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J.C. NYIRÎ  

INDYWIDUALIZM I ELITA W EPOCE INFORMACJI 

Wolnosc to idea, w imi^ ktörej toczy si§ dzisiaj proces wyzwalania si^ 
Europy Wschodniej. Jest to pot^zna idea, ktöra jednak w obecnych 
warunkach kryje w sobie röwniez pewne niebezpieczenstwo, poniewaz 
podczas wyzwalania si^ spod dyktatury, uniezalezniania si§ od wpljwöw 
Rosji i przebijania si^ ku klasycznym wartosciom wolnosci objrwatel-
skiej, mozna latwo osiqgnqc pozome zwyci^stwo; bezuzyteczne zwyci^-
stwo na peryferiach historii. Trzeba sobie obecnie zdac spraw^ z tego, 
ze Europa Wschodnia nie jest wcale widowni^ wydarzen, maj^cych 
zasadnicze znaczenie dla swiata jako caloöci. Trzeba uswiadomic sobie, 
ze dzisiaj inna, nowa rewolucja odciska swe pi^tno na historii swiata. 
Jest to rewolucja technologiczna, ktöra rozgrywa si^ na calkiem innej 
plaszczyznie; rewolucja, ktöra przemienia nowoczesne przemyslowe 
spoleczenstwo w post-nowoczesne spoleczenstwo informacji. Przeksztalca 
si^ ono w spoleczenstwo, w ktörym zrödlem bogactwa nie jest juz 
surowiec i kapital, lecz wiedza - dost^p do informacji i umiej^tnosc 
obchodzenia si^ z ni^. „Nowa cywilizacja wkracza w nasze zycie" - tak 
brzmi^ znane slowa Alvina Tofflera. 

^ Prof. dr J. Christoph Nyiri, ur. 1944, byl kierownikiem katedry historii fiiozofii na 
uniwersytecie Elte w Budapeszcie; obecnie jest badaczem w Instytucie Filozofii 
w W^gierskiej Akademii Nauk. Zajmuje si^ filozofi^ j^zyka, teori^ nauk i historic idei. 
Opublikowai m. in. Gefühl und Gefüge. Studien zum Entstehen der Philosophie 
Wittgensteins (Amsterdam, Rodopi 1986), Am Rande Europas. Studien zur österreichisch
ungarischen Philosophiegeschichte (Wien, Böhlau 1988), Wittgenstein and the Problem of 
Machine Consciousness (Grazer Philosophische Studien, 1989). Publikowany tekst zostai 
wygloszony w pazdzierniku 1989 r. w Krakowie podczas mî dzynarodowej konferencji nt. 
„Wolnosc i odpowiedzialnosc", zorganizowanej przez Wydzial Filozoficzny PAT-u i Wydzial 
Filozoficzny TJ w Krakowie. 



22 J.C, Nyiri 

„Ta nowa cywilizacja przynosi ze sob^ nowy iyp rodziny, inny styl 
pracy, milosci, zycia; now^ ekonomi^, nowe konflikty polityczne 
a ponad to wszystko röwniez zmieniona^ öwiadomosc''^. 
W takim razie trzeba koniecznie zbadac znaczenie wolnosci i odpo

wiedzialnosci w kontek^cie rozpoczynaj^cej si§ epoki. 
Przede wszystkim zauwazmy, ze podczas pierwszej fazy rozwoju 

technologii informacyjnej, w czasach, kiedy istnialy nieliczne, odosobnio-
ne wielkie maszyny liczqce, elektroniczne przetwarzanie danych 
pojmowalo si^ jako zagrozenie demokracji, a tym samym indywidualnej 
wolnoi^ci. Dzisiejsza sytuacja, kiedy mamy do cz5mienia w skali swiata 
z sieci^ komputeröw osobistych pol^czonych mi^dzy sob^ i z bankami 
informacji, wygl^da zupelnie inaczej. Tak to uj§li Nor i Mine w sl5nin5nn 
raporcie Die Informatisierung der Gesellschaft [Zinformatyzowane 
spoleczenstwo] (1978): 

„Istnieje niezliczone mnöstwo malych komputeröw, wydajnych 
i tanich, ktöre staly si§ synonimem wolnosci. Po technice zastrze-
zonej dla elit nast^puje aktywnosc mas''^. 

Wspölczesne kierunki rozwoju technologii informacyjnej sprzyjajg^ 
decentralizacji. W j^zyku polityki okresla si^ to jako demokracji uczest-
nictwa, przy czym uczestnictwo nie oznacza prostego wspöldecydowania, 
lecz mozliwosc w pelni odpowiedzialnego wspölstanowienia. 

„Istoty rz^döw demokratycznych - pisze Herbert Simon - nie jest 
arytmetyka; jest n i^ doinformowany konsensus** .̂ I chociaz technika 
informacyjna daje mozliwosc odejscia, dzi^ki odpowiednim strukturem, 
od systemu centralistycznego i w ogöle unikni^cia „samowolnej 
dyktatury"^, to nalezy jednak pami^tac o tym, ze faktyczne wladanie 
nad t5rmi strukturami, wbrew sugestii Nora i Minca, jest mimo wszystko 
przywilejem pewnej technicznej elity. Möwienie „o przyjaznej dla 
uz3^kownika" technologii informacyjnej nie moze przeciez ukryc tego, ze 
przechow5rwanie i przekazywanie calkowitej spolecznej wiedzy w coraz 
wi^kszym stopniu jest narazone na öwiadom^ - i w jeszcze znaczniej-
szym zakresie nieswiadomq - manipulacj^ fachowcöw od komputeröw. 
I tutaj pojawiajg^ si^ istotne problemy, ktörymi chc^ si^ zaĵ ^c w moim 
referacie. 

^ A. Toffler, The Third Wave, New York, Bantam Books, s. 9. 
^ Simon Nora, Alain Mine, Die Informatisierung der Gesellschaft, Frankfurt/M, Campus 

Verl. 1979, s. 35. 
^ Herbert A. Simon, The Consequences of Computers for Centralization and Decentrali

zation, in: Michael L. Dertouzos and Joel Moses, The Computer Age: A Twenty-Year View, 
Cambridge, Mass., MIT 1979, s. 224. 

^ Klaus Haefner, Mensch und Computer im Jahre 2000. Ökonomie und Politik für eine 
human computerisierte Gesellschaft, Basel, Birkhäuser 1984, s. 280. 
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Historie przechowywania i przekazywania spolecznej wiedzy 
- historic technologii komunikacji - mozna podzielic na cztery wielkie 
okresy, a mianowicie na: 1) okres pierwotnego przekazu ustnego (primä
re Oralität), 2) okres pismiennictwa, 3) okres rozwoju druku i na koniec 
4) okres tzw. przekazu ustnego drugiego typu (zweite Oralität), tj . 
elektronicznego przetwarzania informacji. Kulturg^ pierwotnego 
przekazu ustnego okreslamy t^ jej postac, w ktörej technika pisma 
jeszcze nie istnieje lub istnieje w sposöb zals^zkowy - jako pomoc dla 
pami^ci, aides-memoire, tak jak w przypadku pisma w^zelkowego 
Inköw. Slowo w pierwotnej kulturze ustnej jest wylqcznie slyszane 
i möwione. Wiedza wspölnotowa jest przechowywana w latwo zapa-
mi^tywalnych formulach, poprzez stale powtarzanie autorytatywnych 
tekstöw. Takie kultury maj^ wprawdzie pewien rodzaj wyksztalconej 
elity - spiewacy, kaplani ~ lecz obey im jest indywidualny p^d do 
wiedzy. 

„Kultura mowy ustnej - pisze Walter J . Ong S J - przechowuje 
informacji w pami^ci, a wi^c ceni cudze slowo jako drog^ do 
prawdy, podkreslaj^c zaufanie umyslu do umyslu, osoby do osoby. 
W ustn3mi opowiadaniu narrator jest zawsze anonimowy, a jego 
wypowiedzi niekwestionowalne: przemawia przez niego wspöl« 
notowa tradycja i nie ma od niego zadnego odwolania (...) slowo 
(...) jest nie tylko skarbnic^ wiedzy i zrozumienia; jest ono röwniez 
podstawowym czynnikiem jednocz^cym spolecznosc. Slowo, ktöre 
samo w sobie jest glosem, nie wi^ze zwyczajnie jednego czlowieka 
z drugim; ono z ludzi tworzy grup^. Jest ono wyrazem i ucieles-
nieniem wspölnoty"^. 

Wynalazek pisma, a szczegölnie uksztaltowanie si^ greckiego 
alfabetu, po raz pierwszy umozliwily dokladne i zobiektywizowane 
wyrazanie mysli, dotychczas przekazywanej ustnie. Stworzylo to dystans 
poznajg^cego Ja w stosunku do wlasnych myslowych tresci, t^ duchow^ 
przestrzen, w ktörej w ogöle rozwija si^ sfera poj^c i refleksja. Przejscie 
od fazy mowy ustnej do fazy mowy pisanej jest z poznawczo-filozoficz-
nego punktu widzenia krokiem decyduj^c}™. Od lat szescdziesi^tych 
ukazuje si^ wi^c na ten temat coraz wi^ksza liczba publikacji. Juz 
u Oswalda Spenglera pojawia si^ mysl, ze pismo jest „zupelnie nowym 
rodzajem mowy" i oznacza „calkowit^ zmiany przytomnych stosunköw 
mi^dzyludzkich (Wachseinsbeziehungen)", przy czym wyzwala si^ ono 
z oköw terazniejszosci". „Möwienie i sluchanie", pisze Spengler, 
„dokonuje si§ jedynie w bliskosci i terazniejszosci... Pismo jest wielkim 

^ Walter J. Ong, The Presence of the Word: Some Prolegomena for Cultural and 
Religious History, New Haven, Yale Univ. Press 1967, s. 283. 
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symbolem oddalenia, a wi^c nie tylko odleglo^ci, ale przede wszystkim 
trwania"^. Druga pionierska mysl pochodzi od w^gierskiego historyka 
Istvana Hajnala. „Synteza naturalnej i möwionej my^li z pismem" 
— pisze on na pocz^tku lat 30-tych - „oznaczala powstanie nowej, opartej 
na piömie techniki myölenia", ktöra „byla wlaöciwie praktycznym 
podlozem rozwoju racjonalnoöci"^. Dopiero dzi^ki pismu oddziela si^ 
legendy od faktöw, mity od wiedzy. Powstajq pocz^tki wyczucia historii 
i historycznego dystansu. Nie tylko wielki odkr3rwca greckiego przekazu 
ustnego Eric Havelock, lecz röwniez Goody i Watt w klasycznej rozpra-
wie z roku 1963 podkreölaj^, ze wraz z umiej^tnosci^ pisania powstala 
krytyczna i ind3rwidualna öwiadomo^c. 

„W ci^gu dwöch stuleci po spisaniu twörczoöci Homera" - pisz^ 
Goody i Watt - „powstaly - wpierw w Jonii, a nast^pnie takze 
w calej Grecji - liczne grupy pisarzy i nauczycieli, ktörzy docho-
dzili do przekonania, ze wiele z wypowiedzi Homera pod wieloma 
wzgl^dami bylo sprzecznych i niezadowalaj£^cych. LrOgografowie 
zapisuj^cy geanalogie, Chronologie i kosmologie, przekazywane 
ustnie, przy okazji wykonywania swoich zadan doszli wkrötce do 
zastosowania wlasnych krytycznych i racjonalnych umiej^tnosci, 
tworz^c now£^ wlasny syntez^"^. 

Dzi^ki temu, ze pismo urzeczowialo slowo oraz utrwalalo jego 
znaczenie i umozliwialo gruntowniejsze jego sprawdzenie niz slowo 
möwione, rozwijalo ono, jak to podkreslaj^ Goody i Watt, „prywatne 
czyli indywidualne my^lenie"^^. 

Pelny rozwöj tego nowego myslenia nasta^pil jednak w epoce druku 
ksi^zek. Epoka r^kopisöw jest wci^z jeszcze w przewazaj^cej mierze 
epok^ slowa möwionego. Teksty pisane trudno sporz^dzac i drogo 
kosztuj^, Mog2|. sluzyd jako pxinkt docelowy i stanowic powtömy 
pocz^tek ustnej komunikacji, lecz nie mogĝ  jej zast^ic . 

„Chociaz tabliczkami woskowymi poslugiwano si^ powszechnie do 
robienia notatek i do wspierania pami^ci - pisze Hajnal o czasach 
pöznego sredniowiecza - faktem jest, ze czas potwierdzil wartosc 

• O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Bd. II, München 1923, s. 180. 
^ I. Hajnal, Irdsbeliseg, intellektudlis reteg es euröpai fejlödes [Pismiennosc, warstwa 

inteligencka i rozwöj europejski], Kärolyi Emlekkönyv 1933. Artykul Hajnala zostai 
opublikowany röwniez w 1934 r. po francusku w „Revue de Tlnstitut de Sociologie" 
(Bruxelles). 

^ J. Goody, I. Watt, The Consequences of Literacy (1963), in: Goody i Watt (red.), 
Literacy in Traditional Societies, Cambridge 1968. Tu cytat za tlumaczeniem niemieckim: 
Literalität in traditionalen Gesellschaften, Frankfurt/M, Suhrkamp 1981, s. 71 n. 

Tamze. s. 96. 
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metody nauczania kleru polegaj^cej na uporczywym cwiczeniu 
slow mowy ustnej ... tekst do napisania musial przybrac ostatecz-
ny i dokladny ksztalt w umyiäle zanim zostai przelany na perga-
min ... Wiadomo dobrze, jak odbywalo si^ nauczanie na uniwersy-
tetach bez podricznikow i bez notowania: w czasie lectio publica 
nauczyciel mial w r^ku öcisle wyznaczon^, tradycyjnie uzywany 
ksi^zk?; czytalo si^, dawalo szczegölowe objaänienia, powtarzalo 
s i i bez przerwy jedno i to samo... Ale i sami studenci na swoich 
stancjach przygotowywali si^ do przypadaj^cej na dany dzien 
lektury: ich mistrzowie i seniorzy czytali jq glosno, a po przeczyta-
niu uczniowie powtarzali ten tekst bez konca... Wprost niezh^dna 
dla studenta byla grupa prz5rjaci61 i starszych; oni byli zywjmii 
narz^dziami jego edukacji, przekazicielami materialu naukowego 
do cwiczen"^^ 

Jest to wi^c jeszcze kultura autorytatywnych tekstöw i nierozwiniitej 
ind3rwidualnosci poznawczej. Z drugiej strony epoka druku, ze swoim 
bogactwem ksi^zek, niezawodnie niezmiennych tekstöw, z ustalon^ 
chronologic i klasyfikacji daje mozliwosc spokojnego, samodzielnego, 
indywidualnego Studium, wzbogacaĵ co krytycznej wiedzy, nowoczesnej 
historycznej swiadomosci, duchowo-autonomicznej osobowosci. Jak pisze 
Elizabeth Eisenstein w The Printing Press as an Agent of Change 
[Drukarstwo jako czynnik zmiany]: 

„Przyswajanie sobie röznych wiadomosci, ktöre dotychczas 
przekazywane byly drog^ wzajemnej wymiany mi^dzy mistrzami 
i ich uczniami, musialo ulec zmianie, z chwil^ gdy uczen nie 
musial juz dluzej siedziec u stöp mistrza, dopöki nie stanie na 
wlasnych nogach.... Mlodzi mogli skuteczniej opanowac przekaza-
ny im zasöb wiedzy sami czytaj^c, zamiast sluchac czytania 
starszych od siebie..."^^ 

Okazalo si^, ze owo rozbudzenie indywidualnosci, o ktörym opowiada 
Jakob Burckhardt w slynn3nn rozdziale swojej pracy Die Kultur der 
Renaissance in Italien, jest nast^pstwem owej nowej technologii komu
nikacji. Takze upowszechniaj^^ca si^ gospodarka pieni^zna odegrala tu 
niewg^tpliwie wazn^ rol^. (Pieni^dz nios^cy z sob^ zoboj^tnienie 
i splycenie, jak to wyrazil Georg Simmel, staje si^ „odzwiernym tego, co 
najbardziej wewn^trzne, a co teraz moze rozwijac si^ w najbardziej 

1. Hajnal, Universities and the Development of Writing in the Xllth-XIIIth Centuries, 
„Scriptorium". International Review of Manuscript Studies, VI/2 (1952), s. 179 n. 

Cambr. Univ. Press 1979, t. I, s. 245. 
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wlasnych granicach"^^). Ale podloze dla niej i dla calej tej doskonalej 
gospodarczej racjonalnosci stanowi globalizujg^ca i standardyzuj^ca 
kultura druku. 

Druk ksi^zek wysuwa na pierwszy plan indywidualnoäö, natomiast 
elektroniczne przekaz3wanie i przetwarzanie informacji - mozliwosc 
nowej wspolnotowosci. Juz radio o zasi^gu narodowym i ogolnoswia-
towym jest czynnikiem tworz^cym wspölnot^ informatyczng^ i oczywiiäcie 
jeszcze bardziej telewizja satelitarna, gdzie glos i obraz wypierajg^ pismo 
- st^d tez mowa o przekazie ustn3nm drugiego rodzaju. Cz^sciowo 
steruj^cq, cz^sciowo uzupelniajqc^, cz^äciowo samodzielns^, a przy tym 
bardzo istotng^ rol^ odgrjwa tworzenie ogolnoswiatowej sieci wzajemnie 
z sob^ powia^zanych komputeröw, takze komputeröw osobistych. Mamy 
tu teraz do czynienia z zapowiedzi^ nowej wspölnotowoöci, a jednoczes-
nie z zagrozeniem nowozjdinego typu uczonego pracujqcego w zaciszu 
swej samotnosci i indywidualnie. Jednakze kultura post-nowozytnej 
mowy ustnej nie usuwa dawniejszych sposoböw komunikacji. 

„Obecna oralnosc - pisze Ong - jest post-typograficzna i zawiera 
zindywidualizowan^ samoswiadomosc rozwijgm^ za pomoc^ pisma 
i druku i wi^kszej refleks3rjnoi^ci, gl^bszego zmyslu historycznego oraz 
bardziej zorgamizowanej celowoöci niz to bylo mozliwe w ustnych 
kulturach przedliterackich"^^. 

A przeciez istnieje niebezpieczenstwo, ze spoleczenstwo informatycz-
ne zatraci pewne kulturowe tresci, ktöre stanowi^ dorobek ery typogra-
ficznej: swiadomosc historycznc klasyczne wyksztalcenie historyczne 
i indywidualn^ kultury duchow^. Swiadomosc historyczna oznacza 
posiadanie wyczucia, wiedzy o tym, ze przeszlo^c jest jakosciowo rözna 
od terazniejszosci - niewspölczesna i niepowtarzalna. Wyczucie to 
wymaga srodowiska, w k tör}^! czasowe zmiany s^ wystarczaj^co 
szybkie, by zwröcic na siebie uwag^, a fakty z przeszlosci nosz^ pi^tno 
czasowosci. Czasy nowozytne i ich kultura slowa pisanego byly 
niew^tpliwie takim srodowiskiem. Przemiany dzisiejsze dokonuj^ si^ 
natomiast zbyt pospiesznie; sprz^t sprzed kilku lat jest juz przestarzaly, 
a dane zawarte w komputerach s^ w swej materialnosci identyczne 
a przy tym jednoczesne; starszych programow si^ nie tlumaczy, lecz 
przeksztalca. Informatyka, zdaje si^, nie potrzebuje klasycznej wiedzy, 
komputerowa angielszczyzna nie W3nnaga anglistyki, ortografia jest 
korygowana automatycznie. I czyz nie zarysowuje sie przy tym owa 
zdrowa mentalnosc tak bardzo, jak si^ zdaje, wyt^skniona przez 

G. Simmel, Philosophie des Geldes, Leipzig 1907, s. 532. 
The Presence of the Word, s. 301. 
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Nietzschego, pierwszego zwiastuna postmodernizmu? Pisal przeciez 
w eseju Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben [O 
pozytkach i szkodach, jakie zyciu przynosi historia] : 

„Nowoczesny cziowiek wlecze za sob^ potwome mnöstwo nie-
strawnych kamieni wiedzy (...) Nasze nowoczesne wyksztalcenie 
nie jest nicz5mni zywym (.,.): nie jest nawet rzeczywist}^ wyksztal-
ceniem, ale tylko rodzajem wiedzy o wyksztalceniu (...)"^ .̂ 

Uwaza on, ze w starogreckim swiecie pierwotnym „znajdujemy takze 
fakt wyksztalcenia istotnie ahistorycznego i mimo to - czy raczej dzi^ki 
temu - wyksztalcenia niewymownie bogatego i pelnego zycia"^^. Sam 
Nietzsche oczywiscie orientowal si^ wysmienicie w klasycznej kulturze; 
mozna zapytac, jak rzekomi ~ bo w istocie niewyksztalceni - spadkobier-
cy jego wrogiego wobec historii przeslania daja^ sobie dzis rad^ ze swoim 
ahistorycznym srodowiskiem. 

Tu chyba zarysowuje si^ czysto praktyczna, byc moze zaskakuj^ca 
tendencja. Oto co pisze przewodnicz^cy amerykanskiego National 
Endowment for the Humanities [Narodowego Funduszu dla Humanisty-
ki] 1988: „Chociaz istnieje badania wykazuja^ce, ze wyzsze sztuki 
wyzwolone bardzo pozytywnie wplywaj^ na swiat interesöw, to 
Charakter tego zwi^zku nie jest oczywisty''^^. Jeszcze ostrzej wypowie-
dzial si^ kierownik kadr bonskiej kasy oszcz^dnosci, gdy zostai 
zapytany, ktöry z wielu kandydatöw jest najodpowiedniejszy jako 
pracownik. Jego odpowiedz brzmiala: „0 wiele wazniejsze jest obcowanie 
z j^zykiem ojczystym, niz z liczbami"^^. W podobnym duchu pisze 
specjalista od programöw komputerowych Edsger W. Dijkstra: „Poza 
zamilowaniem do matematyki, wyj^tkowo dobre opanowanie rodzimego 
j^zyka jest najbardziej istotnym kapitalem kompetentnego progra-
misty"^^. Mozna wlasciwie uznac za oczywiste, ze porz^dny zestaw 
regul semantycznych nalezy do warunköw jasnego myslenia. Mniej 
trywialny jest pogl^d, iz do lepszego opanowania j^zyka ojczystego moze 
si^ istotnie przyczynic znajomosc j^zyköw staroz3rtnych; pogl^d 
reprezentowany nawet przez Ernesta Macha, ktöry zresztg^ wyzej 

F. Nietzsche, Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe, de Gruyter 1980, t. 1, 
s. 272. 

Tamze, s. 307. 
L. V. Chenney, Humanities in America: A Report to the President, the Congress, and 

the American People, Washmgton, D.C., NEH 1988, s. 4. 
J. Erben, Wer kann heute noch angemessen reden?, „Rheinischer Merkur", 25 XI 

1988, s. 14. 
E. W. Dijkstra, Selected Writings on Computing: A Personal Perspective, New York, 

Springer 1982, s. 130. 
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stawial „matematyczno-przyrodnicze Oswiecenie'' niz nawis^zywanie do 
kultury starozytnej. „Niezaprzeczalnym skutkiem" nauczania j^zykow 
starozytnych, pisze Mach, jest to, ze prowadzi ono do „wi^kszej 
sprawnoöci i dokladnoöci w wyrazaniu si^"^^. Jednoczei^nie jasno jak na 
dloni widac, ze prawie nie do pomy^lenia jest jednak inteligentne 
obcowanie ze starozytnq grek^ czy lacina^ bez odpowiedniej wiedzy 
kulturowo-historycznej. 

Podobny argument mozna sformulowac na podstawie rozwazan E. D. 
Hirscha (Jr) w jego naukowym bestsellerze Cultural Literacy (wyrazenie 
„ogölne wyksztalcenie" tylko niedokladnie oddaje ten tjd^ul). Wedlug 
podstawowej tezy Hirscha skuteczna komunikacja jest mozliwa tylko na 
tie wspolnej wiedzy o faktach, wiedzy, ktora musi zawierac takze 
elementy populamo-kulturalno-historyczne. 

„Im wi^cej mamy komputeröw, tym wi^cej potrzebujemy wspöl-
nych bajek, greckich mitöw, obrazöw historycznych itd. W rzeczy-
wisto^ci nie jest to takim paradoksem, jak si^ wydaje. Im bardziej 
specjalistyczna i techniczna staje si^ nasza cywilizacja, tym trud-
niejsze dla nie-specjalistöw staje si^ podejmowanie decyzji 
maj^cych gl^boki wpl jw na ich zycie. Jesli nie zbudujemy spole-
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specjalnosciami, nie b̂ dê  w stanie komunikowac si^ z nami, ani 
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To jednak oznacza, ze - wbrew opinii, ktör^, jak si^ zdaje, repre-
zentuje Klaus Haefner w swej Die neue Bildungskrise [Nowy kryzys 
oswiaty] - nie mozna oszcz(^dzic sobie „uczenia si^ na zapas"^^, i ze 
eksplozja informacji, ktöra wedlug trafnych slöw Haefhera „rzucila 
czlowieka jako jednostk^ w dowolny wlasciwie kqt jego informacjrjnego 
srodowiska"^^, takze na gruncie elektronicznego przetwarzania danych 
i funkcjonuj^cych sieci komputerowych moze zostac opanowana tylko 
przez ludzi wyksztalconych. Doskonale opanowanie technologii 
informacji wydaje si§ niemozliwe bez „rozumienia kulturowego 
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E. Mach, Über den relativen Bildungs wert der philologischen und der mathematisch
naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer der höheren Schulen, w: Populär-wissenschaftli
che Vorlesungen, Leipzig 1̂903, s. 328-331. 

E. D. Hirsch (Jr.), Cultural Literacy, New York, Vintage Books 1988, s. 31. 
K. Haefner, Die neue Bildungskrise. Lernen im Computerzeitalter, Reinbek bei 

Hamburg, Rowohlt 1985, s. 33. 
Tamze, s. 31 n. 
Tamze, s. 191 nn. 
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Western Culture in the Computer Age: 

„Musimy znalezc metody wprowadzenia historii w ^wiat kompu
teröw. Musimy przynajmniej zyskac pewno^c, iz swiadectwo 
historii zostanie w nadchodz^cej epoce zachowane"^^. 

Jest to zadanie, ktöre moze spehiic tylko warstwa ludzi wyksztal
conych - zaröwno pod wzgl^dem techniki informacji jak i kultury 
klasyczno-historycznej - czyli nowa elita kulturalna, ktöra takze 
w epoce komputeröw zachowa wiedzy ksi^zkow^, a t3mi sam3mi nowo-
zytny indywidualizm. 

Przelozyl z niemieckiego Adam Zak SJ 

J. C. NYIRI 

INDIVIDUALISMUS UND ELITE 
IM INFORMATIONSZEITALTER 

Zusammenfassung 

Freiheit ist die Idee, in deren Zeichen heute der Emanzipations
prozeß Osteuropas steht. Diese Idee aber birgt in sich eine subtile 
Gefahr: indem man sich von der Diktatur befreit und sich zu den 
klassischen Werten der bürgerlichen Freiheit durchkämpft, kann man 
leicht einen Scheinsieg erringen. 

Es verlangt intellektuelle Verantwortung einzusehen, daß Osteuropa 
keineswegs zum Schauplatz eines globalen Hauptgeschehens geworden 
ist, daß der Weltgeschichte heute eine neue Revolution ihren Stempel 
aufdrückt, eine technologische Revolution, die sich ganz und gar 
anderswo abspielt, eine Revolution, durch welche die moderne Indu
striegesellschaft in eine postmoderne Informationsgesellschaft umge
wandelt wird, in eine Gesellschaft also, in welcher nicht mehr Rohstoff 
und Kapital, sondern Wissen - Zugang zu Information und die Fähig
keit, mit derselben umzugehen - die Quelle des Reichtums ist. 

J. Davin Bolter, Turing's Man: Western Culture in the Computer Age, Chapel Hill, 
Univ. of North Caroline Press 1984, s. 229. 
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Es besteht die Gefahr, daß die Informationsgesellschaft gewisser 
kultureller Inhalte verlustig gehen wird, die die Errungenschaften des 
typographischen Zeitalters darstellen - des historischen Bewußtseins, 
der klassischen geschichtlichen Bildung und der individuellen geistigen 
Kultur. 

Historisches Bewußtsein bedeutet, einen Sinn dafür zu haben, eine 
Kenntnis davon, daß die Vergangenheit qualitativ verschieden ist von 
der Gegenwart - eben nicht gegenwärtig und nicht wiederholbar. Dieser 
Sinn setzt eine Umgebung voraus, in der zeitliche Verändemngen rasch 
genug sind, um aufzufallen, imd die Daten der Vergangenheit einen 
Stempel der Temporalität tragen. Die Neuzeit und ihre Schriftlichkeit 
waren eindeutig eine solche Umgebung. 

Die Veränderungen von heute spielen sich demgegenüber allzu ra
pide ab, bereits die xuimittelbare technische Vergangenheit ist obsolet. 
Klassische Kenntnisse scheint die Informatik nicht zu benötigen. 

Aber die vollkommene Beherrschung der Informationstechnologie 
scheint ohne Verständnis des kulturellen Erbes nicht möglich zu sein. 
Die Werte der Geschichte müssen in der Gegenwart aufbewahrt werden 
und präsent sein. Eine Aufgabe, die nur von einer sowohl informations
technisch, als auch klassisch-geschichtlich gebildeten Schicht - von einer 
neuen Bildungselite - erfüllt werden kann, von einer Elite, welche das 
Buchwissen, und damit den modernen Individualismus, auch im 
Computerzeitalter bewahrt. 


