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ontologia ma długą historię i posiada wiele znaczeń. W tradycji kla-

sycznej jest utożsamiana z metafizyką. W niektórych nurtach fenomenologii ontologia to badania istotowe dotyczące zarówno tego, co istnieje, jak i tego, co
jest wyłącznie w sferze możliwości, w odróżnieniu od metafizyki, której przedmiotem jest byt realny (taki, który aktualnie istnieje). Pod wpływem neopozytywizmu, głównie w filozofii analitycznej pojawiło się pod pewnym względem
zbliżone do fenomenologicznego pojęcie ontologii, jako analizy podstawowej
aparatury pojęciowej danego języka lub dziedziny wiedzy.
Zasadnicza różnica między fenomenologiczną i analityczną koncepcją ontologii dotyczy rozstrzygnięcia kwestii prawdziwości twierdzeń ontologicznych.
W tradycji fenomenologicznej ontologia dąży do definicji realnych (rzeczowych),
czyli takich, które roszczą sobie pretensję do prawdziwości. Natomiast w sensic
analitycznym ontologia to głównie definicje nominalne - dotyczące sensu pojęć.
Na pr.cykład, Tom Gruber uważa, że ontologia jest "parametryzacją (specificalion) danego sposobu konceptualizacji" (Gruber 2008). Podobnie określa ontologię Barry Smith (2003) i wielu innych współczesnych kontynuatorów myśli
analitycznej.
Pam iętając o powyższych rozbieżnościach można wyznaczyć pewien bardzo ogólny sens słowa "ontologia" w naukach, który łączy różne tradycje fiUozofic:Lne, z którego korzysta niniejsza praca. W przyjętym tu sensie, ontologia danej
nauki lub jej dziedziny to definicje jej kluczowych (pierwotnych, wyjściowych)
pojęć oraz twierdzenia określające w najogólniejszy sposób jej przedmiot. Ontologią można nazwać też proces i metody dochodzenia do tych definicji i twierdzeń1 . Kazimierz Ajdukiewicz tak określa ontologię: to "dyscyplina zmierzająca
do wyjaśnienia aparatu pojęciowego. którym operuje się w filozofii i w życiu
codziennym" (Ajdukiewicz 1983: l 06), "dążenie do definicji rzeczowych pewnych terminów opartych na wniknięciu w znaczenie przysługujące tym tenninom
w języku. z którego je czerpiemy'· (Ajdukiewicz 1983: l 05). W niniejszej pracy
przed m io tern analiz będzie ontologia nauk empirycznych zajmujących się komuW: red. G. Sawicka (2010) Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. Bydgoszcz: Wyd. Uniw.
Kazimierza Wielkiego: 125-133.
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nikacją międzyludzką, a dokładniej - ogólna ontologia sytuacji założona w tych

naukach.

Ontologia w naukach empirycznych
W naukach empirycznych (opartych na obserwacji i eksperymencie) ontologia pełni ważną rolę w punkcie ·wyjścia, gdy określane są metody badawcze
oraz w punkcie dojścia, gdy wyniki badań są tłumaczone. Ontologia wskazuje na
istome dla badań (wyznaczone ich celem) czynniki, związki między nimi, wyznaczając tym samym ważniejsze metody badawcze i sposób interpretacji danych.
l. Punkt wyjścia badal'r- przykład proksemiki
Aby określić parametry i warunki badań trzeba założyć jakąś koncepcję
ich przedmioru. Można to zrobić explicite- ·wyliczając przyjęte założenia ontologiczne lub implicite - gdy procedury badawcze wyznaczają jakąś wyjściową
ontologię przedmiotu, o której się nie wspomina. W obu przypadkach ontologia
powinna uwzględniać wszystkie czynniki, które mają wpływ na zmienną zależną
badań. W innym razie metoda narażonajest na ryzyko utmty kontroli nad zmiennymi, co zdarza się na przykład. gdy na zmienną zależną wpływają czynniki nieuwzględnione w teorii.
Ontologię przedmioru badań można wzbogacać i modyfikować w ich trakcie- w zależności od ich wyników, podobnie jak w przypadku hipotez pomocniczych, które wprowadza się, by uniknąć sprzeczności w systemie. Na przykład
w punkcie wyjścia badrui proksemicznych określających związek relacji między
ludzkich z dystansem, Edward Hall wyliczył wszystkie ważniejsze czynniki mogące jego zdaniem wp1ywać na dystans (Hall l 959). Ta lista stanowiła wyjściową
ontologię, na podstawie której tak organizował eksperymenty, by na ich zmienną
zależną (dystans) wpływ miał tylko jeden czynnik, jakim była więź społeczna
(zmienna niezależna). Dzięki tej metodzie udało siy Hallowi pokazać, jak relacja
międzyludzka wp1ywa na dystans między ludźmi, co dało klasyczną dziś już typologię dystansów interakcyjnych - odróżnienie odległości intymnej, osobistej,
społecznej i publicznej.
Późniejsze eksperymenty i obserwacje zmuszały badaczy proksemiki do
uwzględnienia dotąd niebranych pod uwagę czynników, które wpływają na dystans. Dziś proksemika dysponuje bardzo rozbudowaną ontologią czynników
proksemicznie relewantnych, króra nie tylko je wylicza, ale też określa złożone
związki między nimi. Na podstawie tej ontologii ustala się szczegółowe metody
eksperymentów i obserwacji (por. m.in. Hall 1974, Jacko 2006).
2. Ontologia a interpretacja danych
Przy interpretacji danych ontologia pełni rolę rozbudowanej hipotezy wyjaśniającej, która tłumaczy (w sensie logicznym) ich wynikF. Nie jest hipote2 Tłumacenie w sensie
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logicznym. 10 dobieranie racji do zdania (następstwa) pewnego. Mię-
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zą naukową w sensie wprowadzonym przez neopozytywizm, gdyż twierdzenia
ontologii są zwykle tak sformułowane, że nie poddają się ani weryfikacji, ani
falsyfikacji. Raczej chodzi tu o ontologię w sensie metafizycznego programu badawczego, o którym mówili m.in. Karl Popper i lmre Lakatos.
Ontologia, która służy interpretacji badal1 powinna uwzględniać wszystkie
relewantne elementy przedmiotu wyznaczone celem badań. W innym razie tłu
maczenie oparte na ontologii narażone jest na ryzyko wycinkowości, polegającej
na tym, że ignoruje ono niektóre ważne racje stwierdzonych faktów.
3. Ontologia i ontologie
Można ,vyznaczyć różne ontologie tego samego przedmiotu ze względu na
odmienne cele badawcze. Na przykład, jeśli celem badań jest określenie warunków udanej komunikacji, ontologia musi określić, na czym udana komunikacja
polega. Jeśli celem badań jest określenie wpływu dystansu interakcyjnego na
przebieg komunikacji, należy wstępnie okreś1ić funkcje dystansu w komunikacji
(na podstawie przyjętej definicji komunikowania) w tak.i sposób, by eksperyment
lub obserwacja mogły stwierdzić czy te funkcje zachodzą.
Ontologie tego samego przedmiotu powinny być komplementarne, gdyż
określają różne jego aspekty. N ie powinny być w żadnym punkcie wzajemnie
sprzeczne (oczywiście, jeśli przyjmujemy założenie o niesprzeczności przedmiotu badat1). Łączy je najogólniejsze określenie przedmiotu badań, związane
z istotą sytuacji i komunikacji międzyosobowej, które jest ich wspólnym założe
niem. Tymi właśnie rysami przedmiotu badań o komunikacji zajmuje się niniejsza praca.

Trzy ontologie sytuacji
Ogólna ontologia sytuacji zależy głównie od tego, co uznamy za jej zasadę
która odróżnia sytuacje od siebie i decyduje o ich tożsamości. Zasada
jedności jest powodem wyróżnienia sytuacji z biegu zdarzeń, konfiguracji faktów
i stanów rzeczy. Ona decyduje o tym, że jakieś fakty, stany rzeczy, intencje, motywy, myśli zaliczamy do danej sytuacji. Proponuję rozważyć trzy typowe rozwiązania, które pod różnymi nazwami i w różnych tradycjach tenninologicznych
pojawiały się w dziejach myśli ludzkiej. Nazwijmy je: obiektywistyczno-fizyka/istycznym, subiektywistycznym i subiektywistyczno-obiektywistycznym.

jedności,

dzy hipotezą a zdaniem pewnym zachodzi związek wynikania. Hipoteza określa rację, z której
wynika zdanie pewne (następstwo).
H)mikanie to związek zachodzący między zdaniami. z k"tórych jedno jest racją następstwa,
a drugie nasrępsrwem racji. Związekjest określony przez następujące postulaty: ilekroć racjajest
prawdziwa, tylek1oć prawdziwejest następstwo; racje zdania fałszywego są zawsze fałszywe; racje
zdania prawdziwego oraz następstwa zdania fałszyweg-o mogą być prawdziwe lub fałszywe.
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J. Obiektywistyczno-f!Z)'kalistyc4ne pojęcie sytuacji- sytuacja jako
więź przyczynowo-skutkowa
W ujęciu obiektywistyczn_vm sytuacja jest wyznaczona zwjązkami przyczynowo-skutkowymi (odpowiadającymi przyczynowości sprawczej. jeśli odwołać się do typologii Arystotelesa). Tak rozumiana przyczynowość jest w tej
koncepcji zasadąjedności sytuacji. W tym ujęciu sytuacja to powiązany ze sobą
układ przyczyn i skutków, a sytuacja komunikacyjna to przyczyny i skutki aktów komunikowania. Współcześnie podejście obiektywistyczne ma zwykle postać jizykalistyczn4 która interpretuje związki przyczynowo-skutkowe na wzór
przyczynowości nauk fizykalnych. Badania wtedy ujmują przedmiot językiem
determinacji przyczynowo-skutkowych i metodami wzorowanymi na fizyce. Tę
tendencję można zauważyć m.in. w naukach humanistycznych inspirowanych
pozytywizmem i neopozytywizmem. Na przykład w beha'.vioryzmie paradygmat
bodźca-reakcji wzorowany jest na związku przyczynowo-skutkowym wziętym
z nauk fizykalnych. Zapoczątkowana m.in. przez Charlesa Darwina metoda \V)'jaśniania w naukach humanistycznych przez odwołanie się do pojęcia instynktu,
to także próba określerua przyczynowo-skutkowych determinacji stanowiących
teleologiczny mechanizm, który tłumaczy zachowanie ludzi i zwierząt. Powyższą
tendencję można dostrzec w nurtach psychologii i filozofii, które łączy dążenie do
takjego uproszczenia przedmiotu badań, by dał się ująć językiem mechanizmów
przyczynowo-skutkowych i metodami wzorowanymi na naukach fizykalnych.
Ujęcie tego rodzaju napotyka na przynajmniej trzy trudności. Pierwsza
-związana jest z krytyką pojęcia przyczynowości przeprowadzoną m.in. przez
Davida Hume'a. Druga trudność płynie z faktu, że związki przyczynowo-skutkowe układają się w nieskot1czone ciągi i krzyżują ze sobą. Trzecia - jest związana
ze swoistością przedmiotu badań, jakim jest człowiek.
D. Hume pokazuje, ze koncepcja przyczynowości jest hipotezą stworzoną
dla wyjaśnienia faktu współwystępowania zjawisk. W ujęciu Hume'a, ma ona
charakter domysłu. W tym kontekście, zasadajedności sytuacji traci swój obiektywizm- okazuje się być konstruktem myślowym.
Drugą trudność można \\')'razić pytaniem o to, dlaczego wyróżnia się jakiś fragment ciągu przyczynowo-skutkowego i traktuje się go jak zasadę jedności sytuacji, skoro wiadomo, że nie kończy si~ on na danym skutku, ale idzie
w nieskończoność? Problem ten próbuje się rozwiązać. odróżniając bezpośrednie
więti przyczynowo-skutkowe tworzące sytuację. W tym ujęciu akty człowieka
są traktowane jak element ciągu przyczynowo-skutkowego. Bezpośrednie skutki
należące do sytuacji, to te, które wypływają z ak'tów cz~owieka. a bezpośrednie
przyczyny i okolicznośc~ to te, które bezpośrednio na akty człowieka wpływają.
Pozostałe przyczyny, skutki i okoliczności są pośrednie.
Przy bliższej analizie zjawiska przyczynowości okazuje się, że po pierwsze
róme przyczyny i skutki aktu nie tworzą równoległych ciągów, ale siatki wza128
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jeronych bardzo złożonych zależności. Po drugie zawsze można wyróżnić pośrednie etapy przyczynowości między przyczyną a skutkiem3 • W tym kontekście
efektywne odróżnienie bezpośrednich od pośrednich związków przyczynowo-skutkowych okazuje się być wysoce problematyczne.
Trzeci typ trudności wiąże się z przedmiotem badań i metodą nauk humanistycznych. Omawiana tu koncepcja prowadzi do metodologicznego redukcjonizmu, który pomija w badaniach te aspekty ich przedmiotu, które nie mieszczą
się w fizykalistycznym paradygmacie determinacji przyczynowo-skutkowych.
W konsekwencji ontologia prowadzi do zignorowania swoiście ludzkich zjawisk.
Dlatego tak atrakcyjne jest w paradygmacie fizykalistycznym wyjaśnianie czło
wieka przez analogię do zwierząt. Na przykład teoria instynktu korzysta z tej
możliwości: zachowania zwierząt stanowią źródło wiedzy o instynktach, która
służy wyjaśnianiu ludzkich zachowań .
Zarzut redukcjonizmu można postawić fizykalizmowi w aspekcie metafizycznym i epistemologicznym. W aspekcie metaflZ)'cznym redukcjonizm wiąże
się z faktem, że człowiek generuje zjawiska i sam jest takim zjawiskiem, które
wykracza poza determinacje przyczynowo-skutkowe w ujęciu fizykalistycznym.
Na przykład , człowiek może z większą łatwością niż zwierzęta kontrolować instynkty i może być kierowany motywami, które (z definicji) nie są redukowalne
do instynktu, gdyż polegają na jego przezwyciężaniu.
Zarzut redukcjonizmu ma też aspekt epistemologiczny - fizykalizm zwykle
rezygnuje z introspekcji i tym samym redukuje przedmiot badań do tego tylko, co
opisywalne językiem ekstraspekcji. Jest to niezgodne z zasadą uprawiania nauk
empirycznych, która mówi, że bezpośrednie źródła wiedzy mają większą wartość
naukową niż domysły. Motywy działania ludzkiego są dane w doświadczeniu
bezpośrednim. Natomiast motywy działania im1ych stworzeń nie są w ten sposób znane, możemy się ich tylko domyślać. Dlatego na przykład tłumaczenie
człowieka wiedzą o instynktach opartą na obser\ovacji zachowania zwierząt jest
niezgodne z powyższą zasadą.
2. Podejście subiektywistyczne
Między innymi ze względu na wskazane wyżej trudności podejść obiektywistycznych, niektóre koncepcje szukają zasady jedności sytuacji w aktach czło
wieka. Na przykład , w syruacjonizmie etycznym (situationism, situation ethics)
lat sześćdziesiątych XX wieku, są nią decyzje człowieka. W tym ujęciu , sytuacją
jest to, co podmiot mvzględnia podejmując decyzję, jest tyle sytuacji ile jest decyzji (por. Fletcher 1966, Jacka 2002).
Ontologia sytuacji ""wariancie subiektywistycznym nie ogranicza zasady
jedności tylko do decyzji, ale trakiUje wszystkie akty człowieka, takie jak emocje, zamiary, czyny i inne tak, jakby były zasadąjedności sytuacji. W tym ujęciu
~ Pojęcie bezpośredniej przyczynowości prowadzi do podobnych aporii, jak pojęcie ruch u
krytykowane jUŹ w starożytności m.in. przez Zenona z Elei.
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-jest tyle sytuacji, ile jest aktów człowieka. na przykład tyle sytuacji komunikacyjnych- ile aktów komunikowania. S}1Uacje w rym sensie mogą się częściowo
nakładać na siebie, łączyć w większe całości. zawierać w sobie, podobnie jak
akty człowieka.
W podejściu subiektywistycznym intencje człowieka nie są tylko zasadą
jedności sytuacji, one też są źródłem jej sensu. Subiektywizm może mieć postać
skrajną (zwykle związaną ze skrajnym nominalizmem), gdzie relatywizuje się
zakres i sens sytuacji do arbitralnych intencji człowieka. Czasami podejścia subiektywistyczne przyjmują postać konceptualizmu, gdzie konwencje społeczne
(na przykład kody kulturowe i językowe) lub aprioryczne zasady slanowią kryterium pozwalające określić granice sytuacji i jej sens.
Mocną stroną subiektywizmu jest docenienie introspekcji i doświadczenia
wewnętrznego, co pozwala uwzględnić w naukach humanistycznych specyfikę
przedmiotu badań, jakimjest człowiek. Słabą stroną tego podejściajest mała albo
żadna kontrolowalność i intersubiektywność subiektywnego kryterium jedności
sytuacji i metod badawczych opartych na nim. Metafizyczny subiektywizm tego
podejścia i jego relatywistyczne konsekwencje prowadzą do aporii, które były
krytykowane już od starożytności przez Płatona i Arystotelesa, a współcześnie
w różnych nurtach filozofii i psychologii (fenomenologia, behawioryzm i inne).
3. Sytuacja a intencjonalność. Podejście subiektywistyczno-obiektywistyczne
Jednym ze sposobów pogodzenia ujęcia subiektywistycznego z obiektywistycznym jest podejście antropologiczne, które będziemy nazywać subiektywistyczno-obiektywistycznym, oparre na takiej zasadzie jedności sytuacji. która jest
subiektywna i obiektywna zarazem. Z jednej strony korzysta ono z osiągnięć
subiektywizmu m.in. w dziedzinie wykorzystania introspekcji, uwzględniając
wpływ aktów człowieka na zakres i sens sytuacji i jej elementów, z dntgiej strony
podejście antropologiczne wychodzi poza subiektywizm dzięki analizie zjawiska
intencjonalności. Intencjonalność i intencję należy tu rozumieć tak jak ją charakteryzował m.in. Franz Brentano, a zatem fenomenologia- jest to strukturalna
cecha aktów człowieka polegająca na tym, że odnoszą się one do określonych
korelatów (przedmiotów intencjonalnych). Korelaty intencji współdecydują o jej
tożsamości.

Obiektywny aspekt podejścia antropologicznego dotyczy warunków intenPrzedstawiciele tego stanowiska pokazują, że intencja, aby zaistnieć,
musi spełnić określone warzmld podmiotowe (wyznaczone strukturą intencjonalności) i przedmiotowe (wyznaczone strukturą rzeczywistości). Warunkj te nie zależą od intencji, mimo że są objyte intencją, a nawet niekiedy do intencji należą.
One wyznaczają obiektywny aspekt sytuacji.
W tym ujęciu syruacja komunikacyjna ma aspekt subiektywny i obiektywny.
Subiektywny jej aspektjest wyznaczony intencjami osób, które się komunikują,
a jej obiektywny aspekt jest wyznaczony wanmkami intencjonalności swoistej
cj onalności.
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dla komunikowania. Intencja podobnie jak w subiektywizmie jest zasadąjednoś
ci sytuacji: O sensie sytuacji i jej elementów współdecyduje sposób, w jaki są one
rozumiane przez podmiot (lub podmioty) tworzące sytuację.
W aspekcie obiektywnym natomiast, sytuacjąjest to, co jest warunkiem zaistnienia danej intencji i to, co z niej wypływa na mocy zasad, na których obowiązywanie nie ma ona wpływu. Na przykład, jeśli mówię komuś dzie11 dob1y, to
subiektywny aspekt sytuacji komunikacyjnej w tym przypadkujest wyznaczony
moją intencją, moim rozumieniem itp. oraz sposobem odbioru tego komunikatu
przez osobę, która usłyszała powitanie itp. To jednak nie wszystko, co trzeba wiedzieć o tej sytuacji. Jestjeszcze obiektywny jej aspekt wyznaczony warunkami,
jakie musi spełnić intencja i akt powitania, by m.in. zaistnieć:
- jako akt komunikowania,
-jako powitanie dla tego, kto mówi dzień dobry,
-jako powitanie dla tego, kto jest adresatem tego powitania.
Antropologiczna koncepcja sytuacji pojawia się w różnorodnych nurtach
filozofii i psychologii, choć rzadko jest samodzielnym przedmiotem analiz. Jej
zarys można znaleźć już u Platona i Arystotelesa. Potem była rozwijana w kontekście etyki m.in. przez św. Tomasza z Akwinu, a dziś przechodzi renesans
m.in. w szkołach fenomenologicznych i tomistycznych, głównie teoriach intencjonalności oraz w kontekście etyki.
Główną zaletą podejścia antropologicznego jest jego interdyscyplinarny
charakter. Pozwala ono m.in. na łączenie metod ekstraspekcyjnych (typowych
dla obiektywistycznych koncepcji) z metodami introspekcyjnymi (swoistymi dla
podejść subiektywistycznych). Trudność tego podejścia wiąże się z niehomogenicznością aspektów subiektywnych i obiektywnych. Przełożenie wiedzy o jednym aspekcie na aspekt drugi "vymaga wprowadzenia wspólnej dla nich zasady.
Odpowiedź na pytanie, co jest tą zasadą, jest przedmiotem sporów sięgających
początków filozofii europejskiej. Niekiedy koncepcja subiektywistyczno-obiekty\vistyczna prowadzi do nierozwiązywalnych aporii, na co wskazywał m.in.
Kartezjusz, wprowadzając ostre odróżnienie między res cogitcms i res extensa
i jego kontynuatorzy (np. Nicolas Malebranche w teorii okazjonalizmu).

Ontologia komunikacji międzyludzkiej
Gdy już rozstrzygnięta jest kwestia zasady jedności sytuacji, ontologia sytuacji komunikacyjnej może podjąć próbę określenia zjawiska nazywanego komunikacją międzyludzką, by wyznaczyć te elementy sytuacji, które sprawiają,
że mamy do czynienia z sytuacją komunikacyjną, a nie z jakąś inną sytuacją.
W punkcie wyjścia takich analiz trzeba przyjąć jakąś ogólną definicję komunikacji, którą można precyzować w zależności od partykulamego celu badań. Praca
niniejsza nie będzie podejmować dyskusji różnych koncepcji komunikowania
(por. m.in. Nęcki 1886, Fiske 1990), bo jej zadaniem było tylko pokazanie naj o131
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gólniejszych założeń dotyczących sytuacji. Warto jednak określić warunki, które
spełnić powinna ontologia komunikowania międzyludzkiego.
Po pierwsze definicja komunikowania powinna określać istotę intencji komunikowania i podać kryteria pozwalające stwierdzić, czy mamy do czynienia
z intencją komunikowania, czy też z jakąś inną intencją.
Po drugie definicja powinna określić warunki, które decydują o tym, że
intencja komtmikowania jest wyrażona (ujawniona, spełniona). Mogą się przecież zdarzać sytuacje, w których ktoś przeżywa intencję komunikowania, ale jej
w żaden sposób nie wyraża lub wyrażają w tak nietrafny sposób, że nie dochodzi
do sytuacji komunikacyjnej.
Po trzecie definicja powinna określać warunki udanej komunikacji i dawać
narzędzia do odróżnienia sytuacji, w której dochodzi do komunikacji między
l udźmi, od sytuacji, w której pomimo intencji komunikowania i \-Vyrazu tej intencji, do komunikacji nie dochodzi.
Nie było zadaniem niniejszej pracy wikłanie się w dyskusje dotyczące warunków udanej komunikacji. Miała ona tylko pokazać rolę ontologii sytuacji
w empirycznych naukach humanistycznych zajmujących się komunikacją mię
dzyludzką i wskazać niektóre ogólne warunki, które ontologia powinna spełnić.
W kontekście tak określonej ogólnej ontologii można badać jej partykularne
aspekty, na przykład dociekać przyczyn nieudanej komunikacji, badać jej wpływ
na ludzi, jej związek z różnymi parametrami sytuacji i inne. Można też poprzez
koniunkcję

niektórych warunków koniecznych określić różne układy stanowiące

warunek wystarczający komunikacji

międzyludzkiej.
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ONTOLOGIES OF COMMUNICATIVE SITUATIONS
IN EMPIRICAL HUMAN SCIENCES
The essay analyses general onlologies of situation in empirical human sciences that investigate intc11Jersonal communication. The paper introduces delinitions of onrology. It analyses competitive conceptions of a situation and their consequences for human sciences. The conclusions introduce the problem of essence
of interpersonal communication.

