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Celem artykuáu jest wypracowanie ÞlozoÞcznego gruntu dla reßeksji nad transmisyjnym modelem komunikacji. Jest to gáos w dyskusji nad genezą pojĊcia komunikacji oraz próba doprecyzowania warunków, które naleĪy
speániü, aby moĪna byáo wskazaü na nieetymologiczną genezĊ transmisyjnego ujĊcia fenomenu komunikacji.
Prezentowany szkic skáada siĊ czterech czĊĞci: w pierwszej zostaje rozróĪniony „model komunikacji” i „ujĊcie
komunikacji”; w drugiej – podjĊto analizĊ etymologicznej i historycznej genezy wspóáczesnego rozumienia
terminu „komunikacja” oraz przedstawiono dwie metafory, na których ugruntowany jest model transmisyjny:
metafora „organiczna” i metafora „transmisyjna”. W trzeciej czĊĞci zaprezentowane zostaáy podstawowe elementy transmisyjnego modelu Shannona–Weavera, który jest nazywany Ĩródáem wszystkich modeli komunikacyjnych. Czwarta czĊĞü jest ÞlozoÞcznym ujĊciem genezy modelu transmisyjnego: PlatoĔskiego Fajdrosa,
scholastycznej semiotyki, KartezjaĔskiej koncepcji podmiotu i empiryzmu Johna Locke’a. NajwaĪniejszy
wniosek wypáywający z niniejszego tekstu brzmi nastĊpująco: ÞlozoÞczna perspektywa skierowana na Ĩródáa
pojĊcia komunikacji pozwala pokazaü, Īe kategoria transmisji w badaniach nad procesem komunikacji jest
kategorią nieadekwatną do opisu tego fenomenu.
Sáowa kluczowe: komunikacja, model transmisyjny, nauka o komunikacji, John Locke, model Shannona–
–Weavera

1. USTALENIA WSTĉPNE
Punktem wyjĞcia do rozwaĪaĔ podjĊtych w artykule jest nastĊpująca konstatacja: wskazywana w ramach nauki o komunikacji geneza „transmisyjnego ujĊcia komunikacji” pomija ÞlozoÞczne Ĩródáa konstytuowania siĊ rozumienia wskazywanego procesu. W związku
z tym w niniejszym szkicu stawiam sobie za cel wskazanie kulturowo-historycznych Ĩródeá
transmisyjnego ujĊcia procesu komunikacji za pomocą aparatu ÞlozoÞcznego (nie bĊdĊ
argumentowaá na rzecz ujĊcia antytetycznego, konstytutywnego).
ZestawiĊ przedstawiane przez naukĊ o komunikacji Ĩródáa modelu transmisyjnego z punktem widzenia ÞlozoÞi na genezĊ podstawowych elementów tego modelu. W dalszej czĊĞci
tekstu pokaĪĊ, iĪ wskazanie na historyczno-kulturowe uwarunkowanie ujĊcia transmisyjnego
pozwala na krytyczne spojrzenie na kategoriĊ transmisji w badaniach nad komunikacją.
Uwaga terminologiczna: odróĪniam transmisyjny „model komunikacji” od transmisyjnego „ujĊcia komunikacji”. W polskiej literaturze konsekwentnie stosuje siĊ termin „model
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transmisyjny” na oznaczanie konkretnego modelu (np. Shannona–Weavera, Lasswella), a „ujĊcie” na grupĊ modeli; jednakĪe w literaturze anglojĊzycznej terminy te są czĊsto uĪywane
zamiennie. Oznacza to, Īe mówiąc o genezie transmisyjnego ujĊcia komunikacji, nie mam na
myĞli genezy konkretnego modelu, lecz raczej zestaw takich modeli (sposobu myĞlenia o komunikacji) opartych na przekonaniu, iĪ proces komunikacji opiera siĊ na procesie transmisji.
Mówienie o komunikacji w kategoriach „modelu” jest swoiste dla interdyscyplinarnej
reßeksji uprawianej w ramach nauk o komunikacji. Termin ten na gruncie humanistyki jest
naduĪywany; co wiĊcej, mówienie o „modelu” komunikacji implikuje pojmowanie go jako
wyobraĪenia istotnych i poĪądanych cech w strukturze (modelowanego) procesu. W związku z tym model rozumiany jest jako reprezentacja przebiegu procesu komunikacji. Tomasz
Goban-Klas sáusznie zauwaĪa, Īe „modele takie (…) są w istocie uproszczonym, czasami
nawet skrajnie uproszczonym, obrazem rozwaĪanych zjawisk, a w Īadnym wypadku nie
mogą byü badane zamiast nich” (Goban-Klas 1999: 52). Modele mają wartoĞü heurystyczną,
jednakĪe moĪna odnieĞü wraĪenie, Īe przedmiotem reßeksji badaczy zajmujących siĊ owymi
modelami są skáadniki modelu, a nie modelowany proces komunikacji.

2. KONSEKWENCJE GENEZY ETYMOLOGICZNEJ
W ramach nauki o komunikacji rozumienie genezy ujĊcia transmisyjnego wygląda
nastĊpująco: wraz z rozwojem przemysáowym kultury zachodniej sáowo „komunikacja”
nabraáo drugiego znaczenia; oprócz „bycia w relacji” zaczĊáo oznaczaü „transportowanie”.
Na bazie tego drugiego znaczenia stworzono pierwsze transmisyjne modele komunikacji na
początku ubiegáego wieku. W związku z tym genezy ujĊcia transmisyjnego naleĪy szukaü
w przeksztaáceniu znaczenia wyrazu „komunikacja” oraz w metaforach, w których zaczĊto
uĪywaü owego „drugiego znaczenia” (metafory „organiczne” i „transportowe”).
Z punktu widzenia reßeksji ÞlozoÞcznej, która chce dotrzeü do kulturowo-historycznych Ĩródeá takiego ujmowania procesu komunikacji i chce wskazaü na problematycznoĞü
usamodzielnienia reßeksji nad komunikacją w ramach autonomicznej dyscypliny akademickiej, geneza wskazywana w taki sposób jest niezadowalająca. Dlatego teĪ, wskazując najpierw na „genezĊ etymologiczną” ujĊcia transmisyjnego, poddam krytyce taki
(tj. etymologiczny) sposób wskazywania Ĩródeá rozumienia procesu komunikacji.
W reßeksji nad komunikacją wyróĪnia siĊ dwa gáówne ujĊcia1. Oprócz tytuáowego
ujĊcia transmisyjnego (nazywanego równieĪ telegraÞcznym, hydraulicznym lub szkoáą
procesu komunikacyjnego) wskazuje siĊ na ujĊcie konstytutywne (orkiestralne, rytualne),
w którym proces komunikacji rozpatrywany jest poprzez kategorie interakcji spoáecznych
1
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Zestawiam ze sobą ujĊcie transmisyjne z konstytutywnym – upraszczając, mógábym powiedzieü, Īe przeciwstawiam sobie transmisjĊ i interakcjĊ spoáeczną. JednakĪe moĪna spotkaü inne sposoby, które – podobnie jak mój –
postulują przekroczenie transmisyjnego ujĊcia komunikacji. Przykáadowo Michael Fleischer za tradycyjne
koncepcje komunikacji uznaje cztery typy. Trzy pierwsze ja ujmujĊ wáaĞnie pod wspólnym szyldem ujĊcia transmisyjnego; w terminologii Fleischera jest to odpowiednio: 1) schemat komunikacji przypisywany Romanowi
Ossipowiczowi Jakobsonowi; 2) mniemanie, Īe komunikacja to porozumiewanie siĊ; 3) mniemanie, Īe komunikacja to wymiana / przekazywanie informacji. Typ czwarty jest to Fleischerowska konstruktywistyczna teoria
komunikacji, którą jestem skáonny rozumieü w kategoriach ujĊcia konstytutywnego – por. Fleischer 2010: 166.
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i praktyki komunikacyjnej polegającej na spoáecznym konstruowaniu (konstytuowaniu)
znaczeĔ2. Ta dystynkcja (a zatem równieĪ rozumienie jej poszczególnych elementów)
wspierana jest przez analizĊ etymologiczną wyrazu „komunikacja” i tego, w jaki sposób nabieraá on kolejnych uĪyü wraz z rozwojem gospodarczo-technicznym spoáeczeĔstw.
W literaturze przedmiotu przywoáuje siĊ rzeczoną analizĊ, aby pokazaü, Īe sáowo to zawiera w sobie oba – „wyáaniające siĊ” – ujĊcia. PamiĊtając, Īe analiza historii wyrazu nie moĪe
nam przesáoniü analizy historii pojĊcia, muszĊ podkreĞliü, Īe „geneza etymologiczna” jest
rozpowszechniona i ma w sobie interesujący element heurystyczny.
Wyraz „komunikacja” pochodzi od áaciĔskiego czasownika communicare (byü w relacji, w związku z kimĞ, udzieliü komuĞ wiadomoĞci, naradzaü siĊ) oraz rzeczownika
communio (wspólnoĞü, poczucie áącznoĞci). Forma communicatio pojawiáa siĊ najpierw
w áacinie w XIV wieku, nastĊpnie zostaáa wcháoniĊta przez jĊzyki narodowe; oznaczaáo to
„wejĞcie we wspólnotĊ, utrzymywanie z kimĞ stosunków” (Dobek-Ostrowska 2006: 61).
W XVI wieku wyraz communicatio uzyskaá teĪ drugie znaczenie – „transmisja, przekaz”;
wiązano je najczĊĞciej z rozwojem poczty i poáączeĔ drogowych. W jĊzyku polskim odnotowano pierwsze uĪycie tego sáowa w XVI wieku, w pisowni communikacija (wspólnoĞü
ludzi lub Boga i ludzi) oraz communicowaü (przyjmowaü komuniĊ, oznajmiaü, porozumiewaü siĊ) (Pisarek 2008: 13). W wieku XX polski rzeczownik komunikacja oznaczaá juĪ
zarówno porozumiewanie siĊ ludzi, jak i transport drogami lądowymi, wodnymi, pocztĊ,
telegrafy itd.
Podáug powyĪszych przesáanek etymologicznych komunikacja jest:
1) tworzeniem / poczuciem wspólnoty, utrzymywaniem wiĊzi spoáecznych;
2) procesem sáuĪącym przekazywaniu (transmitowaniu): informacji, wiedzy, idei, uczuü,
emocji.
Etymologiczna geneza wyrazu „komunikacja” ma – w nauce o komunikacji – implikowaü rozumienie procesu komunikacji jako jednego ze „znaczeĔ” wyrazu „komunikacja”.
Etymologiczna geneza ujĊcia transmisyjnego opiera siĊ na metaforach zaczerpniĊtych
z transportu i geograÞi. James W. Carey – jeden z czoáowych przedstawicieli ujĊcia konstytutywnego – pisaá, Īe od XIX wieku aĪ do czasów wspóáczesnych przemieszczanie towarów czy ludzi, przekazywanie informacji byáy postrzegane jako istotowo toĪsame procesy
i oba oznaczane byáy tym samym rzeczownikiem: komunikacja. Owa toĪsamoĞü ma siĊ
2

Warto podkreĞliü, iĪ tak jak w przypadku modeli transmisyjnych poáączenie ich pod wspólnym szyldem „ujĊcia
transmisyjnego” jest w miarĊ proste – wystarczy po prostu stwierdziü, Īe wszystkie opierają siĊ na kategorii transmitowania „czegoĞ” – tak w przypadku modeli konstytutywnych badacze najczĊĞciej ich wstĊpną
charakterystykĊ (w kontekĞcie wskazania „ujĊcia konstytutywnego”) rozpoczynają od konstatacji: modele
te nie opierają siĊ na kategorii transmisji. „DeÞnicja negatywna” rzadko przeradza siĊ jednakĪe w konstruktywne stwierdzenia, tzn. wskazanie, na czym siĊ owe modele opierają. UwaĪam, Īe moĪna wskazaü
cztery podstawowe elementy, w których modele konstytutywne widzą istotĊ i waĪnoĞü procesu komunikacji:
1) spoáeczne konstruowanie znaczeĔ, 2) interakcyjna (symboliczna) charakterystyka samego procesu, 3) bycie uczestnikiem komunikacji, a nie jej twórcą oraz 4) waĪnoĞci komunikacji nie ze wzglĊdu na przekaz
informacji, lecz z powodu konstruowania Ğwiata spoáeczno-kulturowego (w ujĊciu tym zakáada siĊ, Īe tylko
niewielki procent wszystkich aktów komunikacyjnych przekazuje komunikat – który sam w sobie nie jest
celem komunikacji). Zainteresowanego czytelnika odsyáam do ksiąĪki: M. Wendland, Konstruktywizm komunikacyjny, Wydawnictwo Naukowe Instytutu FilozoÞi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, PoznaĔ 2011.
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wywodziü z marzenia ludzkoĞci o szybkim przemieszczaniu siĊ i przekazywaniu myĞli na
odlegáoĞü (Carey 2007).
Znaczące jest równieĪ to, jak pisze Bogusáawa Dobek-Ostrowska, Īe:
(...) pierwsze rozwaĪania naukowe dotyczące procesu komunikowania związane byáy z odkryciem
zjawiska wymiany oraz wpáywu wywieranego na spoáeczeĔstwo lub grupy spoáeczne. Procesy porozumiewania siĊ jednostek rozwaĪano wówczas w kontekĞcie wolnej wymiany ekonomicznej (...).
Claude Henri de Saint Simon (...) sądziá, Īe w organizmie spoáecznym potrzebny jest transport,
i tĊ funkcjĊ peáni wáaĞnie komunikowanie (Dobek-Ostrowska 2006: 25–26).

Zrozumienie nieprzydatnoĞci takiego ujĊcia np. na gruncie wspóáczesnej ÞlozoÞi wymaga przekroczenia metafor, na których siĊ ono opiera i zwrócenia uwagi przede wszystkim na leĪące u jego podstaw zaáoĪenia. Metafory, o których mówiĊ, to z jednej strony
rozumienie komunikacji jako „krwiobiegu spoáeczeĔstwa” (metafora organiczna), który
przenosi informacje; z drugiej strony, odnoszenie siĊ do komunikacji poprzez metaforĊ
transportowo-geograÞczną: kolej „komunikuje” ze sobą dwa miasta, tak jak telefon „komunikuje” ze sobą dwie osoby, a statek „komunikuje” ze sobą dwa kontynenty.
Metafora pierwsza implikuje konstatacjĊ, Īe nie moĪna siĊ nie komunikowaü, gdyĪ
wszystko jest komunikacją – wówczas takie ujmowanie komunikacji jest nieprzydatne,
poniewaĪ mówiąc „cokolwiek o czymkolwiek”, mówimy o komunikacji. Metafora druga
wáącza proces komunikacji (interakcji spoáecznej) w zakres czynnoĞci wytwórczych: proces komunikacji przestaje byü praxis (jednostkowe dziaáanie, dla którego nie moĪna sformuáowaü prawa), a zaczyna byü postrzegany tylko jako techne (moĪna formuáowaü reguáy).
Metafora pierwsza przyczyniáa siĊ do tego, Īe niemalĪe kaĪda dyscyplina i subdyscyplina naukowa „zajmuje siĊ” komunikacją: wszak wszystko jest komunikacją. Ja jednakĪe
przyjmujĊ, iĪ komunikacja jest fenomenem swoiĞcie ludzkim i cechuje siĊ wspóáczynnikiem humanistycznym w rozumieniu Floriana Znanieckiego. W związku z tym zgadzam
siĊ z Michaáem Wendlandem gáoszącym, Īe:
DeÞnicja komunikacji powinna uwzglĊdniaü przede wszystkim podstawowy, spoáeczno-kulturowy
wymiar tego zjawiska. Uznajemy komunikacjĊ za wáasnoĞü tylko ludzką, poniewaĪ jedynie
czáowiek tworzy spoáeczeĔstwa, a nie tylko np. zbiorowoĞci, spoáecznoĞci. O spoáecznoĞciach
moĪna mówiü w odniesieniu do Ğwiata zwierząt – tworzą one stada, roje itp. – ale nie tworzą
struktur spoáecznych (Wendland 2008: 22).

Metafora druga sprowadziáa rozumienie i badanie procesu komunikacji na grunt badaĔ
medio- i prasoznawczych oraz skoncentrowaáa badania na analizowaniu medium i przebiegu procesu komunikacji, a nie samego procesu komunikacji. Tylko w tej perspektywie
Walery Pisarek moĪe stwierdziü, Īe:
(...) wiedza o komunikacji spoáecznej lub o komunikowaniu masowym dojrzaáa na tyle, by pretendowaü do statusu nauki nomotetycznej, za standardowe jej cele wolno uznaü gromadzenie,
analizowanie, opisywanie i ocenianie faktów z dziedziny komunikacji, a nastĊpnie wiązanie
ich z innymi faktami (…) i ujawnianie związków miĊdzy nimi bądĨ kazuistycznych (…), bądĨ
mających charakter ogólniejszych prawidáowoĞci. Takimi faktami zasáugującymi na gromadzenie,
analizowanie, opisywanie itd. są na przykáad: treĞü gazety, formy wypowiedzi w gazecie, liczba
gazet, stosunki wáasnoĞci na rynku mediów (Pisarek 2008: 244).
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Zespolenie wskazywanych przeze mnie dwóch metafor doprowadziáo w pierwszej
poáowie XX wieku do wyáonienia siĊ pierwszych transmisyjnych modeli komunikacji
i – co naleĪy podkreĞliü – zdaniem wielu, do wyáonienia siĊ transmisyjnego ujĊcia komunikacji.
Ja jednakĪe skáonny jestem ujmowaü to zgoáa odmiennie. ZgodzĊ siĊ, iĪ w latach 30.
i 40. ubiegáego wieku pojawiáy siĊ pierwsze modele transmisyjne (Lasswella, Shanona–
–Weavera, Jacobsona itd.). Modele te speániaáy „warunki” stawiane przez wskazane przeze
mnie metafory: byáy bardzo szerokie (moĪna je zastosowaü zarówno do przepáywu prądu,
jak i aktu perswazyjnego) i koncentrowaáy siĊ przede wszystkim na przebiegu procesu, jego
elementach oraz medium – medium jako technicznym narzĊdziu sáuĪącym transportowaniu
idei/uczuü/emocji.
Co waĪne, byáy zgodne z wiedzą potoczną wyraĪaną przez wspomniane metafory.
Nie uprawnia to jednakĪe do stwierdzenia, Īe genezy ujĊcia transmisyjnego naleĪy szukaü
w analizie etymologicznej wyrazu „komunikacja” oraz – co siĊ oczywiĞcie ĞciĞle áączy –
w metaforze transportowania dóbr w spoáeczeĔstwie (porozumiewanie, a wiĊc komunikowanie3 jako wolna wymiana ekonomiczna, a nadawca i odbiorca jako „porty docelowe”
statku przewoĪącego áadunek „informacji”). Nie jest to przykáad przerysowany: wystarczy
siĊgnąü do wprowadzenia do ksiąĪki Mattelartów, napisanego przez Jerzego Mikuáowskiego Pomorskiego, aby przeczytaü, Īe:
(...) komunikacja wykracza poza zjawiska ludzkiego porozumiewania siĊ. Taki teĪ byá punkt
wyjĞcia w traktowaniu communication w teorii spoáecznej: krąĪącą w systemie informacją mogáa
byü zarówno krew w organizmie, pasaĪerowie i towary w systemie kolei Īelaznych, jak i komunikaty w mediach. Takie wáaĞnie rozumienie komunikacji jest tu wyjĞciowe (Mikuáowski Pomorski
2001: 13).

W związku z powyĪszym wyróĪniáem dwie konsekwencje genezy etymologicznej
w reßeksji nad komunikacją, które przyczyniáy siĊ do báĊdnego rozumienie genezy ujĊcia
transmisyjnego.
Po pierwsze: metafora transportu, która w poáączeniu z metaforą organiczną staáa siĊ
„katalizatorem” pierwszych modeli transmisyjnych. Problem polega nie tylko na tym, Īe
przedstawia siĊ rozumienie komunikacji jako transportowania czegoĞ, ale przede wszystkim na dostrzeganiu Ĩródáa takiego ujĊcia tylko (albo gáównie) w metaforach transportowych. Nie zauwaĪa siĊ „dziedzictwa Locke’a”4, które przyczyniáo siĊ do rozumienia
3

4

W tym przypadku oczywiĞcie upraszczam, stwierdzając, Īe porozumiewanie to komunikowanie. JednakĪe
takie uproszczenie jest bardzo czĊsto fundamentem modeli transmisyjnych.
Pod terminem „dziedzictwo Locke’a” rozumiem koniunkcjĊ dwóch czynników wypáywających z pism empirysty brytyjskiego Johna Locke’a: 1) wpáyw Locke’owskiego rozumienia procesu dzielenia siĊ ideami na
sposób ujmowania procesu komunikacji; 2) wpáyw Locke’owskiego sposobu rozumienia waĪnoĞci i istotnoĞci
sáów (komunikacji) na problemy z usamodzielnieniem siĊ reßeksji nad komunikacją. Samo sformuáowanie
„dziedzictwo Locke’a” nawiązuje do „dziedzictwa Schramma” (The Schramm Legacy) – wyraĪenia, którego
uĪyli Everett M. Rogers i Steven H. Chaffee, analizując sytuacjĊ studiów nad komunikacją w Stanach Zjednoczonych, aby pokazaü, iĪ obecne, bardzo czĊste utoĪsamianie dyscypliny komunikacji z badaniem mediów
oraz dziennikarstwem wynika nie tylko ze Ğwiadomego ukierunkowania badaĔ i podąĪania za przyjmowanym
celem, ale jest „historycznym wypadkiem” – zob. Rogers i Chaffee 1993: 126.
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komunikacji jako transmisji oraz zahamowania wyáonienia siĊ autonomicznej dyscypliny,
w ramach której uprawia siĊ reßeksjĊ nad procesem komunikacji.
Przed wskazaniem drugiej konsekwencji, wyáaniającej siĊ z pierwszej, muszĊ podkreĞliü, iĪ za podstawowy – klasyczny – model transmisyjny uznajĊ model Shannona–Weavera, a nie model aktu perswazyjnego Harolda Lasswella (z roku 1948), który miaáby
byü „najbardziej znany i najczĊĞciej cytowany w podrĊcznikach” (Goban-Klas 1999: 56).
Stwierdzenie T. Gobana-Klasa wynika ze specyÞki medioznawczego ujĊcia caáych studiów
nad komunikacją i – moim zdaniem – z niezrozumienia Ĩródeá modelu transmisyjnego
i jego póĨniejszego wykorzystania. CzĊĞü badaczy mogáaby jeszcze przywoáaü (jako pierwszy model transmisyjny) tzw. model wszechmocy propagandy, autorstwa Serge’a Tchakhotine’a z 1939 roku. JednakĪe ze wzglĊdu na krytykĊ zostaá on szybko porzucony i nie
znalazá kontynuatorów – w przeciwieĔstwo do modelu Shannona–Weavera.
Dlatego teĪ za drugą konsekwencjĊ analizy etymologicznej uznajĊ niezrozumienie
modelu Claude’a Shannona. Popularyzacja modelu Claude’a Shannona przez jego wspóápracownika Warrena Weavera przyczyniáa siĊ do nieadekwatnego wykorzystywania i przetwarzania go na wszelkich moĪliwych polach badawczych. Przez to staá siĊ synonimem
„tradycyjnej koncepcji komunikacji” (Fleischer 2011: 165) lub „matką wszystkich modeli”.

3. PODSTAWOWE ELEMENTY MODELU TRANSMISYJNEGO
Odrzucając etymologiczno-metaforyczną genezĊ ujĊcia transmisyjnego, chciaábym
zaproponowaü spojrzenie na klasyczny model transmisyjny z perspektywy ÞlozoÞcznej.
Prezentując podstawowe zaáoĪenia i charakterystykĊ wspomnianego modelu (konkretnie:
modelu Shannona–Weavera), zarysujĊ model „idealny” (idealizujący ujĊcie transmisyjne)
i wskaĪĊ na jego gáówne cechy. NastĊpnie dowiodĊ, Īe dziĊki wykorzystaniu aparatu ÞlozoÞcznego moĪna wskazaü na:
1) Ĩródáa transmisyjnego ujĊcia komunikacji w pismach Johna Locke’a – a wiĊc ujĊcie
transmisyjne jako tkwiące „przed zwrotem lingwistycznym”5;
2) Ĩródáa rozumienia „nadawcy” i „odbiorcy” jako kartezjaĔskich podmiotów niezanurzonych w áadzie aksjonormatywnym;
3) deprecjacjĊ pojĊcia komunikacji („dziedzictwo Locke’a”) i uniemoĪliwienie powstania
samodzielnej dyscypliny.
Techniczno-transmisyjne ujĊcie procesu komunikacji jako przekazu informacji/idei/
wiedzy zyskaáo od pierwszej poáowy XX wieku szerokie grono zaangaĪowanych badaczy
niemalĪe z kaĪdej dyscypliny naukowej. Podstawową przyczyną sukcesu modeli transmisyjnych jest wedáug badaczy ich prostota, ogólnoĞü, ujĊcie iloĞciowe oraz zgodnoĞü
z potocznym wyobraĪeniem procesu komunikacji.
5
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Jerzy Kmita nazywa zwrot lingwistyczny radykalnym odwróceniem perspektywy Locke’a: „sporo czasu
minĊáo zanim zostawiono w spokoju »idee«, aby nade wszystko przyjrzeü siĊ jak najdokáadniej elementom
(sáownym, ale nie tylko) wypowiedzi jĊzykowych stosowanych przez nas w procesie spoáecznej komunikacji”
(Kmita 2007: 13).
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Najbardziej znany i powszechnie przywoáywany model transmisyjny pojawiá siĊ po
raz pierwszy w roku 1948 w tekĞcie A Mathematical Theory of Communication Claude’a Shannona – matematyka, inĪyniera elektronika. ChociaĪ w tym samym roku jego
nauczyciel Norbert Wiener w Cybernetyce, czyli sterowaniu i komunikacji w zwierzĊciu
i maszynie zapowiadaá przedstawienie nowej koncepcji komunikacji, to jednak pozostaáa
ona na poziomie potocznego rozumienia tego procesu i początkowo praca ta nie wpisaáa siĊ
w „kanon” literatury komunikacyjnej6. Nie oznacza to wcale, iĪ Shannon zasadniczo przekroczyá rozwaĪania Wienera. Okazaáo siĊ jednak, Īe za sukcesem Shannona stanĊáy dwa
czynniki, których on sam nie mógá przewidzieü. Aby dobrze zrozumieü fenomen sukcesu
tego modelu, przedstawiĊ jego podstawowe elementy. Nie bĊdĊ natomiast przywoáywaü
caáej koncepcji C. Shannona, gdyĪ jest to model bardzo czĊsto omawiany w literaturze
przedmiotu i szeroko analizowany7.
Claude Shannon w czasie drugiej wojny Ğwiatowej pracowaá w laboratoriach Bell
Systems w Stanach Zjednoczonych. Punktem wyjĞcia do matematycznej teorii komunikacji
byáy rozwaĪania z zakresu kryptograÞi, a kluczowym zagadnieniem badawczym – problem
wykorzystania kanaáów komunikacyjnych: kabli telefonicznych i fal radiowych. Analiza
tych problemów zaowocowaáa wspomnianą wczeĞniej monograÞą, która w nastĊpnym roku
zostaáa ponownie wydana, opatrzona juĪ komentarzami wspóápracownika Shannona, Warrena Weavera. Weaver miaá nie tyle objaĞniü koncepcjĊ Shannona, co przystosowaü ją dla
wiĊkszej liczby odbiorców, przekáadając ją na terminy mniej „przeraĪająco matematyczne”
(Winkin 2007: 29).
Spopularyzowana wersja modelu skáada siĊ z piĊciu podstawowych skáadników8. Początkiem w modelu linearnym jest Ĩródáo informacji, które produkuje informacjĊ. NastĊpnie poprzez nadajnik (przekaĨnik) przekaz zostaje przeksztaácony w sygnaá (proces
kodowania), który poprzez odpowiedni kanaá (np. drut telefoniczny) dociera do odbiornika
(np. aparatu telefonicznego) i traÞa do punktu przeznaczenia – adresata. Po drodze moĪe
pojawiü siĊ szum wewnątrz kanaáu, który utrudnia proces dekodowania w odbiorniku. JeĪeli weĨmiemy pod uwagĊ zamierzony cel badawczy Shannona, który odnosiá siĊ do wskazania jak najlepszego sposobu przesyáania sygnaáu poprzez kable telefoniczne i fale radiowe
oraz minimalizacji wszelkich zakáóceĔ, moĪemy powiedzieü, iĪ nie ma to nic wspólnego
6

7

8

W ksiąĪce Cybernetyka i spoáeczeĔstwo, która ma byü uproszczoną wersją ksiąĪki wczeĞniejszej, N. Wiener
pisze: „Kiedy siĊ komunikujĊ z inną osobą, przekazujĊ jej pewną informacjĊ, a kiedy ona z kolei porozumiewa
siĊ ze mną, przekazuje mi informacjĊ zwrotną, zawierającą wiadomoĞü pierwotnie dostĊpną jej, lecz nie mnie”.
(zob. Wiener 1961: 16).
Czytelnika zainteresowanego samym modelem odsyáam przede wszystkim do artykuáu A Mathematical Theory
of Communication oraz ksiąĪki The Mathematical Theory of Communication autorstwa Claude’a E. Shannona
i Warrena Weavera. Istnieją takĪe opracowania w jĊzyku polskim: Dobek-Ostrowska 2006: 38–39; Goban-Klas
1999: 57–58; Mattelart i Mattelart 2011: 52–57; Winkin 2007: 28–35.
PiszĊ w tym miejscu o piĊciu skáadnikach zgodnie z oryginalnymi tekstami C. Shannona i W. Weavera. Do
podstawowych skáadników modelu nie zaliczyli oni szumu, chociaĪ ten pojawia siĊ w graÞcznych przedstawieniach modelu. Szum oznacza wszelkie zakáócenia mogące wpáynąü na proces odbioru sygnaáu i winien byü
analizowany przede wszystkim jako kwestia techniczna. JednakĪe póĨniejsi badacze wáaĞnie w tym elemencie
odnaleĨli sposób na rozszerzanie modelu – starając siĊ tak modyÞkowaü rozumienie szumu, aby obejmowaá
kwestie semantyczne, pragmatyczne czy kontekst, w których proces ma miejsce.
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z komunikacją ludzką. Wszak Shannona (a potem Weavera) interesowaá przede wszystkim
efekt transmisji sygnaáu – to znaczy takie przesyáanie informacji zakodowanej w cyfrach
binarnych (bitach), które umoĪliwia odbiornikowi jak najbardziej lustrzane i jak najmniej
znieksztaácone odczytanie.
Pierwszym czynnikiem, który stoi za sukcesem i popularnoĞcią tego modelu, a którego
nie mógá przewidzieü Shannon, byá sposób spopularyzowania oryginalnej koncepcji przez
Weavera. Analizując obydwa teksty, moĪna dojĞü do wniosku, iĪ Weaver znieksztaáciá koncepcjĊ swojego kolegi. Shannon dąĪyá jedynie do sformuáowania matematycznej teorii telegrafu opartej na przekazie informacji, która miaáa skupiaü siĊ na efektach samego procesu.
Co wiĊcej, znaczenie samego pojĊcia informacji w koncepcji Shannona ma bardzo
szczególny charakter – jest to „iloĞciowa miara niejasnoĞci komunikatu w zaleĪnoĞci od
stopnia prawdopodobieĔstwa kaĪdego skáadającego siĊ naĔ sygnaáu” (Winkin 2007: 31).
Kategoria informacji, na której oparty jest model, nie ma nic wspólnego z zawartoĞcią
komunikatu, jego znaczeniem. Sygnaá – przekazywana informacja – jest Þzyczną formą
komunikatu. Mogą to byü fale Ğwietlne, impulsy elektryczne. John Fiske podaje przykáad
dwóch sygnaáów, które dla Shannona byáyby informacją: pojedynczy i podwójny báysk
Īarówki. Informacje zawarte przez te sygnaáy mają identyczną wartoĞü – ich prawdopodobieĔstwo wynosi piĊüdziesiąt procent. JednakĪe juĪ „informacja zawarta w literze »u«,
wtedy gdy nastĊpuje ona po literze »q«, w angielskiej pisowni nie ma Īadnej wartoĞci,
poniewaĪ jest w stu procentach przewidywalna” (Fiske 1999: 53).
To dopiero W. Weaver wprowadza do obiegu koncepcji pojĊcie komunikacji, mieszając je z kategorią informacji. „Czysta” koncepcja Shannona za cel miaáa „okreĞlenie ram
matematycznych, w których jest moĪliwe iloĞciowe okreĞlenie kosztów transmisji przekazu lub komunikatu pomiĊdzy biegunami systemu wobec losowo wystĊpujących zakáóceĔ
okreĞlanych jako »szumy«, które są niepoĪądane, poniewaĪ uniemoĪliwiają »izomorÞzm«”
(Mattelart, Mattelart 2001: 53). Dlatego tak ujĊta „komunikacja” obejmuje procesy pomiĊdzy ludĨmi, maszynami, pomiĊdzy organizmami biologicznymi czy linearnie pojmowane procesy spoáeczne. DziĊki temu model Shannona–Weavera zyskaá rozgáos nie tylko
w obszarze nauk technicznych, ale zostaá przyjĊty i zaadaptowany na gruncie biologii,
nauk spoáecznych czy humanistyki9. Twórcy modelu uczestniczyli w tzw. Macy Conferences, elitarnych spotkaniach uczonych, na których mogli zaprezentowaü swoją koncepcjĊ. Uczestnikami tych konferencji byli badacze, którzy wpisali siĊ juĪ na staáe w historiĊ
badaĔ nad komunikacją: Norbert Wiener, Gregory Bateson, Paul Lazarsfeld, Kurt Lewin,
Roman Jakobson, Margaret Mead, Erik Erikson i wielu innych.
Weaverowska wersja modelu obudziáa ponownie w badaczach marzenie Kartezjusza
o zmatematyzowaniu caáej wiedzy o dziaáalnoĞci czáowieka. To jest wáaĞnie drugi czynnik,
którego nie przewidziaá twórca technicznej teorii komunikacji. Badacze pragnĊli znaleĨü
matematyczne i sformalizowane podstawy do badania ludzkich zachowaĔ, które mogáyby
ugruntowaü rodzącą siĊ reßeksjĊ. Dlatego teĪ tak chĊtnie przejmowali i rozwijali te rozwa9
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Ujmowanie procesu komunikacji w kategoriach transmisji moĪna odnaleĨü chociaĪby w modelach Georga
Gerbnera (1956), Theodore’a M. Newcomba (1953), Elihu Katza i Paula F. Lazarsfelda (1955), Bruce’a
H. Westelya i Malcolma S. Mcleana (1957), Wilbura Schramma (1954), Abrahama Molesa (1971).
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Īania. AmerykaĔski teoretyk komunikacji Robert T. Craig pisze, Īe badacze komunikacji
posáugują siĊ tym modelem, chociaĪ ani nie mają nic wspólnego z jego powstaniem, ani
do koĔca go nie rozumieją (Craig 1999: 125). WspóáczeĞnie podnosi siĊ równieĪ kwestiĊ
spoáeczno-kulturowego oddziaáywania analizowanej koncepcji. Zdaniem R.T. Craiga czy
Y. Winkina za rozprzestrzenienie tego modelu odpowiadają równieĪ przesáanki ideologiczne: takie ujĊcie praktyk ludzkich sáuĪy interesom ekspertów technicznych, inĪynierów poprzez umacnianie przekonaĔ kulturowych odnoszących siĊ do wartoĞci sądów gáoszonych
przez owych ekspertów (miaáoby to odnosiü siĊ do potocznego przekonania, iĪ wiarygodnoĞü Ĩródáa informacji wzrasta, gdy ta oparta jest na tzw. twardej nauce).
Dlatego teĪ, zgodnie z sugestią Weavera, zmodyÞkowano cele modelu Shannona.
Twórcy modelu przedstawili trzy poziomy (Shannon, Weaver 1964: 4–5). Pierwszy – poziom A – odnosi siĊ do technicznych problemów, z jakimi spotykamy siĊ w transmisji
informacji – podstawowe pytanie dotyczy tego, na ile adekwatnie moĪemy przekazywaü
informacje (ujĊte za pomocą cyfr binarnych). Celem oczywiĞcie jest identycznoĞü informacji pomiĊdzy nadajnikiem i odbiornikiem. Poziom B10 dotyczy problemów semantycznych i skupia siĊ na ustaleniu satysfakcjonującego poziomu interpretacji komunikatu
przez odbiornik. Innymi sáowy, idzie tu o to, czy nadawana informacja, traÞając do odbiorcy, przekazuje poĪądane znaczenie. Poziom C odnosi siĊ do problemów efektywnoĞci samego procesu – czy przekazana informacja prowadzi do poĪądanego (narzucanego
przez nią) zachowania. MoglibyĞmy powiedzieü, iĪ owe poziomy odpowiadają poziomom
syntaktyki, semantyki i pragmatyki w badaniach nad jĊzykiem. Dokonując takiego porównania, áatwo zauwaĪymy, iĪ opierając siĊ na aparaturze matematycznej, winniĞmy
pozostaü na poziomie A.
Tak siĊ jednakĪe nie staáo, a pojĊcia komunikacji i informacji staáy siĊ terminami niemalĪe synonimicznymi, deÞniowanymi przez siebie nawzajem. W. Weaver, rozszerzając
ujĊcie C. Shannona na wszelkie sytuacje, doprowadziá do dwóch skutków: pomieszania
tych dwóch pojĊü oraz takiego spopularyzowania tej koncepcji, iĪ straciáa ona przejrzystoĞü: jest wykorzystywana zarówno do opisywania przekazywania bitów miĊdzy komputerami, jak i do analizy procesów nauczania. Jak pisze Y. Winkin: „moĪna powiedzieü
wszystko, nie mówiąc nic: odtąd model jest powszechnie stosowany, budując ogólną zgodĊ
i porozumienie” (Winkin 2008: 35).
Zrekonstruowany powyĪej klasyczny model komunikacji moĪna rozszerzaü (i tak teĪ
najczĊĞciej wygląda jego „poprawianie i ulepszanie”) o kolejne elementy. JednakĪe kilka
podstawowych charakterystyk pozostanie niezmiennych i bĊdą to zarazem cechy ujĊcia
transmisyjnego.
Pod pojĊciem transmisyjnego ujĊcia komunikacji rozumiem takie stanowiska, które
przyjmują, iĪ proces komunikacji sáuĪy do transmisji, przekazywania informacji, wiedzy,
idei uczuü, a reßeksja nad komunikacją ogranicza siĊ do analizowania reprezentacyjnych
modeli procesu komunikacji. Na gruncie takich stanowisk zakáada siĊ, Īe dwa podstawowe elementy modelu, tj. nadawca i odbiorca, funkcjonują jako dwa izolowane podmioty
10

ChociaĪ Shannon i Weaver chcieli, by ich model ujmowaá gáównie poziom techniczny, to jednak zaangaĪowali
matematyczną aparaturĊ modelu równieĪ do badania dwóch pozostaáych poziomów.

29

EMANUEL KULCZYCKI

sytuujące siĊ na ksztaát kartezjaĔskiej relacji podmiotowo-przedmiotowej. Takie podmioty
są niezanurzone w kontekĞcie spoáeczno-kulturowym oraz zakáada siĊ, iĪ pojedynczy podmiot nie tyle uczestniczy w ramach komunikacji, co stwarza, rozpoczyna komunikacjĊ
i, nadając komunikat za pomocą nadajnika, umieszcza go w „pudeáku kodu” i przesyáa
do odbiorcy. W ten sposób abstrahuje siĊ od kontekstu sytuacyjnego (sytuacji hermeneutycznej w rozumieniu Hansa Georga Gadamera czy w terminach Johna Deweya – sytuacji
niezdeterminowanej), zakáadając jednoczeĞnie przezroczystoĞü i neutralnoĞü samego medium11 oraz adekwatnoĞü na linii myĞl – jĊzyk – rzeczywistoĞü (jedynie przy takim zaáoĪeniu moĪna przyjąü, iĪ w przypadku braku szumu komunikacyjnego osiąga siĊ zamierzony
efekt, czyli w peáni adekwatne zdekodowanie sygnaáu i wywarcie wpáywu).
Precyzując rozumienie ujĊcia transmisyjnego: komunikacja jest rozumiana jako dziaáalnoĞü pojedynczych podmiotów, które przeksztaácają swoje „stany wewnĊtrzne” (myĞli)
i wkáadają je (kodują) w pudeáko sáów. NastĊpnie jeden niezaleĪny podmiot (nadawca)
transportuje sáowa (poprzez przekaĨniki, media i kanaáy) do drugiej jednostki. Pozostaje
jeszcze pytanie: czy nadawca pozbyá siĊ „przesyáki”, którą przetransportowaá, czy moĪe
ulegáa ona zmultiplikowaniu podczas kodowania? Innymi sáowy: kto jest posiadaczem tego
„czegoĞ”, co jest transportowane?
W ujĊciu transmisyjnym zakáada siĊ, Īe komunikacja jest z jednej strony intencjonalna
i dobrowolna, z drugiej zaĞ rozróĪnia siĊ komunikacjĊ werbalną i niewerbalną (która nie
musi byü intencjonalna!). Modelowanie przebiegu komunikacji w ten sposób przypomina
(taki przykáad podaje M. Fleischer) deÞniowanie chodzenia poprzez wskazywanie, Īe skáada siĊ ono „z prawej nogi i z lewej nogi oraz posiadacza tych nóg i przebiega tak, Īe posiadacz nóg tymi ostatnimi przebiera” (Fleischer 2010: 166). Dlatego ujĊcie transmisyjne jest
nie tyle báĊdne, co nieadekwatne i zbyt szerokie. Dlatego teĪ nie chodzi o to, aby odrzuciü
kategoriĊ transmisji (nawet niektóre „radykalne” modele konstytutywne tego nie czynią),
ale aby ją zawĊziü (pytanie: w jaki sposób?) albo to, co stara siĊ wyjaĞniü i przedstawiü,
opisaü przy uĪyciu innego aparatu pojĊciowego.
W ujĊciu transmisyjnym rodzą siĊ problemy, które są nierozwiązywalne na „wáasnym”
(tj. transmisyjnym) gruncie. Przykáadowo: w jaki sposób (wedáug jakiego kryterium)
sprawdziü, iĪ nadana informacja jest zgodna z informacją odebraną? OdpowiedĨ jest taka:
w ramach ujĊcia transmisyjnego nie da siĊ tego uczyniü; przekraczając je moĪna odpowiedzieü, iĪ potrzebna jest do tego kategoria „spoáecznej konstrukcji znaczeĔ” lub Īe to
pytanie jest nieistotne w kontekĞcie badaĔ nad komunikacją, gdyĪ w ramach komunikacji
nie przesyáamy „czegoĞ”, co miaáoby ulec znieksztaáceniom po drodze.
Podsumowując charakterystykĊ ujĊcia transmisyjnego, moĪna stwierdziü, Īe skoncentrowanie siĊ na modelach komunikacji w badaniach nad procesem komunikacji doprowadziáo do tego, iĪ w tym ujĊciu bada siĊ przede wszystkim widoczny przebieg procesu
komunikowania, tzn. to, co widaü, gdy „zachodzi komunikacja”; natomiast nie bada siĊ
samego procesu i jego Ĩródáa. Przywoáywany M. Fleischer powiedziaáby dodatkowo, Īe
11
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Rola Ğrodków przekazu (mediów) sprowadza siĊ nie tylko do samego przekazywania treĞci, lecz przede
wszystkim do zmian w obszarze form ĞwiadomoĞci spoáecznej i sposobach funkcjonowania spoáeczeĔstw.
W kontekĞcie rozwaĪaĔ Waltera Onga, Harolda Innisa, Jacka Goody’ego czy Marshalla McLuhana niezwykle
trudno przyjąü zaáoĪenie o przezroczystoĞci Ğrodków przekazu.
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nie jest istotne „to, co obserwujemy, lecz istotne jest pytanie o to, skąd to, co obserwujemy,
siĊ wziĊáo i jak siĊ realizuje” (Fleischer 2010: 166) – w ten sposób jednak odnosi siĊ do
ewolucyjnego powstania mechanizmu komunikacji i odrzuca caáą tradycjĊ kulturalizmu.
Odwoáanie do kategorii kultury jest niezbĊdne, gdyĪ badanie procesu komunikacji przekraczające (a nie odrzucające) kategoriĊ transmisji musi opieraü siĊ na zaáoĪeniu, iĪ komunikacja jest rodzajem praktyki, która realizowana na poziomie indywidualnym, tworzy
zarazem jej poziom spoáeczny (podtrzymuje spoáeczne warunki poziomu indywidualnego).

4. ħRÓDàA UJĉCIA TRANSMISYJNEGO
Wskazanie na Ĩródáa ujĊcia transmisyjnego zakáada zrozumienie waĪnoĞci wpáywu
PlatoĔskiego Fajdrosa i Ğredniowiecznej semiotyki; wyáonienia siĊ za sprawą Kartezjusza
mentalistycznego paradygmatu w ÞlozoÞi – kartezjaĔskiego rozumienia podmiotów komunikujących; Locke’owskiego rozumienia dzielenia siĊ ideami i uzgadniania znaczeĔ jako
praĨródáo modelu transmisyjnego.
PlatoĔski Fajdros jest waĪny dla studiów nad procesem komunikacji z dwóch powodów. Po pierwsze to nie retoryka Arystotelesa, którego przywoáuje siĊ jako tego, który
pierwszy podjąá zagadnienie komunikacji per se (Dobek-Ostrowska 2006: 21), czy teĪ
rozwaĪania soÞstów przyczyniáy siĊ do wáączenia tradycji retorycznej w obrĊb studiów
nad komunikacją. Staáo siĊ to za sprawą „komunikacyjnego” odczytania Fajdrosa Platona.
Tak jak w anglojĊzycznej literaturze przedmiotu dialog ten zajmuje pierwszorzĊdne miejsce w analizie studiów nad komunikacją, tak w polskich opracowaniach zdaje siĊ byü
zupeánie pomijany (mowa oczywiĞcie o rozwaĪaniach dotyczących bezpoĞrednio teorii
komunikacji).
Po drugie Fajdros (Platon 1999: 90–96) zestawiony z Listem VII (Platon 1987: 50–51)
niesie ze sobą krytykĊ pisma, postrzeganego przez Platona jako jeszcze niezinternalizowana „technologia”, której nie wolno zawierzyü spraw najwaĪniejszych (Reale 1996: 35–43).
Fajdros odczytywany jako caáoĞü záoĪona z dwóch czĊĞci (rozwaĪania na temat miáoĞci
áączące siĊ z platoĔską Ucztą oraz rozwaĪania retoryczne) pozwala dostrzec, iĪ platoĔski
Sokrates wyraĨnie formuáuje sądy na temat tego, co w XX wieku badacze implicite postrzegali jako Ĩródáo problemów komunikacyjnych: „ciągáej tĊsknoty za kontaktem z niedotykalnym innym” (Peters 1999: 37, táum. wáasne). J. Peters, starając siĊ odczytaü dialog
„caáoĞciowo”, pisze:
(…) sokratejska krytyka pisma jest czĊĞcią rozleglejszych rozwaĪaĔ na temat róĪnych napiĊü
w poáączeniu pomiĊdzy osobą i osobą, duszą i duszą, ciaáem i ciaáem. Dla niego problemem nie
jest po prostu poáączenie umysáów, ale záączenie pragnieĔ. Eros, a nie transmisja, powinien byü
podstawową zasadą komunikacji (Peters 1999: 37, táum. wáasne).

Takie odczytanie Fajdrosa zbliĪa Platona do tradycji poszukiwaĔ idealnej, niezapoĞredniczonej komunikacji pomiĊdzy duszami. Zdaniem J. Petersa Platon wkracza na
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drogĊ, na której spotkanie dwóch osób tworzy „podstawową jednostkĊ ludzką”12 oraz, artykuáując normatywne podstawy do krytyki mediów, opowiada siĊ za komunikacją opartą
na intymnej interakcji – záączeniu dusz. Przyznając Petersowi racjĊ, moĪna uznaü Platona
za Ĩródáo tradycji, której liniĊ wyznaczą jeszcze pisma np. Tertuliana, Ğw. Augustyna czy
Tomasza z Akwinu.
Wówczas moĪna powiedzieü, Īe Ĩródeá transmisyjnego ujĊcia komunikacji moĪna poszukiwaü w dyskusjach na temat komunikacji miĊdzy anioáami, komunikacji na linii czáowiek – Bóg czy teĪ przeniesienia Ğrodka ciĊĪkoĞci na komunikacjĊ w sferze sacrum a nie
profanum. Peters áączy wpáyw pism wczesnego chrzeĞcijaĔstwa z empiryzmem brytyjskim,
przede wszystkim zaĞ z pismami Johna Locke’a, okreĞlając tĊ tradycjĊ mianem tradycji
spirytualistycznej. Jej sednem jest przekonanie, Īe prawdziwa komunikacja ma miejsce
wtedy, gdy rozpatrujemy jĊzyk oraz uczestników komunikacji jako elementy procesu przekazu myĞli. Jak pisze Peters, moĪliwa jest zwykáa rozmowa bez „spotkania wnĊtrz”, ale
bĊdzie to tylko zbiór chrząkaĔ i uderzeĔ. W takiej sytuacji znaczenie jest oddzielone od
medium, treĞü od formy, a znaki niczym ciaáa są pojemnikami na dusze. Celem prawdziwej
komunikacji jest natomiast przekazanie („przelanie”) treĞci z jednego umysáu do drugiego:
„nie tylko jest moĪliwe osiągniĊcie jednoĞci indywidualnych umysáów w duchu, ale jest to
wrĊcz imperatyw” (Peters 1999: 64, táum. wáasne).
ChociaĪ rozwaĪania na temat znaku i jĊzyka u Ğw. Augustyna z Hippony i Akwinaty
prowadzą ku róĪnym celom, moĪemy powiedzieü, iĪ to wáaĞnie w ich pismach swój początek ma transmisyjne rozumienie komunikacji. Innymi sáowy, logocentryczny charakter
teorii komunikacji zakorzeniony jest w Ğredniowiecznych dysputach teologicznych nad
problemem Sáowa i sáów13 (Soukup, 1986). Wynika to z pojmowania duszy, „wnĊtrza”
jako bytu prywatnego, nieograniczonego przez cielesnoĞü, który jest „początkiem” procesu
komunikacji oraz z postrzegania znaku jako jedynego wehikuáu, który poprzez zapeánienie wyobraĪeniową treĞcią, pozwala podmiotom przekroczyü prywatnoĞü i wejĞü w interakcjĊ spoáeczną.
ĝwiĊty Augustyn postrzegaá znak jako relacjĊ diadyczną, w której znak jest zawsze
znakiem czegoĞ w odniesieniu do jakiegoĞ podmiotu. ChociaĪ w swoich pismach nie uĪywaá sáowa „komunikacja” w taki sposób, w jaki jest ono uĪywane wspóáczeĞnie, to wáaĞnie
pisma ĞwiĊtego Augustyna na temat znaku staáy siĊ jednym ze Ĩródeá, na których wyrosáo
wspóáczesne rozumienie pojĊcia „komunikacja”. àącząc neoplatonizm z doktryną chrzeĞcijaĔską, ojciec KoĞcioáa uwaĪaá duszĊ za niematerialną substancjĊ, którą (dziĊki komunikacji) moĪemy przekraczaü. Znak postrzegaá jako bierne, przezroczyste naczynie – objaĞniając, posáugiwaá siĊ przykáadem duszy (znaczenie sáowa – niematerialne) i ciaáa (dĨwiĊk
sáowa – materialny). MoglibyĞmy powiedzieü, iĪ wspóáczeĞnie w ten sposób postrzegane są
media, czyli po prostu Ğrodki komunikacji. Dla Ğw. Augustyna komunikacja jest moĪliwa
12

13
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Peters umieszcza w tej tradycji chrzeĞcijaĔską koncepcjĊ miáoĞci (caritas), miáoĞü romantyczną, miáoĞü badaną
przez psychoanalizĊ oraz heglowskie i marksistowskie przekonanie o istotnoĞci relacji miĊdzy dwoma osobami.
„Pytanie o komunikacjĊ pojawia siĊ w spekulacjach teologicznych na temat Trójcy ĝwiĊtej, poniewaĪ jej
natura w rozumieniu ludzi Ğredniowiecza polegaáa na komunikowaniu swojej istoty zarówno sobie samej jak
i, poprzez akt kreacji i odkupienia, ludziom (…). Te dwie funkcje bardzo mocno zdeÞniowaáy rozumienie
komunikacji dla umysáów Ğredniowiecza” (Soukup 1986: 4–5).
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dziĊki takiemu medium i pomimo takiego medium. JednakĪe prawdziwa komunikacja,
taka, do której winniĞmy dąĪyü, odbywa siĊ bez sáów – w ten sposób Bóg przemawia do
anioáów i tak wygląda doskonaáa komunikacja: jako zespolenie duszy z duszą.
Jak widaü, transmisyjnego ujĊcia komunikacji moĪna (lub wrĊcz naleĪy) poszukiwaü
przede wszystkim w sposobie rozumienia procesu komunikacji – formowania siĊ jego
kulturowo-historycznych Ĩródeá – a nie tylko w sposobie uĪywania wyrazu „komunikacja”.
Dlatego teĪ tak istotne jest zrozumienie wagi wyáonienia siĊ paradygmatu mentalistycznego w ÞlozoÞi za sprawą kartezjaĔskiego sposobu rozumienia podmiotów. Tutaj naleĪy
szukaü Ĩródeá wspóáczesnego rozumienia tego, kim jest nadawca i odbiorca w komunikacji – tzn. tego, iĪ zarówno nadawca, jak i odbiorca postrzegani są jako samoistne podmioty,
które jedynie dziĊki woli „wkáadają” lub „ubierają” myĞli w sáowa.
Taki kartezjaĔski podmiot nawiązuje (rozpoczyna) komunikacjĊ dziĊki „samemu sobie” – jest Ĩródáem i początkiem procesu. Wspóáczesna humanistyka skáonna jest to postrzegaü zgoáa odmiennie; np. tak, jak czyniá to Georg Herbert Mead: dopiero w interakcjach spoáecznych konstruuje siĊ w jednostkach ĞwiadomoĞü wáasnego „ja”, jaĨni. Dlatego
to komunikacja jest „pierwsza” i z niej dopiero wyáania siĊ Ğwiadomy podmiot.
W związku z tym, przyjąwszy stanowisko interakcjonizmu symbolicznego Meada,
musielibyĞmy stwierdziü, Īe klasyczne ujĊcie transmisyjne nie jest w takim ksztaácie do
utrzymania: podmioty komunikacyjne nie mogą byü ujmowane poza áadem aksjonormatywnym, gdyĪ po prostu z niego siĊ dopiero wyáaniają.
KartezjaĔskie rozumienie podmiotów ma równieĪ swoje dalsze konsekwencje. Dyskusja nad zasadnoĞcią kartezjaĔskiego racjonalizmu doprowadziáa brytyjskiego Þlozofa Johna
Locke’a do sformuáowania na gruncie empiryzmu takiego sposobu ujmowania dzielenia
siĊ ideami, który odcisnąá piĊtno na sposobie ujmowania procesu komunikacji i sposobie
wyáaniania siĊ reßeksji nad tym procesem.
John Locke przyjmowaá, iĪ „nie ma niczego w sáowach”, „sáowa są niczym” – nullius
in verba – i podzielaá taką charakterystykĊ jĊzyka, w której sáowa jako takie są nieistotne i niegodne zaufania – w przeciwieĔstwie do idei – gdyĪ stoją w opozycji wzglĊdem
jednostki.
W ten sposób stanąá przed nastĊpującym problemem. Chcąc stworzyü spoáeczną teoriĊ liberalizmu, która byáaby oparta na prymacie jednostek, musiaá wskazaü na mechanizm poáączenia owych jednostek – „komunikowania siĊ”. Dlatego teĪ, rozumiejąc sáowa
jako puste naczynia sáuĪące do transportu idei, zapoczątkowaá transmisyjne rozumienie
komunikacji. RozwaĪając wpáyw pisma Locke’a na rozumienie komunikacji, Gregory
J. Shepherd zauwaĪa:
W swym przedsiĊwziĊciu zbudowania spoáecznej teorii liberalizmu Locke zostaá postawiony przed
problemem: w jaki sposób spoáeczna teoria oparta na prymacie jednostek mogáaby siĊ udaü?
Mechanizm poáączenia jednostek byá wymagany, Īeby liberalizm nie padá oÞarą solipsyzmu.
Locke rozwiązaá ten problem, zapoĪyczając rozumienie sáów jako jedynie pustych naczyĔ,
skazując na sáuĪenie „ideom” oraz wynajdując nowoĪytne, transportowe postrzeganie komunikacji. W liberalizmie Locke’a komunikacja zostaáa skonceptualizowana jako przekaĨnik, kanaá,
zwykáe medium sáuĪące transferowi myĞli, jako pomocniczy mechanizm poĞredniczenia miĊdzy
jednostkami (Shepherd 1993: 87, táum. wáasne).
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W klasycznych ujĊciach transmisyjnych proces komunikacji rozumiany jest jako kodowanie i dekodowanie – na ksztaát Locke’owskiego procesu dzielenia siĊ ideami – sáowa
stają siĊ „pustymi skrzynkami” przenoszącymi idee, myĞli.

5. PODSUMOWANIE
Reßeksja nad procesem komunikacji, która nie wychodzi poza locke’owsko-transmisyjne ujmowanie tego fenomenu, zakáada, iĪ komunikacja nie jest fenomenem logicznie
pierwszym (w odniesieniu do sposobu objaĞniania pozostaáych fenomenów) oraz, Īe nie
jest czymĞ, co istnieje w sposób „rzeczywisty” (obiektywny dla badacza; a dokáadniej intersubiektywny, czyli kulturowo-obiektywny). Wskutek tego proces komunikacji nie jest
podstawowym przedmiotem Īadnej uznanej dyscypliny naukowej. OczywiĞcie komunikacjĊ
bada siĊ w ramach np. psychologii komunikacji czy socjologii komunikacji, ale są to jedynie
subdyscypliny, które podejmują to zagadnienie, korzystając z bagaĪu doĞwiadczeĔ i metod
swojej dyscypliny podstawowej. Dlatego teĪ proces komunikacji rozpatrywany w ramach
psychologii komunikacji redukowany jest do stanów mentalnych uczestników komunikacji,
a dziaáania komunikacyjne táumaczone są za pomocą czynników psychologicznych. Jest to
„dziedzictwo Locke’a”, które zaczyna byü przezwyciĊĪane poprzez projektowanie autonomicznej dyscypliny komunikacji14: takim projektem jest np. koncepcja Roberta T. Craiga,
ujmująca dyscyplinĊ komunikacji jako jedną z dyscyplin praktycznych.
FilozoÞczne spojrzenie na genezĊ transmisyjnego sposobu postrzegania procesu komunikacji umoĪliwia pokazanie, iĪ:
1) transmisja jest kategorią niewystarczającą (nie tyle báĊdną, co nieadekwatną) do objaĞniania praktyk komunikacyjnych;
2) transmisyjne ujmowanie komunikacji jest jedną z przyczyn niemoĪnoĞci wyáonienia
siĊ autonomicznej dyscypliny akademickiej, reßektującej nad procesem komunikacji;
3) w ujĊciu transmisyjnym – z punktu widzenia wspóáczesnej ÞlozoÞi – krytyce naleĪy
poddaü nie tylko samą kategoriĊ transmisji, ale przede wszystkim psychologizujące rozumienie nadawcy i odbiorcy jako samoistnego początku (nadawca) i koĔca (odbiorca)
komunikacji: nadawca i odbiorca jako samostanowiące siĊ jednostki „oderwane” od
kultury.
Takie podejĞcie badawcze moĪe przyczyniü siĊ do lepszego zrozumienia samego procesu komunikacji, roli odbiorcy i nadawcy, czy teĪ wagi samego komunikatu w procesie
komunikacji. Kategoria informacji (komunikatu, komunikandum) w ramach metafor transmisyjnych jest ontologizowana, co uniemoĪliwia badaczom przekroczenie locke’owskiej
perspektywy postrzegania procesu komunikacji oraz zrozumienie, Īe jedynie niewielka
czĊĞü dziaáaĔ komunikacyjnych zorientowana jest na „przekazanie informacji”. Dlatego
14
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WiĊcej na ten temat piszĊ w artykule Kulturowo-obiektywne istnienie procesu komunikacji jako warunek
projektowania autonomicznej dyscypliny komunikacji, „Kultura i Historia”, nr 20/2011; dostĊp on-line: http://
www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2997 [20.03.2012].
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teĪ krytyka kategorii transmisji w badaniach nad komunikacją musi wpierw przezwyciĊĪyü
prymat genezy etymologicznej i zwróciü siĊ ku ÞlozoÞcznym rozwaĪaniom nad podstawowymi elementami ujĊcia transmisyjnego.
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THE GENESIS OF TRANSMISSION APPROACH TO THE PHENOMENON OF COMMUNICATION
The purpose of the present paper is to suggest a philosophical basis for reßection on the transmission model
of communication. The article is a contribution to the discussion about the genesis of the concept of communication. It also attempts to specify the conditions that have to be met to identify the non-etymological genesis
of transmission approach to the phenomenon of communication. The paper consists of four sections. The Þrst
one distinguishes between a ‘model of communication’ and an ‘approach to communication’. While the second section examines the etymological and historical genesis of the contemporary term ‘communication’, it
particularly discusses two metaphors on which the transmission model of communication builds: the ‘organic’
and the ‘transmission’ metaphors. The third section considers the basic elements of the Shannon–Weaver model
of communication which is generally regarded as the very source of all communication models. The fourth
section delivers a presentation of a philosophical perspective on the genesis of the transmission approach:
Plato’s Phaedros, Scholastic semiotics, Descartes’ cogito and Locke’s empiricism are covered here. The most
important conclusion that is drawn here has it that the philosophical perspective on the genesis of the concept
of communication makes it possible to show that the category of transmission is inadequate for a serious
reßection on the communication process.
Keywords: communication, transmission model of communication, communication science, John Locke, the
Shannon–Weaver model
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