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Abstract: A communication act divides a certain population into three class-

es: destination, excluded and indifferent people. The goal of the source is the mes-
sage to be received by all addressees and by no excluded ones. Therefore, the 
efficiency of a communication act is proportionally to the reunion between the 
addressees who receive the message and the excluded who do not receive it. The 
source can increase the efficiency degree through the channel and the code used 
for sending messages. However, there is no way to certainly achieve the maximum 
efficiency of our communication acts.
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1. Prin act elementar de comunicare înțelegem transmiterea în mod 
intenționat și convențional a unui mesaj de către un emitent către unul sau mai 
mulți destinatari. Nu putem vorbi de comunicare în absența intenționalității sau 
convenționalității.1 

Să presupunem că discul de aur al sondei spațiale Voyager va ajunge pe o 
planetă unde locuitorii sunt în măsură să recunoască și să interpreteze acte de 
comunicare. Modul în care se vor raporta la figurile trasate pe disc depinde de 
ipoteza de la care vor pleca. De pildă, unii dintre ei ar putea crede că figurile sunt 
urmarea unor procese naturale datorate lungii călătorii prin spațiu. În acest caz, vor 
încerca să le explice prin legile naturii la care au acces și prin presupuneri privind 
condițiile specifice întâlnite de-a lungul traiectoriei discului. Alții ar putea argu-
menta că figurile sunt prea complexe pentru a fi rodul unor fenomene naturale, de 
aceea, mai probabil, au fost realizate intenționat; nu ar exclude ca discul respectiv 
să fie o operă de artă valoroasă sau o ofrandă pentru vreo divinitate. Aceștia ar 
căuta o explicație prin scop a artefactului. În sfârșit, s-ar putea ca unii dintre acești 
îndepărtați semeni ai noștri, să insiste că figurile în cauză nu numai că sunt real-
izate intenționat, dar sunt expresia unor convenții, când ele ar alcătui un mesaj. 
Numai sub o asemenea ipoteză, ei s-ar întreba ce anume au dorit să le transmită 
autorii discului, căutând modalități de interpretare a figurilor.2

1 Craig Robert T., „Constructing Theories in Communication Research”, Theories and Models 
of Communication, (Cobley P., Schultz P. J., eds.), De Gruyter, Berlin, 2013, p. 41.
2 Shannon C. E., „A Mathematical Theory of Communication”, The Bell System Technical 
Journal, XXVII, 3, 1948, p. 379.
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Teza că oamenii nu pot să nu comunice sau că în orice situație, o persoană 
comunică, transmite un mesaj, este eronată. Nu orice mișcare corporală sau orice 
postură reprezintă un act de comunicare. Unele dintre acestea nu sunt intenționate, 
altele nu corespund unor convenții. De pildă, nu orice fluturare a mânii reprezintă 
un act de comunicare, ci numai dacă se produce cu intenție și este asociată unor 
convenții. În alte cazuri, un asemenea eveniment nu suportă o interpretare, ci nu-
mai o explicație. Ar fi absurd să ne întrebăm ce înseamnă fluturarea mâinii acolo 
unde nu este prezentă intenția sau convenția. Putem doar să explicăm de ce per-
soana respectivă flutură mâna.3

Cele mai multe abordări ale actului de comunicare includ receptarea mesaju-
lui, pe lângă emiterea acestuia. Trebuie să distingem între emiterea unui mesaj și 
receptarea lui, acestea nu pot fi componentele aceluiași act. Pe de o parte, emiterea 
și receptarea sunt realizate de persoane diferite, ori două persoane distincte nu pot 
fi autorii unuia și aceluiași act, deoarece actele au loc în prezent, iar prezentul este 
propriu fiecăruia. Pe de altă parte, receptarea trebuie să aibă loc după emiterea 
mesajului, ele nu pot fi simultane, ci receptorul, fie este diferit de emitent, fie este 
emitentul, dar într-o altă stare. În acest fel, între emitere și receptare se întinde 
un interval de timp, uneori chiar foarte lung. De asemenea, fiind acte diferite, 
emiterea și receptarea unui mesaj sunt independente. Chiar dacă un mesaj este 
emis, nu înseamnă că va fi receptat de cineva. De aceea, vorbim de act de comuni-
care în cazul emiterii mesajului, indiferent dacă acesta este receptat sau nu.4

Ținând seama de aceste considerente, receptorul nu poate fi componentă a 
actului de comunicare, ci trebuie să separăm actul comunicării sau transmiterii de 
actul receptării mesajului, având în vedere că receptarea, dacă are loc, se produce 
după un interval oarecare de timp, uneori foarte îndelungat. De aceea, pe lângă 
actul de transmitere a unui mesaj, sau de comunicare, trebuie să deosebim actul 
receptării mesajului. La fel cu transmiterea mesajului, receptarea este intenționată, 
adică, nu are loc în chip natural, și convențională, numai că, de această dată, 
convențiile inițiale se inversează. Pe câtă vreme, emitentul codează mesajul, re-
ceptorul îl decodează.

De asemenea, în cazul receptării, deosebim două etape, mai întâi, receptorul 
intră în contact cu mesajul, iar apoi îl decodifică și îl interpretează, adică îi degajă 
înțelesul sau îl înțelege. Abia dacă unui mesaj i se asociază un înțeles, putem spune 
că a fost receptat. În alt mod, mesajul afectează într-un fel sau altul, dar nu în cali-
tate de mesaj purtător de înțeles, respectiv, nu ca rezultat al unui act de comunicare.

Actele de comunicare și receptare se pot compune, când avem de-a face cu o 
situație de comunicare. Compunerea este posibilă dacă mesajul, canalul și codul 
coincid atât pentru emitent cât și pentru receptor. În cazul în care receptorul ar 
folosi un alt canal, nu ar avea acces la mesaj, iar dacă ar utiliza alt cod, nu ar reuși 
să înțeleagă mesajul.

Mașinile sau automatele nu pot comunica. Acestea nu sunt nici sursă de me-

3 Watzlawick Paul, Beavin Bavelas Janet, Jackson Don D., Pragmatics of Human Communica-
tion, W. W. Norton, New York, 2011, p. 29.
4 McQuail Denis, Windahl Sven, Communication Models, Routledge, London, 1993, p. 7.



     7

saje, nici receptori deoarece, atât emiterea mesajelor, cât și receptarea lor sunt acte 
intenționate, iar mașinile nu posedă intenție, toate procesele care au loc în interi-
orul lor sunt naturale. Mașinile pot fi doar instrumente de transmitere sau recep-
tare a mesajelor. Ele nu sunt în măsură să transmită mesaje sau să le interpreteze 
deoarece nu au acces la înțelesuri; mașinile nu pot înțelege. De aceea, nu există 
o semantică a mașinilor,5 ci doar o sintaxă; mașinile nu pot face distincții la nivel 
semantic, limitându-se la aspectele sintactice ale mesajelor.6

Dacă revenim la actul elementar de comunicare, acesta poate fi analizat în 
următoarele componente: emitent, mesaj, destinatari, excluși, canal și cod.7 Într-un 
act elementar de comunicare, emitentul este întotdeauna unic. Nu pot fi mai mulți 
emitenți deoarece, actul de comunicare fiind intenționat, aceștia ar acționa inde-
pendent unul față de altul și nu ar rezulta un mesaj coerent. Prin urmare, pentru 
fiecare emitent, distingem un act elementar de comunicare aparte. Nu este exclus 
ca, în cazul actelor compuse de comunicare, emitenții să fie mai mulți.

Destinatarii pot fi unul sau mai mulți, determinați sau nedeterminați.8 Dacă 
destinatarul este unul singur, atunci este determinat, individualizat. În schimb, 
dacă mesajul este trimis către mai mulți destinatari, aceștia pot fi determinați, când 
numărul lor este restrâns și bine precizat, sau nedeterminați. Actele de comuni-
care cu un singur destinatar sunt unipersonale, iar cele cu mai mulți destinatari 
individualizați sunt acte de comunicare multipersonală.9 Dacă avem în vedere 
situația cu destinatari nedeterminați sau neindividualizați, atunci vorbim de comu-
nicare publică. De pildă, atunci când trimitem o scrisoare cuiva, avem în vedere 
un destinatar bine individualizat, determinat. În schimb, dacă plasăm un anunț 
într-un ziar, destinatarii nu sunt determinați, anunțul fiind destinat oricui sau unor 
categorii de persoane.

Într-un act de comunicare, întotdeauna există destinatari. Nu putem spune 
că intenționăm să transmitem un mesaj nimănui. Dacă nu ar fi nici un destinatar, 
am avea de-a face cu non-comunicare, de pildă, atunci când cineva nu dorește să 
împărtășească altora propriile sale trăiri sau experiențe, când ține doar pentru sine 
anumite înțelesuri.

Mesajul constă într-o succesiune de semnale de cele mai diferite tipuri: so-
nore, luminoase, grafice etc.10 Aceste semnale sunt consecințe ale unor acțiuni în-
treprinse de emitent, ele sunt asociate la diferite stări prin care trece emitentul. De 
aceea, semnalele care pot fi utilizate pentru a transmite mesaje trebuie să fie ac-
cesibile emitentului. De exemplu, nu am putea transmite mesaje folosind mișcările 
planetelor, atâta vreme cât nu le putem controla. Deoarece mesajul este intenționat 
și convențional, are înțeles. Este dificil de precizat cum au apărut convențiile, 

5 Shannon C. E., op. cit., p. 379.
6 Lanigan Richard L., „Information Theories”, Theories and Models of Communication, (Cobley 
P., Schultz P. J., eds.), De Gruyter, Berlin, 2013, p. 75. 
7 Shannon C. E., op. cit., p. 381.
8 Idem, p. 381.
9 Verderber Kathleen S., MacGeorge Erina L., Verderber Rudolph F., Interpersonal Communica-
tion, Oxford UP, Oxford, 2016, p. 15.
10 Lanigan Richard L., op. cit., p. 62.
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deoarece acestea sunt stabilite, de regulă, prin acte de comunicare. Probabil, 
convențiile inițiale, primitive, sunt inițiate la nivel individual; o persoană asociază 
un înțeles cu o expresie.11 Dacă înțelesul este obiectiv, respectiv, dacă expresia 
este semn, atunci se poate indica și altora relația respectivă, de pildă, emițând acea 
expresie și indicând către obiectul asociat.

Pe lângă destinatari, în cadrul unui act de comunicare, pot exista excluși, per-
soane care nu ar trebui să recepteze mesajul. Pe de o parte, intenția din spatele 
actului de comunicare este ca destinatarii să recepteze mesajul, iar pe de altă parte, 
nici unul dintre excluși nu ar trebui să ajungă la mesaj. Clasa exclușilor poate să 
fie vidă, când vorbim de comunicare deschisă. În acest caz, emitentul nu are în 
vedere indivizi la care mesajul ar trebui să nu ajungă. Comunicarea închisă se 
caracterizează prin aceea că oricine nu este destinatar al mesajului este exclus. 
De asemenea, nici un destinatar al unui act de comunicare nu poate fi și exclus în 
cadrul aceluiași act și reciproc.

Canalul de comunicare și codul folosite de către emitent dau domeniul actu-
lui de comunicare relativ la o anumită populație. Dintre membrii unei populații 
unii au acces la canalul prin care este transmis mesajul și unii sunt în măsură să 
utilizeze codul folosit. Numai aceștia pot recepta mesajul, deoarece numai la ei 
ajunge mesajul și, totodată, sunt în măsură să îl înțeleagă. De aceea, receptorii 
mesajului aparțin domeniului actului de comunicare. De asemenea, vedem că do-
meniul este intersecția acoperirii realizate prin canalul de comunicare și clasa celor 
care posedă codul comunicării. Putem considera domeniul unui act de comunicare 
drept clasa receptorilor potențiali ai mesajului actului respectiv.12

Dacă emitentul folosește un canal la care are acces orice membru al unei 
populații, spunem că actul de comunicare este transparent, iar dacă au acces doar 
destinatarii, atunci comunicarea este opacă. În schimb, dacă doar destinatarii sunt 
în măsură să descifreze codul folosit, comunicarea este esoterică sau ocultă, iar 
dacă oricine are acces la codul mesajului, comunicarea este exoterică.

Vedem că putem caracteriza un act de comunicare printr-un sistem de părți ale 
unei populații. Emitentul poate face parte sau nu din populația respectivă și este 
unul singur, de aceea, nu reprezintă un parametru relevant în definirea actului de 
comunicare. Prin urmare, un act de comunicare poate fi determinat prin clasa des-
tinatarilor, cea a exclușilor și domeniul actului.13 De aici, ajungem la următoarea 
definiție a unui act elementar de comunicare:

Prin act elementar de comunicare, A, relativ la o populație, P, înțelegem un 
sistem de clase /t x d/, astfel încât:

t ∪ x ∪ d  ⊂ P
t ∩ x =  ∅

11 Kaburise Phyllis, Speech Act Theory and Communication, Cambridge Scholars, Newcastle, 
2011, p. 3.
12 Gallager Robert G., Information Theory and Reliable Communication, John Wiley & Sons, 
New York, 1968, p. 71.
13 Sneed J. D., „Schimbările științifice revoluționare: o abordare formală”, Istoria științei și 
reconstrucția ei conceptuală, (Pârvu I., ed.). București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1981, 
p. 459.
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t ≠ ∅
x ≠ P
d ≠ ∅

Putem interpreta t drept clasa destinatarilor, x este clasa exclușilor, iar d 
reprezintă domeniul actului de comunicare A relativ la populația P. Cele trei clase 
sunt părți ale populației, clasa destinatarilor nu poate fi vidă și destinatarii nu sunt 
aceiași cu exclușii. Pe lângă destinatari și excluși, pot exista persoane indiferente, 
cărora nu le este destinat mesajul, dar nici nu sunt excluse, i, astfel încât: t ∪ x ∪ 
i = P, unde t, x și i sunt disjuncte. Domeniul este independent de clasele destina-
tarilor, exclușilor și indiferenților.

Clasa destinatarilor nu este vidă, dar se poate extinde asupra întregii populații. 
În schimb, clasa exclușilor nu poate coincide cu P dar poate fi vidă. La fel, clasa 
indiferenților poate fi vidă dar diferă de P. La rândul său, domeniul nu poate fi vid. 
Dacă d ar fi clasa vidă, nimeni din populația P nu ar putea recepta mesajul, prin 
urmare, nu ar fi vorba de un act de comunicare. De exemplu, chiar dacă cineva 
compune o scrisoare către un anume destinatar, dacă nu o pune în cutia poștală, (nu 
apelează la un canal de comunicare), nu avem de-a face cu un act de comunicare.

Actele de comunicare pot fi reprezentate în diferite moduri, având în vedere 
sistemul amintit de clase și relațiile dintre ele. De pildă, putem folosi mijloacele 
grafice din teoria mulțimilor, ajungând la următoarea reprezentare a unui act el-
ementar de comunicare:

T XD

P
 

Figura 1. Act de comunicare elementar (reprezentare grafică)

De asemenea, putem folosi o reprezentare matriceală, unde coloanele matri-
cei să corespundă zonelor distincte din figura anterioară:

t 1C5 1C4 0C3 0C2 0C1 0C0

x 0C5 0C4 1C3 1C2 0C1 0C0

d 1C5 0C4 1C3 0C2 1C1 0C0

De pildă, prima coloană corespunde situației în care, într-un act de comuni-
care, există destinatari care aparțin domeniului d. La fel, coloana a doua reprezintă 
cazul în care unii destinatari sunt în afara domeniului etc. În loc să utilizăm trei 
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parametri, care să aibă câte două valori, putem considera actul de comunicare 
drept rodul a doi parametri: a) destinația, T, cu trei valori, 1, 0 și i; b) domeniul, D, 
cu două valori, 1 și 0. De această dată, obținem o matrice cu două linii:

T 1C5 1C4 0C3 0C2 iC1 iC0
D 1C5 0C4 1C3 0C2 1C1 0C0

Se constată că 1T = t (clasa destinatarilor), 0T = x (clasa exclușilor) și iT = i 
(clasa indiferenților). Coeficienții Ci au rolul de a indica acele clase care sunt vide 
sau nu. Pe lângă interpretarea lor drept clase, acești coeficienți pot fi priviți și drept 
numere cardinale. Dacă avem în vedere definiția actului elementar de comunicare, 
acești coeficienți satisfac următoarele relații:

C5 ∪ C4 ∪ C3 ∪ C2 ∪ C1 ∪ C0 = P
C5 ∪ C4 = t
C3 ∪ C2 ∪ C1 ∪ C0 = t*
C3 ∪ C2 = x
C5 ∪ C4 ∪ C1 ∪ C0 = x*
C5 ∪ C3 ∪ C1 = d
C4 ∪ C2 ∪ C0 = d*
C5 ∪ C4 ≠ ∅
C5 ∪ C3 ∪ C1 ≠ ∅
C3 ∪ C2 ∪ C1 ∪ C0 ≠ P.

Relațiile dintre clasele Ci sunt puse în evidență și prin următoarea reprezen-
tare grafică, unde clasele sau mulțimile peste populația P rezultate în urma unui act 
de comunicare sunt înfățișate prin intermediul unor dreptunghiuri:

t x i

d

d*

C5

C4

C3

C2

C1

C0

Figura 2. Act de comunicare elementar (reprezentare dreptunghiulară)

Putem apela la reprezentarea matriceală pentru a pune în evidență caracter-
isticile a diferite tipuri de acte de comunicare. De exemplu, în cazul unui act de 
comunicare unipersonală, unul dintre coeficienții C5 sau C4 trebuie să fie nul, deo-
arece destinatarul este unul singur. Dacă C5 este nul, atunci destinatarul se află în 
afara domeniului actului de comunicare și nu va recepta mesajul.
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În schimb, pentru a fi în fața unui act de comunicare deschisă, ar trebui să nu 
existe excluși, respectiv, C3 ∪ C2 = ∅. Pentru ca un act de comunicare să fie trans-
parent și exoteric, ar trebui ca domeniul să se extindă asupra întregii populații: 
C4 ∪ C2 ∪ C0 = ∅. Totodată, un act de comunicare opac sau ocult presupune 
un domeniu limitat la destinatari: C3 ∪ C1 = ∅. În cazul comunicării publice, nu 
există excluși, iar domeniul se poate extinde la întreaga populație. Prin urmare, un 
act de comunicare publică este caracterizat prin următoarele ecuații: C3 ∪ C2 = ∅ 
și C4 ∪ C2 ∪ C0 = ∅, respectiv, comunicare publică este deschisă, transparentă 
și exoterică. O populație, supusă unui act de comunicare publică, se divide într-o 
zonă a destinatarilor mesajului (publicul țintă) și una a indiferenților.

Receptorii unui mesaj, r, sunt în interiorul domeniului actului de comunicare. 
Pot fi receptori atât destinatarii, cât și exclușii sau indiferenții. De aceea, com-
punând actul transmiterii unui mesaj cu acela al receptării mesajului, ajungem la 
următoarea situație de comunicare:

T X
D

P

R

Figura 3. Situație de comunicare

Unei situații comunicaționale, rezultată din compunerea unui act de comuni-
care și a unui act de receptare, îi corespunde următoarea reprezentare matriceală:

T 1C51 1C50 1C4 0C31 0C30 0C2 iC11 iC10 iC0

D 1C51 1C50 0C4 1C31 1C30 0C2 1C11 1C10 0C0

R 1C51 0C50 0C4 1C31 0C30 0C2 1C11 0C10 0C0

Ecuațiilor de mai sus, care caracterizează un act de comunicare, li se adaugă 
următoarele condiții:

C51 ∪ C50 = C5 (3)
C31 ∪ C30 = C3
C11 ∪ C10 = C1

Actele elementare de comunicare se pot compune, ajungând la acte de comu-
nicare compuse. Într-un act compus pot coexista mai mulți emitenți, chiar dacă 
mesajul este același. Pentru ca două acte de comunicare să fie compozabile, trebuie 
ca mesajele lor să fie identice și emitentul celui de-al doilea termen al compunerii 
să fie receptor (cel puțin potențial) față de primul, respectiv, să se afle în domeniul 
acestuia. Întotdeauna cel de-al doilea termen al compunerii este succesor față de 
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primul, are loc mai târziu decât acesta. Dacă un mesaj ar fi transmis simultan sau 
independent de doi emitenți diferiți, nu am avea de-a face cu un act compus de 
comunicare, ci ar fi vorba de acte de comunicare disparate. Nu este exclus ca emi-
tentul celui de-al doilea termen al compunerii să coincidă cu primul. De pildă, în 
cazul în care un emitent transmite același mesaj după un anumit timp, putând avea 
în vedere alți destinatari sau excluși.

Prin compunerea a două acte de comunicare, clasa destinatarilor compusului 
este reuniunea claselor compușilor. Într-adevăr, dacă, în cazul primului termen al 
comunicării, mesajul este destinat unor membri ai populației P, destinatarii celui 
de-al doilea termen se adaugă la aceștia, mesajul fiind destinat și lor. De aceea, 
prin actul compus, mesajul se adresează tuturor destinatarilor celor doi termeni ai 
compunerii.14

De asemenea, domeniul actului compus este reuniunea domeniilor compușilor. 
Prin compunerea a două acte de comunicare, clasa receptorilor potențiali ai mesa-
jului crește, prin adăugarea la receptorii potențiali ai primului compus a celor avuți 
în vedere de al doilea termen al compunerii.

În schimb, clasa exclușilor unui act compus de comunicare este intersecția 
claselor exclușilor celor două acte compuse. Am văzut că exclușii nu pot fi aceiași 
cu destinatarii unui mesaj. Clasa exclușilor este întotdeauna disjunctă față de aceea 
a destinatarilor. Pentru ca exclușii unui act de comunicare compus să fie în af-
ara clasei destinatarilor acestuia, trebuie să fie în afara ambelor clase de destina-
tari ai celor două acte compuse. O asemenea condiție este îndeplinită numai prin 
intersecția claselor compușilor.

Clasa indiferenților este alcătuită din membrii populației P care nu sunt nici 
destinatari, nici excluși. În cazul unui act de comunicare compus, putem calcula 
clasa indiferenților astfel:

i = P((t1 ∪ t2) ∪ x1x2)* = P(t1*t2*(x1* ∪ x2*)) = Pt1*t2*x1* ∪ Pt1*t2*x2* (4)
Ținând seama că Pt1*x1* = i1 și Pt2*x2* = i2, obținem clasa indiferenților actu-

lui de comunicare compus:
i = i1t2* ∪ i2t1*, respectiv, indiferenți sunt toți indiferenții primului termen al 

compunerii care nu sunt destinatari în al doilea termen al compunerii împreună cu 
indiferenții celui de-al doilea termen care nu sunt destinatari în primul termen al 
compunerii.

i = i1(i2 ∪ x2) ∪ i2(i1 ∪ t1) = i1i2 ∪ i1x2 ∪ i2x1, rămân indiferenți cei care au fost 
indiferenți în ambii termeni ai compunerii, la care se adaugă membrii populației 
care au fost indiferenți față de primul termen și excluși în al doilea sau au fost 
indiferenți în al doilea și excluși în primul.

Reprezentarea grafică a unui act compus de comunicare este dată în următoarea 
figură unde porțiunea hașurată orizontal reprezintă destinatarii actului compus, iar 
cea hașurată vertical înfățișează exclușii.

14 Shannon C. E., op. cit., p. 379.
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t2 i2 x2

t1

i1

x1

Figura 4. Act compus de comunicare

Dacă apelăm la reprezentarea matriceală, ajungem la următorul rezultat:

T1 1C8 1C7 1C6 0C5 0C4 0C3 iC2 iC1 iC0

T2 1C8 0C7 iC6 1C5 0C4 iC3 1C2 0C1 iC0

T 1C8 1C7 1C6 1C5 0C4 iC3 1C2 iC1 iC0

T1 și T2 sunt destinațiile actelor de comunicare care se compun, iar T este 
destinația actului de comunicare compus. Din perspectivă sistemică, operația de 
compunere a actelor de comunicare A1 = /t1 x1 d1/ și A2 = /t2 x2 d2/ primește 
următoarea reprezentare:

/t1 x1 d1/ o /t2 x2 d2/ = /t x d/ (5)
t = t1 ∪ t2
x = x1x2
d = d1 ∪ d2

Pentru a afla unitatea compunerii a două acte de comunicare, presupunem că 
A1 o A2 = A2, unde A1 este unitatea. În acest caz, au loc relațiile:

/t1 x1 d1/ o /t2 x2 d2/ = /t2 x2 d2/, oricare ar fi t2, x2 și d2. (6)
t2 = t1 ∪ t2
x2 = x1x2
d2 = d1 ∪ d2

Pentru ca aceste relații să aibă loc, este nevoie ca t1 și d1 să fie incluse în 
orice altă clasă, respectiv, să fie vide. La rândul său, x1 ar trebui să includă orice 
altă clasă, adică, x1 = P. Am obținut că elementul neutru al compunerii este actul 
de non-comunicare, /∅ P ∅/. Dar, actul de non-comunicare nu poate fi compus la 
dreapta deoarece domeniul său este vid și nu acceptă receptori, prin urmare, nu 
pot exista emitenți care să transmită mesajul. De aceea, compunerea actelor de 
comunicare acceptă unitate doar ca ultim termen al compunerii. Într-adevăr, /t x d/ 
o /∅ P ∅/ = /t x d/.

La fel, pentru ca A1 să fie element absorbant pentru compunere, trebuie 



14

satisfăcute următoarele relații:

/t1 x1 d1/ o /t2 x2 d2/ = /t1 x1 d1/, oricare ar fi t2, x2 și d2. (7)
t1 = t1 ∪ t2
x1 = x1x2
d1 = d1 ∪ d2

De această dată, t1 și d1 trebuie să aibă ca valoare clasa maximă, adică, P, 
pe când x1 este vidă. Prin urmare, elementul absorbant al compunerii actelor de 
comunicare este actul de comunicare publică /P ∅ P/, așa cum reiese din relația: 
/P ∅ P/ o /t x d/ = /P ∅ P/. În cazul în care compunem orice act cu un act de co-
municare publică, obținem un act de comunicare publică. Această relație are loc și 
când compunem un act de comunicare publică și un act de noncomunicare: /P ∅ P/ 
o /∅ P ∅/ = /P ∅ P/. Într-adevăr, dacă un mesaj a fost făcut public într-o anumită 
populație, chiar dacă toți cei care au receptat mesajul s-ar abține să îl transmită mai 
departe, acel mesaj rămâne public.

Intenția emitentului este ca, printr-un act de comunicare, mesajul să ajungă 
la toți destinatarii și la nici un exclus.15 Prin urmare, cu cât mai mulți destinatari 
receptează mesajul și cu cât mai mulți excluși nu îl receptează, emitentul își atinge 
scopul. Gradul în care emitentul își îndeplinește obiectivele reprezintă eficiența 
actului de comunicare din perspectiva emitentului.16 Dacă avem în vedere aceste 
considerații, putem folosi următoarea relație pentru a compara între ele actele de 
comunicare în ce privește eficiența lor:

E = N(tr ∪ xr*)/N(t ∪ x), unde, prin N, am notat numărul cardinal al unei 
mulțimi.

Dacă ținem seama că t și x sunt disjuncte, ajungem la următoarea formulă 
privind gradul de eficiență a unui act de comunicare:

E = (Ntr + Nxr*)/(Nt + Nx).
Ntr = numărul destinatarilor care receptează mesajul;
Nxr* = numărul exclușilor care nu receptează mesajul;
Nt = numărul destinatarilor;
Nx = numărul exclușilor relativ la populația P.

Utilizând reprezentarea matriceală a unei situații de comunicare, dacă 
interpretăm coeficienții Ci numeric, gradul de eficiență se poate calcula astfel:

E = (C51 + C30 + C2)/(C5 + C4 + C3 + C2) (10)
Pentru ca eficiența unui act de comunicare să fie maximă, este nevoie ca:

15 Craig Robert T., op. cit., p. 41.
16 Tindale Christopher, „Models of Communicative Efficiency”, Theories and Models of Commu-
nication, (Cobley P., Schultz P. J., eds.), De Gruyter, Berlin, 2013, p. 163.
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Ntr + Nxr* = Nt + Nx sau (11)
C50 + C4 + C31 = 0

Această relație este satisfăcută dacă tr = t și xr* = x, respectiv, dacă mulțimea 
destinatarilor este inclusă în mulțimea receptorilor (toți destinatarii au receptat 
mesajul) și mulțimea exclușilor este parte a complementarei mulțimii receptorilor 
(nici un exclus nu a receptat mesajul). Matricea actului de comunicare eficient 
este:

T 1C51 0C30 0C2 iC11 iC10 iC0

D 1C51 1C30 0C2 1C11 1C10 0C0

R 1C51 0C30 0C2 1C11 0C10 0C0

Reprezentarea grafică asociată matricei comunicării eficiente este următoarea:

t x i

dr

dr*

d*r*

Figura 5. Act de comunicare eficient

Partea hașurată din Figura 5 este vidă, nu conține nici un element al populației 
P. Destinatarii sunt incluși atât în mulțimea receptorilor mesajului, cât și în dome-
niul actului de comunicare. În schimb, exclușii nu sunt receptori, dar unii dintre ei 
pot fi în interiorul domeniului.

Singurul parametru asupra căruia emitentul poate acționa pentru a asigura 
eficiența actului de comunicare este domeniul.17 Emitentul poate alege canalul sau 
codul astfel încât exclușii să nu aibă acces la mesaj, iar destinatarii să se afle în 
interiorul domeniului. În schimb, emitentul nu are nici un mijloc prin care să de-
termine pe cineva să recepteze un mesaj. Prin urmare, pentru a maximiza gradul 
de eficiență, emitentul poate dimensiona domeniului actului de comunicare încât 
să includă toți destinatarii și să elimine toți exclușii, respectiv, dt = t și dx = ∅. În 
acest fel, ținând seama că dr = r, gradul de eficiență devine:

E = (Ntr + Nx)/(Nt + Nx) (12)

Mai mult, dacă destinatarii sunt determinați, emitentul ar putea face ca dome-

17 McQuail Denis, Windahl Sven, op. cit., p. 184.
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niul să coincidă cu mulțimea destinatarilor (comunicare opacă sau esoterică). În 
acest caz, tr = dr = r. Substituind, obținem:

E = (Nr + Nx)/(Nt + Nx) (13)

Gradul de eficiență ar fi cu atât mai mare, cu cât numărul receptorilor mesa-
jului ar fi mai mare. Dacă toți destinatarii ar primi mesajul, eficiența ar fi maximă. 
Constatăm că emitentul nu poate asigura eficiența maximă a actului de comuni-
care, intervenind factori care scapă controlului acestuia. De aceea, în domeniul 
comunicării sau, altfel spus, în orice împrejurare în care intervine comunicarea, 
eficiența maximă se poate atinge doar întâmplător.

Nici compunerea sau repetarea unui mesaj nu asigură creșterea eficienței, 
decât în anumite situații, de pildă, în cazul actelor de comunicare publică.18 De 
această dată, nu există excluși, iar domeniul coincide cu întreaga populație /t ∅ P/. 
Gradul de eficiență al unui act de comunicare publică poate fi determinat astfel:

E = (Ntr + Nxr*)/(Nt + Nx) = (Ntr + N∅)/(Nt + N∅) = Ntr/Nt. (14)

Dacă avem de-a face cu un act de comunicare publică adresat întregii populații, 
t = P, gradul de eficiență depinde doar de numărul receptorilor mesajului, respec-
tiv E = Nr/NP. Prin compunere, mulțimea receptorilor se extinde, prin urmare, 
numărul lor devine mai mare. Urmează că, în acest caz, compunerea actelor de 
comunicare poate fi folosită pentru a crește eficiența acestora.
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