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Wiele projektów (politycznych, gospodarczych, organizacyjnych, ekologicznych i in.)
nie udaje siê albo te¿ udaje siê czêciowo, wiele przynosi niepo¿¹dane efekty. Jest to sytuacja bardzo czêsto spotykana.
Przyczyny takiego stanu rzeczy  trwaj¹cego od pocz¹tków ludzkoci do czasów
sztucznej inteligencji  s¹ wielostronne i wielce z³o¿one. Mówi siê wiêc o ¿ywio³owoci,
o splocie dzia³añ ludzkich (przemys³owe, planowe dzia³ania podmiotów daj¹  w efekcie interakcji i braku koordynacji  wypadkow¹ dalek¹ od indywidualnych zamierzeñ 
por. Lange, 1963), o interakcjach, sprzê¿eniach, pêtlach sprzê¿eñ zwrotnych trudnych do
identyfikacji i przewidzenia (opisuj¹ to cybernetycy i nie tylko, tak¿e np. ekologowie;
przyk³adów jest wiele, choæby pierwszy raport dla Klubu Rzymskiego, pt. Granice wzrostu  por. Meadows i in., 1973). W procesie decydowania i dzia³ania ludzkiego wystêpuj¹ te¿ po prostu b³êdy i omy³ki. Przecie¿ nieprzypadkowo najpowszechniejsza chyba
w dziejach metoda to metoda iteracyjna, czyli prób i b³êdów (dziêki nowoczesnym technikom coraz bardziej zastêpowana przez modelowanie, symulowanie, prognozowanie, itp.).
A nak³adanie siê (interferencja) przyczyn, skutków, warunków, procesów, dzia³añ,
itp.? Trudno jest je zidentyfikowaæ i wyseparowaæ. Niedoceniana jest z regu³y rola tzw.
warunków towarzysz¹cych, których okrelony stan mo¿e powodowaæ start czy zaistnienie okrelonych zjawisk i procesów (pisa³ o tym niegdy R. Ackoff).
A podniesienie siê ogólnego poziomu niepewnoci i ryzyka, opisywane ostatnio w kolejnych ksi¹¿kach U. Becka (por. Beck, 2002)?
Wa¿n¹ przyczyn¹ nieskutecznoci decyzji i dzia³añ jest zmiennoæ rzeczywistoci, jej
szybkoæ, skala (radykalnoæ). Trudno jest jednak zbudowaæ jak¹ teoriê zmiany (theory
of change), choæby tylko dziedzinow¹.
Istotn¹ spraw¹ jest te¿ nadmiarowoæ percepcyjna. Coraz doskonalsze metody i instrumenty poznawcze dobrze s³u¿¹ lepszej percepcji wiata, ale te¿ otwieraj¹ coraz to nowe obszary do eksploracji (jest to tzw. agenda increasing situation). Choæ ludzkie mo¿liwoci 
wzmocnione technik¹  zdaj¹ siê generalnie niemal nieograniczone, to jednak w danym
miejscu i czasie ograniczone s¹ poziomem i zasobem wiedzy i techniki (danego podmiotu).
W epoce informacji mamy te¿ ewidentnie do czynienia z nadmiarowoci¹ informacji
(o potopie informacyjnym i bombie I pisa³ S. Lem w Summa technologiae ju¿ w 1974 roku). Nie potrafimy jej szybko, skutecznie i trafnie selekcjonowaæ, brak jest algorytmów wy103
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boru, jakich sit merytorycznoci, wa¿noci, itp. W wy³aniaj¹cym siê (z przemys³owego)
spo³eczeñstwie informacyjnym mamy wiele informacji bezwartociowych, zbêdnych, trywialnych, niedok³adnych, fa³szywych, itp. Có¿ jest wart dostêp do nich? Spo³eczeñstwo takie to w gruncie rzeczy spo³eczeñstwo (niemal nieograniczonego) dostêpu do informacji,
ale przecie¿ nie do wszystkich. Istnieje ca³a masa informacji tajnych, poufnych, ograniczonych w dystrybucji, np. ci¹gle istniej¹ archiwa pañstwowe, tajemnica handlowa, przemys³owa, s³u¿bowa, lekarska, spowiedzi, badañ naukowych, wojskowa, wywiadowcza, itd.,
itd. Mo¿e nawet owych informacji niedostêpnych, a wa¿nych, jest coraz wiêcej, mo¿e udzia³
ich nawet ronie w relacji do informacji dostêpnych (choæ i te s¹ ograniczone nierzadko
przez mo¿liwoci finansowe, techniczne i profesjonalne)? Jeli do tego dodaæ, i¿ informacja mo¿e byæ dodatkowo zmanipulowana i perswazyjna, to jaka jest jej faktyczna (z punktu widzenia prawdziwego poznania rzeczywistoci) wartoæ dla decydowania i dzia³ania?
Czy bêdzie lepiej w przysz³ym spo³eczeñstwie wiedzy (opartym na wiedzy) bêd¹cym
jak¹ pozytywn¹ transformacj¹ spo³eczeñstwa informacyjnego? Otó¿ wiedza ma te¿ ograniczenia. Jeli mowa np. o przedsiêbiorstwach opartych na wiedzy, o organizacjach wiedzy w organizacji, to niektóre jej sk³adniki s¹ doæ w¹tpliwe. Przecie¿ wiedza zawarta
w organizacji, w ludziach, ich dowiadczenie, intuicje, itp.  to, co decyduje o sukcesie,
mo¿e byæ przestarza³e, nieadekwatne do zmieniaj¹cej siê szybko i radykalnie rzeczywistoci (zw³aszcza otoczenia organizacji), konserwatywne. Jest tu istotny parametr czasu, konieczne jest ci¹g³e uczenie siê (jako system), aktualizowanie, modyfikowanie, otwarcie na
nowe, wybieganie (wielowariantowe) w przysz³oæ. Czy s¹ to jednak powszechne cechy
organizacji, ich CEO i personelu?
Oprócz wczeniej wspomnianych b³êdów (ewidentnych czêsto dopiero ex post), mo¿liwa jest obecnoæ innej sta³ej cechy, któr¹ niektórzy badacze nazywaj¹ niekiedy wrêcz
g³upot¹. Rzadko bywa ona opisywana (por. np. B. Tuchman, 1997). Czasami bliskim g³upocie jest nadmierny i bezgraniczny (a wiêc nierealistyczny) optymizm. Oczywicie, jeli
optymizm jest wiadomie (czy perswazyjnie) mobilizuj¹cy czy aspiracyjny, to nic z³ego.
Zdrowsza jest chyba postawa otwartego posybilizmu. Chocia¿ chyba A. Einstein wskazywa³, i¿ tylko ten mo¿e przekroczyæ barierê uznawan¹ za niemo¿liw¹, jeli o tej barierze nie
wie. Nie wiadomo jednak, czy ta obserwacja zawsze i wszêdzie siê sprawdza, a tak¿e ile jest
niepowodzeñ z ni¹ zwi¹zanych. Postaw¹ m¹droci zdaje siê byæ jednak realizm, ale poparty wiedz¹ i wol¹ zmiany.
Dodajmy jeszcze, ¿e w procesach decydowania i dzia³ania cz³owiek siê mêczy i nudzi, odczuwa napiêcie i stres, staje siê niecierpliwy, odczuwa jako przykroæ presjê czasu
i otoczenia (tak¿e szefów, klientów, partnerów, itp.), chce sprawê zakoñczyæ jak najszybciej, nawet jeli do pomylnego koñca daleko.
Nierzadko zdarzaj¹ siê te¿ sytuacje g³êbokiej luki poznawczej, nierozumienia dokonuj¹cych siê procesów transformacji, stanu i dynamiki otoczenia. Niestety, magiczne
mylenie (decydenci chodz¹ nieraz  jak podaj¹ media  do wró¿ek, astrologów), intuicja
czy metoda du¿ego palca nie daj¹ gwarancji sukcesu, choæ czasem mog¹, choæby przypadkowo, pomóc.
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Istnieje na przestrzeni rozwoju ludzkoci silne d¹¿enie do prawdziwego i skutecznego poznania i dzia³ania. Miêdzy poznaniem a dzia³aniem wystêpuj¹ rozmaite procesy mylowe  zwi¹zane z samym poznaniem oraz przygotowaniem do dzia³ania (wczeniej do
wyborów i decyzji). One to kszta³tuj¹ obraz rzeczywistoci u podmiotu poznaj¹cego, podejmuj¹cego decyzjê i dzia³aj¹cego. Obok percepcji (najlepiej, gdy jest ona systematyczna, naukowa czy choæby unaukowiona, obiektywizowana, weryfikowana), która kszta³tuje siê na podstawie dostêpnych informacji, tak¿e dowiadczeñ (czyli jakiej m¹droci),
równie¿ wiedzy (kumulowanych i pouk³adanych informacji, dowiadczeñ, itp.), mamy
te¿ przekonania (aksjologiczne, ideologiczne, religijne, polityczne), które nawet w badaniach naukowych nie znikaj¹ (choæ mo¿na je sobie uwiadamiaæ i ograniczaæ ich wp³yw
na poznanie). S¹ jeszcze mity, stereotypy, m¹droci obiegowe, itp. Wszystko to oddzia³uje na konstruowanie obrazów wiata czy  bardziej uproszczonych  modeli rzeczywistoci. W skali ponadjednostkowej mówi siê o spo³ecznym konstruowaniu rzeczywistoci. Tak konstruowana rzeczywistoæ wp³ywa oczywicie na podmioty decyzyjne czy to
ponadjednostkowe, czy indywidualne. Obok informacji (jej pozyskiwania, analizy, itd.),
obok wiedzy skumulowanej oraz powstaj¹cej w danym momencie, wa¿na zdaje siê wyobrania, a cilej  wyobra¿enia ludzi o tym jacy s¹, co mog¹ (zdzia³aæ), jaki jest wiat
(rzeczywistoæ, otoczenie), itp. W perspektywie wy³aniaj¹cego siê (ze spo³eczeñstwa przemys³owego) spo³eczeñstwa informacyjnego waga informacji (jej zasobów, szybkoci przetwarzania, dostêpnoci, u¿ytecznoci, itd.) jest oczywista. W perspektywie przysz³ego spo³eczeñstwa wiedzy akcentuje siê rolê i fundamentalne znaczenie wiedzy. Relacja
informacji, wiedzy i wyobrani  zw³aszcza w dynamice  nie jest jednak jasna czy jednoznaczna. Trudno a priori okreliæ, które cz³ony tej relacji silniej oddzia³uj¹ na inne (symetrii tu raczej nie ma), jakie s¹ interakcje, sprzê¿enia, czy wystêpuj¹ efekty synergiczne, itd.
Analitykom i decydentom mo¿na wszak¿e rekomendowaæ po¿yteczne podejcia i cechy, na przyk³ad:
 systematycznoæ, dobra strukturyzacja i problematyzacja przedmiotu analizy dzia³ania,
 ch³odne spojrzenie i krytycyzm,
 pozbycie siê przes¹dów i uprzedzeñ,
 zdolnoæ (jej rozwijanie) do nietendencyjnej oceny,
 zdolnoæ do ogarniêcia wielu zmiennych,
 zdolnoæ do analizy i syntezy,
 umiejêtnoæ (jej rozwijanie i uczenie) do logicznego wnioskowania,
 umiejêtnoæ wi¹zania spraw, czyli identyfikacji sprzê¿eñ, itp.,
 zdolnoæ (i sk³onnoæ) do mylenia o przysz³oci, do mylenia o przysz³ych wyborach
i o skutkach obecnych i nastêpnych wyborów (decyzji),
 umiejêtnoæ pos³ugiwania siê intuicj¹, wyobrani¹, fantazj¹.
S¹ to doæ podstawowe warunki, jeli mówi siê o perspektywie powstania spo³eczeñstwa wiedzy wy³aniaj¹cego siê ze spo³eczeñstwa informacyjnego, które jest przede wszystkim spo³eczeñstwem dostêpu (do informacji) i kontaktu (komunikacji), a którego symbolami s¹ bomba I (by przywo³aæ okrelenie S. Lema), potop informacyjny oraz 
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w kategoriach socjologicznych  e-stado (mniej drastyczne okrelenia to spo³eczeñstwo
komputerowe, spo³eczeñstwo cybernetyczne, e-spo³eczeñstwo, itp.). Mo¿na w tym miejscu postawiæ pytanie, czy obecne systemy edukacyjne (wszystkich szczebli, w krajach
o ró¿nym stopniu zaawansowania) prowadz¹ do wykszta³cenia postaw, cech, umiejêtnoci
wymienionych wczeniej, a wa¿nych fundamentalnie dla spo³eczeñstwa wiedzy (jeli siê
jego nazwê traktuje powa¿nie, a nie np. jako zarz¹dzanie informacj¹ w biznesie).
Przejcie do spo³eczeñstwa wiedzy od spo³eczeñstwa informacyjnego (które rozwija
siê pod has³em poda¿y informacji, jej obfitoci, dostêpnoci, szybkoci  czyli wskaników g³ównie ilociowych daj¹cych w efekcie zalew, potop, szum informacyjny) wymaga jakiej regulacji (nie myliæ z cenzur¹ czy upañstwowieniem) informacji, jakiego
rozumnego ³adu informacyjnego. Miejsce  napêdzanych raczej spontanicznie przez
technikê i rynek  strumieni informacji musi zaj¹æ jaki nad¹¿ny system wiedzy. Jego
warunkiem jest  spo³eczny i jednostkowy  system uczenia siê, którego zasiêg powinny
wyznaczaæ procesy globalizacji. Koncepcja spo³eczeñstwa opartego na wiedzy musi zak³adaæ tworzenie siê nowego substratu intelektualnego jednostek, grup, spo³ecznoci, narodów, ludzkoci, a tak¿e  w innej perspektywie  organizacji i instytucji. Warto podkreliæ
tu rolê wyobrani, która  jak siê zdaje  bêdzie ros³a i bêdzie rozwijaæ siê na bazie owego jakociowo nowego substratu intelektualnego oraz w oparciu o tzw. sztuczn¹ inteligencjê i wirtualn¹ rzeczywistoæ. Symulowanie zjawisk i procesów (np. przy u¿yciu superkomputerów), generowanie nieintuicyjnych przebiegów zmiennych w z³o¿onych
modelach, tworzenie nowych wiatów  to wszystko mo¿e okazaæ siê bardzo u¿yteczne
w procesach poznania, decydowania i dzia³ania.
Oczywicie, spo³eczeñstwo wiedzy  w ramach wszech- i samoedukacji  powinno
umieszczaæ w swoich systemach edukacyjnych pakiety nowej wiedzy  s³u¿¹cej jego
umacnianiu i rozwojowi. Zapewne nie³atwo bêdzie sprecyzowaæ, co powinno wchodziæ
w sk³ad owej nowej wiedzy, ale przecie¿ mo¿na podaæ przyk³ady nowych obszarów wiedzy i nowych narzêdzi intelektualnych.
Oto taka przyk³adowa lista:
 podejcie systemowe, holizm,
 teoria z³o¿onoci (wielkich systemów),
 teoria chaosu (czy raczej koncepcje chaotycznoci),
 analiza ryzyka i niepewnoci,
 koncepcja, metody i procedury tzw. analizy skutków (impact assessment) oraz jej odmian typu: ewaluacja techniki (technology assessment), ewaluacja skutków rodowiskowych (environmental impact assessment), ewaluacja skutków spo³ecznych (social
impact assessment), itp.,
 wielowymiarowa perspektywa ogl¹du rzeczywistoci, multi-, inter- i transcydyplinarnoæ,
 modelowanie, symulacja, prognozowanie (przy u¿yciu technologii sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistoci),
 metody poszukiwania synergii procesów, dzia³añ, itp.
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Listê tê zapewne mo¿na przed³u¿yæ, trzeba by te¿ j¹ uzupe³niaæ w miarê postêpów wiedzy. Z ogólnych podejæ metodologicznych i wiatopogl¹dowych (lepiej oddaje to termin Weltanschauung) dodaæ mo¿na racjonalnoæ mylenia, decydowania i dzia³ania (por. Zacher, 2000)
oraz konsekwencjonalizm. Kiedy mówiono o ekistyce  nauce o przysz³ych niespodziankach
przygotowuj¹cej do nieznanego. Heurystycznie p³odne okaza³o siê ju¿ niejednokrotnie mylenie w kategoriach paradygmatycznoci (w tradycji Kuhnowskiej) czy rewolucyjnych przewrotów (w sensie Bernalowskim)  obecnie zwi¹zanych z technologiami info-komunikacyjnymi, biotechnologi¹ i nanotechnologi¹. W sensie narzêdziowym i  nie tylko  przydatne s¹
osi¹gniêcia prakseologii, teorii dzia³ania, teorii podejmowania decyzji.
Podpieranie siê przez spo³eczeñstwa now¹ wiedz¹ oraz now¹ technik¹ stanowi przes³ankê skutecznego  na ile to mo¿liwe  dzia³ania (co powinno te¿ znaleæ wyraz organizacyjno-instytucjonalny). Inaczej rozwój zostanie zdominowany przez rynkowy dryf (jego produktem bêdzie wiat jako supermarket i zmakdonaldyzowane spo³eczeñstwo
rynkowe) i chaos (postmodernistyczny). Postmodernici dokonuj¹ mia³ych i trafnych obserwacji, jednak ich odpowiedzi na problemy wspó³czesnego cz³owieka i wiata s¹ doæ
bezradne i pesymistyczne. Mo¿e w³anie spo³eczeñstwo wiedzy jako nowa konstrukcja,
oparta na nowych przes³ankach, zdo³a przezwyciê¿yæ negatywne trendy cywilizacji? Przes³anki niejako techniczne (usieciowienie, uinformacyjnienie) stwarza ju¿ spo³eczeñstwo
informacyjne.
W kontekcie przysz³ej tranzycji spo³ecznej jawi¹ siê istotne pytania odnonie do relacji informacji, wiedzy i wyobrani.
Wa¿ne jest na przyk³ad jak decydent (i wykonawca decyzji) wyobra¿a sobie rzeczywistoæ  ekonomiczn¹, spo³eczn¹, kulturow¹, ekologiczn¹, globaln¹, itd.; jak sobie wyobra¿a swoje na ni¹ oddzia³ywanie (mo¿liwoci, skutecznoæ, efektywnoæ), a tak¿e jej
zwrotne oddzia³ywanie na niego.
Znaczenie maj¹ nie tylko owe wyobra¿one wiaty (aspekt ontologiczny niejako), ale
i wyobra¿enie o sposobach i metodach poruszania siê w nich (aspekt instrumentalny). Np.
czy decydent ulega inercji decyzyjnej, pokusie symplifikacji i autopropagandzie, czy opiera siê g³ównie na intuicji (z ni¹ bywa ró¿nie), czy stosuje czêsto metodê du¿ego palca
(thumb method), itp., czy te¿ próbuje systematycznie i w przemylany sposób (oczywicie,
uwzglêdniaj¹c presjê czasu, presjê z³o¿onoci spraw, sprzecznoci interesów, itd.) identyfikowaæ, ewaluowaæ, prognozowaæ problemy, przygotowywaæ zoptymalizowane wybory
i strategie.
Niedobre jest zamykanie siê decydentów w ci¹gle tych samych krêgach wyobra¿eñ
(np. rz¹dowych, parlamentarnych, partyjnych, medialnych, grupowych  zorientowanych
na jakie interesy, sterowanych przez nie czy przez lobbing). Dobrze, jeli istniej¹ mo¿liwoci przenikania siê krêgów wyobra¿eñ. Oczywicie, otwarte jest pytanie, czy wielokrêgowoæ wyobra¿eñ prowadzi do konsensusu, do kooperacji, do synergii, czy te¿ nie.
Istotne staje siê przeto, jak podbudowaæ informacyjnie i naukowo wspomniane wyobra¿enia, a tak¿e, jak je podbudowaæ spo³ecznie (tzw. social imagination). ¯eby indywi-
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dualna i zbiorowa wyobrania siê rozwija³a, trzeba j¹ æwiczyæ i to na wszelkie sposoby;
pomocne mog¹ tu byæ: inwentyka, innowatyka, ekistyka, prognozowanie, zw³aszcza scenariusze i futurologia, rozmaite techniki analityczne, symulacje komputerowe, technologie wirtualnej rzeczywistoci, itp., nie mówi¹c o literaturze piêknej, szczególnie science
fiction. Owo æwiczenie wyobrani powinno siê w e-spo³eczeñstwie instytucjonalizowaæ
w postaci jednostek organizacyjnych generuj¹cych pomys³y, innowacje, scenariusze przysz³oci i in. (w jakim sensie czyni to np. amerykañska korporacja RAND).
Oczywicie, i¿ nie nale¿y uciekaæ w wiat wyobra¿eñ, ale jedynie stosowaæ nowoczesne techniki info-komunikacyjne w celu lepszego poznania i kszta³towania wiata prawdziwego. Jeli wyst¹pi tendencja do mieszania obu wiatów, to zaowocuje ona wzrostem
chaotycznoci decyzji i dzia³añ. Wiedza i rozumnoæ musi braæ górê nad informacj¹ i mo¿liwociami li tylko technologicznymi.
Wyobrania nie mo¿e (u decydentów) przeradzaæ siê w fantazjê. Jak wówczas wygl¹da³yby np. operacje wojenne? Udane operacje tego typu zdaj¹ siê byæ w³aciwym zakresowo poskromieniem wyobrani.
W kontekcie wiata, globalizacji, budowy globalnego spo³eczeñstwa informacyjnego (wiedzy  w perspektywie), nale¿y zauwa¿yæ, i¿ kraje zamo¿ne nie bardzo rozumiej¹
wiat biedny (ludnociowo piêciokrotnie od nich wiêkszy), nawet jeli maj¹ dobr¹ wolê ku
temu. Istnieje tu, jak mo¿na s¹dziæ, jaki dystans (luka) wyobra¿eniowo-kulturowy. St¹d
na przyk³ad paternalizm, niezrozumienie odrêbnoci procesów modernizacyjnych, interwencje militarno-polityczne, itp.
Jeli nie ma wiadomoci zasadzek zwi¹zanych z wyobra¿eniami, czy te¿ ich siê nie
bierze powa¿nie pod uwagê, to decydowanie i dzia³anie mog¹ staæ siê ca³kowicie przypadkowe, nieskuteczne, a nawet przeciwskuteczne, negatywne za skutki mog¹ byæ nie tylko
uboczne, ale i pierwszego rzêdu. Tak te¿ jest, gdy dominuj¹ wyobra¿enia z³udne, np. dotycz¹ce poziomu skutecznoci rodków oddzia³ywania czy te¿ odnosz¹ce siê do zachowañ
innych jednostek, grup, instytucji.
O tym wszystkim potrzebna jest informacja (spo³eczeñstwo informacyjne), któr¹ nale¿y przekuwaæ na wiedzê i nastêpnie umieæ j¹ zastosowaæ (co powinno byæ cech¹ spo³eczeñstwa opartego na wiedzy). W spo³eczeñstwie wiedzy wielk¹ rangê zdobêd¹ aspekty
jakociowe (nie tylko iloæ informacji, szybkoæ jej przetwarzania, powszechny do niej dostêp, itp.  cechy spo³eczeñstwa informacyjnego). Zapewne wzronie wiadomoæ i wiedza na temat tego, ile jest determinizmu w procesach rozwojowych, ile przewidywalnoci
odnonie do ich przebiegu, ile oddzia³ywañ z zewn¹trz, ile mo¿liwoci oddzia³ywania
sprawczego na nie, itp. Analizy takie mog¹ byæ bardzo z³o¿one i wyrafinowane, gdy okrela siê np. pole dopuszczonych oddzia³ywañ zewnêtrznych (czyli obszar nie zdeterminowany przez decydenta), jego pole dzia³añ fakultatywnych, obszar zderzeñ ró¿nych oddzia³ywañ, itp.
Tranzycja od spo³eczeñstwa informacyjnego (spo³eczeñstwa dostêpu i kontaktu,
a w najgorszym scenariuszu Orwellowskiego typu zmakdonaldyzowanego e-stada) do spo-
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³eczeñstwa wiedzy (spo³eczeñstwa bardziej jakociowego, poszukuj¹cego prawdziwych
wyobra¿eñ, spo³eczeñstwa roztropnego, rozwa¿nego i m¹drego, czyli jakiego societas
prudens  by postulowaæ jego cechy) bêdzie siê zapewne wi¹zaæ z kwesti¹ masowoci. Tego na pewno nie wiemy, ale byæ mo¿e zaistnieje elitarnoæ wyobra¿eñ prawdziwych, zwi¹zana np. z poziomem zdolnoci, inteligencji, z mo¿liwociami intelektualnymi (tak¿e grupowymi, sieciowymi, instytucjonalnymi, mo¿e globalnymi), nie mówi¹c o posiadanej
i dostêpnej wiedzy, o dowiadczeniu, o wspieraj¹cych mo¿liwociach technicznych, czy
wreszcie o czasie do dyspozycji decydenta, czy implementatora decyzji. Jest jasne, ¿e nawet gdy zapewni siê wszystkim równe szanse  edukacyjne, informacyjne, polityczne
i inne, to wyst¹pi¹ nierównoci, chyba ¿e in¿ynieria genetyczna je zglajchszaltuje czy te¿,
¿e decyzje bêd¹ w pe³ni podejmowane przez maszyny inteligentne (to oczywicie wizja
ery postludzkiej). Mo¿na jednak przypuszczaæ, i¿ znajd¹ siê chêtni do w³adzy, którym bêd¹ pomagaæ owe myl¹ce maszyny (zbiorowy e-Machiavelli?).
Jeli za³o¿yæ elitarnoæ w zakresie wyobra¿eñ (prawdziwych), to powstaje kwestia 
jak porozumiewaæ siê w warunkach ró¿nych poziomów wyobrani?
Mo¿na te¿ sobie wyobraziæ kryzys wyobrani  jako kryzys cywilizacyjny, kryzys
rz¹dzenia, kryzys egzystencjalny. Jego naskórkowe cechy by³y ju¿ wymieniane wy¿ej 
wyobra¿enia pozornie prawdziwe, z³udne, naiwne, prymitywne, czy infantylne, itp. (dotycz¹ce nas, wiata, naszego oddzia³ywania nañ, jego skutecznoci i efektywnoci, przysz³oci, itd.). Rozwijanie edukacji (formalnej i nieformalnej), kumulowanie wiedzy jawnej
i ukrytej, jednostkowej i zbiorowej mo¿e pomagaæ w przezwyciê¿aniu kryzysu, choæ trudno sprecyzowaæ, jaki substrat intelektualny jest potrzebny do generowania wyobra¿eñ
prawdziwych (adekwatnych). Mo¿na te¿ sensownie zapytaæ o znaczenie osobowoci ludzi
i instytucji (w tym przypadku metaforycznie). Czy np. poczucie misyjnoci nie mo¿e deformowaæ wyobra¿eñ o sobie i o wiecie?
Generalne przyczyny ewentualnego (a mo¿e nadci¹gaj¹cego?) kryzysu wyobrani to
obecny dryf cywilizacyjny, który okrelamy jako syndrom PIB (prymitywizacja, idiotyzacja, barbaryzacja)  widoczny go³ym okiem w polityce, mediach, rozrywce, zachowaniach
ludzi. S¹ te¿ inne powody. Na przyk³ad wydaje siê, i¿ cywilizacja obrazkowa specyficznie
profiluje nasz¹ wyobraniê. Czy stracimy zdolnoæ abstrakcyjnego mylenia (wa¿nego
choæby w matematyce i filozofii)? Czy mo¿e zrekompensuj¹ to mo¿liwoci sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistoci? Czy nast¹pi  postêpuj¹ce ju¿ (g³ównie dziêki telewizji)  zmakdonaldyzowanie wyobrani, zaczynaj¹ce siê ju¿ w McSzko³ach i kontynuowane na McUniwersytetach (prywatne szko³y biznesu to czêsto podwójny Mac). Nie
wiadomo jak (oraz czy) przysz³e spo³eczeñstwo wiedzy poradzi sobie ze zjawiskiem infotainment, czyli papk¹ informacyjno-rozrywkow¹, czy raczej rozrywkowo-informacyjn¹ dla
mas; jak sobie da radê z zalewem informacji oraz  z akcentowan¹ przez postmodernistów
 sytuacj¹ wieloci i jednoczesnoci równowa¿nych prawd (i wyobra¿eñ?)?
Stan wspó³czesnego wiata, okrelany przez J. Habermasa jako nowa nieprzejrzystoæ, nie sprzyja wyobrani. Nie mówi¹c o postêpuj¹cej segmentacji i stanowej orientacji wyobrani. Mamy wiêc wyobraniê krêgów w³adzy, wyobraniê krêgów innowato-
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rów naukowo-technicznych, wyobraniê krêgów biznesowych, a w kategoriach masowych
 wyobraniê marketingowo-reklamow¹ oraz wyobraniê mas konsumenckich. Rodzi siê
gorzkie pytanie  czy np. wyobrania dotycz¹ca naszego przemijania bêdzie generowana
jedynie przez internetowy rynek religii, wyznañ i sekt?
Elitarnoæ wyobrani (zw³aszcza podbudowanej czy przesi¹kniêtej wiedz¹) mo¿e
w ka¿dym razie wytwarzaæ  w tej dziedzinie  dwie kultury: kulturê elit i kulturê mas. Luka miêdzy nimi mo¿e siê pog³êbiaæ. Bêdzie tak, a przynajmniej mo¿e tak byæ, jeli zwyciê¿aæ bêdzie wizja wiata wedle  raczej skrajnie rozumianej  neoliberalnej ekonomii
i wizja spo³eczeñstwa jako tylko spo³eczeñstwa rynkowego (market society). Pozostanie
wówczas jedynie apoteoza ¿ywio³owoci, przypadkowoci, chaotycznoci, nieokrelonoci (vide  koncepcje postmodernistów opieraj¹ce siê na za³o¿eniu trwania takiej wizji),
dzia³ania si³ bêd¹cych poza kontrol¹ (niewidzialna rêka rynku), rozwoju spo³ecznego
wed³ug zasad komercji, reklamy, konkurencji, egoizmu wreszcie (zgodnie z tradycyjn¹
koncepcj¹ homo oeconomicus). Mo¿e tak w³anie bêdzie, zw³aszcza gdy wyobrania do
koñca siê urynkowi, skomercjalizuje oraz zideologizuje. To ostatnie ju¿ siê objawi³o w rozmaitych end-yzmach. Czy¿ mo¿liwy jest wiêc kres spo³ecznej wyobrani, jej koniec?
By³by to chyba równoczenie kres ludzkich nadziei na lepszy wiat.
Mo¿e jednak zwyciê¿y proaktywna wizja przysz³oci spo³eczeñstwa, opieraj¹ca siê
przecie¿ na ca³kiem realnych przes³ankach (¿e s¹ skuteczni aktorzy, ¿e jako realizuje siê
plany, ¿e jako kontroluje siê wiele procesów, ¿e mo¿na co zrobiæ, zdzia³aæ). Nie wykluczaj¹ one wcale bardzo wa¿nej roli rynku, ale zak³adaj¹ skuteczn¹ i przemylan¹ proaktywnoæ rz¹dów, instytucji miêdzynarodowych, a zw³aszcza spo³eczeñstwa obywatelskiego (równie¿ w skali miêdzynarodowej i globalnej). Oczywicie, rezultaty owej
proaktywnoci spo³ecznej nie s¹ ³atwo przewidywalne ani w pe³ni pewne i zgodne z zamiarami i planami (lepiej mo¿e mówiæ  z wartociami i aspiracjami obywateli). Nie wiadomo, te¿ czy faktyczna w³adza  w³adza ekonomiczna  ugnie siê przed spo³eczeñstwem
obywatelskim. A zmiana wydaje siê mo¿liwa, bowiem mimo z³ych trendów, determinizmów, tak¿e chaotycznoci, rozmaitych degeneracji conditio humana  istniej¹ pozytywne dowiadczenia  rz¹dzenia, zarz¹dzania, realizacji strategii i planów, prowadzenia polityk, kszta³towania rozmaitych warunków, tak¿e reakcji spo³ecznych, promowania
pewnych wartoci, godzenia konfliktów, budowy stosunków zaufania, rozbudowy infrastruktury  nie tylko technicznej czy informatycznej  ale i aksjologiczno-etycznej, osi¹gania jakociowych celów edukacyjnych, itp. Wydaje siê, i¿ przysz³e spo³eczeñstwo wiedzy mo¿e  w warunkach demokracji i partycypacji obywatelskiej w decyzjach  iæ w tym
kierunku, bêd¹c przy tym generatorem wybiegaj¹cej w przód (forward looking) wyobrani, wyobrani czyni¹cej porz¹dek z chaosu (informacyjnego tak¿e); przy czym wyobrania ta musi byæ wolna, nie za  jak czêsto dot¹d  jedynie eufunkcjonalna wobec interesów, grup, instytucji, itp.
Ewentualna metamorfoza spo³eczeñstwa informacyjnego (spo³eczeñstwa kontaktu
i dostêpu) w spo³eczeñstwo wiedzy  rozwa¿ne i m¹dre (jakie wisdom society) nie jest bez
szans, jeli to ostatnie stanie siê idea³em i celem praktycznym ludzi, obywateli.
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