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Co łączy Bronisława Malinowskiego
z portalami społecznościowymi?

Streszczenie: Bronisław Malinowski, polski antropolog, etnolog i socjolog, jest ojcem komunikacji fatycznej. Zde-
finiował on i pierwszy raz opisał funkcję fatyczną języka oraz jej znaczenie w społeczeństwach plemiennych, do 
których nie dotarła kultura europejska. Jak się okazuje, komunikacja fatyczna, która nie przenosi żadnych treści, 
jest obecna również dzisiaj, a nawet – dzięki portalom społecznościowym – wchodzi w nowy etap rozwoju. Pomi-
mo wrażenia małej wagi komunikacji fatycznej, odgrywa ona ważną rolę w procesach społecznych. Także w dzia-
łaniach edukacyjnych tego typu komunikacja pozytywnie wpływa na więzi międzyludzkie. Dzięki niej ludzie lepiej 
współpracują ze sobą i tworzą się grupy kooperujących osób. W ten sposób może być też budowana więź uczących 
się z instytucją edukacyjną. Wytwarzane są także pozytywne emocje, które sprzyjają procesom uczenia się. Ogólnie 
ujmując, komunikacja fatyczna może pozytywnie wspierać procesy dydaktyczne.
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1. Wprowadzenie
Bronisław Kacper Malinowski (1884–1942) był polskim podróżnikiem, antropologiem, etno-
logiem i socjologiem. Studiował i doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim, a wkrótce 
potem podjął współpracę z Uniwersytetem Londyńskim. Większość swojego życia zawodo-
wego spędził w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, odbywając w tym czasie też wiele 
podróży naukowych, głównie w celu obserwowania pierwotnych kultur. Ważne badania prze-
prowadził na wyspach Oceanii, które zostały opisane w cyklu trzech książek. Najważniejsza  
z nich, The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia (1929), do dzisiaj stanowi jedno 
z najbardziej fundamentalnych dzieł w zakresie antropologii. Wynikiem badań na wyspach 
Melanezji była także praca The Problem of Meaning in Primitive Languages, w której pierwszy 
raz w historii dostrzeżona została funkcja fatyczna języka (Malinowski, 1923). 

2. Funkcja fatyczna
Bronisław Malinowski przyjął nazwę funkcji fatycznej od greckiego fatos (słowny, powiedziany)  
w odniesieniu do takiego używania języka, w którym mowa służy tylko do podtrzymania 
kontaktu pomiędzy rozmówcami. Chodzi o to, że przy pomocy języka stwarzamy i podtrzymu-
jemy stosunki społeczne. Zazwyczaj w ten sposób nie są przekazywane istotne informacje, ani też 
żadna ze stron nie wykazuje przy tym wyraźnej aktywności. Wyrazy typu „słucham”, „rozumiem”, 
„aha”, „hmm”, „no”, „tak” (w sensie potwierdzania słuchania) itp. nie zawierają żywotnej treści, 
jednak wyraźnie wskazują, że rozmówca nie jest lekceważony. Szereg dalszych słów, często 
zależnych od kontekstu rozmowy, ma na celu zazwyczaj tylko podtrzymanie kontaktu.

Współczesne rozumienie funkcji fatycznej kładzie nacisk na trzy obszary: nawiązanie 
kontaktu, jego podtrzymanie oraz takie zakończenie, aby kontakt był dalej utrzymany. Jednak 
takie zachowanie fatyczne może wydać się niekiedy nawet bezsensowne, gdyż sam fakt rozmowy 
jest tu ważniejszy od jej treści. Rodzi się nawet pytanie, czy jest sens prowadzić rozmowy lub 
przesyłać sygnały o swojej obecności tylko po to, aby podtrzymać kontakt? 
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Jeżeli komunikacja fatyczna nie ma sensu, to skąd się wzięła tak duża jej popularność? Badania 
Bronisława Malinowskiego były prowadzone w społeczeństwach plemiennych, do których nie 
dotarły jeszcze wytwory kultury europejskiej. Zwrócił on uwagę, że w takich społeczeństwach 
komunikacja fatyczna odgrywa ważną rolę w rozwoju. Jednak okazuje się, że we współczesnych 
cywilizacjach komunikacja fatyczna wcale nie maleje, a przy rozwoju elektronicznych środków 
przekazu nawet rośnie. Dlaczego więc jest ona dzisiaj aż tak ważna? Czy przyczynia się do 
dalszego rozwoju społeczeństwa?

Bez wątpienia chodzi tutaj o nieskomplikowany, łatwo rozumiany sposób przekazu. Przypomina 
on o istnieniu danej osoby lub instytucji. W ten sposób dokonuje się także swoista promocja 
danej jednostki, zaznaczenie swojej obecności. Dzięki tej komunikacji rozwijają się także więzy 
międzyludzkie i relacje społeczne. Prowadzi to do tworzenia grup społecznych, które działając na 
określonym terytorium lub w wyznaczonym obszarze zainteresowań określają swoją tożsamość. 
Można mówić nawet o fatycznej wspólnocie, w której – jak zdefiniował sam Malinowski – więzy 
jedności tworzone są przez zwykłą wymianę słów (Malinowski, 1923, s. 315).

Takie ujęcie komunikacji fatycznej wskazuje, że budowanie grup i wspólnot może być oparte 
na takim pozornie nic nieznaczącym przekazie. Wynika stąd, że zarówno w cywilizacjach pier-
wotnych, jak też we współczesnym świecie kreowanie wspólnoty często bazuje na komuni-
kacji fatycznej – tworzone są nawet nowe, specjalne narzędzia, które służą przede wszystkim 
jej. Często do tego celu wykorzystywany jest po prostu telefon komórkowy, ale też mail, opro-
gramowanie na stronach internetowych, zaawansowane trójwymiarowe metaświaty, a przede 
wszystkim portale społecznościowe (Wang, Tucker i Rihll, 2011). Nowe technologie, wykorzy-
stywane do rozwoju komunikacji fatycznej, określane są niekiedy technologiami fatycznymi 
(Wang, Tucker i Haines, 2012).

3. Komunikacja fatyczna przez portale społecznościowe
Nowe technologie internetowe określane przez wspólną nazwę Web 2.0, albo inaczej portale 
lub oprogramowanie społecznościowe, stają się podstawą innowacyjnego trendu w komuni-
kacji międzyludzkiej. Coraz częściej Web 2.0 postrzegany jest również jako przejaw zmian  
w nastawieniach ludzi, także ludzi uczących się. W kontekście Web 2.0 wymienia się wiele 
portali, takich jak Facebook, Nasza Klasa, Twitter, ale też szereg usług, które mogą mieć 
znaczący wpływ na przyszłościowe procesy edukacyjne. Dyskutowane są takie narzędzia, jak 
blog, wiki, podcast, e-book, udostępnianie zdjęć, nagrań audio i wideo, Second Life, forum 
dyskusyjne, Skype i inne (Meger, 2012).

Okazuje się, że znaczna część informacji i konwersacji prowadzonej przez portale i usługi 
społecznościowe posiada wyłącznie funkcję fatyczną. Nie chodzi o przekaz ważnych informacji, 
a jedynie o utrzymanie konwersacji, nawet wówczas, gdy odstęp pomiędzy kolejnymi komuni-
katami jest kilkudniowy. W ten sposób przekazuje się sygnał innym osobom o istnieniu w sieci  
i zaznacza swoistą connected presence (podłączoną/połączoną obecność), która nie tylko wyraża 
chęć zaznaczenia przynależności i uznania w grupie, ale także pragnienie atrakcyjnego zapre-
zentowania się w niej (Licoppe i Smoreda, 2005). W ten sposób postępują zarówno jednostki, 
jak też całe instytucje, a grupy społeczne obserwujące daną osobę lub instytucję mogą liczyć od 
kilku osób do nawet wielu tysięcy.

Do takich działań, w których komunikacja fatyczna jest ukierunkowana i celowa, wykorzy-
stuje się najczęściej serwis społecznościowy Twitter. Udostępnia on usługę mikroblogowania, 
która pozwala na wysyłanie do użytkowników tzw. tweetów, czyli krótkich wiadomości do 140 
znaków. Komunikat taki można umieścić na własnym profilu poprzez SMS, przy użyciu odpo-
wiedniej aplikacji lub po prostu przez stronę internetową. Każdy, kto obserwuje dany profil, 
zostaje powiadomiony o pojawiających się tam komunikatach. Okazuje się, że ponad 40% 
komunikacji w tym popularnym serwisie społecznościowym posiada funkcje fatyczne (Kelly, 
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2009), czyli przeciętnie każdy ze 140 milionów użytkowników otrzymuje codziennie 1 tweet  
o charakterze fatycznym. Biorąc pod uwagę nieaktywne konta – takich pustych komunikatów  
u realnych użytkowników jest dużo więcej.

Komunikacja fatyczna ma czasami wydźwięk emocjonalny. Niekiedy zalicza się ją do 
czynników afektywnych, które mają wpływ na powodzenie komunikacji socjalnej w sieci (Sung 
i Mayer, 2012). Chociaż sama komunikacja fatyczna zazwyczaj nie przenosi emocji, wpływa 
pozytywnie na ich budowanie. Można stwierdzić, że komunikacja ta ma podobne znaczenie jak 
nastawienia psychiczne, używanie humoru, emotikonów, wyrażanie aprobaty lub dezaprobaty, 
ocenianie innych wypowiedzi, podziękowania i inne działania uczestników procesu społecz-
nego, które wpływają na wzajemne emocje. Jednak w odróżnieniu od innych działań ukierunko-
wanych na stworzenie zazwyczaj silnych emocji (pozytywnych lub negatywnych), komunikacja 
fatyczna będzie służyła budowaniu emocji o niezbyt dużej intensywności. Okazuje się, że fakt 
ten można w znamienity sposób wykorzystać do celów edukacyjnych. 

4. Wykorzystanie komunikacji fatycznej w edukacji
Tworzenie pozytywnych emocji odgrywa bardzo ważną rolę na początku procesu dydaktycz-
nego, gdy trzeba uczestników tego procesu zachęcić do wysiłku intelektualnego i podjęcia 
wyzwań określonych celami edukacyjnymi. Jednak w późniejszym okresie, przy zasadniczych 
działaniach dydaktycznych, lepiej jest utrzymywać neutralny stan emocjonalny uczących się 
osób, chociaż można też wprowadzić lekkie (i tylko lekkie) zabarwienie pozytywne. Zbyt inten-
sywne emocje w tym stadium (w szczególności negatywne, ale też zdecydowanie pozytywne) 
powodują zazwyczaj zaburzenia procesów uczenia się. Wniosek stąd, że w fazie uczenia się, 
przy zapoznawaniu się z nowymi faktami, w czasie rozwiązywania problemów i konstruowaniu 
własnego obrazu wiedzy najlepiej jest utrzymać pozytywny nastrój cechujący się małą intensyw-
nością, ale długotrwałym działaniem (Sailer-Burckhardt, 2002, s. 137). Komunikacja fatyczna 
może w istocie wspomagać budowanie takiego pozytywnego nastroju, dając poczucie przynależ-
ności do grupy i akceptacji. Jeżeli nawet przez taką komunikację chwilowo dostarczony będzie 
bardziej pozytywny bodziec emocjonalny, to częste dostarczanie takich bodźców w pewnych 
odstępach czasu spowoduje przejście emocji w stan dłużej trwającego nastroju, nie wykazując 
w dalszej części cech charakterystycznych dla emocji, w szczególności ich intensywności i gwał-
townych reakcji (Stock i Stock, 2003, s. 81). 

Regulowanie procesu dydaktycznego poprzez kontrolowanie emocji i budowanie pozytyw-
nego nastroju jest jedną, aczkolwiek nie jedyną funkcją komunikacji fatycznej. Ważną rolę  
w procesach edukacyjnych pełni także – znane w innych obszarach oddziaływań społecznych 
– budowanie grup i wspólnot. Dzięki komunikacji fatycznej w grupie powstają więzi pomiędzy 
uczącymi się osobami. W ten sposób następuje wzajemne poznanie, co wpływa na lepszy podział 
zadań i większą efektywność działania grupy. Można mówić o coraz lepszej kooperacji w danej 
grupie, która prowadzi do dobrze działającej wspólnoty uczących się osób. Coraz większą popu-
larność zdobywa edukacyjna technologia CSCL (Computer Supported Collaborative Learning – 
kooperatywne uczenie się wspomagane komputerowo) bazująca właśnie na pracy ko operatyw-
nej (Meger, 2006). Poprzez dostarczanie we właściwym czasie odpowiednich bodźców 
kognitywnych i emocjonalnych można tak zorganizować procesy grupowego uczenia się, aby 
w aktywny sposób, a jednocześnie przy wspierającej atmosferze kooperacji osiągać wyznaczone 
cele edukacyjne.

Trzecim obszarem komunikacji fatycznej w edukacji jest często wspieranie podstawowego 
przekazu informacji o treściach dydaktycznych. Nie chodzi tu jednak o systematyczny przekaz 
treści, gdyż do tego służą inne metody i środki dydaktyczne, ale o swoiste utrzymanie kontaktu 
z problemem. W ten sposób ucząca się osoba pomiędzy komunikatami o charakterze fatycznym 
otrzymywać może także w różnych okresach informacje przypominające lub ukierunkowujące 
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w zakresie określonego problemu. Komunikat otrzymany w stosownym czasie może spowo-
dować przypomnienie lub nawet powrót do zadanego problemu i jego rozwiązanie. Typowym, 
aczkolwiek prostym przykładem w tym zakresie jest komunikat przypominający o zadanej pracy 
domowej, wysłany wśród innych fatycznych komunikatów poprzez Twittera, system szkolnej 
lub uczelnianej platformy lub po prostu przez SMS. W ten sposób narzędzia stosowane do 
zazwyczaj przyjemnej komunikacji fatycznej przenosić będą także niektóre informacje wspiera-
jące proces dydaktyczny. 

Czwarty obszar komunikacji fatycznej wyraża istotę takiej formy kontaktu, gdyż chodzi tu  
o zaznaczenie istnienia danej jednostki. W ten sposób instytucje edukacyjne mogą wysyłać różne 
komunikaty, życzenia lub pozdrowienia. Wśród nich mogą być także komunikaty organizacyjne, 
które określają ramy działalności danej instytucji. Zazwyczaj są to już wcześniej znane informa-
cje, takie jak godziny otwarcia budynku, stołówki lub biblioteki. Nie wnoszą one nowych treści, 
ale dają poczucie, że dana jednostka jest dobrze znana osobie otrzymującej takie informacje. 
Właściwie wysłany komunikat w stosownym czasie, np. „…dzisiaj biblioteka czynna do godz. 
18.00”, może spowodować przypomnienie, że teraz trzeba coś ważnego zrobić, np. odwiedzić 
bibliotekę. Oczywiście należy tu zachować odpowiedni umiar, gdyż zbyt częste wysyłanie takich 
informacji może powodować zdenerwowanie lub zniechęcenie.

W każdym przypadku komunikacja fatyczna podtrzymuje dialog ze studentami i z innymi 
osobami uczącymi. Wbrew pozorom ma istotne znaczenie w procesie edukacyjnym, pozwala 
na zachowanie swoistej bliskości z jednostką edukacyjną, a tym samym na stworzenie jej pozy-
tywnego wizerunku oraz zapewnienie atmosfery wspierającej procesy kształcenia. Poprzez 
krótkie komunikaty Twittera lub wysyłane SMSy można wśród typowych komunikatów fatycz-
nych przesyłać także informacje organizacyjne oraz mini informacje z treściami edukacyjnymi. 
Może to być np. „słowo dnia” w języku angielskim lub krótka zasada (informacja) w zakresie 
reprezentowanym przez jednostkę danej instytucji edukacyjnej, (np. prawo Pascala). Ustalenie 
maksymalnej długości komunikatu na 140 znaków (Twitter) niekoniecznie wyrażać musi ogra-
niczenie, gdyż taki ciąg znaków również może być skutecznie wykorzystany w procesach eduka-
cyjnych (Grosseck i Holotescu, 2011). Okazuje się, że informacje i treści dydaktyczne, przeka-
zywane w niewielkich porcjach w różnych porach dnia, a przy tym w przyjaznym otoczeniu są 
stosunkowo łatwo przyswajalne.

Komunikaty fatyczne przenoszone są nie tylko przez portal Twitter. Także w wielu innych 
serwisach społecznościowych powszechna stała się tego typu komunikacja, która rozpowszech-
nia się zazwyczaj w postaci mikroblogów. Pozornie nic nieznaczące i nieprzenoszące żadnej 
istotnej treści komunikaty obserwowane są w tak popularnych serwisach, jak Facebook, MySpace 
lub LinkedIn. Także rozwijające się w Polsce serwisy mikroblogowania, np. Blip, Flaker, Pinger 
lub Spinacz pozwalają na utrzymanie fatycznej komunikacji. Również te serwisy można współ-
cześnie wykorzystać do celów edukacyjnych, a ich atrakcyjność pozwala w wielu przypadkach 
na interesującą i efektywną realizację zadań dydaktycznych.

Powstają także serwisy społecznościowe, które specjalizują się w zakresie problematyki eduka-
cyjnej. Przykładem może być tutaj Edmodo, który z założenia jest serwisem społecznościowym dla 
nauczycieli, studentów i uczniów oraz ich rodziców. Użytkownicy mogą sprawdzać oceny, odczy-
tywać zadania i pisać posty do kolegów, nauczycieli lub rodziców. Nauczyciele mogą zostawić tu 
informacje o pracy domowej i wystawiać oceny. Uczący się mogą zostawiać tu prace domowe 
i sprawdzić ich ocenę lub uwagi nauczyciela. Nauczyciele mogą także tworzyć kursy, ankiety, 
otwierać nowe wątki na forach dyskusyjnych, jak również je zamykać. Do obsługi są dostępne 
odpowiednie aplikacje dostępne z poziomu systemu Android, Apple, jak też w środowisku Google 
Play. Ciekawe jest, że nawet w tak rozbudowanym środowisku, z wieloma przydatnymi w edukacji 
funkcjami, często przekazywane są wyłącznie fatyczne komunikaty, a głównym narzędziem do 
tego jest wewnętrzna poczta. Łatwość użycia po prostu zachęca do korzystania z takich funkcji.
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Analiza kolejnych trendów i koncepcji edukacji skłania do refleksji, iż w każdej nowej 
odsłonie lub teorii zauważa się nowe elementy, które mogą mieć istotne znaczenie w procesach 
poznawczych, chociaż nigdy nie neguje się w całości wcześniejszych osiągnięć. Tak było po 
okresie dominowania psychologii behawioralnej, gdy w ujęciu teorii kognitywnych dostrze-
żono znaczenie ludzkiego mózgu w rozumieniu i przyswajaniu informacji. Podobnie dzieje 
się obecnie, gdy koncepcje konstruktywizmu wskazują na istotne znaczenie procesów społecz-
nych i na możliwości ich wykorzystania w procesie konstrukcji własnego obrazu wiedzy. Z całą 
pewnością nie można już opierać procesów edukacyjnych wyłącznie o zwykły mechanistyczny 
transfer informacji w sensie – w swoim czasie genialnej – teorii Shannona (Shannon, 1948), 
która opisywała proces kodowania i dekodowania, a także znieksztacania informacji w czasie 
przekazu. W istocie przekaz informacji jest wielowymiarowy, a przy tym niekoniecznie związany 
tylko z głównym transferem wyłącznie istotnych w edukacji treści (Winkin, 2007). Zwrócenie 
uwagi na znaczenie komunikacji fatycznej w tym przekazie może w istotny sposób przyczynić 
się do rewizji obecnych poglądów na procesy prowadzenia edukacji.

W ostatnich latach obserwujemy zmianę postrzegania portali społecznościowych w kontek-
ście ich funkcji edukacyjnej (Leander, Phillips i Taylor, 2012). Olbrzymie zainteresowanie dzia-
łaniami społecznościowymi otwiera nowe pole rozwijania edukacji. Dostrzeżenie znaczenia 
rozwijającej się w sieciach socjalnych komunikacji fatycznej może wnieść nowy punkt spoj-
rzenia na postrzeganie procesów edukacyjnych. Nie chodzi tutaj o chwalenie nieprzenoszącej 
treści komunikacji fatycznej, ale o wskazanie, jak tego typu komunikacja może przyczynić się do 
stworzenia środowiska przyjaznego procesom edukacyjnym. 

5. Podsumowanie
Bronisław Malinowski, polski antropolog, etnolog i socjolog, zdefiniował i po raz pierwszy opisał 
w literaturze naukowej funkcję fatyczną języka. Chociaż początkowe doniesienia o komunika-
cji fatycznej dotyczyły społeczeństw, których kontakt z innymi cywilizacjami był ograniczony, 
komunikacja ta okazała się obecna również we współczesnym społeczeństwie z rozwiniętymi 
narzędziami łączności. Można powiedzieć, że wchodzi ona dzisiaj w nowy etap rozwoju. Jej 
występowanie w całkowicie nowym wydaniu obserwujemy na portalach społecznościowych, 
gdzie znaczna część komunikatów nie zawiera istotnych treści, a tylko zwykły, jedynie zaznacza-
jący obecność przekaz. Także przez inne, nowoczesne środki łączności prowadzona jest często 
wyłącznie fatyczna konwersacja i przenoszone są jedynie fatyczne komunikaty, które tylko 
pozornie nie odgrywają ważnej roli.

Pomimo wrażenia małej wagi komunikacji fatycznej, może ona w istotny sposób wpłynąć na 
procesy dydaktyczne. Przede wszystkim buduje ona ogólnie pozytywne emocje, które sprzyjają 
uczeniu się. Przekazywane pomiędzy uczestnikami procesu dydaktycznego informacje fatyczne 
zazwyczaj nie dostarczają nowej wiedzy, ale tworzą swoistą wieź z innymi osobami w grupie. 
Wpływa to na lepsze relacje w grupie uczących się osób i pozwala na skuteczną kooperację. 
Niekiedy właściwy komunikat w stosownym czasie może spowodować wsparcie procesu poznaw-
czego, rozważenie problemu lub właściwe zaplanowanie zadań. Komunikacja fatyczna może też 
podtrzymać dialog instytucji edukacyjnej, jej kierownictwa lub nauczycieli ze studentami bądź 
uczniami. Tworzy to szansę na lepszą promocję jednostki i wytwarza pozytywny jej obraz.

Portale społecznościowe tworzą nowe przestrzenie dla edukacji, a nowe przestrzenie dają nowe 
możliwości prowadzenia procesu dydaktycznego. Obecna w tych przestrzeniach komunikacja 
fatyczna wcale nie jest rzeczą niepożądaną, a wręcz przeciwnie – może odgrywać istotną rolę.
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What binds Bronisław Malinowski with social networks?

Summary

Keywords: Bronisław Malinowski, phatic expression, e-learning, Twitter, social networks

Bronislaw Malinowski, a Polish anthropologist, ethnologist and sociologist, is the father of phatic communication. 
He has defined and described for the first time a phatic function of language and its importance in societies with 
low levels of development. As it turns, the phatic communication, which does not transfer any content, is also pre-
sent today, and even - due social networks portals - comes into new stage of development. Although an impression 
that the phatic communication has low importance, it plays an important role in society. Also in educational acti-
vities this communication has an impact on interpersonal relationships. Through it, people better cooperate with 
each other and create groups of collaborating individuals. In this way are also built relationships between students 
and the educational institutions. They are also generated positive emotions which help in all processes of learning. 
Generally, the phatic communication can have a positive influence on educational processes.
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