ważną dla niej rolę w rozwoju wiedzy obiektywnej. Ukazane zostanie w ten 
sposób bogactwo problematyki informacji w filozofii Poppera, pomimo tego, iż 
sam filozof lekceważył nie tyle kwestię informacji -  jak się zatem okazuje -  co 
potrzebę jej głębszego i oddzielnego rozpatrzenia.

Koncepcja informacji u Poppera pozostaje w nierozerwalnym związku z je
go koncepcją języka i wiedzy obiektywnej. W takim zatem powiązaniu te trzy 
zagadnienia: informacja, język i wiedza naukowa, wyznaczają zakres niniej
szych rozważań, przy czym problem informacji i pojęcie obiektywności stano
wić będą centralny punkt badań. Nie podjęto natomiast próby rozstrzygnięcia

1 B. C. Brookes: The foundations of information science. Part I. Philosophical aspects. 
„Journal of Information Science” 1980 vol. 2 no 3/4, p. 126, 129.

2 D. Rudd i S. D. Neill w latach osiemdziesiątych krytycznie ustosunkowali się do pomysłu 
Brookesa. Odwołania do Brookesa bądź do koncepcji samego Poppera nie ustaty w następnym 
dziesięcioleciu. Wymienić można takie nazwiska jak: R. Abel (1998), R. Abott (1997), J. R. Moehr 
(1994), U. Jochum (1994) [ustalono w oparciu o bazę LISA]; zaś w Polsce m.in. S. Cisek (1993, 
1999), B. Sordylowa (1999).
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trudności ontologicznych, przed którymi staje postulowany przez Poppera 
świat 3, takich jak problemy realności czy autonomii informacji i wiedzy obiek
tywnej. Zagadnienia te zasługują na odrębne i wnikliwe omówienie.

Informacja a trzy światy Poppera

Punktem wyjścia rozważań nad informacją w ujęciu Karla Poppera będzie 
próba usytuowania jej w pluralistycznej wizji rzeczywistości -  wizji trzech świa
tów, wzajemnie powiązanych, oddziałujących i zachodzących na siebie. „Sło
wo <świat> -  wyjaśnia Popper -  nie oznacza tutaj, oczywiście, Wszechświa
ta czy też Kosmosu, lecz raczej jego części”3. Wyznaczenie ostrych granic dla 
wyróżnionych przez Poppera części rzeczywistości nie do końca jest możliwe, 
ze względu na niezwykle ścisłe ich zależności.

Rzeczywistość materialna, która tworzy pierwsze ludzkie wyobrażenia 
Wszechświata, historycznie rzecz biorąc, istniała najwcześniej, przed innymi 
światami. Zatem świat ten, składający się z ciał ożywionych i nieożywionych, 
świat fizyczny bądź świat stanów fizycznych, otrzymał nazwę świata pierwsze
go lub świata 1,4 W innym jeszcze miejscu Popper objaśnia charakter świata 1 
łącząc jego przedmioty z odpowiednimi naukami: „Terminem <świat 1 > ozna
czam to, co się zazwyczaj nazywa światem fizyki: świat skał, drzew, pól fizycz
nych i sit” , a także świat nauk chemicznych i biologicznych5.

Świat 2 stanowi przedmiot zainteresowań psychologów i badaczy umysłu. 
Jest to świat przeżyć, głównie ludzkich, choć Popper nie wyklucza istnienia 
przeżyć u wszystkich organizmów żywych®, świat strachu, nadziei, skłonności 
do działania oraz wszelkich doznań subiektywnych (w tym podświadomych 
i nieświadomych)7.

Karl Popper przypomina o dotychczasowych filozoficznych ujęciach rze
czywistości. Jego zdaniem, zarówno materialiści (fizykaliści), jak również im- 
materialiści, błędnie sprowadzają bogatą rzeczywistość do jednego rodzaju 
bytu: materialiści wyłącznie do świata 1, immaterialiści zaś do świata 28. Po
pper z dualistami podziela przekonanie o realności obu tych światów, zauwa
ża jednakże trzeci rodzaj bytów; bytów abstrakcyjnych lecz realnych w tej sa
mej mierze co światy 1 i 2: „[...] jestem pluralistą -  mówi o sobie -  ponieważ 
uznaję również realność trzeciego świata, który będę nazywał <światem 3 > ”9.

Wiedeński filozof nie zaproponował specyficznego dla świata 3 sposobu 
istnienia, posłużył się natomiast analogią do świata 1. Abstrakcyjne byty świa

3 K. R. Popper: IV poszukiwaniu lepszego świata. Wykłady i rozprawy z trzydziestu lat. War
szawa: Książka i Wiedza 1997, s. 22.

4 Tamże, s. 20-22 i 190; Tenże: Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu. W obronie interakcji. 
Warszawa: Książka i Wiedza 1998, s. 14. Odnośnie użytej terminologii por. przypis 9 poniżej.

5 Tenże: Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu. Kraków: Znak 1996, 
s. 143.

6 Tenże: W poszukiwaniu... op. cit.. s. 21.
7 Tenże: Wszechświat otwarty op. cit., s. 143.
8 Tenże: W poszukiwaniu... op. cit., s. 22; Wiedza a zagadnienie... op. cit., s. 19.
9 Tenże: Wiedza a zagadnienie... op. cit., s. 15. Po raz pierwszy Popper użył terminu „trzeci 

świat” w 1966 roku. W późniejszych swych pracach zmieni) nazwę „trzeci świat” na „świat 3” 
pod wpływem sugestii Johna Ecclesa, o czym wspomina w swej autobiografii. Zob. K. R. Popper: 
Nieustanne poszukiwania. Autobiografia intelektualna. Kraków: Znak 1997, s. 30 (przypis 9); 
s. 253 (przypis 308). W niniejszym artykule zastosowano konsekwentnie ten ostatni zapis, z wy
jątkiem cytatów, w których zachowano zgodność z dziełami Poppera.
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ta 3 istnieją realnie, to znaczy tak jak przedmioty świata 1 oddziałują na rzeczy
wistość materialną i mentalną, dają się w ten sposób niejako „dotknąć” i po
znać. We Wszechświecie otwartym autor w ślad za Alfredem Lande proponuje 
uznać, że „[...] coś istnieje lub jest realne tylko wtedy, jeżeli można to kopnąć, 
oraz że to coś może w zasadzie oddać kopniaka. [...] Coś istnieje lub jest re
alne wtedy i tylko wtedy, gdy może wchodzić w interakcję z elementami ze 
świata 1, z twardymi ciałami fizycznymi”10.

Sama idea abstrakcyjnego świata 3 nie jest nowa. Popper uznaje Platona 
za odkrywcę tego świata11. O ile jednak platoński świat idei jest boski, nie
zmienny i prawdziwy, to świat Poppera ma zupełnie odmienny charakter. Jako 
dzieło ludzkie świat 3 ma swój początek i historię, jest zmienny i w pewnym 
sensie „ułomny”. Na tę „niedoskonałość” świata 3 zwraca uwagę David Rudd: 
świat Poppera zawiera więcej mitów, fikcji i fałszu niż prawdy. Zresztą nie ma 
nawet kryterium, w oparciu o które można by rozstrzygnąć co jest prawoą, 
a co nie12. Problem prawdy powróci jeszcze w dalszych rozważaniach, w tym 
miejscu należy wreszcie określić zawartość Popperowskiego świata. „Przez 
świat 3 rozumiem świat wytworów ludzkiego umysłu, takich jak opowiadania, 
mity wyjaśniające, narzędzia, teorie naukowe (zarówno prawdziwe jak i fałszy
we), problemy naukowe, instytucje społeczne i dzieła sztuki”13. W tak ogrom
nej różnorodności „mieszkańców” tego świata wskazać można co najmniej 
dwa elementy im wspólne: obiektywność14 oraz geneza związana z ludzkim 
umysłem.

Zasadniczą trudność stanowi natomiast jednoznaczne określenie natury 
ontologicznej przedmiotów świata 3, bowiem wiele z nich istnieje w formie ma
terialnych obiektów i przynależy w tym sensie do dwóch światów15. Jak pisze 
Popper w innym miejscu: „[...] są to przedmioty fizyczne, ale przedmioty fi
zyczne bardzo szczególnego rodzaju: w mojej terminologii należą one zara
zem do światów 1 i 3. Niektóre inne wytwory ludzkich umysłów nie są, ściśle 
rzecz biorąc, przedmiotami fizycznymi”16. Określając rodzaj bytu pewnych 
przedmiotów można zatem przypisać im podwójną naturę: materialną w świe- 
cie 1 i jednocześnie niematerialną w świecie 3. Popper wyróżnia tu dwie pła
szczyzny ontologiczne, na jakich badać należy takie obiekty, jak np. symfonie, 
dzieła sztuki lub -  co ważniejsze dla rozwoju wiedzy i nauki -  biblioteki nauko

10 Tenże: Wszechświat otwarty op. cit., s. 145. Problem oddziaływania informacji na rzeczy
wistość przekracza zakres rozważań, dlatego nie podjęto rozwinięcia tego wątku.

11 Tenże: Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna. Warszawa: PWN 1992, 
s. 170-171. Popper wskazał także na podobieństwa własnej koncepcji świata 3 do teorii uniwer- 
sum sądów samych w sobie i prawd samych w sobie B. Bolzana, a przede wszystkim do uni- 
wersum obiektywnych treści myślenia G. Fregego. Zob. K. R. Popper: Wiedza obiektywna op. 
cit., s. 149, 176; Wiedza a zagadnienie... op. cit., s. 70-74. Szerzej o prekursorach koncepcji 
świata 3 zob. R. Poczobut. L. Węsierska: Z badań nad sprzecznością, przedmiotami czysto in
tencjonalnymi oraz Popperowskim trzecim światem. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- 
Sktodowskiej 1996, s. 114-119; a także E. Pietruska-Madej: Wiedza i człowiek. Szkice o filozofii 
Karla Poppera. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii 1997, s. 101-120.

12 D. Rudd: Do we really need World III? Information science with or without Popper. „Jour
nal of Information Science” 1983 vol. 7 no 3, p. 99-100.

13 K. R. Popper, J. C. Eccles. The Self and Its Brain. Berlin: Springer International 1977, p. 38.
14 Świat 3 jest „światem obiektywnych wytworów ludzkiego umysłu". K. R. Popper: IVposzu

kiwaniu... op. cit., s. 21. Pojęcie „obiektywności” omówiono w następnym paragrafie.
15 K. R. Popper, J C Eccles: The Self... op. cit., p. 38-39.
16 K. R. Popper: Wiedza a zagadnienie... op. cit., s. 15-16. Popper przyjmuje istnienie takich 

obiektów świata 3, które nie są wcielone w jakiekolwiek przedmioty materialne. Zob. K. R. Po
pper, J. C. Eccles: The Self... op. cit., p. 41.
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we, komputery, czasopisma i książki. Reasumując, świat 3 jest w istocie imma- 
terialnym światem idei, nauki, wiedzy, literatury, języka, etyki, sztuk plastycz
nych, architektury, muzyki, instytucji -  całego dziedzictwa nauki i kultury, które 
zakodowane jest i przechowywane w przedmiotach materialnych ze świata 1. 
W przypadku wiedzy i nauki takimi przedmiotami są przede wszystkim biblio
teki, książki i czasopisma, filmy, komputery, obrazy i inne rożnego rodzaju za
pisy17. W początkowej fazie rozwoju ludzkości świat 3 byl zakodowany jedynie 
w materialnych ludzkich mózgach, lecz ten płynny i przelotny zapis, podatny 
na zapomnienie, a tym samym na unicestwienie, zastąpiony został wspomnia
nymi powyżej, obiektywnymi i trwałymi produktami18.

Pośród wyliczonych przedmiotów świata 3 nie padło słowo „informacja”. 
Skoro Popper nie mówi wprost o samej informacji jako o przedmiocie zamie
szkującym świat 3, należałoby zatem ukazać, w jakich kontekstach operował 
on pojęciem „informacja” , jakie nadawał mu znaczenie i czy zgodnie z jego in
tencją można będzie przypisać informację do świata 3.

W Wiedzy obiektywnej autor precyzuje w następujący sposób zawartość 
świata 3: świat logicznych treści książek, bibliotek, pamięci komputerowych 
i im podobne.19 W autobiografii z kolei wyraźnie określa książki „nośnikami” in
formacji i treści informacyjnej20, o samej informacji mówi zaś w ten sposób: 
„[...] abstrakcyjna informacja zakodowana w książce i odkodowana podczas 
czytania”.21 Jak można też sądzić, Popper przyznaje priorytet informacji nau
kowej, rozumianej tutaj jako efekt pracy naukowców, służący dalszemu rozwo
jowi nauki i wiedzy, pisze bowiem, że „książki i czasopisma można uważać za 
typowe przedmioty świata 3, zwłaszcza gdy służą rozwijaniu i dyskusji teorii” .22

Informacja znajduje bez wątpienia znaczące miejsce w świecie 3 Poppera. 
Związana jest z najważniejszą jego częścią, ze światem wiedzy obiektywnej. 
„Świat językowo sformułowanej wiedzy ludzkiej -  pisze Popper -  uznaję za naj
bardziej typowy element Świata 3”.23 Wiedza obiektywna stanowi samo sed
no koncepcji trzech światów Poppera i będzie też zasadniczą płaszczyzną ba
dań nad informacją.24

Pojęcie obiektywności wiedzy, informacji i języka

Karl Popper traktuje ideę wiedzy obiektywnej ogólnie, a nawet umownie. 
W jednym ze swych dzieł pisze następująco: „Jeśli chodzi o wiedzę obiektyw
ną, można powiedzieć, że jest to świat bibliotek, książek i czasopism, a także 
ustnych sprawozdań i przekazywanych ustnie tradycji” 25 Rozważając struktu
rę wymienionych źródeł informacji [Popper nie stosuje takiej nazwy -  przyp.

17 Podano za B. Magee: Popper. Warszawa: Prószyński i S-ka 1998, s. 69.
18 O możliwości zakodowania przedmiotów świata 3 w mózgach zob. K. R. Popper, J. C. 

Eccles: The Self... op. cit., p. 41, 46, 449. Por. też A. Kloskowska: Świat kultury w ujęciu Karla 
Poppera. W: „Poznanie, umysł, kultura”. Praca zbiorowa pod red. Z. Cackowskiego. Lublin: 
Wydaw. Lubelskie 1982, s. 382.

19 K. R. Popper: Wiedza obiektywna op. cit., s. 104.
20 Tenże: Nieustanne poszukiwania op. cit., s. 257.
21 Tamże. s. 256.
22 Tamże, s. 254.
23 Tenże: Wszechświat otwarty op. cit., s. 145.
24 Drugi obszar zainteresowań z punktu widzenia zagadnień informacji, obok wiedzy i nauki, 

móatby prawdopodobnie stanowić świat sztuki w ujęciu Poppera. Por. Tamże, s. 144.
25 Tenże: Wiedza a zagadnienie... op. cit., s. 50.
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aut.] bardzo wyraźnie odróżnił Popper materialny nośnik informacji należący 
do świata 1 od informacji samej w sobie, informacji abstrakcyjnej, zamieszku
jącej świat 3. „Książki, czasopisma i biblioteki należą zarówno do Świata 1, jak 
i Świata 3” -  pisze Popper we Wszechświecie otwartym26. Jako przedmioty fi
zyczne podlegają ograniczeniom fizycznym i prawom świata 1. Zgodnie z tymi 
prawami dwa egzemplarze tej samej książki, pomimo ich fizycznego podo
bieństwa, nie mogą zajmować identycznego miejsca w przestrzeni fizycznej 
i są dwoma różnymi przedmiotami ze świata 1. Książka potraktowana wyłącz
nie jako obiekt fizyczny nie byłaby książką we właściwym sensie tego słowa. 
To, co jest istotą książki, to jej treść i zawartość informacyjna, należąca wyłącz
nie do świata 3. Świat 3 z kolei posiada odmienne prawa od wskazanych praw 
świata fizycznego. Jeśli treść fizycznie podobnych lub nawet niepodobnych 
książek jest taka sama, wówczas są one już identyczne jako przedmioty świa
ta 3, są różnymi kopiami jednego przedmiotu z tego świata. Przedmiot taki 
podlega ograniczeniom i ocenom wartościującym świata 3, „[...] można go na 
przykład zbadać pod względem spójności logicznej i ocenić jego zawartość in
formacyjną’27.

Posługując się dalej przykładem książki Popper zmierza do wydzielenia 
immaterialnej części świata 3 i określenia realnego i obiektywnego sposobu jej 
istnienia. Większość ludzi -  twierdzi Popper -  to dualiści, wiara w światy 1 i 2 
jest bowiem częścią zdrowego rozsądku. Uznanie istnienia abstrakcyjnego 
świata 3 nie jest już tak oczywiste i przysparza sporę trudności: „Przyznają na
turalnie, że jest pewna bardzo szczególna część < Świata 1 >, która składa się 
z drukowanych książek lub akustycznych dźwięków językowych, uznają także 
istnienie procesów mózgowych i subiektywnych procesów myślowych” .28 Błę
dnie jednak sądzą, iż tym, co odróżnia książki od innych ciał fizycznych, np. 
od drzewa, albo też język ludzki od innych głosów, np. wycia wilka, jest jedy
nie wywołanie pewnego doświadczenia w świecie 2, wywołanie procesów my
ślowych, które skorelowane są z tą właśnie książką, czy dźwiękami. Popper 
zwraca uwagę na „coś" niematerialnego: „Jest to przede wszystkim treść 
książki, a nie jej fizyczna postać, jej treść, która należy do świata trzeciego”.29

Abstrakcyjna treść książki jest niezależna od subiektywnych procesów my
ślowych świata ludzkiego. W Wiedzy obiektywnej autor pisze: „Świat języka, 
świat domysłów, teorii i argumentów, czyli, krótko, świat wiedzy obiektywnej, 
jest jednym z najważniejszych stworzonych przez człowieka, istotnie autono
micznych światów”.30 Tak rozumianą wiedzę obiektywną Popper czyni tym sa
mym znacząco autonomiczną wobec świata 2. Przedmiotów wiedzy obiektyw
nej nie wolno sprowadzać jedynie do symbolicznych czy językowych wyrażeń 
subiektywnych stanów umysłowych i środków komunikacji, a więc do środków 
wywoływania u innych osób podobnych stanów umysłowych lub dyspozycji 
do działania. Wiedza w sensie świata 3 jest niezależna od subiektywnej wiedzy 
jednostek, niezależna od czyjejkolwiek wiary, dyspozycji do stwierdzania, 
uznawania czy działania, jest wiedzą bez „podmiotu poznającego’’.31 Błąd su- 
biektywistycznego ujęcia wiedzy -  zdaniem Poppera -  polega na sprowadza

26 Tenże Wszechświat otwarty op. cit., s. 144.
27 Tamże.
28 Tamże. s. 148.
29 Tenże: W poszukiwaniu... op. cit., s. 38.
30 Tenże: Wiedza obiektywna op. cit., s. 165.
31 Tamże, s. 152.
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niu abstrakcyjnego świata 3 do przeżyć mentalnych konkretnej osoby: „Musi
my więc wyraźnie odróżnić pomiędzy subiektywnymi procesami myślenia, 
które należą do < Świata 2>, a obiektywną zawartością myśli, treściami samy
mi w sobie, które składają się na <Świat 3 > ” .32 Oczywiście obiektywne treści 
myślenia mogą być i są pojmowane przez subiektywne procesy myślowe sko
ro, jak twierdzi Popper, „[...] jedną z głównych funkcji drugiego świata jest ro
zumienie przedmiotów należących do trzeciego świata” .33 Typowo ludzką 
czynnością jest bowiem uczenie się języka, czyli uczenie się rozumienia obiek
tywnych treści myślenia. Same przedmioty świata 3 istnieją jednak bez wzglę
du na to, czy je kiedykolwiek ktoś zrozumie.

Wiedza obiektywna jest niezależna od subiektywnych procesów jej rozu
mienia i nie wymaga poznającego podmiotu. Ten aspekt ma szczególne zna
czenie dla koncepcji informacji, gdyż zwraca uwagę na możliwość, a nawet 
priorytet, badania informacji jako bytu samego w sobie i dla siebie, a nie bytu 
istniejącego ze względu na użytkownika i dla użytkownika. Przyznać jednak 
trzeba, że Popper nie do końca jest konsekwentny w określeniu relacji między 
informacją i jej rzeczywistym bądź potencjalnym odbiorcą. Zdaje się twierdzić, 
jakoby rozważając istotę informacji nie trzeba z góry zakładać istnienia jej rze
czywistego bądź potencjalnego odbiorcy, który będzie starał się ją zrozumieć.

Wspomniany już wcześniej krytyk Poppera D. Rudd zauważa, że skoro in
formacja nie musi być rozumiana, to tym samym ujęcie takie dyskwalifikuje sa
mą informację, gdyż traci ona znaczenie i staje się nieistotna dla ludzi. Rudd 
opowiada się za ścisłym połączeniem informacji z użytkownikiem i za dyna
miczną koncepcją informacji, przeciwstawiając ją biernej koncepcji Poppera.34

Popper zwalcza podejście subiektywne do wiedzy, w którym książka jest 
„niczym” bez czytelnika i tylko wówczas, gdy jest ona rozumiana, naprawdę 
staje się książką, w przeciwnym wypadku jest po prostu papierkiem pokrytym 
czarnymi plamkami.35 Pogląd ten jest błędny, gdyż „[...] książka pozostaje 
książką -  pewnym rodzajem wytworu -  nawet jeżeli nikt jej nigdy nie czytał (jak 
to się ostatnio bardzo często zdarza)”.36 Każda książka -  czytamy dalej -  „[...] 
zawiera wiedzę obiektywną, prawdziwą lub fałszywą, użyteczną lub bezużytecz
ną i to, czy ją ktokolwiek poznaje, czyta i naprawdę rozumie jej treść, jest nie
mal rzeczą przypadku”.37 Popper żartobliwie dodaje jeszcze, iż człowiek, który 
czyta książkę ze zrozumieniem, jest rzadką istotą. Z drugiej strony filozof musi 
przyznać w ostateczności, że założyć trzeba pewną potencjalność odczytu i ro
zumienia informacji zawartej w książce. Tym, co czyni z przedmiotu książkę, nie 
jest jej rzeczywisty czytelnik, lecz możliwość i potencjalność bycia rozumianym 
lub interpretowanym, dobrze lub źle.38 Popper proponuje nam pobudzić wyo
braźnię i przyjąć założenie, że dla przykładu jakiś kosmita byłby zdolny odczy

32 Tenże: Wszechświat otwarty op. cit., s. 148. Popperowska krytyka subiektywistycznej te
orii wiedzy, wraz z próbą rozróżnienia informacji subiektywnej i informacji obiektywnej, zostanie 
przedstawiona w ostatnim paragrafie.

33 Tenże: Wiedza obiektywna op. cit., s. 210.
34 D. Rudd: Do we really need... op. cit., p. 101. Podobnego zdania jest S. D. Neill, por. 

Tenże: Brookes, Popper, and objective knowledge. „Journal of Information Science” 1982 vol. 4 
no 1, p. 38.

35 Popper mówi tu wprawdzie o książce a nie bezpośrednio o informacji, przypomnieć jed
nak należy, że książkę traktuje właśnie jako nośnik informacji.

36 K. R. Popper: Wiedza obiektywna op. cit., s. 161.
37 Tamże.
38 Tamże, s. 162.
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tać zupetnie niezrozumiałe dla ludzi tablice logarytmiczne. To wystarczy, by 
mówić o potencjalności bycia rozumianym. Tym samym przyznaje więc mimo 
wszystko, że książka powinna -  chociażby potencjalnie -  być możliwa do zro
zumienia (odczytania lub poznania) przez kogoś, nawet jeśli ta potencjalność 
wcale nie zostanie urzeczywistniona, o ile ma przynależeć do świata 3.39

Na podstawie dotychczasowych analiz można przypisać pojęciu „obiek
tywny” co najmniej dwa znaczenia, jakie nadaje mu Popper. Pierwsze rozumie
nie obiektywności odnosi się do wszelkich przedmiotów fizycznych wytworzo
nych przez człowieka, włączając do nich nawet buty, garnki czy kije.40 Istnie
ją obiektywnie, to znaczy „na zewnątrz” podmiotowego świata 2. W takim sen
sie książka, jako materialny nośnik informacji, jest przedmiotem obiektywnym. 
Nośnik informacji należy do świata 1, ale sama informacja nie jest przedmio
tem materialnym, lecz abstrakcyjnym bytem, należącym wyłącznie do świata
3. Jako taka różni się od procesów psychicznych i myślowych świata 2, jest też 
niezależna od subiektywnych procesów jej tworzenia i odbioru. Zatem informa
cja sama w sobie również istnieje obiektywnie, to znaczy pozapodmiotowo, tak 
jak jej materialne nośniki.

Drugie rozumienie obiektywności dotyczy nauki i wiedzy naukowej (zatem 
również informacji naukowej).41 Obiektywizm w nauce wymaga przyjęcia kry
terium intersubiektywności i sprawdzałności wiedzy, co z kolei wydaje się moż
liwe tylko na drodze językowej.42 Można poddać intersubiektywnej, publicznej 
krytyce i sprawdzianom jedynie wiedzę wyrażoną poza umysłem jednostko
wym, i to wyrażoną w komunikatywny sposób. Wiedza naukowa powinna być 
zatem sformułowana w zrozumiałym dla uczonych języku, a ponadto zapisana 
i utrwalona w materialnych przedmiotach, dzięki czemu staje się szeroko do
stępna i przetrwa prawdopodobnie swego subiektywnego twórcę. Dopóki 
ludzka myśl nie jest sformułowana, pozostaje tylko częścią subiektywnego 
podmiotu, gdy zaś zostanie wyrażona w języku, staje się przedmiotem zewnę
trznym wobec człowieka, w stosunku do którego to przedmiotu przyjąć moż
na krytyczną postawę 43

We Wszechświecie otwartym Popper ujmuje kwestię następująco: „Język 
ludzki wyraża procesy ludzkiego myślenia, tj. przedmioty ze Świata 2. Zacho
dzi jednak wielka różnica, gdy owe przedmioty subiektywnego Świata 2 zosta
ną sformułowane w obiektywnym języku ludzkim” .44 Takie obiektywne 
przedmioty można poddać intersubiektywnej krytyce (również przez nas sa
mych), można je badać, rozszerzać i rewolucjonizować. Należy zatem wyja
śnić pojęcie „obiektywnego języka”, w takim bowiem języku dokonuje się 
obiektywizacja myśli i informacji.

39 Tamże.
40 Tenże: W poszukiwaniu... op. cit., s. 21.
41 Pojęcie „obiektywności” wiedzy naukowej w filozofii nauki K. Poppera byto już tematem 

oddzielnego omówienia. Zob. R Leśniak: Pojęcie obiektywności w filozofii nauki Karola 
R. Poppera. „Roczniki Filozoficzne" 1996 z. 3, s. 89.

Na znaczenie języka w naukowym obiektywizmie zwróciła uwagę Elżbieta Pietruska-Ma- 
dej. Komunikowanie innym własnych przekonań wymaga użycia języka -  pisze autorka. Komu
nikowanie zaś jest koniecznym warunkiem obiektywności, pojmowanej przez Poppera jako in- 
tersubiektywna komunikowalność i sprawdzalność. Zob. E. Pietruska-Madej: Wiedza i człowiek 
op. cit., s. 54.

43 K. R. Popper, J. C. Eccles: The Self... op. cit.. p. 451.
44 K. R. Popper: Wszechświat otwarty op. cit., s. 147.
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Język rozpatruje Popper na dwóch płaszczyznach. Języki, zarówno zwie
rzęce jak i ludzkie, można traktować jako odmiany wiedzy subiektywnej, tzn. 
dyspozycje do pewnych określonych zachowań i w tym sensie są to języki su
biektywne. Popper dostrzega drugą możliwość: wolno je też rozpatrywać jako 
coś fizycznego i obiektywnego, jako narzędzia wytworzone na zewnątrz ciała. 
„Ta ostatnia interpretacja narzuca się, jeśli chodzi o ludzki język pisany, druko
wany i rejestrowany w zapisach dźwiękowych".45 Wymienione przedmioty to 
narzędzia informacji, skuteczne i trwałe, umożliwiające wymianę obiektywnej 
myśli i informacji bez względu na odległość i czas, między wieloma pokolenia
mi naukowców.

Popperowskie ujęcie języka obiektywnego jako języka werbalnego (bądź 
symbolicznego) wydaje się być niekompletne. Czy jednak Popper celowo nie 
umniejsza znaczenia pozawerbalnych środków przekazu informacji, jak cho
ciażby języków graficznych? Obraz, rysunek czy mapa zawiera informację -  co 
do tego Popper nie ma wątpliwości. Z drugiej jednak strony język tego typu nie 
pozwala na sformułowanie teorii naukowej i podjęcie jej krytyki. „[...] Istnieją ję
zyki takie jak mapy, które mają charakter opisowy, ale nie argumentacyjny -  pi
sze Popper w Nieustannych poszukiwaniach , 4 6  Przykładowa mapa nie jest ję
zykiem krytycznym i argumentacyjnym, a takie właśnie funkcje języka ważne 
są z punktu widzenia wiedzy naukowej. Nawet jeśli przyjąć, iż możliwe jest ro
zumienie pozajęzykowe, rozumienie oglądowe, to językiem dyskusji nauko
wej, argumentacji i krytycznej wymiany myśli pozostaje wciąż język werbalny.

Problem obiektywnego języka w ujęciu Poppera ma głębsze podłoże i się
ga ewolucyjnego rodowodu ludzkości. Ewolucja ludzka dokonuje się głównie 
poprzez kształtowanie nowych organów „pozapodmiotowo” poza naszymi 
ludzkimi ciałami lub osobami. „[...] Zamiast wykształcić lepszą pamięć i mózg
-  stwierdza Popper -  wytwarzamy takie przedmioty jak papier, pióra, ołówki, 
maszyny do pisania, dyktafony, drukarnie i biblioteki” , a ostatnim wynalazkiem,
0 którym wspomina Popper, jest komputer.47 Narzędzia te dodają do ludzkie
go języka coś nowego, niejako nowe wymiary, wspierające głównie opisową
1 argumentacyjną jego funkcję.

Język ludzki należy rozpatrywać wielowarstwowo, na kilku płaszczyznach 
ontologicznych i nie traktować go wyłącznie we wskazanym powyżej aspekcie 
materialnych narzędzi obiektywizacji. Popper przyznał bowiem językowi miano 
„pierwszego mieszkańca” abstrakcyjnego świata 3, który poprzedził dzieła 
sztuki i nauki (włączając technologie).48 Jako przedmiot ze świata wiedzy 
obiektywnej język sam w sobie jest nie-materialny, natomiast przejawia się 
w najbardziej różnorodnych fizycznych kształtach, w formie bardzo różnych 
systemów fizycznych dźwięków.49

Wiedeński filozof odwołuje się do stoików, którzy jako pierwsi byli świado
mi przynależności języka ludzkiego do wszystkich trzech światów. Język zło
żony z działań fizycznych lub symboli fizycznych należy do świata 1. Jeśli wy
raża on stany subiektywne lub psychologiczne, albo też jego pojmowanie czy 
rozumienie pociąga za sobą zmiany stanu subiektywnego, to wówczas należy 
do świata 2. „O ile natomiast język zawiera informację, o ile mówi, stwierdza lub

45 Tenże: Wiedza a zagadnienie... op. cit., s. 114.
46 Tenże: Nieustanne poszukiwania op. cit., s. 105.
47 Tenże: Wiedza obiektywna op. cit., 302.
48 K. R. Popper, J. C. Eccles: The Self... op. cit., p. 16.
49 Tamże, p. 49.
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opisuje cokolwiek czy przekazuje jakieś znaczenie lub komunikat sensowny, 
który może implikować inny komunikat, który może być w zgodzie albo 
w sprzeczności z innym komunikatem, wówczas należy do trzeciego świata".50 
Dla przykładu: napisy na papierze, bez odczytywania informacji zawartej 
w owych napisach, są bytami językowymi należącymi do świata 1. Jeśli wyra
żany jest stan emocji związany chociażby z przemówieniem, np. zachwyt, to 
mówi się o bytach językowych należących do świata 2. Gdy natomiast mowa
o niezgodności wypowiedzi z inną wypowiedzią, gdy stwierdza się, że mówca 
się myli, gdy rozważa się konsekwencje ptynące z treści wypowiedzi, wreszcie 
jeżeli mówi się o pewnej teorii, np. platonizmie lub o teorii kwantów, to mowa 
„[...] o pewnym obiektywnym zagadnieniu, o pewnej obiektywnej logicznej tre
ści, to znaczy mówimy o trzecioświatowym znaczeniu informacji lub komunika
tu zawartym w tym, co ktoś powiedział lub napisał” .51 Język występuje zatem 
jako medium obiektywnej informacji lub obiektywnego komunikatu.

W kontekstach, w których Popper wypowiada się o bytach językowych 
w sensie świata 3, unika on zazwyczaj terminu komunikacja. Stwierdza bo
wiem, iż w potocznym rozumieniu komunikacja odnosi się raczej do świata 2. 
Komunikacja koresponduje w jakiś sposób ze światem psychologicznym, 
światem procesów myślowych; informacja natomiast posiada znacznie mniej 
subiektywistyczne konotacje.52

Wbrew tej zapowiedzianej ostrożności Popper wielokrotnie mówi o infor
macji w komunikacyjnym ujęciu, zaznaczając jednak, że informacja zawarta 
w komunikacie pochodzi ze świata 3, a reakcja odbiorcy będzie reakcją wła
śnie na obiektywną informację. Zasadnicza rozbieżność między komunikacją 
a informacją na rzecz pewnej wyższości tej ostatniej z punktu widzenia świata 
3 i rozwoju wiedzy obiektywnej ujawnia się w analizie funkcji języka.

Funkcja informacyjna języka
Karl Popper przejął rozróżnienie funkcji języka od Karla Buhlera, dodając do 

trzech jego funkcji: ekspresyjnej, sygnalizacyjnej (komunikacyjnej czy inaczej 
wyzwalającej) i opisowej (informacyjnej), czwartą -  argumentacyjną (krytycz
ną).53 Buhler dokonał też rozróżnienia między mówcą (lub nadawcą) i osobą, 
do której się mówi, słuchaczem (lub odbiorcą). W pewnych jednak przypad
kach może brakować odbiorcy, bądź też może on być identyczny z nadawcą.54

Funkcje języka w ujęciu Poppera opierają się na relacjach między nadaw
cą, odbiorcą i obiektami innego typu lub stanami rzeczy, które -  w zwyrodnia
łych przypadkach -  mogą być identyczne z nadawcą i odbiorcą.55 Innymi sło
wy można powiedzieć, że poza/między nadawcą i/a odbiorcą istnieją obiekty 
świata 3, takie jak informacja. W przypadku, gdy w omawianej relacji nie bie
rze udziału informacja obiektywna, język pełni wtedy jedynie funkcje subiek
tywne, to znaczy wyraża stan nadawcy lub też ma na celu wywołanie reakcji 
po stronie odbiorcy. Tym samym unieważniona zostaje naukowa wymiana my

50 K. R. Popper: Wiedza obiektywna op. cit., s. 212.
51 Tamże.
52 Tamże, s. 213.
53 Tenże: Nieustanne poszukiwania op. cit., s. 104-105; Wiedza a zagadnienie... op. cit., 

s. 116-117.
54 K. R. Popper, J. C. Eccles: The Self... op. cit., p. 58.
55 Tamże.
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śli, gdyż ta wymaga sięgnięcia do treści obiektywnych. Komunikacja naukowa 
posiada charakter intersubiektywny i dokonuje się na bazie obiektywnej infor
macji.

Niższe funkcje, ekspresyjna i komunikacyjna, dostępne są ludziom, zwie
rzętom, roślinom, a nawet przedmiotom martwym.56 Ekspresyjna funkcja róż
ni się od funkcji komunikacyjnej, ponieważ zwierzę i człowiek może dokony
wać ekspresji nawet wtedy, gdy nie ma żadnego „odbiorcy", do którego bytby 
kierowany komunikat. Formą ekspresji jaźni mogą być jakiekolwiek podjęte 
przez nas akcje, a nie tylko użycie języka. „[...] Kiedy nasza ekspresja jaźni 
(czy to językowa czy inna) prowadzi do reakcji, w zwierzęciu lub w człowieku
-  pisze Popper -  możemy powiedzieć, że został odebrany sygnał".57 Na po
ziomie omawianych funkcji mamy zatem do czynienia z następującymi wła
snościami: ujawniania i nieujawniania bądź skuteczności i nieskuteczności.

Język ludzki przekracza niższe funkcje, jest nie tylko ekspresyjny i nie słu
ży wyłącznie do komunikowania się, lecz pełni ponadto co najmniej dwie funk
cje wyższe: „Będę nazywał te funkcje <opisową> albo <informacyjną> oraz 
<argumentacyjną> lub <krytyczną>” .58 Informacja najwyraźniej została tutaj 
utożsamiona przez Poppera z opisem pewnych faktów, w tym także z opisem 
hipotetycznych stanów rzeczy, które formułowane są w postaci teorii czy hipo
tez. W języku zwierzęcym brak takiej funkcji -  zauważa Popper i dodaje zara
zem, że w języku pszczoły istnieje coś, co tę funkcję może przypominać (ję
zyk tańca).59

Popper dokonał rozdzielenia funkcji języka, aby ostatecznie połączyć je 
ponownie, tym razem wychodząc od funkcji wyższych. Każda teoria (byt języ
kowy związany z funkcją argumentacyjną) jest także opisowa, opisywanie zaś 
łączy się zazwyczaj z komunikacją, wywiera bowiem wpływ na postępowanie 
ludzi i skłania ich do określonego działania. Jest też ekspresyjna, ponieważ 
jest symptomem „stanu” nadawcy, którym może być chociażby komputer.60 
Język opisowy (informacyjny) ma zatem charakter ekspresyjny i komunikacyj
ny zarazem. Co jednak istotne, reakcja słuchaczy, np. jakiegoś wykładu, bę
dzie przede wszystkim reakcją na jego treść, a więc na pewne obiekty ze świa
ta 3, a mniej reakcją na sposób jego wygłoszenia.61 Zatem to informacja ze 
świata 3, zawarta w komunikacie, wywołuje pewną reakcję u odbiorcy, a nie 
stany emocjonalne i myśli subiektywne jego nadawcy.

W dziele The Self and Its Brain, cytowanym już kilkakrotnie, odnaleźć można 
wymowną konkluzję Poppera: „Sprowadzanie języka jedynie do ekspresji i ko
munikacji jest lekceważeniem wszystkiego, co jest charakterystyczne dla ludz
kiego języka, w odróżnieniu od języka zwierząt: jego zdolności do tworzenia 
prawdziwych bądź fałszywych komunikatów i do tworzenia słusznych bądź nie
słusznych argumentów”.62 Pomijanie treści obiektywnych w analizie procesów 
komunikacji powoduje, że dla przykładu fizykaliści nie potrafią wytłumaczyć róż
nicy między propagandą, słownym zastraszeniem i racjonalnym argumentem.

56 Można nawet przyjąć, iż pewne narzędzia, np. termometr, w jakimś sensie wyrażają swój 
wewnętrzny „stan". Termometr może zarazem sygnalizować, że jest bardzo zimno, wyzwalając 
w nas określoną reakcję. Tamże.

57 Tamże, p. 59.
58 K. R. Popper: Wiedza a zagadnienie... op. cit., s. 113.
59 Tenże: Wiedza obiektywna op. cit., s. 298-300.
60 Tenże: Nieustanne poszukiwania op. cit., s. 104.
61 Tenże: Wiedza a zagadnienie... op. cit., s. 119.
62 K. R. Popper, J. C. Eccles: The Self... op. cit., p. 59.
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Ewolucję ludzkiego języka wiąże Popper z logiczną oceną informacji i z po
jęciem jej prawdziwości. Człowiek, w odróżnieniu od zwierząt, dysponuje środ
kiem pozwalającym mówić rzeczy prawdziwe i rzeczy, które nie są prawdziwe. 
Funkcja opisowa i informacyjna języka polega bowiem na takim sposobie 
mówienia, który może być prawdziwym bądź fałszywym opisem pewnego sta
nu rzeczy.63 To prowadzi w prostej linii do wystąpienia krytycyzmu: można 
odrzucić twierdzenie, sugestię lub informację, „możemy powiedzieć: <Ta infor
macja nie jest prawdziwa>", 6 4  Przełomowy krok w rozwoju języka dokonał się 
więc, gdy pewna informacja opisowa stała się problematyczna i została odrzu
cona. Funkcja deskryptywna wyodrębniła się wtedy całkowicie z funkcji komu
nikacyjnej, a jednocześnie osiągnięty został poziom czwartej funkcji krytycz
nej. Krok ten nie był łatwy -  pisze Popper. Do niedawna jeszcze różnica zdań 
między ludźmi co do informacji dotyczącej faktów oznaczała „zarzucanie so
bie kłamstwa’’.65 Posuwano się do rozstrzygnięć w walce w celu wyeliminowa
nia sprzeczności informacji. Minęło sporo czasu „[...] zanim faktualną czy też 
obiektywną prawdziwość informacji -  to znaczy to, czy koresponduje ona z fak
tami -  zaczęto wyraźnie odróżniać od subiektywnej prawdomówności jej nosi
ciela".66 Informacja prawdziwa zatem to informacja zgodna z faktami. Prawdzi
wość pojmuje Popper w duchu Arystotelesa: zdanie jest prawdziwe, gdy kore
sponduje z faktami; gdy jest tak, jak to zdanie stwierdza.

Prawda jako wartość wyłącznie w ludzkim języku pojawiła się wraz z jego 
funkcją deskryptywną i informacyjną. Idea prawdy stosuje się wprawdzie do 
opisu i informacji, lecz pojawia się dopiero w obecności argumentacji i krytyki. 
Jest tak dlatego -  wyjaśnia Popper -  że stwierdzenie czy teoria jest prawdziwa 
czy fałszywa, stwierdzenie prawdziwości opisu i informacji, jest równoznaczne 
ze sformułowaniem krytycznej oceny tej teorii, opisu, informacji.67

Na poziomie funkcji wyższych pojawiają się zatem kolejne wartości, jakimi 
są prawda i fałsz, a po dodaniu argumentu: wartość słuszności i niesłuszno
ści lub poprawności i niepoprawności.68 „Innymi słowy, nasza dyskusja jest 
kontrolowana -  w plastyczny sposób jednakże -  przez regulatywne idee praw
dy i poprawności” -  pisze Popper w Wiedzy obiektywnej.69

Funkcja opisowa (informacyjna) umożliwia powstanie najwyższej funkcji ję
zyka, krytycznej i argumentacyjnej, a więc tym samym stanowi nieodzowny 
element w drodze do krytyki, świadomej refleksji, świadomego wyboru teorii, 
jednym słowem -  do rozwoju wiedzy obiektywnej i do postępu w nauce.70

Informacja a rozwój wiedzy obiektywnej
Wiedza obiektywna odegrała i nadal odgrywa nieocenioną rolę w rozwoju 

ludzkiego umysłu, wraz z nią podlegał on bowiem ewolucji. Popper proponu

63 Stany rzeczy mogą obejmować rożne przedmioty, zaiowno konkretne, np. stan pogody 
w Atlancie, stan czyjegoś zdrowia, jak też abstrakcyjne fakty (np. ignorowanie teorii Buhlera 
przez filozofów i psychologów). K. R. Popper: Wiedza a zagadnienie... op. cit., s. 119

64 Tamże, s. 120.
65 Tamże. s. 121.
66 Tamże.
67 Tenże: Wiedza a zagadnienie... op. cit., s. 126.
68 K. R. Popper. J. C. Eccles: The Self... op. cit.. p. 58.
69 K. R. Popper: Wiedza obiektywna op. cit., s. 303.
70 Tenże: W poszukiwaniu... op. cit., s. 36; Wiedza obiektywna op. cit., s. 167-168.
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je przyjąć pewien schemat rozwoju wiedzy: Pi -=> PT -»  EB P2. Sche
mat ten wyjaśnia następująco. Punktem wyjścia są problemy teoretyczne lub 
praktyczne (P^, zgłaszane są próbne teorie (PT), po czym rozpoczyna się pro
ces krytycznej eliminacji błędów (EB), a następnie pojawiają się nowe proble- 
my (P2)-71 W taki sposób rozwija się wiedza, w drodze prób i błędów: punktem 
wyjścia są problemy i problemy stanowią jej kres. Rozwój wiedzy można okre
ślić metaforycznie jako walkę o przetrwanie między rywalizującymi teoriami. 
„Przetrwają tylko najlepiej przystosowane teorie, choć i one w każdej chwili 
mogą zostać unicestwione”.72

Jak przedstawia się problem informacji w schemacie rozwoju wiedzy? Aby 
udzielić odpowiedzi na to pytanie, należałoby uprzednio sięgnąć do krytyki 
zdroworozsądkowej teorii wiedzy przeprowadzonej przez Poppera w Wiedzy 
obiektywnej. Pozwoli to na dokonanie ważnego rozróżnienia: informacji su
biektywnej i informacji obiektywnej, analogicznie do wiedzy subiektywnej i wie
dzy obiektywnej.

Zdroworozsądkowa teoria wiedzy, którą określa Popper mianem kubłowej 
teorii umysłu, głosi, że „[...] wszelka wiedza polega na informacji otrzymywa
nej poprzez zmysły, tzn. w drodze doświadczenia” .73 Ta całkowicie błędna, 
zdaniem Poppera, teoria „[...] ciągle odgrywa sporą rolę w nauczaniu, czy na 
przykład w <teorii informacji> " 74 Popper proponuje zupełnie odmienne pod
stawy filozoficzne dla teorii informacji, wprowadzając nowy rodzaj informacji 
zawarty w wiedzy obiektywnej -  a więc informację obiektywną, różną od infor
macji w sensie danych zmysłowych.

W zdroworozsądkowej teorii wiedzy zmysły są wyłącznym źródłem wiedzy 
człowieka, są wejściem do ludzkiego umysłu. Teoria ta jest dla Poppera na 
wskroś subiektywistyczna, gdyż uznaje ona, że „[...] wiedza jest w nas; składa 
się z informacji, które nas dosięgły i które zdołaliśmy zaabsorbować” .75 Zakła
da ponadto istnienie wiedzy bezpośredniej -  „czyste nieskażone elementy in
formacji” -  która jest najbardziej pewną wiedzą, wszelki zaś błąd jest rezulta
tem aktywności umysłu człowieka. Wiedza wykraczająca poza dane zmysłowe 
nie jest zatem według tej teorii pewna. Głównym błędem -  stwierdza dalej Po
pper -  jest tu przyjęte założenie, że naszym celem jest poszukiwanie pewno
ści. Tymczasem nie wolno zapominać o własnej ludzkiej omylności i o tym, że 
uczymy się odczytywania wszelkich informacji metodą prób i błędów. Zdrowo
rozsądkowa teoria wiedzy nie dostrzega, że istnieje wiedza obiektywna, która 
może się zmieniać i rozwijać poprzez eliminację (zabijanie) sformułowanych 
językowo domysłów. „Nosiciel” wiedzy może przetrwać, a nawet wyelimino
wać poprzez samokrytykę swój błąd i swoje fałszywe informacje.76

W odniesieniu do nauki i wiedzy naukowej Popper pisze: „Wszelki wzrost 
wiedzy polega na doskonaleniu istniejącej wiedzy, którą zmieniamy w nadziei 
zbliżania się ku prawdzie".77 W nauce nie może być pewności i wbrew temu, 
co głosi kubłowa teoria umysłu -  nie ma też informacji w czystej postaci. Zgo
dnie z naszkicowanym schematem rozwoju wiedzy można by przyjąć, że pew
ne informacje są „na wejściu” do sprawdzenia hipotez, jak również pewne in

71 Tenże: Wiedza a zagadnienie... op. cit., s. 22, 78.
72 Tamże, s. 24.
73 Tenże: Wiedza obiektywna op. cit., s. 88.
74 Tamże.
75 Tamże.
76 Tamże, s. 94.
77 Tamże, s. 101.
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formacje są „na wyjściu”, do dalszych potwierdzeń (koroboracji). Proces ten 
się nie kończy. Nauka szuka prawdy, ale nie pewności; celem nauki jest zatem 
wzrost uprawdopodobnienia. Informacja sprzyja takiemu uprawdopodobnie
niu nauki poprzez eliminację btędów.

Adam Chmielewski w krytycznej analizie filozofii Poppera zwraca uwagę na 
różnicę między prawdopodobieństwem a prawdoupodobnieniem. Lepsza teo
ria to ta, która posiada wyższy stopień prawdoupodobnienia. Im jest on wyż
szy, tym większa jest zawartość informacyjna teorii, lecz zarazem zmniejsza się 
jej logiczne prawdopodobieństwo, bowiem im więcej posiada teoria treści, tym 
większa szansa, że pewien z elementów tej treści okaże się fałszywy.78 
Witold Marciszewski w Sztucznej inteligencji posłużył się pojęciem prawdopo
dobieństwa do sformułowania definicji informacji opartej na idei nowości. „Im 
bardziej jakieś zdarzenie jest prawdopodobne -  pisze Marciszewski -  tym 
mniejsze jest zaskoczenie, gdy się ono zdarzy; a więc tym mniejszy jest mo
ment nowości, czyli tym mniej się dowiadujemy”.79 Zdania o wysoce prawdo
podobnym fakcie niosą tym samym minimalną informację. „Jest zatem infor
macja pewną odwrotnością prawdopodobieństwa”.80

Karl Popper stwierdza, iż wzrost zawartości informacyjnej teorii jest równo
znaczny ze wzrostem naszej wiedzy.81 Postęp naukowy „[...] polega na docho
dzeniu do teorii, które mówią nam coraz więcej i więcej -  tj. do teorii o coraz 
bogatszej treści. Jednakże im więcej mówi teoria, tym więcej zakazuje i tym 
więcej jest sposobności jej falsyfikowania”.82 Postęp naukowy polega zatem 
nie na akumulowaniu obserwacji, ale na obalaniu gorszych teorii i zastępowa
niu ich lepszymi, zwłaszcza teoriami o większej zawartości informacyjnej, które 
mogą być tym samym bardziej surowo sprawdzone. Czym jest zatem informa
cja w stosunku do rozwijającej się wiedzy? Odpowiedź brzmi: tym co nowe, 
interesujące i zaskakujące; jednakże z tego powodu zazwyczaj hipotetyczne 
i mało prawdopodobne. Poddanie rewizji takiej niepewnej informacji, jest tym 
samym dążeniem do prawdy, jest motorem postępu nauki i cywilizacji.
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Summary

Considering information there are three remarks brought by Karl R. Popper 
concept of three worlds. Objective information should be differentiated both 
from sensorial data subjective knowledge is built on and from subjective 
information adopted by the world 2 being integral part of the subject. Objective 
information creates important part of discrete world 3. Objective information is 
connected with meaningful element of world 3 -  with the world of linguistically 
formulated human knowledge that is objective knowledge. As such, 
information is immaterial product of human mind, formulated in objective 
language and coded in material mediums.

Objective information exists independently both from subjective processes 
of its creation and from subjective processes of its perception. It is an 
information "with no cognising subject" -  to use analogy to objective 
knowledge -  however, on the second hand, potentially it might be (and is) 
comprehended, understood, interpreted and estimated.

The most important part in the process of human kind progress might be 
ascribed to the information connected with science, defined as a content of 
scientific theories. Progress of scientific knowledge is equal to gaining 
information, which reduces human ignorance, enriches objective knowledge 
with new elements and makes science closer to truth.
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