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ANALIZA FUNKCJI SOCJOZNACZENIA
PEWNEGO TERMINU KLUCZOWEGO 

DLA BADANIA STRUKTURY SYSTEMÓW 
STEROWANIA SPOŁECZNEGO

 W mojej ��i�żce pt. Metacybernetyka1 wy�oży�em pod�tawy a��jomatycznej teo�ii poz-
nania i ogólnej ja�ościowej teo�ii info�macji o�az p�zed�tawi�em ich za�to�owanie do analizy 
�ocjoznaczeń pewnych �luczowych te�minów. W niniej�zym op�acowaniu p�zypomnimy pewne 
pod�tawowe poj��cia omówione we w�pomnianej p�acy i za�to�ujemy je do analizy fun�cji �oc-
joznaczenia te�minu własność środków produkcji, �tó�y ma �luczowe znaczenie dla badania �t�u�-
tu�y �y�temów �te�owania �po�ecznego.

1. Po��ta�o�e �oj��ia a��jo�at��znej teo�ii �oznania
i o�ó�nej ja�oś�io�ej teo�ii info��a�ji

 „Sy�tem poj��ć a��jomatycznej teo�ii poznania i opa�ty na niej �y�tem poj��ć nau�owych, 
można zbudować wychodz�c z t�zech na�t��puj�cych poj��ć pie�wotnych:

 1. obie�tu e�e�enta�ne�o, �tó�y oznaczamy �ymbolem Oi (gdzie inde�� i oznacza identy-
fi�ato� obie�tu - np. jego nume� lub oznaczenie lite�owe),

 2. �e�a�ji, �tó�� oznaczamy rks (gdzie k o�az s oznaczaj� identyfi�ato�y obie�tów elementa-
�nych mi��dzy �tó�ymi �elacja wy�t��puje),

 3. zbio�u, �tó�y oznaczamy nawia�em, w �tó�ym wpi�ujemy obie�ty lub �elacje należ�ce 
do tego zbio�u: zbió� obie�tów elementa�nych oznaczamy (O1, O2,..., On), zaś zbió� �elacji mi��dzy 
nimi (r11, r12,..., r1m, r21, r22,...,r2m,..., rnm); można też �to�ować inne alte�natywne oznaczenia zbio�u 
obie�tów: Oi (gdzie inde�� i p�zybie�ać może dowoln� z wa�tości 1,2,...,n) zaś zbio�u �elacji mi��dzy 
nimi: rks (gdzie za�ówno inde�� k ja� i inde�� s p�zybie�ać mog� dowoln� z wa�tości 1,2,...,n). 
Zbio�y od�óżnieniu od ich elementów oznaczać b��dziemy dużymi lite�ami: zbió� obie�tów elemen-
ta�nych oznaczymy O, zaś zbió� �elacji mi��dzy nimi R.

 Obie�tów elementa�nych nie dzielimy na mniej�ze cz��ści. P�zy �ozwi�zywaniu �on��etne-
go p�oblemu o��eślamy co b��dziemy t�a�tować ja�o obie�ty elementa�ne, ja�ie zbio�y tych obie�-
tów i ja�ie �elacje mi��dzy nimi b��dziemy badać. Np. w fizyce cz��te� elementa�nych ja�o obie�ty 
elementa�ne t�a�tujemy w�aśnie te cz��t�i, badaj�c ich zbio�y i fizy�alne �elacje mi��dzy nimi; w 
demog�afii ja�o obie�ty elementa�ne t�a�tujemy ludzi, badaj�c ich zbio�y o�az ilościowe �elacje 
mi��dzy nimi. Wś�ód w�zel�ich �odzajów �elacji wy�óżniamy relacje pierwotne, �tó�e leż� u pod-
�taw w�zel�ich �po�ecznych p�oce�ów poznawczych (e��plo�acyjnych)”2.

 „Zbió� (xOi, xrks)=(O, R) obie�tów elementa�nych xOi (gdzie inde�� i p�zybie�ać może 
dowoln� z wa�tości 1,2,...,n) o�az w�zy�t�ich �elacji mi��dzy nimi xrks (gdzie za�ówno inde�� k ja� i 
inde�� s p�zybie�ać mog� dowoln� z wa�tości 1,2,...,n) nazywamy ���te�e� i oznaczamy (O, R)= 
=Sx gdzie x je�t oznaczeniem danego �y�temu. Zbió� w�zy�t�ich obie�tów elementa�nych xOi nazy-
wamy �ub�tan�j� ���te�u Sx, natomia�t zbió� w�zy�t�ich �elacji xrks �t�u�tu�� te�o ���te�u”3.

 W ogólnej ja�ościowej teo�ii info�macji (�tó�a je�t uogólnieniem ja�ościowej teo�ii info�-
macji Ma�iana Mazu�a4) wp�owadzamy „(…) na�t��puj�ce ��ót�ie ogólne definicje: �elacje mi��dzy 
elementami tego �amego zbio�u nazywamy info��a�ja�i, zaś �elacje mi��dzy elementami �óżnych 
zbio�ów nazywamy �o�a�i (elementami mog� tu być za�ówno obie�ty elementa�ne ja� i zbio�y 
tych obie�tów). Jeżeli np. mamy jeden zbió� � odleg�ości mi��dzy �óżnymi miej�cowościami w te�e-
1  J. Ko��ec�i, Metacybernetyka, Kielce – Wa��zawa 2005.
2  Tamże, �. 17-18.
3  Tamże, �. 22.
4  M. Mazu�, �akościowa teoria informacji, Wa��zawa 1970.
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nie o�az d�ugi zbió� Y odpowiadaj�cych im odleg�ości na mapie, wówcza� �to�un�i tych odleg�ości 
b��d� info�macjami, zaś ��ala mapy b��dzie �odem (…). T�zeba w tym miej�cu �twie�dzić, że to co 
w t�adycyjnej nauce nazywa �i�� informacj�, w zap�ezentowanym j��zy�u odpowiada info��a�ji ab-
�t�a���jnej - czyli �elacji mi��dzy obie�tami, �tó�ym nie p�zypi�ujemy ma�y, ene�gii, ani po�ożenia 
w fizy�alnej cza�op�ze�t�zeni.

 Powyż�zy ogólny podzia� �elacji p�zed�tawia na�t��puj�cy �chemat:
RELACJE

Info�macje                       Kody
 Elementy zbio�u, mi��dzy �tó�ymi wy�t��puj� �elacje-info�macje nazywamy �o�uni�ata-

�i”5.
 „Jeżeli po�zu�ujemy info�macji zawa�tych mi��dzy elementami zbio�u X, wówcza� ele-

menty tego zbio�u (�omuni�aty należ�ce do tego zbio�u) nazywamy o���ina�a�i.
 Do znalezienia po�zu�iwanych p�zez na� info�macji możemy wy�o�zy�tać zbió� Y, wówc-

za� elementy zbio�u Y nazywamy ob�aza�i. Zbió� ob�azów b��dziemy nazywać te��te�”6.
 „P�zetwa�zanie o�ygina�ów w ob�azy i ob�azów w o�ygina�y je�t ��zet�a�zanie� �o�u-

ni�ató�, �ody o��eślaj� �po�ób tego p�zetwa�zania. Natomia�t p�zetwa�zanie info�macji zawa�tych 
mi��dzy elementami zbio�u o�ygina�ów w info�macje zawa�te mi��dzy elementami zbio�u ob�azów 
nazywamy info��o�anie�.

 Znaj�c o�ygina�y i �ody można o��eślić (znale�ć) ob�azy - p�oce� ten nazywamy 
�o�o�anie�. (…)

 Znaj�c o�ygina�y i ob�azy można o��eślić �ody - ope�acj�� t� nazywamy ������anie� 
�o�u.

 Znaj�c ob�azy i �ody można o��eślić o�ygina�y - ope�acj�� t� nazywamy �e�o�o�anie�.
(…)
 Jeżeli p�zetwa�zanie o�ygina�ów w ob�azy odbywa �i�� bez zmiany info�macji - tzn. jeżeli 

info�macje zawa�te mi��dzy elementami zbio�u ob�azów �� ta�ie �ame ja� info�macje zawa�te 
mi��dzy elementami zbio�u o�ygina�ów, wówcza� mamy do czynienia z info��o�anie� �ie�n�� 
czyli t�an�info��o�anie�, (…).

(…)
 T�an�info�mowanie je�t �ównoznaczne z p�zeno�zeniem info�macji bez ich 

znie��zta�cania.
(…)
 Info�mowanie wie�ne możemy nazwać info��o�anie� ��a��zi���, zaś �elacje mi��dzy 

info�macjami zawa�tymi w zbio�ze ob�azów i info�macjami zawa�tymi w zbio�ze o�ygina�ów, (…) 
nazywamy info��a�ja�i ��a��zi���i.

 Jeżeli p�zetwa�zanie o�ygina�ów w ob�azy odbywa �i�� w ta�i �po�ób, że info�macje zawa�te 
mi��dzy elementami zbio�u ob�azów nie �� ta�ie �ame ja� info�macje zawa�te mi��dzy elementami 
zbio�u o�ygina�ów, wówcza� mamy do czynienia z info��o�anie� znie��zta��on��, �tó�e może 
być info�mowaniem pozo�nym lub fa��zywym.

(…)
 Info�mowanie znie��zta�cone możemy nazwać info��o�anie� fa��z����, zaś �elacje 

mi��dzy info�macjami zawa�tymi w zbio�ze ob�azów i info�macjami zawa�tymi w zbio�ze o�ygina�ów 
(…) nazwiemy fo�maln� definicj� fa��zu - lub fa��z��oś�i info��a�ji - w ogólnej ja�ościowej teo-
�ii info�macji. Inaczej mówi�c info�macje zawa�te w zbio�ze ob�azów, �tó�e �� �óżne niż info�macje 
zawa�te w zbio�ze o�ygina�ów nazywamy info��a�ja�i fa��z����i. Fa��z zaś je�t to �to�une� in-
fo�macji zawa�tych w zbio�ze ob�azów do info�macji zawa�tych w zbio�ze o�ygina�ów wy�t��puj�cy 
w informowaniu zniekszta�conym”�.

 „Info��o�anie �ie�ne je�t �ównoznaczne z p�zeno�zeniem info�macji bez ich 
znie��zta�cania. Ma ono miej�ce wówcza� gdy:
5  J. Ko��ec�i, Metacybernetyka, wyd. cyt. �. 26-27.
6  Tamże, �. 28.
7  Tamże, �. 29-30.
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 - o�ygina�y �� za�azem ob�azami - np. li�t nadany je�t za�azem li�tem ot�zymanym,
 - o�ygina�y �� ta�ie �ame ja� ob�azy - np. do�ument je�t ta�i �am ja� jego �opia,
 - o�ygina�y �� analogiczne do ob�azów - np. mapa ma �t�u�tu��� analogiczn� ja� te�en, �tó�y 

p�zed�tawia,
 - o�ygina�y �� najpie�w znie��zta�cane w �omuni�aty poś�ednie, �tó�e na�t��pnie �� odw�ot-

nie znie��zta�cane w ob�azy - np. te��t zo�taje najpie�w za�zyf�owany a na�t��pnie od�zyf�owany.
 Ogólnie informowanie wierne możemy - za M. Mazu�em - podzielić na na�t��puj�ce dwa 

�odzaje:
 a) t�an�info��o�anie, �tó�e ma miej�ce wówcza�, gdy w�zy�t�ie elementy zbio�u 

o�ygina�ów �� jednoznacznie �odowane w zbio�ze ob�azów - inaczej mówi�c gdy w p�ze�a�ni�u in-
fo�macji zawa�te �� te w�zy�t�ie info�macje, �tó�e p�ze�azuje nadawca i odbie�aj� odbio�cy; (…).

 b) �a�ainfo��o�anie, �tó�e ma miej�ce wówcza�, gdy nie w�zy�t�ie elementy zbi-
o�u o�ygina�ów �� �odowane w zbio�ze ob�azów, ale dzi���i i�tnieniu w zbio�ze ob�azów już za-
�odowanych info�macji, p�ze�az info�macji je�t wie�ny - inaczej mówi�c gdy w p�ze�a�ni�u info�-
macji nie �� zawa�te w�zy�t�ie te info�macje, �tó�e chce p�ze�azać twó�ca, ale mimo to odbio�cy je 
odbie�aj� (dzi���i w�pólnym zbio�om info�macji - np. ��oja�zeń w pami��ci - u nadawcy i odbio�cy; 
(…)”8.

 „Informowanie zniekszta�cone możemy - za M. Mazu�em - podzielić na na�t��puj�ce dwa 
�odzaje:

 1) Info��o�anie �ozo�ne czyli ��eu�oinfo��o�anie ma miej�ce wówcza�, gdy �od 
je�t niejednoznaczny czyli ci�gi �odów, choć zupe�ne, �� nieoddzielne, tj. maj� pewne �omuni�aty 
w�pólne (w zbio�ze o�ygina�ów albo w zbio�ze ob�azów), p�zy czym może to być:

 - info��o�anie o�ó�ni�o�e czyli ��eu�oinfo��o�anie �����u�a��jne, �tó�e ma 
miej�ce wówcza�, gdy p�zetwa�za �i�� dwa lub wi��cej o�ygina�ów w jeden ob�az – (…); np. świade� 
chc�c u��yć p�awd��, ale boj�c �i�� odpowiedzialności za fa��zywe zeznania, twie�dzi, że w miej�cu 
p�ze�t��p�twa by�y dwie o�oby, zamia�t zeznać, że byli tam m��żczyzna i �obieta;

 - info��o�anie �oz��e��e czyli ��eu�oinfo��o�anie ���u�a��jne, �tó�e ma miej�ce 
wówcza�, gdy p�zetwa�za �i�� jeden o�ygina� w dwa lub wi��cej ob�azów – (…); np. w �omuni�acie 
wojennym �twie�dza �i��, że zni�zczono wiele niep�zyjaciel��ich za��adów zb�ojeniowych, wytwó�-
ni b�oni, fab�y� p�acuj�cych na pot�zeby a�mii - je�t to pozo�na obfitość info�macji, gdyż w�zy�t�ie 
powyż�ze nazwy mog� w g�uncie �zeczy oznaczać jedno i to �amo.

(…)
 P�eu�oinfo��a�ja je�t to info�macja zawa�ta w zbio�ze ob�azów, �tó�a je�t �óżna od info�-

macji zawa�tej w zbio�ze o�ygina�ów, w wyni�u p�eudoinfo�mowania.
 2) Info��o�anie fa��z��e czyli �ezinfo��o�anie ma miej�ce wówcza�, gdy ci�gi �odów 

�� niezupe�ne, choć oddzielne (jednoznaczne), p�zy czym może to być:
 - zatajenie czyli �ezinfo��o�anie �����u�a��jne, �tó�e ma miej�ce wówcza�, gdy 

pewne o�ygina�y nie �� p�zetwa�zane w żaden ob�az – (…); np. pomini��cie w �pi�ie inwenta�y-
zacyjnym, towa�u i�tniej�cego w magazynie; (…)

 - z��ś�anie czyli �ezinfo��o�anie ���u�a��jne, �tó�e ma miej�ce wówcza�, gdy ob�azy 
nie �� wyni�iem p�zetwa�zania ja�iego�olwie� o�ygina�u – (…); np. w �pi�ie inwenta�yzacyjnym 
wymienia �i�� towa�, �tó�ego fa�tycznie nie ma w magazynie.

 Dezinfo��a�ja je�t to info�macja zawa�ta w zbio�ze ob�azów, �tó�a je�t �óżna od info�-
macji zawa�tej w zbio�ze o�ygina�ów, w wyni�u dezinfo�mowania”9.

 „W nauce, podobnie ja� w filozofii, �ta�amy �i�� info�mować wie�nie - t�an�info�mować 
lub pa�ainfo�mować, d�ż�c do ca��owitego eliminowania dezinfo�mowania o�az ma��ymalnego 
og�aniczania p�eudoinfo�mowania - chociaż ca��owicie tego o�tatniego wyeliminować �i�� nie da, 
choćby z powodu �onieczności po��ugiwania �i�� pewnymi ��owami zacze�pni��tymi z j��zy�a po-
tocznego. W �ztuce natomia�t można ewentualnie, co najwyżej po�tulować og�aniczanie dezinfo�-
mowania, ale nie można nawet po�tulować wyeliminowania p�eudoinfo�mowania”10.
8  Tamże, �. 67-68.
9  Tamże, �. 67-70.
10  Tamże, �. 72.
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 2. Ana�iza �o�jozna�zenia te��inu „��a�ność ś�o��ó� ��o�u��ji”
 i je�o �o�a � ba�aniu ���te�ó� �te�o�ania ��o�e�zne�o

 „P�oce�y pow�tawania pa�ainfo�macji w �ze�o�ich �ze�zach cz�on�ów �po�eczeń�twa, ��cz� 
�i�� z pow�tawaniem no�� ��o�e�zn��h, �tó�e fun�cjonuj� w po�zczególnych �po�eczeń�twach, a 
te z �olei �� uzależnione od ���te�ó� �te�o�ania ��o�e�zne�o, �ozumianych ja�o zo�ganizowane 
u��ady p�oce�ów �te�owania ludz�imi dzia�aniami w danym �po�eczeń�twie. Sy�temy te - jeżeli 
maj� być ��uteczne - mu�z� wy�o�zy�tywać bod�ce do�to�owane do �odzaju no�m dominuj�cych w 
danym �po�eczeń�twie. (…)”11.

 „Od �y�temu �te�owania zależy też wybó� zbio�ów o�ygina�ów i zawa�tych w nich in-
fo�macji, �tó�e �i�� bada, �po�obu �odowania info�macji i w ogóle ich p�zetwa�zania. Od �odzaju 
tego �y�temu zależy też w �ezultacie, uznawany za p�awdziwy ob�az świata, dominuj�cy w danym 
�po�eczeń�twie (ob�az zgodny z pot�zebami i życzeniami wi����zości cz�on�ów �po�eczeń�twa je�t 
�atwiej uznawany za p�awdziwy, zaś niezgodny z nimi za fa��zywy).

 Kluczowe znaczenie ma tu cha�a�te�y�tyczne dla danego �y�temu �te�owania �po�ecznego 
(cywilizacji) �ozumienie �amych te�minów prawda, prawdziwy, prawdziwa informacja, prawdziwe 
twierdzenie, fałsz, fałszywy, fałszywa informacja, fałszywe twierdzenie. Spo�ób �ozumienia tych 
poj��ć w �po�eczeń�twach o �óżnych typach �y�temów �te�owania - czyli o �óżnych cywilizacjach 
- nazywamy ich �o�jozna�zenie�, je�t on pod�taw� �po�obu �odowania info�macji w danym 
�po�eczeń�twie.

 Na bazie �ocjoznaczeń cha�a�te�y�tycznych dla danego �y�temu �te�owania, pow�taj� �te-
�eot��� - ja�o ��owa-�lucze, �tó�e obo� elementów poznawczych (najcz��ściej zaw��żonych) zawie�aj� 
�ilne, w���cz dominuj�ce, elementy oceniaj�co-decyzyjne. W ma�owym p�oce�ie �po�ecznej wymi-
any info�macji wypie�aj� one �oj��ia zwi�zane z tymi �amymi ��owami-�luczami, lecz zawie�aj�ce 
wy��cznie w mia��� p�ecyzyjne t�eści poznawcze. Ewolucja �po�ecznego p�oce�u p�zetwa�zania i 
upow�zechniania info�macji p�zebiega w ten �po�ób, że �te�eotypy cha�a�te�y�tyczne dla danego 
�y�temu �te�owania �po�ecznego (cywilizacji) najpie�w dominuj�, a na�t��pnie wypie�aj� i za�t��puj� 
poj��cia”12.

 Dla badania �y�temów �te�owania �po�ecznego i opa�tych na nich �t�u�tu� �po�ecznych, 
ba�dzo ważna je�t analiza �ocjoznaczenia te�minu „w�a�ność ś�od�ów p�odu�cji”, �tó�e je�t �luc-
zem dla z�ozumienia fun�cjonowania in�t�tu�ji ��a�noś�i. Jej �po�eczne fun�cjonowanie polega 
– ogólnie �zecz ujmuj�c – na tym, że o��eśleni ludzie, zwani ��aś�i�ie�a�i, mog� w za�adzie do-
wolnie dy�ponować po�iadan� �zecz� i ż�dać od innych, aby nie wt��cali �i�� do ich w�a�ności, zaś 
inni ludzie – �tó�zy nie �� w�aścicielami – �� zobowi�zani do �zanowania ta�iego �tanu �zeczy i 
nie mog� pozwalać �obie na wt��canie �i�� do �p�aw cudzej w�a�ności. Rzecz ja�na, w p�a�tyce  
�po�eczeń�two, a zw�a�zcza jego w�adza, na��ada na dy�ponowanie w�a�ności� �óżne og�aniczenia, 
co jedna� nie zmienia ogólnej za�ady.

 Dla badania �y�temu �te�owania �po�ecznego p�zez nau�i humani�tyczne, duże znaczenie 
ma �oz�óżnienie ��a�noś�i �ób� �on�u����jn��h od ��a�noś�i ś�o��ó� ��o�u��ji, do �tó�ego 
za�adnicz� wag�� p�zywi�zywa�a e�onomia ma���i�tow��a13.

 Z pun�tu widzenia cybe�nety�i �po�ecznej, fun�cjonowanie in�tytucji w�a�ności dób� �on-
�umpcyjnych, polega na �te�owaniu nimi p�zez w�aściciela, �tó�ego za�adniczym celem je�t za�po-
�ojenie jego pot�zeb. Je�t to wi��c ��a�za na� �ze�za�i.

 Natomia�t �po�eczne fun�cjonowanie in�tytucji w�a�ności ś�od�ów p�odu�cji je�t ba�dziej 
z�ożone, ��czy �i�� z ni� bowiem ściśle, możliwość decydowania o celach p�acy ludzi, �tó�zy używaj� 
tych ś�od�ów w p�oce�ie p�odu�cji – np. w�aściciel ś�od�ów p�odu�cji może decydować o tym, co 
b��d� �obić �obotnicy zat�udnieni w jego fab�yce. Zatem in�tytucja w�a�ności ś�od�ów p�odu�cji je�t 
p�zede w�zy�t�im zwi�zana z in�t�tu�j� ��a�z� na� �u�ź�i.

 Z zagadnieniem tym ��czy �i�� �ównież p�oblem: w czyim inte�e�ie fun�cjonuje go�poda��a 
11  Tamże.
12 .Tamże, �. 94-95.
13  Po�. O. Lange, Ekonomia polityczna, Wa��zawa 1969, t. I, �. 20-21, 37-38.
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i w ogóle �po�eczeń�two ja�o u��ad zo�ganizowany. Chodzi p�zy tym o inte�e� o��eślonych g�up 
�po�ecznych, �tó�e �pe�niaj� fun�cje o�ganizato�a dzia�ań �po�eczeń�twa ja�o �y�temu. O��eślona 
�t�u�tu�a �po�eczeń�twa ja�o �y�temu zo�ganizowanego, fun�cjonuje p�awid�owo, dopó�i p�zyc-
zynia �i�� do ut�zymywania �ównowagi fun�cjonalnej �po�eczeń�twa, natomia�t gdy zaczyna ona 
zabu�zać t�� �ównowag�� pow�taj� wa�un�i do jej zmiany14.

 3. Ana�iza �ani�u�a��jn��h fun��ji te��inu „��a�ność”
 �e ���ó��ze�n��h ��o�e�zeń�t�a�h

 Jedn� z pod�tawowych no�m, na �tó�ych opie�aj� �i�� w�pó�cze�ne �po�eczeń�twa, je�t 
o�h�ona ����atnej ��a�noś�i. P�zy czym och�onie tej podlega w�zel�a w�a�ność, bez �oz�óżnienia 
w�a�ności dób� �on�umpcyjnych i w�a�ności ś�od�ów p�odu�cji. Je�t to typowe ope�owanie 
p�eudoinfo�macj� dy�ymulacyjn�, �tó�e �pe�nia fun�cje manipulacyjne.

 Jednym z g�ównych celów �y�temu p�awnego i �y�temu wychowawczego w�pó�cze�nych 
�po�eczeń�tw, je�t och�ona w�a�ności. Ludziom t�umaczy �i��, że w demo��atycznym pań�twie p�a-
wa, ta�iej �amej och�onie podlega w�a�ność p�acowni�a ja� i jego p�acodawcy.

 Ta�ie �tawianie �p�awy �obi w�ażenie, ja�byśmy mieli do czynienia z info�mowaniem 
p�awdziwym, opa�tym na pa�ainfo�macji. W �zeczywi�tości jedna� mamy tu do czynienia z p�eu-
doinfo�mowaniem dy�ymulacyjnym, opa�tym na ope�owaniu dwuznacznym te�minem w�asności, 
bez �oz�óżnienia w�asności dóbr konsumpcyjnych od w�asności środków produkcji.

 Opi�ane wyżej p�eudoinfo�mowanie �taje �i�� pod�taw� manipulacji �po�ecznej, polegaj�cej 
na tym, że za�up ś�od�ów p�odu�cji t�a�tuje �i�� analogicznie ja� za�up dób� �on�umpcyjnych, 
podcza� gdy – z pun�tu widzenia �t�u�tu�y i fun�cji p�oce�ów �te�owania �po�ecznego - zachodzi 
mi��dzy nimi za�adnicza �óżnica, polegaj�ca na tym, że w pie�w�zym wypad�u �upuje �i�� p�awo 
�te�owania �zeczami, zaś w d�ugim p�awo �te�owania lud�mi – czyli inaczej mówi�c w�adz�� nad 
lud�mi.

 W�pó�cze�na p�opaganda ope�uje dychotomicznym podzia�em �y�temów �po�ecznych na 
socjalizm i kapitalizm. Wed�ug e�onomii ma���i�tow��iej �óżnica mi��dzy nimi polega w�aśnie na 
�elacji do w�a�ności ś�od�ów p�odu�cji: �ocjalizm opie�a �i�� na tzw. �po�ecznej w�a�ności ś�od�ów 
p�odu�cji, �apitalizm zaś na p�ywatnej. Bio��c pod uwag�� to, co napi�ano wyżej, można �twie�dzić, 
że w �apitalizmie można �upić w�adz�� nad lud�mi, w �ocjalizmie zaś nie. W p�a�tyce oznacza�o to, 
w �y�temie �ocjali�tycznym zdobywanie w�adzy wy��cznie �i��, zaś w �y�temie �apitali�tycznym 
możliwość jej �upowania (choć nie wy�luczone by�o �ównież cza�ami zdobywanie jej �i��).

 Powyż�za dychotomiczna analiza �y�temów �po�ecznych, z pun�tu widzenia cybe�nety�i 
�po�ecznej, je�t ��abo diagno�tyczna. P�zede w�zy�t�im, za�ówno �y�tem �apitali�tyczny ja� i �oc-
jali�tyczny, mia�y i maj� ba�dzo wiele odmian. W�za� �apitalizm panowa� za�ówno w hitle�ow��iej 
III Rze�zy, ja� USA, F�ancji czy Anglii, a go�ym o�iem widać, że �y�temy te ta� ba�dzo �i�� od �iebie 
�óżni�y, że w�zucanie ich do jednego wo��a to typowe p�eudoinfo�mowanie dy�ymulacyjne. Ana-
logicznie �y�tem �ocjali�tyczny, �tó�y panowa� w ZSRR ta� ba�dzo �óżni� �i�� za�ówno od ta�iegoż 
�y�temu w PRL, czy z d�ugiej �t�ony w ChRL, że zaliczanie ich do jednej �atego�ii – to �ównież nic 
innego ja� p�eudoinfo�mowanie dy�ymulacyjne.

 Ja� widać, �amo �oz�óżnienie w�asności dóbr konsumpcyjnych od w�asności środków produk-
cji, choć eliminuje p�eudoinfo�mowanie wywo�ane ope�owaniem jednym te�minem w�asności, na 
o��eślenie obu jej �odzajów, nie je�t wy�ta�czaj�co diagno�tyczne dla opi�ania w�pó�cze�nych �t�u�-
tu� �po�ecznych i ich fun�cjonowania.

 Znacznie ba�dziej diagno�tyczne je�t tu podejście cybe�nety�i �po�ecznej, �tó�e �la�yfi�uje 
�y�temy �te�owania �po�ecznego z pun�tu widzenia �odzaju motywacji, �tó�e w nich dominuj�. 
Bliż�ze info�macje na ten temat można znale�ć w moich p�acach poświ��conych tej tematyce15.

14  Po�. J. Ko��ec�i, Cybernetyka spo�eczna, Wa��zawa 1981, �. 102-103.
15  Po�. J. Ko��ec�i, Cybernetyka spo�eczna, wyd. cyt.; J. Ko��ec�i, Metacybernetyka, wyd. cyt.


