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Wprowadzenie

Analiza dyskusji dotycz¹cych pojêcia sustainable development1 czyli problemu trwa³oci ludzkiej cywilizacji zdominowana zosta³a w Polsce
przez aspekty ekologiczne, ekonomiczne i prawne, co w zasadzie jest odzwierciedleniem struktury debaty miêdzynarodowej. Wydaje siê jednak,
i¿ stosunkowo ma³o miejsca powiêca siê metodologii i szeroko rozumianej problematyce prakseologicznej zwi¹zanej z tworzeniem i wdra¿aniem
równowa¿onego rozwoju. W szczególnoci dotyczy to aspektów zwi¹zanych z modelowaniem cybernetycznym lub systemowo-informacyjnym
jako instrumentem formu³owania strategii politycznych. W konsekwencji
problematyka równowa¿onego rozwoju przenika do prawa g³ównie poprzez takie systemy normatywne jak moralnoæ, aksjologia czy system
norm politycznych. Tym samym sprowadzana jest w znacznym zakresie
do dyskusji na temat wartoci. Jest to oczywicie bardzo istotny element
kszta³towania siê systemu sustainable development, jednak brak zrównowa¿enia poszczególnych obszarów debaty mo¿e prowadziæ do segmentyzacji i ideologizacji ca³ej problematyki w stopniu spowalniaj¹cym
znacznie mo¿liwoæ prze³o¿eñ na sferê konkretnych dzia³añ instytucjonalnych. Z drugiej strony modelowanie staje siê istotnym instrumentem
wspierania decyzji politycznych, o czym wiadcz¹ nie tylko wyniki
przedsiêwziêæ miêdzynarodowych podejmowanych w ramach ONZ czy
UE2 , lecz praktyka pañstw wysokorozwiniêtych.
*
1

2

Ministerstwo rodowiska.
Sporód wielu wypracowanych w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat definicji tego pojêcia z najw³aciwsz¹ uznajê definicjê i interpretacjê wynikaj¹c¹ z dokumentów koñcowych Szczytu
Ziemi w Johannesburgu, potwierdzaj¹c¹ rozwój spo³eczny, jak i rozwój gospodarczy, a tak¿e
ochronê rodowiska jako trzy wspó³zale¿ne sk³adowe zrównowa¿onego rozwoju.
Raporty Global Environmental Outlook przygotowywane przez ONZ. Ostatni z nich GEO
-3 oprócz przedstawienia stanu wiata przez trzy ostatnie dekady zawiera prognozê na lata
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W tym kontekcie warto przypomnieæ, i¿ pocz¹tki polskiej dyskusji
na temat równowa¿enia rozwoju w aspekcie ekonomicznym, spo³ecznym
i ekologicznym cechowa³ wysoki stopieñ wiadomoci co do znaczenia
podejcia systemowo-cybernetycznego3 w odniesieniu do planowania
zrównowa¿onego rozwoju. Znalaz³o to wyraz w kilku publikacjach lat
80, czego przyk³adem jest praca R. Kozio³a Metody systemowe w aspekcie
planowania Ekorozwoju4 . W³anie aspekty metodologiczne i prakseologiczne w odniesieniu do planowania rozwoju by³y g³ównym instrumentem
w³¹czania problematyki ekologicznej do planowania strategicznego. Inspiruj¹c¹ rolê w tym zakresie odegra³ przygotowany na zlecenie Klubu
Rzymskiego przesz³o 30 lat temu tkz. model Medowsów oraz ca³y szereg kolejnych instrumentów s³u¿¹cych racjonalizacji planowania strategicznego.

1. Cybernetyka jako nauka spo³eczna

Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ podstaw¹ modelowania jako narzêdzia politycznego by³ rozwój cybernetyki i rozpowszechnienie siê w naukach
spo³ecznych jej podstawowych paradygmatów. Warto w tym kontekcie
zwróciæ uwagê na semantykê i historiê kszta³towania siê pojêcia cybernetyka, która przedstawiona zosta³a przez M. Mazura w pracy Spo³eczne znaczenie cybernetyki. Wyraz ten pochodzi od greckiego s³owa kybernetiken, co pierwotnie oznacza³o umiejêtnoæ kierowania, a s³owo kybernetes  sternika okrêtu. W tym aspekcie cytowany jest fragment
dialogów Platona, gdzie Sokratesowi przypisywane jest stwierdzenie:
Cybernetyka chroni od najwiêkszych niebezpieczeñstw, nie tylko dusze,
lecz równie¿ cia³a i dobytek. W tym kontekcie koncepcja cybernetyki
jako dyscypliny nie jest odleg³a od filozofii rozumianej jako nauki o m¹droci ¿ycia. W dzisiejszym rozumieniu mo¿na by powiedzieæ, i¿ funkcje cybernetyki obejmowa³y najwa¿niejsze, gdy¿ decyduj¹ce o strategicznych konsekwencjach elementy edukacji, etyki, zarz¹dzania, zdrowia
oraz ekonomii. Tym samym cytowane stwierdzenie uznaæ mo¿na za traf-

3

4

2002-2032 wg czterech scenariuszy. Interesuj¹ca jest te¿ propozycja grupy filozofów kontynuuj¹cych prace Leo Apostola. W ramach programu Principia Cybernetica Projekt opracowali oni cybernetyczny model obrazu wiata.
Bardziej adekwatne wydaje siê sformu³owanie systemowo-informacyjne wg systematyki
zaproponowanej przez Profesora J. Do³egê w Ekofilozofia jako ujêcie systemowo-informacyjne ekorozwoju str 32 w Ochrona rodowiska spo³eczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, redakcja Jozef Do³ega WUKSW Warszwa 2001.
Materia³y z Konferencji PKE. Prace naukowe okrêgu Ma³opolska. Tom 3, Wydawnictwo
AGH, Kraków, 1986.
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ne okrelenie warunków, jakie spe³niaæ powinna prawid³owo konstruowana strategia polityczna. Takie znaczenie terminu cybernetyka funkcjonowa³o jeszcze w wieku XIX. Ampére5 definiuje cybernetykê jako metodologiê rz¹dzenia. Podobnie pojêcie to definiowali inni autorzy6 . Równie¿ XX wieczne definicje wyranie wi¹¿¹ cybernetykê ze sterowaniem
jako elementem zarz¹dzania. Wskazuje na to ju¿ sam tytu³ klasycznej pracy twórcy wspó³czesnej cybernetyki N. Wienera Cybernetyka, czyli komunikacja i sterowanie w zwierzêciu i maszynie. Jakkolwiek koncentracja na
zwierzêciu i maszynie nie obejmuje kwestii spo³ecznych, to bardzo
szybko siê okaza³o jasne, ¿e technologie cybernetyczne odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê w sterowaniu machin¹ spo³eczn¹. W³anie takie ujêcie cybernetyki  czyli nauki o ogólnych zasadach sterowania  jest najbardziej
rozpowszechnione7 , a szereg jej paradygmatów przeniesionych zosta³o
do poszczególnych nauk szczegó³owych stanowi¹c wspóln¹ p³aszczyznê
analiz. Przyk³adem tego zjawiska by³a W.R. Ashbyego koncepcja Homeostatu przedstawionego jako konstrukcja zespo³u kilku sprzê¿onych
z sob¹ regulatorów, zespo³u niezwykle odpornego na zak³ócenia zewnêtrzne. Za³o¿enia teorii homeostatu z równym powodzeniem wykorzystane zosta³y w ca³ej gamie nauk od biologii poprzez medycynê, a¿
po ekonomiê i politologiê. W szczególnoci pos³u¿y³y do falsyfikacji koncepcji wolnego rynku jako uk³adu homeostatycznego w sytuacji zak³ócenia mechanizmów wspó³dzia³ania obwodów regulacyjnych. Innym przyk³adem, który wiadczy o roli cybernetyki w rozwoju innych szczegó³owych dyscyplin jest pojêcie sprzê¿enia zwrotnego.
Z punktu widzenia celów niniejszego opracowania wa¿ne jest podkrelenie korelacji pomiêdzy rozwojem cybernetyki, a rozwojem nauk o zarz¹dzaniu. Chodzi tutaj w szczególnoci o rozwój technik wspomagaj¹cych podejmowanie decyzji, które bardzo silnie rozwinê³y modelowanie
strategicznych, dalekosiê¿nych konsekwencji systemowych. Okaza³o siê,
¿e w³anie ten rodzaj decyzji ma decyduj¹ce znaczenie dla procesu dostosowywania siê poszczególnych podsystemów, co przes¹dza o ich
zdolnoci do przetrwania. W konsekwencji pojawi³o siê zapotrzebowanie na strategiczne analizy systemowe dotycz¹ce efektywnoci organizacyjnej oraz mo¿liwoci jej usprawniania, które zapewniæ mog³y szerokie,
interdyscyplinarne zespo³y eksperckie. To stosunkowo nowe zjawisko
sta³o siê powszechne zarówno w du¿ych instytucjach sektora prywatnego jak i publicznego. Jest to drugi powód (poza wspomnianym rozprzestrzenieniem siê paradygmatów cybernetycznych), dla którego cyberne5
6
7

AMPÉRE, Esej o filozofii nauki, 1834.
TRENTOWSKI B., Stosunek filozofii do cybernetyki, czyli sztuka rz¹dzenia narodem, 1843.
W.R. ASHBYEGO  w ksi¹¿ce Wstêp do cybernetyki z 1956 r. ; C.E. SHANNONA, Matematyczna
teoria komunikacji, 1948.
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tyka traktowana jest jako nauka o charakterze interdyscyplinarnym. Charakterystyczn¹ cech¹ tej interdyscyplinarnoci jest fakt, i¿ obejmuje ona
zarówno nauki matematyczno-przyrodnicze jak i nauki spo³eczne. Pod
wzglêdem zakresu oddzia³ywania jest nauk¹ zbli¿on¹ do filozofii. Na
tym tle charakteryzuje siê jednak wysokim poziomem konkretyzacji i
mo¿liwoci¹ szerokich, bezporednich zastosowañ. W odró¿nieniu od filozofii cybernetyka jest jednak jednowymiarowa i niepe³na. Tym samym
jej efektywnoæ bezporednio zale¿y od przyjêtych za³o¿eñ filozoficznych, w szczególnoci tych z zakresu epistemologii, aksjologii oraz etyki.
Wtórna rola cybernetyki wobec filozofii dotyczy zw³aszcza nauk spo³ecznych, w tym teorii zarz¹dzania. Dobrze uzasadnione modele cybernetyczne dostarczy³y przekonuj¹cych argumentów pozwalaj¹cych na analizê interakcji wewn¹trzsystemowych oraz ich wp³ywu na wyznaczanie
kierunku, w którym system zmierza jako ca³oæ. Szczególne znaczenie cybernetyki wynika równie¿ z faktu, i¿ wprowadzenie jej podstawowych
modeli do nauk spo³ecznych zrewidowa³o metodologiê prognozowania
zjawisk, a poprzez odrzucenie zasady prostej ekstrapolacji przyczyni³o
siê zarówno do zmniejszenia poziomu zagro¿enia w pewnych obszarach,
jak i zwiêkszenia wiadomoci zagro¿eñ w innych.
Konsekwencj¹ interdyscyplinarnego charakteru cybernetyki jest cechuj¹cy siê abstrakcyjnoci¹ i ogólnikowoci¹ rodzaj stosowanych terminów.
Podstawow¹ rolê w tym zakresie odgrywa system, czyli przedmiot analizy wszelkich obiektów. Jest on definiowany jako zbiór elementów i wystêpuj¹cych miêdzy nimi relacji. Warto podkreliæ, i¿ poziom abstrakcji
tego pojêcia jest tak wysoki, i¿ dorównuje filozoficznym pojêciom logos
byt czy materia. Ma ponadto tê zaletê, i¿ poprzez dodanie przedrostka -pod lub -nad mo¿na okreliæ skomplikowane relacje w stosunku
do innych obiektów i zobrazowaæ proces ich wzajemnego przenikania
siê. Tradycyjnie przyjmuje siê, i¿ cybernetyka nie stawia kwestii ontologicznych, a koncentruje siê na ujêciu funkcjonalnym. Pod tym wzglêdem
zakres analizy cybernetycznej jest niezwykle zawê¿ony w porównaniu z
ujêciem filozoficznym. Tym niemniej metody cybernetyczne okazuj¹ siê
przydatne dla analizy koncepcji ontologicznych  nawet wówczas, kiedy
kwestia dotyczy relacji zachodz¹cych pomiêdzy systemem tego co jest, a
systemem tego czego nie ma8 . Z drugiej strony warunki ogólne, które
powinien spe³niaæ system (okrelonoæ, niezmiennoæ, roz³¹cznoæ, kompletnoæ) powinny uzasadniaæ sceptycyzm w stosowaniu metodologii systemowej, zw³aszcza w naukach spo³ecznych. Chodzi tutaj o oczywist¹ niemo¿noæ ca³kowitego spe³nienia poszczególnych kryteriów, w rezultacie
czego cybernetyczne modele w obszarze nauk spo³ecznych s¹ znacznie
8

Chodzi tutaj o analizê modelu relacji zaproponowanej przez Heidegera.
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mniej obiektywne ni¿ w naukach matematyczno-przyrodniczych. Z drugiej strony odgrywaj¹ one znacznie wiêksz¹ rolê w konstruktywistycznym
modelu poznania9 . Dlatego bardzo aktualny jest sformu³owany przez K.
Poppera postulat falsyfikacji, jako podstawowe kryterium okrelenia obszarów, gdzie zastosowanie danego modelu jest, a gdzie nie jest skuteczne
(empirycznie sprawdzalne).

2. Cybernetyka a teorie systemów

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e zaprezentowana powy¿ej koncepcja cybernetyki jako pochodnej od filozofii dyscypliny ogólnej stoi w sprzecznoci
z pogl¹dami podporz¹dkowuj¹cymi cybernetykê dyscyplinie okrelanej
jako teoria systemów. W polskiej literaturze naukowej podejcie systemowe w kategoriach filozoficznych najpe³niej ujête zosta³o w pracy M. Lubañskiego10. Autor przedstawi³ filozoficzn¹ genezê teorii systemów, podstawowe kierunki badañ, a tak¿e krytyczn¹ analizê podstawowych terminów: system, otoczenie systemu, wejcia i wyjcia systemu, informacja, zasilanie. Szczególnie interesuj¹ce s¹ rozwa¿ania autora na temat relacji miêdzy teoriami systemów a cybernetyk¹. W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e pojêcie teoria systemów po raz pierwszy u¿yte zosta³o w
koñcu lat dwudziestych w pracach biologa L. von Bertalanffyego i zaproponowane zosta³o jako propozycja nowego podejcia do organizmów
¿ywych. Z czasem przeniesione zosta³o do wiêkszoci nauk zarówno matematyczno-fizycznych jak i spo³ecznych. M. Lubañskiego zwraca uwagê,
na wystêpuj¹cy w literaturze przedmiotu spór polegaj¹cy na tym, ¿e jedni autorzy szeroko rozumiej¹c teorie systemów zaliczaj¹ do niej cybernetykê, drudzy  szeroko rozumiej¹c termin cybernetyka w³¹czaj¹ do niej teorie systemów.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e argumenty przemawiaj¹ce za uznaniem teorii
systemów jako dyscypliny obejmuj¹cej równie¿ cybernetykê s¹ wystarczaj¹ce, aby ka¿d¹ inn¹ naukê  w³¹czaj¹c w to filozofiê uznaæ za czêæ
teorii systemów. To nieporozumienie zwi¹zane z traktowaniem cybernetyki jako czêci teorii systemów wynika z historii rozwoju cybernetyki
jako dyscypliny, która z nauk matematyczno-przyrodniczych uzyska³a
zastosowanie w naukach spo³ecznych. W takim ujêciu cybernetyka postrzegana by³a poprzez szeroki pryzmat funkcjonalnoci, jakie jej podstawowe paradygmaty spe³nia³y w poszczególnych dyscyplinach. W ujêciu
tym nie uwzglêdniana jest rola cybernetyki jako nauki ³¹cz¹cej poszcze9
10

A. ZYBERTOWICZ, Przemoc i poznanie. Studium z nieklasycznej socjologii wiedzy, Toruñ:
UMK 1995.
M. HELLER, M. LUBAÑSKI, S. W. LAGA, Zagadnienia filozoficzne wspó³czesnej nauki. Wstêp
do filozofii przyrody, wyd. 4, Wydawnictwo ATK, Warszawa, 1992.
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gólne dyscypliny miêdzy sob¹ (ujêcie poziome) oraz z filozofi¹ (ujêcie
pionowe). Ponadto analiza cybernetyczna jest analiz¹ dopuszczaj¹c¹ równowartoæ analizy od szczegó³u do ogó³u oraz od ogó³u do szczegó³u, podczas gdy teorie systemów z góry zak³adaj¹ ich istnienie, co budzi powa¿ne w¹tpliwoci zarówno natury ontologicznej jak i epistemologicznej.
W literaturze przedmiotu spotkaæ mo¿na opinie ró¿nicuj¹ce cybernetykê i teorie systemów w zale¿noci od relacji ³¹cz¹cej podmiot z przedmiotem poznania. Przyk³adem jest opinia R. Kozio³a, który stwierdza
Ogólna teoria systemów podkrela z jednej strony autonomiê funkcjonowania
systemów, z drugiej za  indukcyjne oddzia³ywanie ich na siebie. Natomiast
cybernetyka traktuje dziedzinê relacji cz³owiek biosfera jako pewien system sterowania, w którym centralnym regulatorem jest cz³owiek (spo³eczeñstwo)11. Wydaje siê, i¿ zaprezentowany argument w ¿aden sposób nie wiadczy o
bardziej ogólnym charakterze teorii systemów w relacji do cybernetyki.
W tym kontekcie mo¿na by stwierdziæ, i¿ teorie systemów stanowi¹
jedn¹ z dyscyplin szczegó³owych wchodz¹c¹ w sk³ad cybernetyki jako
nauki ogólnej. Wynika to z samej definicji nauki jako dzia³alnoci zorganizowanej i celowej. W przypadku cybernetyki uzasadnieniem tym jest
mo¿liwoæ wp³ywania na procesy rozwojowe przez cz³owieka, co potwierdza równie¿ spo³eczny potencja³ tej nauki. Warto podkreliæ, ¿e takie rozumienie cybernetyki wprost odwo³uje siê do prezentowanej etymologii s³owa  sterowania.
Zwróciæ nale¿y uwagê na rozbie¿noci definicyjne odnosz¹ce siê do
terminu model. Lubañski proponuj¹c definicjê zaproponowa³ typologiê
modeli dziel¹c je na fizyczne i symboliczne. Wydaje siê, ¿e g³ównym argumentem przemawiaj¹cym za takim (zreszt¹ niedychotomicznym) podzia³em by³a przede wszystkim potrzeba uporz¹dkowania terminologii
oraz unikniêcia b³êdów interpretacyjnych wynikaj¹cych z wieloznacznoci. Przenikanie paradygmatów cybernetycznych do nauk spo³ecznych i
zwi¹zana z tym moda na u¿ywanie tego terminu uczyni³a z niego swoiste s³owo wytrych wpisuj¹c je na d³ug¹ listê najczêciej u¿ywanych i
najbardziej nieostrych pojêæ. Kolejna klasyfikacja przedstawiona zosta³a
w pracy Grzegorza Bugajaka12 , który wyró¿ni³ cztery podstawowe znaczenia terminu model, przyjmuj¹c jednoczenie za podstawê podzia³ na
model abstrakcyjny i model jednostkowy. Analizuj¹c literaturê pod
k¹tem prawid³owoci i uzasadnienia stosowania tego terminu wydaje siê
11
12

Materia³y z Konferencji PKE. Prace naukowe okrêgu Ma³opolska. Tom 3, Wydawnictwo
AGH, Kraków, 1986.
G. BUGAJAK, Model Wielkiego Wybuchu, wybrane aspekty metodologiczne i symulacyjne, w:
http://www.sssg.ae.krakow.pl/sssgdaw/a98/teksty/tresc.htm
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zasadnym, aby przynajmniej w tych opracowaniach, dla których ma on
istotne znaczenie prezentowane by³y definicje. Jest to uzasadnione dowiadczeniami p³yn¹cymi z rozwoju wielu nauk spo³ecznych, a w szczególnoci socjologii, której naukowy charakter kwestionowany jest przede
wszystkim ze wzglêdu na brak chocia¿by jednego, wspólnego dla ca³ej
dyscypliny terminu (wspólnota, organizacja, instytucja...)13 .
Wa¿na analiza mylenia systemowego w fizyce przeprowadzona zosta³a przez
M. Tempczyka14 . Odwo³uj¹c siê do prac L. von Bertalanffyego zwróci³ on uwagê,
¿e analiza w kategoriach systemów uzasadniona jest w istocie natur¹ rzeczy
wynikaj¹c¹ z samego faktu jej zorganizowania. Dla zobrazowania tej tezy przytaczane jest uzasadnienie Bertalanffyego Poniewa¿ podstawow¹ cech¹ istoty ¿ywej
jest jej organizacja, tradycyjne metody badania poszczególnych elementów i procesów nie mog¹ daæ pe³nego objanienia zjawisk ¿ycia. Badania takie nie daj¹ ¿adnej
informacji o koordynacji poszczególnych czêci i procesów. Dlatego te¿ g³ównym
zadaniem biologii musi byæ odkrywanie praw, które rz¹dz¹ systemami biologicznymi (na wszystkich poziomach organizacji). S¹dzimy, ¿e próby znalezienia podstawy dla biologii teoretycznej prowadz¹ do zasadniczej zmiany obrazu wiata. Pogl¹d ten jako podstawê metody badañ nazwiemy biologi¹ organizmaln¹, a jako
próbê objaniania zjawisk  systemow¹ teoria organizmu. Zaprezentowany cytat obrazuje moment przejcia zaczerpniêtego z fizyki paradygmatu systemu do nauk biologicznych. Przedstawione argumenty dotycz¹ relacji
pomiêdzy analiz¹ i syntez¹. S¹ niejako naturaln¹ reakcj¹ na bêd¹cy konsekwencj¹ ujêcia newtonowskiego redukcjonizm. Odzwierciedla jednoczenie wa¿ny etap w rozwoju nauki, który dosyæ przekonuj¹co opisany
zosta³ przez F. Caprê15 . Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e rozwój koncepcji
antyredukcjonistycznej, poprzez szereg uproszczeñ doprowadzi³ do
czêciowego zniekszta³cenia, a wrêcz ideologizacji problemu16 . Tym niemniej wyjcie poza ramy metodologii kartezjañskiej w kierunku ujêæ systemowych, co w wieku dwudziestym sta³o siê udzia³em ca³ej nauki, jest
zjawiskiem o trudnych do przecenienia konsekwencjach. Nale¿y podkreliæ, i¿ s¹ to konsekwencje zarówno pozytywne jak i negatywne. W kontekcie niniejszej pracy istotnym jest podkrelenie, ¿e rozpowszechnienie
siê koncepcji systemowych nie tylko w nauce, lecz praktyce ¿ycia spo³ecznego na drugi plan odsuwa obiektywnie sprawdzaln¹ rzeczywistoæ na
rzecz wyobra¿eñ o tej rzeczywistoci. W konsekwencji wraz z Kartezjuszem, Baconem, i Newtonem traci znaczenie obiektywistyczny model poznania na rzecz modelu konstruktywistycznego. Same modele staj¹ siê
13
14
15
16

K.Z. SOWA, Wstêp do socjologii zrzeszeñ. Warszawa: PWN 1988.
M. TEMPCZYK, Fizyka a swiat realny. Elementy filozofii fizyki. PWN 1986.
F. CAPRA, Punkt zwrotny,. Warszawa 1987.
Zjawisko to jest szczególnie wyrane w g³ównym nurcie ideologii New Age, którego F.Capra jest jednym z czo³owych przedstawicieli.
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natomiast instrumentem w walce o rzeczywistoæ  rozumian¹ nie dos³ownie, lecz jako sposób jej postrzegania. W tym kontekcie spo³eczne
zagro¿enia wynikaj¹ z podstawowej negatywnej cechy modelowania i
systematyzowania jak¹ jest uproszczenie. O ile na gruncie nauki, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu dyscypliny cecha ta jest zalet¹, to na
gruncie polityki konsekwencje mog¹ byæ nieobliczalne. Wskazywa³o na
to  w innym nieco kontekcie  wielu teoretyków, a wiek dwudziesty
dostarczy³ wielu tragicznych potwierdzeñ praktycznych. Zaznaczyæ nale¿y, i¿ nie chodzi tutaj o to, ¿e przed prze³omem einsteinowskim w rzeczywistoci spo³ecznej nie funkcjonowa³y modele uproszczeñ. Analitycznie, a nawet redukcjonistycznie ukierunkowana nauka, poprzez koncentracjê na szczególe sprzyja³a spo³ecznemu odrzucaniu uproszczeñ. Dominacja syntezy nad analiz¹ takim uproszczeniom sprzyja. Z tej perspektywy istotnym jest, aby cybernetyczne modelowanie zrównowa¿onego
rozwoju uwzglêdnia³o relacje pomiêdzy analiz¹ i syntez¹ w warunkach
tworz¹cego siê globalnego spo³eczeñstwa informacyjnego. W tej perspektywie uznaæ nale¿y, ¿e stosowanie metod cybernetycznych w planowaniu politycznym, poprzez mo¿liwoæ uwzglêdnienia olbrzymiej liczby
zmiennych sprzyja przywróceniu równowagi w proporcjach pomiêdzy
syntez¹ i analiz¹. W ten sposób  poprzez wspomaganie procesów decyzyjnych  bezporednio oddzia³uje na kszta³towanie rzeczywistoci spo³ecznej bez popadania w determinizm.
Oddzielaj¹c kwestiê naukowych uzasadnieñ wyodrêbniania teorii
systemów jako oddzielnej dyscypliny i jej relacji z cybernetyk¹ zaznaczyæ
nale¿y praktyczne zastosowania jej instrumentów do integracji ró¿norodnych systemów. W szczególnoci (abstrahuj¹c od poprawnoci uzasadnieñ naukowych) narzêdzia teorii systemów przydatne s¹ w konstruowaniu strategii politycznych ³¹cz¹cych w ca³oæ poszczególne aspekty
rzeczywistoci. Zjawisko to w jêzyku przeniesionym z teorii systemów
do polityki okreliæ mo¿na jako symboliczn¹ integracjê podsystemów w
system. W tej perspektywie zrównowa¿ony rozwój jest systemem sk³adaj¹cym siê z trzech filarów (podsystemów)  spo³eczeñstwo, gospodarka, ekologia. Kontekst ten wskazuje nie tylko na postulowan¹ potrzebê
zrównowa¿enia tych trzech zasadniczych elementów rozwoju w ich wzajemnej relacji miêdzy sob¹, lecz równie¿  co tutaj istotne  postuluje potrzebê upodobnienia struktur poszczególnych podsystemów w sposób
zapewniaj¹cy trwa³oæ systemu jako ca³oci. W najdalej id¹cym wariancie
sprowadza siê to do dostosowania spo³eczeñstwa oraz gospodarki do
struktur podsystemu ekologicznego.
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3. Rozwój modelowania jako instrumentu wspomagania dzia³añ
politycznych

Aspekt zrównowa¿onego rozwoju jest widoczny w modelowaniu
dzia³añ politycznych ju¿ od czasu powstania pierwszych modeli. Wskazuje na to zastosowana przez J.W. Forrestera metoda dynamiki systemów, zastosowana nastêpnie przez zespó³ Medowsów. Metoda ta by³a
podstaw¹ badañ zmian w kondycji wiatowej spo³ecznoci i jej rodowiska przyrodniczego, a rezultatem jej zastosowania by³o opracowanie prognoz ostrzegawczych dla Klubu Rzymskiego17 . Znajduje ona bezporednie odzwierciedlenie równie¿ w sformu³owanych na podstawie ostrze¿eñ postulatach zmian w polityce spo³eczno-gospodarczej i ekologicznej 18
 w za³o¿eniach globalnej strategii politycznej. Za najbardziej istotne elementy stworzonego przez Medowsów modelu uznaæ nale¿y samo jego
sformu³owanie w sposób daj¹cy siê prze³o¿yæ na jêzyk dzia³añ politycznych oraz stworzenie przekonuj¹cej wizji, w której spo³eczeñstwo, gospodarka i rodowisko stanowi¹ spójny, wspó³zale¿ny i potencjalnie
trwa³y system. Wielu krytyków podkrela ograniczony poziom sprawdzalnoci sformu³owanych wówczas zagro¿eñ, przy czym zaznaczyæ nale¿y, ¿e chodzi tutaj o b³êdy dotycz¹ce dynamiki, lecz nie samego kierunku rozwoju zagro¿eñ. Przegl¹d wybranych modeli w zakresie zrównowa¿onego rozwoju zawarty zosta³ w oficjalnej publikacji UE  Cloudy
crystal balls. An assesment of recent European and global scenerio studiem and
models. We wstêpnej czêci powieconej metodologii zaprezentowano
opis stanu studiów nad modelami i scenariuszami jako podstawowymi
narzêdziami formu³owania, realizacji i oceny strategii politycznych realizowanych przez UE. Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ autorzy opracowania
podkrelaj¹ prognostyczne ograniczenia modelowania. wiadczyæ ma o
tym fakt, i¿ przegl¹d opisanych na przestrzeni ostatnich 25 lat scenariuszy rozwoju pokazuje, ¿e przewidywania dotycz¹ce przysz³oci Ziemi
tworzone zw³aszcza w latach 70 tych okaza³y siê nierealne i politycznie
kontrproduktywne. Europejska Agencja Ochrony rodowiska, która
zleci³a badania w tym zakresie dokona³a tym samym oceny, której zasadnoæ wydaje siê byæ dyskusyjna. W ci¹gu ostatniej dekady zosta³a uznana
kluczowa rola niepewnoci . To doprowadzi³o do zrozumienia, ¿e budowanie scenariuszy to nie zdeterminowany naukowy proces. Scenariusze nie mog¹ przewidywaæ, ale maluj¹ obraz mo¿liwych przysz³oci i przedstawiaj¹ ró¿ne rezultaty zwi¹zane z pytaniem je¿eli to co. W literaturze naukowej istnieje ró¿norodnoæ
17
18

Meadows, Meadows. Limits to Growth 1972, Beyond the limits, 1991.
Publikacje nie tylko osób zwi¹zanych z Klubem Rzymskim jak Aurelio Peccei, Przysz³oc
jest w naszych rêkach. PWN, Warszawa 1997.
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definicji scenariusza. Pierwsza i szeroko cytowana to: Scenariusze to hipotetyczne sekwencje zdarzeñ skonstruowane w celu zwrócenia uwagi na proces przyczynowy i punkty decyzyjne. Po pierwsze warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
krytykowane dzisiaj przewidywania sprzed æwieræwiecza formu³owane
by³y jako ostrze¿enie polityczne, które aby byæ skutecznym musia³o zawieraæ elementy sk³aniaj¹ce spo³ecznoæ miêdzynarodow¹ do powa¿nego zastanowienia. Nie jest wiêc niczym nadzwyczajnym, ¿e obarczone
by³y pewn¹ i zrozumia³¹ zarówno wówczas jak i dzisiaj przesad¹. Po
drugie nie wolno ignorowaæ faktu, ¿e w³anie dziêki tamtym ostrze¿eniom praktyka w zakresie ochrony dziedzictwa naturalnego uleg³a powa¿nej zmianie. Nie chodzi tutaj o skalê zanieczyszczeñ, czy poziom dewastacji rodowiska. Istotnym jest, ¿e szeroka dyskusja prowadzona w
skali globalnej wprowadzi³a tematykê rodowiska na jedno z czo³owych
miejsc debaty wiatowej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e trzydzieci lat temu g³ównym tematem tej debaty by³ Nowy Miêdzynarodowy £ad Gospodarczy19 , który w praktyce pomija³ zarówno kwestie ekologiczne jak i kwestie spo³eczne (prawa cz³owieka). Problem globalny sprowadzano do
miêdzypañstwowej relacji na linii Pó³noc-Po³udnie, a pañstwa rozwijaj¹ce
siê stara³y siê zdominowaæ fora miêdzynarodowe dla uzasadnienia swoich roszczeñ wobec pañstw rozwiniêtych bez jakichkolwiek w³asnych zobowi¹zañ w odniesieniu do w³asnych obywateli jak i rodowiska naturalnego. Od tego czasu kwestie ekologiczne i spo³eczne sta³y siê istotnymi elementami miêdzynarodowych systemów normatywnych (prawa
miêdzynarodowego, moralnoci miêdzynarodowej, aksjologii miêdzynarodowej oraz prakseologii miêdzynarodowej)20 . Chocia¿by ten fakt
wskazuje, ¿e ostrze¿enie okaza³o siê skuteczne i wbrew wczeniej zaprezentowanej opinii politycznie produktywne. Ponadto nale¿y podkreliæ, ¿e istot¹ praktycznego zastosowania modeli dla tworzenia strategii
politycznych jest nie tyle sformu³owanie prognozy, która sprawdzi siê po
kilkudziesiêciu latach, lecz ich wprowadzenie jako sta³ego instrumentu
dzia³ania politycznego zdolnego do kreowania ró¿norodnych scenariuszy w zale¿noci od przyjêtych za³o¿eñ oraz wprowadzonych danych. W
tym kontekcie modelowanie jest przede wszystkim narzêdziem umo¿liwiaj¹cym symultaniczn¹ analizê mo¿liwych scenariuszy rozwoju  zarówno tych realizowanych, jak i potencjalnie mo¿liwych. Z punktu widzenia strategii politycznej nie chodzi wy³¹cznie o to, czy dany scenariusz wyst¹pi czy te¿ nie, lecz o sam¹ mo¿liwoæ przewidzenia wyst¹pienia danych wariantów. Tym samym wyniki pozwalaj¹ na sta³e okrelanie
19
20

Karta Miêdzynarodowych Praw i Obowi¹zków Pañstw w zakresie NM£G, Rezolucja ONZ,
1975.
Pe³n¹ typologiê systemów normatywnych w stosunkach miêdzynarodowych przedstawi³
J. Gilas w pracy Systemy normatywne stosunków miêdzynarodowych, Toruñ, 1985.
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mo¿liwych wariantów rozwoju wydarzeñ oraz na przypisanie prawdopodobieñstwa ich wyst¹pienia w zale¿noci od rozwoju sytuacji.
Co do zasadnoci samej potrzeby prognozowania pos³u¿ê siê opini¹
Cz. Banacha, ¿e trudnoci i b³êdy studiów nad przysz³oci¹ i formu³owania
prognoz s¹ znacznie mniejsze od strat wynikaj¹cych z braku mylenia o przysz³oci21 oraz poni¿szymi fragmentami ksi¹¿ki Przysz³oc wiata Federico
de Mayor: Albowiem naszej krótkowzrocznoci czasowej towarzyszy jak¿e czêsto dobrowolne zalepienie  ta krótkowzrocznoæ s³u¿y niekiedy jego usprawiedliwieniu. Wci¹gniêci w wir spraw bie¿¹cych, ulegaj¹c tyranii doranoci, nie mamy
czasu na wypracowanie konstruktywnych dzia³añ i przewidywanie ich konsekwencji. Pod¹¿amy bez hamulców i widocznoci ku nieznanej przysz³oci. A
przecie¿ im szybciej jedzie samochód, tym wiêkszy powinien byæ zasiêg jego wiate³. Nie chodzi wiêc obecnie o dostosowywanie i adaptowanie siê, albowiem czas
jest zawsze szybszy. Chodzi o to, aby wyprzedzaæ.( )Opowiedzmy siê za wizj¹
dalekowzroczn¹, zorientowan¹ ku przysz³oci i kierujmy nasze prospektywne spojrzenie na wiat. Siejmy dzi ziarna przysz³oci, czuwajmy nad ich kie³kowaniem:
jutro nasze dzieci zbior¹ owoce naszej antycypacji. Przewidywaæ aby zapobiegaæ,
przewidywaæ aby budowaæ, oto nasz cel. Przewidywanie nie jest tylko mo¿liwoci¹; jest tez obowi¹zkiem, imperatywem moralnym. Idea ta utorowa³a ju¿ sobie
drogê w wiadomoci ogó³u i w prawie miêdzynarodowym22.
Autorzy Cloudy crystal balls ... scenerio studiem and models proponuj¹
nastêpuj¹c¹ definicjê scenariuszy: Scenariusze to prototypowy opis lub wybrany obraz przysz³oci, stworzony z umys³owych map lub modeli, które odzwierciedlaj¹ ró¿ne mo¿liwoci przesz³ych, obecnych i przysz³ych cie¿ek rozwoju.
Jednoczenie proponuj¹ typologiê scenariuszy wed³ug kryterium czasu
(scenariusze przesz³oci i przysz³oci), scenariusze opisuj¹ce i oceniaj¹ce
oraz jakociowe i ilociowe. W tym kontekcie modelowanie jest zasadniczym narzêdziem tworzenia strategii politycznych, podczas gdy pozosta³e staj¹ siê narzêdziami pomocniczymi. Wynika to z faktu, ¿e jej zastosowanie  dziêki narzêdziom cybernetycznym  pozwala na uwzglêdnienie wielkiej liczby danych oraz rezultatów zastosowania metod wspomagaj¹cych. Modelowanie spo³eczne uwzglêdniaj¹ce narzêdzia cybernetyczne sta³o siê praktycznie mo¿liwe dopiero przy zastosowaniu wystarczaj¹co wydolnych systemów informacyjnych z wykorzystaniem komputerów. W szczególnoci rozwój technik komputerowych stwarza mo¿liwoæ
radykalnego udoskonalenia efektywnoci polityki rozwoju spo³ecznogospodarczo- przyrodniczego, w tym polityki ekologicznej. Zastosowanie przy kszta³towaniu i ocenianiu nastêpstw tej polityki metod symulacji
21
22

CZ. BANACH, Polska w XXI wieku, (w:) Szko³a w rozwoju, red. J.KROPIWNICKI, Jelenia Góra
2000.
FEDERICO MAYOR, Przysz³oc wiata, wyd. Fundacja Studiów i Badañ Edukacyjnych, Warszawa 2001.
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komputerowej wielkich systemów spo³eczno-gospodarczych umo¿liwia
politykowi pozyskiwanie wiedzy niedostêpnej tradycyjnymi metodami.
Modelowanie obiektów bêd¹cych przedmiotem polityki wymusza poznawanie licznych wspó³zale¿noci zachodz¹cych pomiêdzy elementami tych
obiektów, a tak¿e dotycz¹cych dalszych relacji  wystêpuj¹cych pomiêdzy tymi obiektami, a ich rodowiskiem spo³eczno-przyrodniczym. W
wyniku symulacji komputerowej przysz³ego zachowania siê badanych tak
obiektów i uk³adów: dany obiekt  rodowisko, mo¿na uzyskaæ wiedzê
dotycz¹c¹ zarówno nastêpstw zmian wprowadzanych w te obiekty w
wyniku realizacji polityki jak i konsekwencji braku dzia³añ usprawniaj¹cych przebieg zachodz¹cych w nich procesów.
Ostatnie æwieræwiecze to jednoczenie okres dyskusji dotycz¹cych za³o¿eñ metodologicznych, jakim odpowiadaæ powinien model, aby modelowanie dzia³añ politycznych spe³nia³o kryterium skutecznoci.

4. Prakseologiczne i aksjologiczne za³o¿enia modelu Sagea

Dowiadczenia programów prognozowania ostrzegawczego pokaza³y, ¿e warunkiem poprawnego konstruowania modeli, oprócz odpowiedniego poziomu rozwoju technologii informacyjnych jest wiedza systemowo-filozoficzna. Postulat wprowadzenia tej ogólnej wiedzy do metod symulacji komputerowej w odniesieniu do wielkich systemów sformu³owa³
A. P. Sage. Autor ten zaproponowa³ poni¿szy model kszta³towania polityki z zastosowaniem metod wspomagaj¹cych uwzglêdniaj¹cych technologie informacyjne:
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Mo¿na powiedzieæ,¿e A. P. Sagea strategie polityczne traktuje jako
instrument, którego w³aciwe zastosowanie umo¿liwia skuteczne trafienie w szybko przemieszczaj¹cy siê cel23 . Niezbêdn¹ podstaw¹ ich prawid³owego formu³owania w coraz wiêkszym stopniu staj¹ siê technologie informacyjne dostosowane do metodologii sterowania wielkimi systemami. Polityka w tym ujêciu to sztuka formu³owania celów, których
osi¹ganie umo¿liwia zaspokojenie potrzeb reprezentowanej spo³ecznoci.
Jest to tak¿e umiejêtnoæ doboru i stosowania metod optymalizuj¹cych
koszty dostosowañ. W tym kontekcie zrozumia³ym jest, i¿ A.P. Sage negatywnie ocenia proces formu³owania polityki w jej spo³ecznym i gospodarczym wymiarze ze wzglêdu na fakt, ¿e decydenci pozbawieni s¹ dostêpu do niezbêdnej wiedzy. Autor w fakcie tym upatruje jedn¹ z przyczyn kryzysów w tych obszarach. Zwraca uwagê, ¿e przy okreleniu celów dzia³alnoci i wartociowaniu jej dokonañ nie uwzglêdniane s¹ obecnie liczne, realnie istniej¹ce, w tym podlegaj¹ce zmianom, wspó³czesne
uwarunkowania ¿ycia i ograniczenia rozwoju. W szczególnoci ograniczone s¹ mo¿liwoci przewidywania, zw³aszcza odleg³ych w czasie i
przestrzeni, kompleksowych skutków podejmowanych dzia³añ. Innymi
s³owy wartociowanie zamierzeñ i osi¹gniêæ jest przeprowadzane z zastosowaniem nieadekwatnego do wspó³czesnej rzeczywistoci systemu
wartociowania efektywnoci dzia³alnoci spo³eczno-gospodarczej. Jako
remedium Sage zaleca zasadnicze zmiany w sposobie informacyjnego
wspomagania polityki i dokonywania ocen jej skutków. Funkcjonowanie
takiego rozbudowanego systemu kszta³towania polityki musi byæ oparte
o uk³ad sprzê¿enia zwrotnego wyprzedzaj¹cego  feed forward. (Prekursorem tego pojecia w cybernetyce by³ N.Winer 24 ). Jako koniecznoæ traktuje równie¿ rozbudowanie systemów udostêpniania wiedzy optymalizuj¹cej decyzje polityczne. Zwraca on jednak uwagê, ¿e podstaw¹ optymalnego kszta³towania polityki oraz dokonywania ocen jej wyników jest
istnienie adekwatnego do rzeczywistoci systemu wartoci. Ten swoisty
metasystem aksjologiczny pozwala³by na wartociowanie zmian zachodz¹cych i zamierzonych. Postuluje, aby realizowane cele polityczne pozostawa³y w zgodnoci z takim systemem wartoci.
Okrelenie podstawowych celów polityki zgodnie z propozycjami Sagea powinno siê dokonywaæ wiêc za pomoc¹ adekwatnego do rzeczy23

24

Zob. A.P. SAGE, Methodology for large-scale systems, New York 1977 oraz jego interpretacja w Praktyczne aspekty filozofowania, (wspó³autor: EULALIA SAJDAK-MICHNOWSKA), [w:] Filozofia w dydaktyce akademickiej, (red.) EULALIA SAJDAK-MICHNOWSKA, Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, S³upsk 2001.
N. WIENER, Cybernetyka i spo³eczeñstwo, Warszawa 1961, oraz Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzêciu i maszynie, Warszawa 1971.
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wistoci modelu konceptualnego25 . Powinien on mo¿liwie szeroko obejmowaæ aktualnie wystêpuj¹ce w rzeczywistoci, statyczne i dynamiczne,
trwale albo okresowo niezmienne  ograniczenia ró¿norodnoci zmian
pozostaj¹cych w zakresie decyzji politycznej.
Konkretne przedsiêwziêcia, projektowane dla zaspokojenia po¿¹danych potrzeb, powinny byæ zdaniem Sagea okrelane za pomoc¹ modelu
operacyjnego. Taki operacyjny model komputerowy stanowi³by podstawê analizy systemowej, dokonywanej za pomoc¹ technik informatycznych i wiedzy szczegó³owej. Za pomoc¹ takiej, komputerowo wspomaganej analizy, ustalaæ siê powinno operacyjne i szczegó³owe cele dzia³añ,
a tak¿e kolejnoæ ich osi¹gania. Za pomoc¹ tego modelu powinno siê 
zgodnie z propozycjami Sagea  dobieraæ konkretne metody ich realizacji i wstêpnie oceniaæ prawdopodobne skutki ich zastosowania. Programy operacji, przygotowywane wariantowo, powinny uwzglêdniaæ zarówno realnie w danym czasie wystêpuj¹ce ró¿norodne ograniczenia, jak
i prawdopodobne zmiany w uwarunkowaniach realizacyjnych. Decyzje,
podejmowane po takim przygotowaniu oraz ich skutki powinny byæ oceniane, ze wzglêdu na stopieñ zaspokajania potrzeb lub realizacji zak³adanych wstêpnie celów, za pomoc¹ przyjêtego systemu wartoci.
Oczywistym warunkiem poprawnoci tak kszta³towanej, testowanej i
korygowanej polityki, powinien byæ odpowiedni dostêp do wiedzy 
danych  czyli informacji odwzorowuj¹cej uk³ad: przekszta³cany przez
polityka system  jego bli¿sze i dalsze otoczenie. Informacji  dotycz¹cej
zarówno zmieniaj¹cego siê stanu statycznego jak i dynamicznych w³aciwoci przekszta³canej rzeczywistoci, a wiêc tak¿e informacji o zmianach
zachodz¹cych w stanie tego uk³adu pod wp³ywem realizowanej polityki
lub innych, w tym zewnêtrznych, oddzia³ywañ.
5. Prakseologiczne i aksjologiczne za³o¿enia modelu Michnowskiego26

Propozycje Sagea zosta³y powa¿nie rozbudowane i przeniesione na
grunt nauki polskiej przez L. Michnowskiego. W oparciu o pojêcie konceptualnego modelu rzeczywistoci A. P. Sagea L. Michnowski stworzy³
25

26

W literaturze trudno znaleæ propozycje takiego modelu. Zwrócili na to uwage Eulalia Sajdak-Michnowska i Les³aw Michnowski w referacie, wyg³oszonym w dniach 21-22 wrzenia
2001 na konferencji nt.: Filozofia w szkole, zorganizowanej przez Zak³ad Historii Filozofii
Akademii wiêtokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz Sekcjê Nauczania
Filozofii Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Referat ten zawiera tak¿e za³o¿enia na jakich powinien byæ sformu³owany oraz funkcje jakie powinien spe³niaæ model konceptualny.
Les³aw Michnowski, od roku 1977 wypracowuje systemowo-informacyjn¹ metodê badania
uwarunkowañ oraz projektowania rozwoju, któr¹ nazwa³ metod¹ w ramach cybernetyki roz-
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i zinterpretowa³ model który okreli³ jako System ¯ycia. Istotn¹ podstaw¹ jego modelu jest uznanie procesu ¿ycia dowolnej postaci systemu
¿ycia (s¿) jako procesu tworzenia informacji w uk³adzie s¿  rodowisko,
co oznacza w przypadku rozwoju s¿  zwiêkszanie jego poziomu informacji, albo (w przypadku regresu) przeciwstawiania siê zwiêkszaniu poziomu entropii s¿. U³atwia do okrelanie uwarunkowañ i stymulowanie
rozwoju poprzez odpowiednie zmiany w informacyjnej infrastrukturze
tych systemów.
Znaczenie modelu Michnowskiego wynika przede wszystkim z faktu,
¿e wydaje siê i¿ model ten mo¿e s³u¿yæ jako uniwersalny instrument
kszta³towania polityki pañstwa. W szczególnoci Michnowski uzna³ System ¯ycia za niezbêdny dla prowadzenia  w sytuacji zmian i ryzyka 
polityki zrównowa¿onego rozwoju.
Przyk³ad omawianego ogólnego modelu konceptualnego rzeczywistoci, w postaci modelu uk³adu: cz³owiek  technika  przyroda o nazwie System ¯ycia, jest przedstawiony m.in., w pracy pt.: Jak ¿yæ?, Ekorozwój albo...,27 W ujêciu tego modelu systemami ¿ycia s¹ m.in. organizm
biologiczny, rodzina, naród, wiatowa spo³ecznoæ, jej przyrodnicze otoczenie, globalny ekosystem, Universum.
L. Michnowski opracowa³ równie¿ ogólne za³o¿enia procesualne konceptualnego modelu rzeczywistoci odnosz¹ce siê do modelu ogólnego.
Ogólny konceptualny model rzeczywistoci w ujêciu Michnowskiego to
model jakociowy, odwzorowuj¹cy  na wysokim poziomie abstrakcji 
podstawowe regu³y jej budowy, dzia³ania i rozwoju. Model ten s³u¿yæ ma
g³ównie odzwierciedlaniu istoty, uwarunkowañ oraz przebiegu procesów.
Istotnym jest nie tylko sam kierunek zmian, lecz równie¿ kolejnoæ faz, etapów, a tak¿e inne zmiany o charakterze jakociowym. Przetwarzana w
oparciu o ten model wiedza jest w ten sposób identyfikowana i segregowana przede wszystkim z uwzglêdnieniem trwa³ych, niezmiennych w³aciwoci i cech strukturalnych rzeczywistoci, jak i tych jej w³aciwoci i
cech strukturalnych, które podlegaj¹ zmianom zgodnie z logik¹ procesu
rozwoju. Jak widaæ Michnowski postuluje wydzielenie danych ustruktura-

27

woju, a nastêpnie  cybernetyki ekorozwoju. Praktyczne wnioski dla polityki rozwoju Polski
w oparciu o tê metodê zosta³y przedstawione ju¿ w 1990 w L. MICHNOWSKI, Jaki model rozwoju? Wie i Pañstwo, 1990, nr 2-3, s. 12-49. Przyk³adowo: Dzia³alnoæ gospodarcza
jako system informacyjny rozwijaj¹cy siê, Zarz¹dzanie, 1977, nr 11. System informacyjny
rozwijaj¹cy siê jako pomoc w projektowaniu, (w:) Prace naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wroc³awskiej, nr 53, konferencja nr 18, 1978. System informacyjny rozwijaj¹cy siê jako model rozwoju systemu spo³eczno-gospodarczego, w: IV Ogólnopolskie
Konwersatorium nt.: Cybernetyka, Inteligencja, Rozwój CIR89, ZG PTC i COBNiD w
Siedlcach, Siedlce 1989.
Patrz: L. MICHNOWSKI, Jak ¿yæ? Ekorozwój albo ...,Wyd. Ekonomia i rodowisko, Bia³ystok
1995.
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lizowanych od danych podlegaj¹cych zmianom pod wp³ywem tych struktur. Nie oznacza to jednak przyjêcia za³o¿enia niezmiennego charakteru
struktur. Ogólnym za³o¿eniem jest, ¿e odwzorowanie ka¿dego elementu
rzeczywistoci mo¿e prowadziæ do zmiany struktur, bez naruszania ogólnych za³o¿eñ filozoficznych, na podstawie których konceptualny model
zosta³ oparty. Tym samym widaæ, ¿e w³anie identyfikacja, selekcja i zastosowanie w³aciwych za³o¿eñ filozoficznych jest g³ównym determinantem
metodologicznej poprawnoci, a co za tym idzie praktycznej u¿ytecznoci
modelu. Zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e efektywnoæ modelu Michnowskiego
jako narzêdzia budowy strategii politycznych wynika równie¿ z faktu, ¿e
przyjmuje on za³o¿enie wystêpowania w rzeczywistoci trwale albo jedynie okresowo niezmiennych ograniczeñ ró¿norodnoci zmian. Ograniczenia te uniemo¿liwiaj¹ bowiem wprowadzenie, w danym czasie, danej
zmiany. Z jednej strony wiêc model spe³nia kryterium efektywnoci, gdy¿
odzwierciedla rzeczywistoæ w zakresie mo¿liwoci, pomijaj¹c warianty
wychodz¹ce poza przyjête ograniczenia. Z drugiej strony brak wiedzy o
tych ograniczeniach stanowi istotne ryzyko, ¿e dzia³ania podejmowane bez
wiedzy o tych ograniczeniach oka¿¹ siê nieskuteczne. Michnowski zaznacza, ¿e wiedza o tych ograniczeniach jest szczególnie istotna wobec chaotycznego przebiegu procesów, a za³o¿enie niezmiennego charakteru pewnych elementów chaosu umo¿liwiaæ ma wybór alternatywnych wariantów
dzia³añ w warunkach kryzysów.

Przy za³o¿eniu spe³nienia tego warunku model Michnowskiego odzwierciedla ogólne w³aciwoci i strukturê ró¿norodnej postaci systemów i okrela ich dynamikê rozwojow¹ w jêzyku cybernetyki  jako powi¹zanych ze sob¹ systemów sprzê¿eñ prostych i zwrotnych, podstawowych wiêzów ¿ycia oraz innych wspó³zale¿noci wystêpuj¹cych pomiêdzy podsystemami lub elementami rzeczywistoci. W szczególnoci model ten ukazuje podstawowe strukturalne, w tym informacyjne, uwarunkowania ¿ycia w procesie zmiany.
Postulowany przez Michnowskiego konceptualny model rzeczywistoci jest zatem modelem o wysokim poziomie uogólnienia, opartym bezporednio na za³o¿eniach filozoficznych. Model ten u³atwiaæ ma rozpoznawanie tych procesów, które nie mog¹ byæ rozpoznawane poprzez ekstrapolacjê i ukazywaæ jakociowe zmiany w ich przebiegu jako wynik interakcji zmian wewn¹trzsystemowych oraz tych zachodz¹cych w uwarunkowaniach zewnêtrznych.
Model Michnowskiego mo¿e w ten sposób byæ przydatny zarówno
dla analizy procesów historycznych, optymalizacji dzia³añ bie¿¹cych, a
przede wszystkim staæ siê narzêdziem prognozowania i sterowania
zmiennoci¹ form i uwarunkowañ. W szczególnoci jego zastosowanie
pozwoli³oby na optymalizacjê kolejnoci podejmowanych dzia³añ.
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Przedstawionym przez Michnowskiego uzasadnieniem celowoci, a
wrêcz koniecznoci stosowania tak (lub podobnie) zaprojektowanego
modelowania jako narzêdzia polityki jest wzrost ryzyka zwi¹zanego z
uwarunkowaniami, w jakich funkcjonuje ludzkoæ. Ryzyko to zwi¹zane
jest przede wszystkim z rozwojem technologii i pojawieniem siê szeregu
nieznanych wczeniej i potencjalnie niebezpiecznych mo¿liwoci. Mo¿na
dodaæ, ¿e ryzyka na które wskazuje Michnowski maj¹ charakter  w coraz wiêkszym stopniu zewnêtrzny wobec cz³owieka.

Jako warunek wstêpny okreli³ zbudowanie adekwatnego do rzeczywistoci jej homomorficznego modelu konceptualnego. Poniewa¿ model
taki nie zosta³ dotychczas stworzony autor ten uzna³, i¿ przydatne w realizacji postulatu Sage/a mog¹ byæ prace z zakresu cybernetyki rozwoju.
Na podstawie przeprowadzonych badañ doszed³ do wniosku, ¿e przyczyn¹ jest bariera wynikaj¹ca z braku umiejêtnoci eliminacji nastêpstw
degradacji moralnej, a tym samym brak zgody na wyznaczenie granic,
przekroczenie których by³oby niedopuszczalne. Analiza konceptualnego
modelu stworzonego przez L. Michnowskiego ujawnia filozoficzne za³o¿enia tego systemu. L. Michnowski przyjmuje, ¿e rzeczywistoæ (okrelana przez niego jako wspó³czesne Universum) jest wielkim, hierarchicznie
zbudowanym systemem ¿ycia  systemem ekospo³ecznym. Jest to system trójelementowy, na który sk³adaj¹ siê cz³owiek  technika  przyroda. Rozwój systemu ¿ycia wed³ug L. Michnowskiego warunkowany jest
rozwojem ¿ycia jego otoczenia. Tym samym zale¿y od jakoci i odpowiedniej postaci otoczenia. Istot¹ ¿ycia jest strukturalne d¹¿enie do jego
podtrzymywania. Tym samym model nie obejmuje systemów autodestrukcyjnych. System jest ograniczony czynnikiem czasu, co oznacza, ¿e
ka¿dy system ¿ycia jest skoñczony. W odró¿nieniu jednak od systemów
autodestrukcyjnych koniec nie jest strukturalnie zdeterminowany. Wzajemna interakcja systemu ¿ycia z otoczeniem sprowadzona byæ mo¿e do
dwóch efektów  pozytywnego (awansowanie) oraz negatywnego (degradacja). W za³o¿eniach L. Michnowskiego procesy ¿ycia Universum i
jego elementów podlegaj¹ ich wewnêtrznej logice systemowej. W szczególnoci wszystkie elementy systemu posiadaj¹ wspólne homomorficzne
w³aciwoci i cechy strukturalne. Chaos ma charakter wewn¹trzsystemowy i jest procesem dokonuj¹cym siê w ramach obiektywnie istniej¹cych
ograniczeñ zmian.
W oparciu o powy¿sze za³o¿enia sformu³owane zosta³y podstawowe
funkcje konceptualnego modelu rzeczywistoci.
Analiza modelu Michnowskiego pokazuje, ¿e powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki: (1) zwiêkszaæ skutecznoæ prowadzenia polityki (czyli
kszta³towania przysz³oci interesuj¹cego fragmentu rzeczywistoci) przy
ograniczonym dostêpie do wiedzy o kompleksowych skutkach dzia³añ i
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ich uwarunkowaniach; (2) kierowaæ poznawanie rzeczywistoci na problemy podstawowe, zmniejszaj¹ce niewiedzê i zwiêkszaj¹ce sprawnoæ jej
poprawnego przekszta³cania; (3) u³atwiaæ zrozumienie sposobu funkcjonowania rzeczywistoci, a w szczególnoci modelowanego jej fragmentu;
(4) ukazywaæ podstawowe nieliniowoci w przebiegu modelowanego
procesu ¿ycia, (5) u³atwiaæ rozpoznawanie trwa³ych i podlegaj¹cych
okresowym zmianom ograniczeñ dokonywania zmian rzeczywistoci; (6)
umo¿liwiaæ konceptualne przewidywanie przysz³oci i skutków podejmowanych dzia³añ; (7) u³atwiaæ intuicyjne wspomaganie polityki w przypadku braków w naukowo pozyskiwanej wiedzy o rzeczywistoci. Ponadto w ujêciu Michnowskiego model powinien równie¿ u³atwiaæ: (1)
okrelanie podstawowych stanów jakoci ¿ycia poddawanych oddzia³ywaniom polityki systemów oraz wewnêtrznych lub zewnêtrznych uwarunkowañ ich powstawania (2) strukturalnych uwarunkowañ trwa³ego
rozwoju systemów ¿ycia, (3) rodzajów i uwarunkowañ wystêpowania
patologii procesu ¿ycia, (4) morfologii kryzysu systemów ¿ycia, (5) zachowañ systemów ¿ycia w zale¿noci od rodzajów uwarunkowañ, (6)
zmian w systemie wartoci w zale¿noci od zmian uwarunkowañ ¿ycia.
Warto podkreliæ, i¿ w odniesieniu do planowania polityki zrównowa¿onego rozwoju L. Michnowski uzna³, ¿e najbardziej efektywne by³oby sformu³owanie dwóch sprzê¿onych ze sob¹ modeli konceptualnych :
(1) ogólnego modelu rzeczywistoci obejmuj¹cego zarówno ca³oæ Universum, jak i jego elementy sk³adowe oraz (2) szczegó³owy model rzeczywistoci  sprzê¿ony z modelem ogólnym  odnosz¹cy siê do danego
konkretnego systemu typu: cz³owiek  technika  przyroda, który podlega bezporednim oddzia³ywaniom prowadz¹cego politykê. Warto zaznaczyæ, i¿ w opinii Michnowskiego budowa modelu szczegó³owego wynikaæ ma z modelu ogólnego, gdy¿ tylko w ten sposób mo¿liwe jest zapewnienie filozoficznej spójnoci systemu.
Poniewa¿ warunkiem skutecznoci dzia³ania politycznego jest zbudowanie na zgodnych z rzeczywistoci¹ przes³ankach (aksjomatach) adekwatnego modelu konceptualnego, Michnowski sugeruje, aby zasadami
tymi by³y na przyk³ad wynikaj¹cy z II zasady termodynamiki aksjomat
dotycz¹cy nieuchronnoci mierci cieplnej Wszechwiata i oparty na wiedzy cybernetycznej oraz o aktywn¹ rolê wiadomoci aksjomat realnoci
Punktu Omega Teilharda de Chardin.

Zamiast zakoñczenia: wnioski

1. Jedn¹ z blokad wdra¿ania strategii zrównowa¿onego rozwoju jest
fakt, ¿e przenika g³ównie poprzez takie systemy normatywne jak moralnoæ, aksjologia czy system norm politycznych bez powiêcania na-
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le¿nej uwagi kwestiom metodologii i prakseologii tworzenia oraz
wdra¿ania politycznych strategii zrównowa¿onego rozwoju. W szczególnoci dotyczy to aspektów zwi¹zanych z modelowaniem cybernetycznym jako instrumentem formu³owania strategii politycznych.
2. Ogóln¹ przes³ank¹ przezwyciê¿enia tej blokady jest prawid³owe zdefiniowanie miejsca cybernetyki w relacji do filozofii oraz poszczególnych dyscyplin szczegó³owych. W szczególnoci istotna jest rola prawid³owego wykorzystania narzêdzi cybernetycznych jako instrumentu pozwalaj¹cego na poszukiwanie równowagi pomiêdzy ujêciami
syntetycznymi i analitycznymi w formu³owaniu i ocenie strategii politycznych.
3. Podkreliæ nale¿y wzrost znaczenia modelowania jako narzêdzia warunkuj¹cego prawid³owe (z prakseologicznego punktu widzenia) formu³owanie strategii politycznych. Wraz z rozwojem technologii informacyjnych modelowanie mo¿e staæ siê najbardziej skutecznym narzêdziem dzia³ania politycznego. Z tej perspektywy istotne s¹ filozoficzne
za³o¿enia budowy modelu konceptualnego. Postuluje siê, aby przedmiotem analizy filozoficznej by³y za³o¿enia modeli. Najbardziej interesuj¹cy pod tym wzglêdem wydaje siê byæ model L. Michnowskiego.

The Philosofical aspects of cybernetic modelling in methodology
of sustainable development policy
SUMMARY

The article deals with the experience and results of attempts aimed at using cybernetic system methods for modeling the policy of the sustainable development. The
analyze is made from the ecophilosophical perspective. The cybernetics is presented as
the sub-philosophical, general and inter-disciplinary science with a high level of influence on process of policy-making and policy-makers. However the barriers of philosophy and cybernetics in that respect are strictly connected with the limits of philosophy. The question concerns the problem of transferring the ideas into practice by the
method of cybernetic modeling. Whereas the conceptual model should reflect the objective reality it should be based on some general, politically accepted ideas. This necessity is obvious because of the link between the basic axioms of a given model with
the general results generated by it. The author analyses the possibility of appliance the
Sage-Michnowski model as the instrument for planing the sustainable development
policy as the interrelated social, economical and ecological system.
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