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Koncepcja diady komunikacyjnej wg E. Leacha na przykładzie pojęcia 

spodnie

Diada komunikacyjna

Leach  formułuje  pojęcie  wydarzenia  komunikacyjnego.  Polega  ono  na 

zainicjowaniu  czynności  ekspresyjnej  przez  nadawcę  oraz  interpretacji  jej 

wytworu przez odbiorcę. To, ze biorą w nim udział dwie jednostki decyduje o 

jego dwuaspektowości w pierwszym znaczeniu. Drugi dualizm widoczny jest 

w rozróżnieniu pomiędzy czynnością ekspresyjną lub jej wytworem (kodem, 

formą) a komunikatem (treścią). Ze względu na tę podwójną dwoistość Leach 

określa wydarzenie komunikacyjne mianem diady.

Pojęcie spodnie

Spodnie – dolna część wierzchniego ubrania męskiego lub kobiecego, zwykle 

z długimi nogawkami noszona do marynarki, swetra itp.1

Sygnał

A wywołuje B na zasadzie reagowania. Zachodzi między nimi mechaniczny i 

automatyczny związek przyczynowo-skutkowy.

Słowo  „spodnie”  szepnięte  do  ucha  podczas  uroczystości  lub  w  innej, 

publicznej  sytuacji  ma  na  celu  zwrócenie  uwagi  danej  osoby  na  pewne 

nieprawidłowości w stanie jej stroju. Ten jeden, krótki i zazwyczaj  szybko 

wypowiedziany  wyraz  uświadamia  jednostce  jej  uchybienie  względem 

obowiązujących norm. W wyniku tego (w większości przypadków) zaczyna 

1 Szymczak M. i in. (red.), Słownik języka polskiego, t 3, Warszawa 1981, PWN



ona odczuwać dyskomfort, co prowadzi do dyskretnych prób przywrócenia 

swojej  garderobie  akceptowanego  społecznie  stanu.  Podobną  (choć  może 

nieco słabszą) reakcje wywołuje widok własnych spodni w nieładzie. W obu 

kontekstach, ze względu na bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy, ta 

część ubioru staje się sygnałem.

Bardziej przyziemy przykład:

Zbyt ciasne spodnie wywołują bezpośrednią reakcję, jaką jest dążenie do ich 

zdjęcia.

Oznaka

A wskazuje na B. Zależność jest statyczna.

Oznaka naturalna

A kojarzy się z B w sposób naturalny, lecz B staje się oznaką na mocy decyzji 

człowieka.  Zależność opiera się na metonimii. 

Ponieważ spodnie jako takie nie występują w przyrodzie, trudno jest mówić w 

ich  przypadku  o  czysto  naturalnym  skojarzeniu.  Położyć  tu  trzeba  raczej 

nacisk  na  zależność  metonimiczną.  W  tym  kontekście  pojawiają  się  one 

często w zachodnich filmach animowanych z lat 40, 50 i 60. Niektóre osoby 

przedstawione są w nich jedynie od pasa w dół. Dotyczy to męskich postaci w 

jakiś  sposób  nadrzędnych  wobec  bohaterów.  Są  to  przede  wszystkim: 

właściciele antropomorficznych zwierząt,  szefowie, zleceniodawcy, ojcowie 

oraz policjanci. Widz oglądając ich spodnie wnioskuje na zasadzie metonimii 

o  charakterze  całości  (np.  pęk  kluczy  na  pasie  sugeruje  strażnika 

więziennego).  „Ucięcie”  górnej  połowy  ciała  buduje  dystans  pomiędzy 

odbiorcą  a  postacią,  podobny  do  tego,  jaki  odczuwa  bohater.  Dobrym 

przykładem stosowania tego zabiegu są kreskówki z Kaczorem Donaldem. 



Przykład z filmu fabularnego:

W komedii  Nie lubię poniedziałku z 1971 roku jeden z bohaterów, wobec 

braku wolnych miejsc, parkuje samochód w niedozwolony sposób. Następnie 

włącza światła awaryjne i umieszcza ubraną w spodnie, dolną część manekina 

tak, by wystawała spod pojazdu. Stosuje on rodzaj metonimicznej pułapki, 

która ma zwieść przechodniów, a przede wszystkim funkcjonariuszy Milicji 

Obywatelskiej.

Signum 

A reprezentuje B dzięki decyzji człowieka. Zależność nie ma naturalnego 

charakteru.

Znak 

A  reprezentuje  B  na  zasadzie  metonimii.  Znak  jest  zawsze  elementem 

występującego w danej kulturze szeregu. Jest nośnikiem informacji tylko, gdy 

zostaje zestawiony z innymi znakami i symbolami kontekstu (przyległość).

Obywatele  Rzymu  wśród  cech  zewnętrznych,  które  wyróżniały 

barbarzyńców, wymieniali: nieznajomość łaciny oraz noszenie brody i spodni. 

Łatwo na tym przykładzie zauważyć, że starożytni posługiwali się metonimią: 

Gotów, Celtów czy Awarów określali częścią ich ubioru. Spodnie można tu 

tym śmielej określić znakiem, że stanowiły one element właściwego kulturze 

Rzymu „kodu  barbarzyńcy”.  Przyległymi  do  nich  składowymi były  broda 

oraz niemożność zrozumienia Eneidy w oryginale. 

Inny przykład historyczny:

Podczas  Rewolucji  Francuskiej  typ  noszonych  spodni  był  wyróżnikiem 

przynależności  do strony konfliktu.  Sięgające  kolan  culottes przypisywano 

szlachcie,  natomiast  znak  radykalnej  burżuazji  stanowiły,  nie  tyle  długie 

nogawki,  co  brak  krótkich  (sans-culottes).  Od  nienoszenia  tego  elementu 



stroju całą grupę określano mianem sankiulotów (metonimia). Przyległym do 

niego znakiem była czapka frygijska.

Symbol

A reprezentuje B dzięki arbitralnemu skojarzeniu. A i B należą do różnych 

kontekstów kulturowych (brak inherentnej relacji).

Symbol doraźny

By mógł przenosić informacje w sferze publicznej, wymaga omówienia.

Polski  punkowy  zespół  Farben  Lehre  na  płycie  Pozytywka z  1996  roku 

umieścił  utwór  Spodnie  z  GS-u2.  W nim,  ów  element  stroju  świadczy  o 

wyjątkowości podmiotu lirycznego: 

(...)Ludzie dziwnie się na mnie patrzyli

Czuję, że oni mi zazdrościli... 

ref. Bo nikt na świecie nie ma

Takich spodni, jak ja

Całe fioletowe, szerokie La La La

Spodnie symbolizują też spełnione marzenia, wobec których, wszystko inne 

staje się nieważne:

(...) Zimno na dworze, w domu moim cisza

Puchar świata w ręku Małysza

ref. Ale nikt na świecie nie ma

Takich spodni, jak ja (...)

Omawiana  część  ubioru  nie  jest  zwykle  utożsamiana  z  oryginalnością, 

szczęściem płynącym z zaspokojenia pragnień oraz eskapizmem. Ponieważ 

zespół nie przyczynił się do zmiany tego stanu, w przedstawionym znaczeniu 

2 słowa: Wojciech Wojda, pełen tekst dostępny na stronie: www.farbenlehre.plocman.pl/teksty 



spodnie pozostają symbolem doraźnym właściwym pojedynczemu utworowi.

Przykład z muzyki zagranicznej:

W piosence  Baggy trousers3 (Workowate spodnie) z wydanej w 1980  roku 

płyty Absolutley  brytyjska grupa ska o nazwie Madness śpiewa:

Lots of girls and lots of boys

Lots of smells and lots of noise

Playing football in the park

Kicking pushbikes after dark

Baggy trousers, dirty shirt

Pulling hair and eating dirt

Teacher comes to break it up

Back of the ead with a plastic cup.

Tytułowe baggy trousers symbolizują tu z jednej strony młodzieńczy bunt, z 

drugiej; typ ucznia, który spędza nauczycielowi sen z powiek.

Symbol standaryzowany

Przenosi informacje w sferze publicznej

Symbol konwencjonalny arbitralny

Zależność A i B jest arbitralna, ale publicznie znana.

Geometryczne  zobrazowanie  Twierdzenia  Pitagorasa  przedstawia  trzy 

kwadraty  zbudowane  na  poszczególnych  bokach  trójkąta  prostokątnego. 

Ponieważ dwa z nich przypominają nogawki, a jeden wysoki stan, rysunek 

nosi  nazwę  Spodni  Pitagorasowych.  Stanowi  to  zależność  metaforyczną: 

twierdzenie matematyczne jest, na zasadzie podobieństwa, przedstawione za 

pomocą  części  garderoby.  To,  że  wspomniana  nazwa  znajduje  się  w 

powszechnym  użyciu  świadczy  o  konwencjonalności  symbolu.  Spodnie 

3 słowa: Graham „Suggs” McPherson, pełen tekst dostępny na stronie:  www.lyricsfreak.com/m/madnes



Pitagorasowe  nie  stanowią  jednak  ikony.  Brak  im  zasadniczej  cechy: 

zamierzonego  przez  nadawcę  podobieństwa.  Spodnie  miały  nadejść  do 

Hellady  dopiero  parę  wieków  po  śmierci  matematyka.  Nazwa  ta  została 

nadana rysunkowi przez potomnych. 

Przykład przyrodniczy:

O kocie, którego tylne łapy i zad wyraźnie oddzielają się umaszczeniem od 

reszty, mówi się, ze nosi „spodenki”.

Symbol ikoniczny

A i B są skojarzone przez zaplanowane podobieństwo. 

W niektórych grach komputerowych istnieje możliwość „ubierania” bohatera 

w różne elementy stroju, w tym spodnie. Często ma to wpływ na rozgrywkę 

(ubiór  zmienia  charakterystykę  postaci),  w  wielu  jednak  przypadkach 

garderoba pełni jedynie funkcję estetyczną.  W obu kontekstach spodnie na 

ekranie  stanowią  ikonę  ich  rzeczywistego  odpowiednika  oraz  element 

bohatera: ikony gracza.

Przykład spoza informatyki:

Podobną, podwójną funkcję bycia ikoną i budowania ikony pełnią spodnie dla 

lalek.

Bibliografia

Szymczak M. i in. (red.), Słownik języka polskiego, t 3, Warszawa 1981, PWN

www.farbenlehre.plocman.pl/teksty (ost. wiz. 30.12.2008)

www.lyricsfreak.com/m/madness/ (ost. wiz. 30.12.2008)

www.wikipedia.org/wiki/baggy_trousers (ost. wiz. 30.12.2008)

www.wikipedia.org/wiki/farben_lehre (ost. wiz. 30.12.2008)


