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witter, platforma mikroblogowa, stanowi
jedno z popularnych narzĊdzi komunikacji
zarówno dla uĪytkowników indywidualnych,
jak i dla osób publicznych, Þrm oraz instytucji.
WiĊkszoĞü polityków, instytucji rządowych oraz
ministerstw w Polsce i na Ğwiecie wykorzystuje Twittera jako narzĊdzie informacji i promocji, a takĪe jako kanaá interakcji z odbiorcami.
PopularnoĞü Twittera moĪna táumaczyü szybkoĞcią i áatwoĞcią komunikacji za poĞrednictwem tego medium, jak równieĪ moĪliwoĞcią
bezpoĞredniego kontaktu z róĪnorodnymi grupami uĪytkowników. Interakcja na mikroblogu
moĪe przybieraü róĪne formy. Oprócz przesyáania wiadomoĞci informacyjno-promocyjnych
w komunikacji jeden-do-wielu, Twitter umoĪliwia takĪe interakcjĊ indywidualną z poszczególnymi uĪytkownikami, która moĪe mieü formĊ prywatną, a takĪe publiczną, gdy rozmowa
z okreĞlonym odbiorcą jest widoczna dla innych
uĪytkowników. Korzystając z mikroblogu, instytucje zyskują moĪliwoĞü sondowania opinii
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publicznej, interakcji z uĪytkownikami bez medialnego poĞrednictwa, a obywatele mają szansĊ
uczestnictwa w dyskursie publicznym1.
PoniĪsza analiza jest poĞwiĊcona interakcji
na proÞlach polskich ministerstw na Twitterze.
Ministerstwa róĪnią siĊ poziomem wykorzystania mikroblogu oraz czĊstotliwoĞcią publikacji treĞci. WiĊkszoĞü ministerstw wykorzystuje Twittera do komunikacji jednostronnej.
WĞród publikowanych wiadomoĞci dominują
tweety o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym, wskazujące na aktywnoĞü danego
ministerstwa, inicjatywy, nowe rozwiązania,
odniesione sukcesy oraz plany. Na proÞlach
wybranych ministerstw są równieĪ widoczne
wiadomoĞci adresowane do uĪytkowników indywidualnych. Do resortów najaktywniejszych
na poziomie interakcji indywidualnej naleĪą:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoáecznej, Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych, a takĪe, choü w mniejszym stopniu, Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Ministerstwo Cyfryzacji.

K. Toáoczko, Sposoby komunikacji polskiej i brytyjskiej telewizji publicznej na Facebooku, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 4, s. 103; M. Lakomy, Tweety na szczycie. Polityka responsywna, „Studia Medioznawcze”
2014, nr 2, s. 153.
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Prowadzący proÞle wchodzą w interakcjĊ z odbiorcami, odpowiadają na pytania uĪytkowników, a takĪe komentują ich wypowiedzi.
W komunikacji w sektorze publicznym
istotną rolĊ odgrywają stosowane strategie konwersacyjne, a przede wszystkim przestrzeganie
norm jĊzykowych i zasad grzecznoĞci. UprzejmoĞü i ĪyczliwoĞü wobec uĪytkowników sáuĪy
budowaniu i podtrzymywaniu pozytywnego
wizerunku danej instytucji, a takĪe pozyskiwaniu sympatii i przychylnoĞci odbiorców.
Niniejsza analiza jest poĞwiĊcona strategiom stosowanym przez przedstawicieli ministerstw w odpowiedzi na negatywne komentarze wyraĪane przez indywidualnych uĪytkowników. W przesyáanych wypowiedziach moĪna odnotowaü wysoce krytyczne komentarze
i negatywne opinie zarówno na temat dziaáaĔ
podejmowanych przez dane ministerstwo, jak
i wprowadzanych reform. WystĊpujące komentarze czĊsto mają charakter prowokacyjny
i roszczeniowy, uĪytkownicy otwarcie wyraĪają
swoje zdanie, domagają siĊ wyjaĞnieĔ lub zmian
w polityce danego resortu. W takiej sytuacji, ze
wzglĊdu na publiczny oraz oÞcjalny charakter
interakcji i koniecznoĞü budowania pozytywnego wizerunku ministerstwa, istotną rolĊ odgrywa dobór odpowiedniej reakcji na wypowiedĨ
uĪytkownika. Wydaje siĊ, Īe wáaĞciwym rozwiązaniem jest unikanie bezpoĞrednich konfrontacji i káótni oraz dąĪenie do áagodzenia
sporów, a w warstwie jĊzykowej – stosowanie
zasad etykiety jĊzykowej, formuá grzecznoĞciowych i okreĞleĔ áagodzących konßikt. OkreĞle-
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nie, jakie strategie są stosowane w reakcji na
negatywne komentarze na proÞlach jest celem
poniĪszej analizy. Badanie obejmuje charakterystykĊ wypowiedzi, w których przedstawiciele
ministerstw wyraĪają brak zgody z innym uĪytkownikiem oraz strategii sáuĪących sprostowaniu lub odrzuceniu i podwaĪeniu sądów i argumentów uĪytkowników.
Do analizy wykorzystano tweety pochodzące z nastĊpujących proÞli ministerialnych: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoáecznej, Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Badaniem objĊto
440 tweetów zebranych z ww. proÞli w okresie
od marca do wrzeĞnia 2015 roku.

Strategie konwersacyjne
PojĊcie strategii w komunikacji jest deÞniowane na róĪne sposoby. WyróĪnia siĊ strategie
komunikacyjne2, grzecznoĞciowe3, konwersacyjne4, strategie dyskursu5, a takĪe strategie
dyskursywne6. Jak zauwaĪa Patrycja Paáka7,
poszczególne typy strategii moĪna przyporządkowaü róĪnym poziomom analizy jĊzykowej – analiza wspólnoty dyskursu pozwala
na wyodrĊbnienie strategii dyskursu, czyli
strategii kulturowych, spoáecznych, interakcyjnych i pragmatycznych. Analiza przeprowadzona na poziomie gatunków mowy sáuĪy
wyodrĊbnieniu stosowanych strategii dyskursywnych, natomiast analiza wystĊpujących
w interakcji aktów mowy pozwala na wyodrĊbnienie stosowanych w akcie komunikacji
strategii konwersacyjnych. Niniejsza analiza

C. Faerch, G. Kasper, Two ways of deÞning communication strategies, „Language Learning ” 1984, No. 34.1,
p. 45–63.
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P. Brown, S. Levinson, Politeness. Some universals in language usage, Cambridge 1978.
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A. Awdiejew, Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków 2004.
5
T.A. van Dijk, W. Kintsch, Strategies of discourse comprehension, New York 1983; J. Gumperz, Discourse
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A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja miĊdzykulturowa, Warszawa 1998; M. Wojtak, Strategie dyskursywne w pewnym typie tekstu dydaktycznego [w:] JĊzyk w komunikacji t. 3, red. G. Habrajska, àódĨ 2001,
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koncentruje siĊ na zbadaniu strategii konwersacyjnych.
Strategia konwersacyjna w gramatyce komunikacyjnej jest deÞniowana jako „Ğwiadomie
kierowany przez nadawcĊ i odbiorcĊ spójny ciąg
aktów mowy, za pomocą którego interlokutorzy
dąĪą do osiągniĊcia wspólnie akceptowanego
celu komunikacyjnego”8. KonwersacjĊ pojmuje
siĊ tutaj jako „ciąg realnie wyprodukowanych
przez mówiących wypowiedzi dialogowych
lub polifonicznych, które moĪna sprowadziü do
struktury dialogowej”9. Mikrojednostką konwersacji okreĞla siĊ pary przylegające, czyli dwa
akty mowy obejmujące bodziec oraz reakcjĊ.
Wykorzystując kryterium celów komunikacyjnych, Alosza Awdiejew10 wyróĪnia cztery
rodzaje strategii konwersacyjnych:
• informacyjno-weryÞkacyjne – sáuĪą wymianie, pozyskaniu lub przekazaniu informacji
lub teĪ ustaleniu stopnia pewnoĞci informacji;
• aksjologiczno-emotywne – celem jest ustalenie skali wartoĞci wspólnej dla nadawcy
i odbiorcy;
• behawioralne – zorientowane na nakáonienie odbiorcy do okreĞlonego zachowania
lub przyjĊcia okreĞlonego stanowiska;
• metadyskursywne – sáuĪące organizowaniu
i kontroli przebiegu aktu komunikacyjnego.
Strategie kontrargumentowania naleĪą do strategii
behawioralnych, poniewaĪ są wykorzystywane
w celu nakáonienia odbiorcy do podjĊcia okreĞlonych zachowaĔ lub przyjĊcia okreĞlonej postawy.
OkreĞla siĊ je jako strategie antagonistyczne,
charakteryzujące siĊ odmiennoĞcią celów komunikacyjnych partnerów aktu komunikacji11.
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Strategie na proÞlach
ministerialnych na Twitterze
W analizowanych interakcjach wystĊpuje wiele reakcji na negatywne komentarze, na opinie
i argumenty przedstawiane przez uĪytkowników. WĞród stosowanych strategii moĪna odnotowaü zarówno bezpoĞrednie, jak i poĞrednie akty odrzucania, odrzucanie i podwaĪanie
sądów przez zaprzeczenie, stosowanie aktów
unikowych, m.in. podkreĞlanie braku wiedzy,
kompetencji, strategie obejmujące odsyáanie odbiorcy do innych Ĩródeá informacji, jak równieĪ
ironizowanie czy stosowanie aktów grzecznoĞciowych w formie podziĊkowaĔ. Akty oponowania, jako reakcje na negatywne komentarze,
moĪna podzieliü na akty samodzielne oraz akty
oponowania z wypowiedziami towarzyszącymi
peániącymi róĪne funkcje12. Są to akty w postaci wyjaĞnieĔ i usprawiedliwieĔ, a takĪe próĞb,
pozdrowieĔ i zwrotów adresatywnych.
Akty zaprzeczenia
WĞród najczĊĞciej wystĊpujących strategii oponowania moĪna wyróĪniü posáugiwanie siĊ aktami zaprzeczenia, zanegowania sądu przedstawionego przez uĪytkownika.
Zaprzeczenie jest ĞciĞle związane z zastosowaniem negacji. Anna Wierzbicka13 okreĞla
funkcjĊ negacji jako wyraĪenie wewnĊtrznego
sprzeciwu wobec danego stanu rzeczy. Wedáug
Jolanty Antas „mówiąc nie zajmujemy aktywną
postawĊ wobec Ğwiata wyraĪonego w mowie,
co znaczy, Īe ujawniamy wáasny wobec niego
stosunek […], wáasną postawĊ niechĊci, odmowy, oporu czy protestu”14. Negacja oznacza po-

A. Awdiejew, Gramatyka…, dz. cyt., s. 71.
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stawĊ negatywną, postawĊ przeciw, wyraĪającą
dezaprobatĊ wobec danych treĞci.
W analizowanych wiadomoĞciach najczĊĞciej uĪywanymi Ğrodkami wyraĪania negacji
są wyznaczniki strukturalne w postaci partykuáy
przeczącej „nie”, zaimków przeczących „nic”,
„nikogo”, „Īaden”, jak równieĪ wyznaczniki
inherentne, w których negacja jest wyraĪona
w strukturze semantycznej leksemu15.
Odrzucając sądy, nadawca wyraĪa zaprzeczenie prawdziwoĞci twierdzeĔ wypowiadanych przez uĪytkowników. Dla przykáadu16:
(1) Chciaáabym zapyt.@KosiniakKamysz ilu
bezdom zgáosiáo do Empatia, ilu osobom pomogli paĔscy pracown dla których zakupiono
3,5 tys. tabletów
@MRPiPS_RP17
emp@tia to nie program dla bezdomnych.
Uprzejmie prosimy nie powielaü szkodliwych mitów: http://www.mpips.gov.pl/
empatia @KosiniakKamysz
(2) @KosiniakKamysz Kosiniak a ile kosztowaá Portal Empatia?dla bezdomnych?50
milionow zgadza sie?
@MRPiPS_RP
nie zgadza siĊ. Tutaj znajdzie Pan prawdziwe informacje: http://www.mpips.gov.pl/
empatia @KosiniakKamysz
CzĊsto widaü wzmacnianie zaprzeczenia przez
nagromadzenie wyznaczników negacji i ich róĪnorodnoĞci, przez wyliczenie, zaprzeczenie kilku
elementów wypowiedzi uĪytkownika:
(3) Pan @KosiniakKamysz zapomniaá o portalu dla bezdomnych, za te 50 (chyba?) mln
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kilka miejsc pracy siĊ utrzymaáo/stworzyáo.
˫@MRPiPS_RP
nic siĊ nie zgadza: to nie portal, nie dla bezdomnych, nie za 50 mln zá. Polecamy #fakty:
http://www.mpips.gov.pl/empatia @KosiniakKamysz
(4) Ministerstw Pracy i Polityki Spoáecznej na
umowĊ-zlecenie lub umowĊ o dzieáo zatrudnia 81 osób (z raportu NIK)
˫@MRPiPS_RP
nikogo tak nie zatrudniamy, to umowy
z zewn. ekspertami do oceny ofert w konkursach FIO, ASOS, Maluch, Wigor
Zaprzeczenie i odrzucenie dotyczy takĪe twierdzeĔ uĪytkowników wypowiadanych na podstawie Ĩródeá. W tym przypadku odrzucenie
dotyczy prawdziwoĞci i wiarygodnoĞci tekstów
i opinii, na które powoáują siĊ uĪytkownicy.
W poniĪszych przykáadach zaprzeczenie jest
wyraĪone przez uĪycie zanegowanych leksemów oraz inherentnych negatorów. Dla przykáadu:
(5) #MEN proponuje, Īeby záagodziü zasady
dot. ewakuacji przedszkoli. Dzieci miaáyby w razie zagroĪenia skakaü przez okno
http://www.rp.pl/artykul/19,1163472-MEN-Trzylatku--w-razie-pozaru-wyskakuj-przezokno.html …
˫@MEN_RP
Nieprawda.Nie zmieniamy przepisów dot.
przedszkoli.Zaostrzamy warunki bezp. dla
dzieci w wieku przedszkolnym w szkoáach.
(6) TVPinfo: „System skáadania wniosków
o nowe dowody osobiste coraz bardziej

B. Greszczuk, Skáadniowe wykáadniki negacji i ich funkcje w historii jĊzyka polskiego, Rzeszów 1993,

s. 31.
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Przytaczane przykáady obejmują wypowiedĨ uĪytkownika oraz – w celu lepszego zobrazowania interakcji – replikĊ przedstawicieli ministerstwa. Wypowiedzi są przytaczane w oryginalnym zapisie. Ze wzglĊdu na
koniecznoĞü ochrony danych osobowych w przykáadach nie zostaáy ujĊte nazwy proÞlowe uĪytkowników indywidualnych. Pozostawiono natomiast nazwy proÞlowe osób publicznych.
17
W tekĞcie zastosowano skrócone nazwy proÞlowe ministerstw: @MRPiPS_RP – Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Spoáecznej, @MSW_RP – Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych, @MEN_RP – Ministerstwo Edukacji Narodowej.
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przypomina system do liczenia gáosów
w PKW” @MSW_RP
@MSW_RP
to bzdura. W nowym systemie przeprowadzono juĪ ok. 40 tys. akcji. PrzyjĊto 1100
wniosków o wyrobienie dowodu os.
(7) karta duĪej rodziny to pic, którą tak chwali siĊ @KosiniakKamysz i @MRPiPS_RP
#politykaprorodzinna
˫@MRPiPS_RP
mocno nieaktualne informacje ma NIK. Tutaj wszystkie zniĪki: https://rodzina.gov.pl/
duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny …Pozdrawiamy @KosiniakKamysz
(8) Za 50 milionów záotych zrobiá portal dla
bezdomnych! Tak wydaje pieniądze Kosiniak-Kamysz! http://www.se.pl/wiadomosci/polska/za-50-milionow-z-zrobi-portaldla-bezdomnych_383710.html …
˫@MRPiPS_RP
od początku do koĔca nieprawdziwy tekst.
Informacje o programie tutaj: http://www.
mpips.gov.pl/empatia @KosiniakKamysz
Nadawcy w sposób bezpoĞredni i zdecydowany
kwestionują Ĩródáa cytowane przez uĪytkowników i krytycznie oceniają ich wartoĞü. Widoczne
jest takĪe stosowanie Ğrodków wzmacniających
negatywną ewaluacjĊ Ĩródeá, które podają uĪytkownicy, np. „mocno nieaktualne”, „od początku
do koĔca nieprawdziwy”. W wypowiedziach obudowujących nadawcy stosują wyjaĞnienia, wskazują na inne, wáaĞciwe Ĩródáa informacji.
Oponowanie przybiera równieĪ formĊ oskarĪenia adresowanego wprost do uĪytkownika:
(9) @KosiniakKamysz oraz gdzie znajduja sie
owe tablety, ktore nie zostaly wydane bezdomnym...
˫@MRPiPS_RP
powiela Pan nieprawdy o programie. Tutaj
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znajdzie Pan informacje: http://www.mpips.
gov.pl/empatia @KosiniakKamysz
(10) @MRPiPS_RP a czy Ğrodki europejskie to
juĪ nie nasze są? PrzecieĪ juĪ od dawna jesteĞmy páatnikami netto!
@MRPiPS_RP
po raz kolejny wprowadza Pan w báąd. Uprzejmie prosimy tego nie robiü. Pozdrawiamy
Mówiący w sposób bezpoĞredni zarzucają odbiorcom szerzenie nieprawdziwych informacji.
W odróĪnieniu od wyĪej przedstawionych przykáadów w tym przypadku sprzeciw odnosi siĊ
do osoby, a nie tylko do treĞci wypowiadanych
przez uĪytkowników. Taka forma oponowania
jest uwaĪana za mocniejszą, stanowi akt otwarcie zagraĪający twarzy odbiorcy18.
Akt oponowania, jak pokazują powyĪsze
przykáady, ma postaü krótkiego, kategorycznego i stanowczego odrzucenia, wyraĪonego
w inicjalnej czĊĞci wypowiedzi, co podkreĞla
jej moc illokucyjną. Takie wypowiedzi stanowią najbardziej bezpoĞredni sposób odrzucenia
twierdzeĔ uĪytkowników, nie pozostawiając
miejsca na dyskusjĊ. Zaprzeczenia podwaĪają
sáusznoĞü interpretacji przedstawionej przez
danego uĪytkownika. OdpowiedĨ ministerstwa
ma na celu zdecydowane odrzucenie zarzutów
przedstawianych przez uĪytkowników i nakreĞlenie wáaĞciwego stanu rzeczy oraz przekonanie uĪytkowników do zmiany opinii na temat
danej kwestii.
WĞród aktów odrzucających prawdziwoĞü sądów wyraĪonych przez uĪytkowników dominują
oceny wyraĪone wprost, wypowiedzi pozbawione
modulantów, Ğrodków áagodzących wypowiedĨ,
stosowanych w celu zwiĊkszenia poziomu grzecznoĞci wypowiedzi. Stosowanie bezpoĞredniego
zaprzeczenia oraz oskarĪeĔ kierowanych do uĪytkowników stanowi przykáad aktów zagraĪających

K. Kaszewski, „Niestety nie ma takiej moĪliwoĞci”, czyli jak przekazaü klientowi záe wieĞci [w:] „W czym
mogĊ pomóc?” Zachowania komunikacyjnojĊzykowe konsultantów i klientów call center, red. K. Kaszewski, G.
Ptaszek, Warszawa 2009, s. 60.
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twarzy odbiorcy. Wydaje siĊ jednak, Īe przedstawiciele ministerstw nie troszczą siĊ o ochronĊ
twarzy uĪytkowników, lecz koncentrują siĊ na
ochronie wáasnego wizerunku.
Akty zaprzeczenia oraz Ğrodki wyraĪające
negacjĊ są takĪe gáównym skáadnikiem wypowiedzi reprezentujących przykáad reakcji unikowych licznie wystĊpujących w analizowanym
materiale. WĞród aktów unikowych moĪna wyróĪniü podkreĞlanie braku odpowiednich kompetencji lub braku informacji na dany temat19.
Akty unikowe peánią funkcjĊ usprawiedliwienia. Nadawcy uzasadniają niemoĪnoĞü
podjĊcia okreĞlonych dziaáaĔ lub decyzji, podkreĞlają brak kompetencji, odsyáają odbiorcĊ
do innych, wáaĞciwych adresatów danej wypowiedzi. Wskazując na inne instytucje, nadawcy
poĞrednio obarczają je winą za okreĞlony stan
rzeczy krytykowany przez uĪytkowników20.
Nadawcy, w odpowiedzi na zarzuty, takĪe zasáaniają siĊ brakiem wiedzy i danych, których
domagają siĊ uĪytkownicy. Na przykáad:
(11) @MRPiPS_RP @KosiniakKamysz powinno ale nie jest takie są realia proszĊ
siĊ wybraü do pierwszego lepszego UP
sprawdziü i moĪemy porozmawiaü
@MRPiPS_RP
nie mamy uprawnieĔ kontrolnych. Powiatowe
urzĊdy pracy nadzoruje starosta. Pozdrawiamy
(12) @MRPiPS_RP @KosiniakKamysz wszystko to Þkcja Pracodawcy ogáaszają siĊ tylko
dla taniej reklamy swojej Þrmy i wywarcia
presji na pracowników
˫@MRPiPS_RP
nie znamy takich przypadków. Pozdrawiamy Pana serdecznie @KosiniakKamysz
(13) @MRPiPS_RP @Platforma_org @KosiniakKamysz a ilu Polaków wyjechaáo szukaü pracy? To juz nie piszecie
@MRPiPS_RP
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nie mamy takich danych. Zbiera je GUS
i publikuje z reguáy we wrzeĞniu. Pozdrawiamy @platforma_org @kosiniakkamysz
Nadawcy takĪe odmawiają przyjĊcia odpowiedzialnoĞci za dany stan rzeczy i podjĊte decyzje:
(14) @KosiniakKamysz A co w takim temacie
macie do powiedzenia Wy „prorodzinni”
http://www.tvp.info/20714788/moja-corka-mnie-nie-poznaje-stracili-trojke-dzieci-przez-balagan-w-mieszkaniu … @PremierRP @MRPiPS_RP
˫@MRPiPS_RP
to nie nasza decyzja, ale niezawisáego sądu.
ProszĊ nam jej nie przypisywaü @kosiniakkamysz @premierrp
(15) @uĪytkownik
@MRPiPS_RP NIK pisze teĪ, Īe wydajecie na te dziaáania 2% PKB a efektów brak.
Efekt prognozowany: w 2060 bĊdzie nas
32 mln. To Wasz cel ???
@MRPiPS_RP
1/2 polityka rodzinna nie przynosi efektów
w ciągu roku, tylko dáugofalowo. To jedna
z wielu prognoz, która jest ostrzeĪeniem
2/2 prognoza nie wynika z dziaáaĔ ostatnich
lat, tylko ze zmian spoáecznych, które zaszáy
w ostatnich 25 latach
Akty unikowe stanowią przykáad strategii
ochrony wizerunku mówiącego. Mówiący odrzucają krytykĊ i argumentacjĊ uĪytkowników,
wskazując na brak odpowiednich informacji,
niemoĪnoĞü podjĊcia okreĞlonych czynnoĞci ze
wzglĊdu na formalne ograniczenia lub czynniki
zewnĊtrzne, jak równieĪ wskazując na niesáusznoĞü przedstawionych oskarĪeĔ.
Akty oponowania, oparte o zaprzeczenie prawdziwoĞci twierdzeĔ uĪytkowników,
w wiĊkszoĞci przypadków wystĊpują w formie aktów obudowanych wypowiedziami towarzyszącymi, wĞród których najczĊĞciej są

A. Maáyska, Strategie komunikacyjne we wspóáczesnym dyskursie politycznym, Lublin 2012, s. 200–201.
TamĪe.
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stosowane uzasadnienia, wyjaĞnienia, a takĪe
proĞby sáuĪące wzmocnieniu mocy illokucyjnej
wypowiedzi, jak równieĪ pozdrowienia, mające
na celu zmniejszenie negatywnego charakteru
wypowiedzi.
WyjaĞnienia sáuĪą rozwiniĊciu aktu odrzucenia argumentacji uĪytkowników, przedstawieniu
prawdziwego, z punktu widzenia nadawcy, stanu
rzeczy. Peánią funkcjĊ informacyjną, ale przede
wszystkim perswazyjną, mającą na celu ochronĊ
wizerunku mówiących oraz przekonanie odbiorców do zmiany przekonaĔ i sądów. W aktach
uzasadnieĔ i wyjaĞnieĔ widoczna jest tendencja
do uwydatniania pozytywnych aspektów podejmowanych dziaáaĔ wáasnych, przy jednoczesnym
podkreĞlaniu negatywnych skutków dziaáaĔ
sugerowanych przez uĪytkowników. Mówiący
wskazują na korzystne efekty wprowadzanych
zmian oraz prowadzonej polityki.
W aktach obudowujących mówiący takĪe
odsyáają uĪytkowników do dalszych Ĩródeá informacji na temat prowadzonej polityki. W wiadomoĞciach czĊsto jest stosowane odwoáanie
siĊ do opozycji „fakty–mity”, „prawdziwe–nieprawdziwe” – przedstawiciele podkreĞlają koniecznoĞü odwoáywania siĊ do „faktów”, wiarygodnych Ĩródeá, krytycznie odnosząc siĊ do
„mitów” i nieprawdziwych informacji szerzonych przez uĪytkowników. W wypowiedziach
moĪna zauwaĪyü stosowanie leksemów wartoĞciujących Ĩródáa informacji, tj. „prawdziwe
informacje”, „fakty”, „szkodliwe mity”.
MoĪna takĪe odnotowaü wykorzystywanie
próĞb jako strategii obudowujących. Przedstawiciele kierują do uĪytkowników proĞby
o nierozpowszechnianie báĊdnych informacji
czy niesáusznych oskarĪeĔ. ProĞby, wyraĪone
w formie czasownika „prosimy” oraz bezokolicznika, są dodatkowo opatrzone przysáówkiem „uprzejmie”, co ma na celu záagodzenie
kategorycznoĞci i mocy Īądania wyraĪonego
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w formie bezokolicznika21. Taka forma proĞby
jest okreĞlana jako oÞcjalna i stanowi przykáad
próĞb stosowanych standardowo w komunikacji publicznej.
Akty uzasadnieĔ i wyjaĞnieĔ
WĞród strategii oponowania i reakcji na negatywne opinie uĪytkowników wystĊpują takĪe
akty wykorzystujące stosowanie uzasadnieĔ
i wyjaĞnieĔ. W niniejszych przypadkach uzasadnienia nie stanowią strategii obudowujących
akt zaprzeczenia, jak w powyĪszych przykáadach, lecz akty samodzielne. Akty uzasadnieĔ
i wyjaĞnieĔ w sposób poĞredni odrzucają argumentacjĊ i twierdzenia uĪytkowników. Mówiący udzielają uĪytkownikom informacji,
przedstawiają i uzasadniają swoje stanowisko,
podają argumenty i wyjaĞnienia dotyczące krytykowanego przez uĪytkowników stanu rzeczy.
Na przykáad:
(16) @MRPiPS_RP @KosiniakKamysz @
Platforma_org uczciwie byloby podaü liczbe osób które znalazly prace a nie liczbe
wyrej.z bezrobocia
˫@MRPiPS_RP
takie dane są dostĊpne pod koniec miesiąca.
Na początku prezentujemy wyáącznie szacunki @KosiniakKamysz @uĪykownik @platforma_org
(17) @uĪykownik @KosiniakKamysz Oznacza
to, Īe bezrobocie jest najniĪsze od... stycznia 2009 roku, a to daje 6,5 roku?
˫@MRPiPS_RP
to nieodsezonowana stopa bezrobocia wiĊc
moĪna porównywaü jedynie te same miesiące rok do roku @KosiniakKamysz @
uĪykownik
(18) @MSW_RP @MichalBoni Czy to zaklinanie rzeczywistoĞci tak jak na początku
z PKW? Na portalsamorządowy.pl sytuacja
wygląda inaczej.
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@MSW_RP
stwierdzamy fakty. KaĪdy tak wielki system wymaga czasu na ustabilizowanie,
a uĪytk. na przyzwyczajenie @uĪytkownik @MichalBoni
W odpowiedzi na negatywne komentarze
nadawcy takĪe posáugują siĊ odniesieniami do
oÞcjalnych dokumentów oraz danych liczbowych, które mają zwróciü uwagĊ odbiorcy na
szeroki zakres oraz pozytywny charakter prowadzonych dziaáaĔ:
(19) @MSW_RP a jaki procent urzĊdników,
policjantów, prokuratorów? Musimy szkoliü sáuĪby
˫@MSW_RP
Piszemy o tym w tekĞcie: „tylko do poáowy
2014 r. przeszkolonych zostaáo ponad 72 tysiące funkcjonariuszy policji”.
(20) Setki báĊdów w nowym Rejestrze PaĔstwowym, a MSW ogáasza sukces http://tinyurl.com/pwk38ka
˫@MSW_RP
Przeprowadzono juĪ 40 tys. akcji, czyli
Ğrednio ponad 10 tys. akcji na godzinĊ. System dziaáa w peáni poprawnie
(21) Od rana ponad 350 gmin zgáosiáo do MSW
problemy w dziaáaniu Systemu Rejestrów
PaĔstwowych. DziĞ premiera SRP @RadioZET_NEWS
@MSW_RP
na SRP pracuje od dziĞ ponad 2500 gmin.
Przeprowadzono juz ok. 28tys operacji, caly
czas dziaáa service desk
Cytowanie oÞcjalnych dokumentów, podawanie dokáadnych danych liczbowych sáuĪy
obiektywizacji treĞci. NaleĪy jednak podkreĞliü perswazyjną funkcjĊ takich wypowiedzi. Dane liczbowe mają na celu przekonanie odbiorców, Īe przedstawione zarzuty są
bezzasadne. Nadawcy stosują takĪe Ğrodki
leksykalne wzmacniające perswazyjny ton
wypowiedzi oraz uwydatniające skalĊ podejmowanych przedsiĊwziĊü, np. „juĪ”, „ponad”,
„caáy czas”, „tylko do poáowy 2014”, „w peáni
poprawnie”.

Anna Tereszkiewicz
Akty zachĊty
WĞród strategii oponowania i reagowania na
negatywne komentarze stosowane są takĪe
wypowiedzi w formie aktów zachĊty i rekomendacji, w których mówiący odsyáają
uĪytkowników do innych Ĩródeá informacji.
W tym przypadku nadawcy zachĊcają uĪytkowników do zapoznania siĊ ze Ĩródáami na
temat podejmowanych przez ministerstwo
aktywnoĞci, wdraĪanych programów i zmian,
do zapoznania siĊ z dokáadnymi informacjami
oraz poszerzenia swojej wiedzy na temat danej kwestii – co ma siĊ przyczyniü do zmiany
negatywnej i krytycznej opinii uĪytkownika.
Na przykáad:
(22) @MRPiPS_RP Decyzja sądu jest skutkiem
braku rzeczywistego programu wspierającego potrzebujące rodziny. @KosiniakKamysz @PremierRP
@MRPiPS_RP
zachĊcamy do lektury raportu, tam ten program jest dokáadnie opisany @KosiniakKamysz @premierrp
(23) O, a konto @MSW_RP nam poda, ilu imigrantów przyjmie Polska?
˫@MSW_RP
wszystko o dotychczasowych ustaleniach
znajduje siĊ na naszej stronie, zachĊcamy
do lektury - https://msw.gov.pl
(24) Czy Ministerstwo @MRPiPS_RP na wzór
portalu dla bezdomnych przewiduje postawiü jakiĞ portal za kilkadziesiąt milionów
dla uchodĨców?
@MRPiPS_RP
polecamy Panu do przeczytania: http://
www.mpips.gov.pl/empatia . Pozna Pan
fakty, nie bĊdzie powtarzaá mitów :) Pozdrawiamy!
W wypowiedziach moĪna zauwaĪyü pozytywne
wartoĞciowanie Ĩródeá, podkreĞlanie ich informacyjnego charakteru, np. za pomocą leksemów „wszystko”, „dokáadnie”, co takĪe podkreĞla perswazyjny ton wypowiedzi. Odsyáanie
uĪytkowników do Ĩródeá moĪe byü interpretowane jako kolejny przykáad strategii unikowej.
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Nadawcy nie udzielają odpowiedzi na pytania
uĪytkowników, lecz odsyáają ich do dokumentów poĞwiĊconych konkretnemu problemowi.

zmniejszeniu negatywnego wydĨwiĊku wiadomoĞci. Podobną funkcjĊ peánią akty pozdrowieĔ
obudowujące wypowiedzi.

Wypowiedzi ironiczne
Kolejną strategią stosowaną w odpowiedzi na
negatywne komentarze uĪytkowników jest uĪycie ironii. Mówiący wskazują na nielogicznoĞü,
báĊdy w rozumowaniu uĪytkowników, podkreĞlając absurdalnoĞü przedstawionej przez nich
argumentacji. W wypowiedziach moĪna zauwaĪyü Ğrodki wzmacniające sarkastyczny ton wypowiedzi, a takĪe podwaĪające wiarygodnoĞü
twierdzeĔ przedstawionych przez uĪytkowników, np. stosowanie pytaĔ retorycznych i danych liczbowych:
(25) @MRPiPS_RP @KosiniakKamysz ale
kogo obchodzą znizki, to pic jest i tyle. NIK
rozumiem jest niewiarygodny?
˫@MPiPS_RP
zniĪki obchodzą 1,2 mln posiadaczy Kart
DuĪej Rodziny. Pozdrawiamy @KosiniakKamysz
(26) @MRPiPS_RP Dlaczego ministerstwo
pracy jest za zwiĊkszeniem bezrobocia. bo
Koniniak-Kamysz, nie chce by bezrobocie
byáo niskie
@MRPiPS_RP
i pewnie dlatego spadáo z 14 do 10,1% :)
Pozdrawiamy!
(27) @MRPiPS_RP @KosiniakKamysz no tak
zbiory wiĞni i czereĞni.
@MRPiPS_RP
wiĞnie i czereĞnie zbiera o 291 tys. wiĊcej
osób niĪ rok temu? Nie wydaje nam siĊ :)
Pozdrawiamy
Warto takĪe zwróciü uwagĊ na emotikony stosowane w powyĪszych wypowiedziach, rzadko
wystĊpujące w analizowanym materiale. GraÞczne znaki wyraĪające uĞmiech mogą sáuĪyü

Akty podziĊkowania
WĞród strategii bĊdących reakcją na krytykĊ
i negatywne komentarze uĪytkowników warto
takĪe wskazaü na wykorzystywanie podziĊkowaĔ za opiniĊ:
(28) @MRPiPS_RP Wy wszystko robicie tylko
na pokaz, zero realnej pomocy. @KosiniakKamysz @PremierRP
@MRPiPS_RP
dziĊkujemy za Pana opiniĊ. Pozdrawiamy
@kosiniakkamysz @premierrp
(29) @MRPiPS_RP @KosiniakKamysz bla bla.
posiadanie karty nie równa siĊ korzystanie
z niej.
@MRPiPS_RP
dziĊkujemy za Pana opinie i Īyczymy miáego wieczoru
PodziĊkowania moĪna interpretowaü jako formĊ
reakcji unikowej. Przedstawiciele ministerstw,
chcąc uniknąü konßiktu, rezygnują z ustosunkowania siĊ do negatywnej opinii uĪytkownika, przedstawienia dodatkowych wyjaĞnieĔ
czy argumentów, nie wdają siĊ w spór – i w ten
sposób ucinają dyskusjĊ. PodziĊkowanie w tym
przypadku jest stosowane w funkcji grzecznego
zakoĔczenia kontaktu22. Pozdrowienia i Īyczenia towarzyszące podziĊkowaniom wprowadzają atmosferĊ grzecznoĞci i nadają wypowiedzi
pozytywny ton23.
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Zwroty adresatywne i pozdrowienia
Jak wspomniano wyĪej, akty oponowania wystĊpują zarówno w formie aktów samodzielnych,
jak równieĪ aktów obudowanych wypowiedziami towarzyszącymi o róĪnych funkcjach, m.in.
sáuĪących wzmocnieniu illokucyjnej mocy wy-

M. Marcjanik, Polska grzecznoĞü jĊzykowa, Kielce 2000, s. 191.
A. GaáczyĔska, Akty odmowy…, dz. cyt., s. 115.
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powiedzi. WĞród aktów obudowujących moĪna
takĪe wyróĪniü akty grzecznoĞciowe w postaci
zwrotów adresatywnych i pozdrowieĔ.
NajczĊĞciej stosowanymi zwrotami adresatywnymi są formy szablonowe „Szanowny Panie”, „Szanowna Pani” oraz formy pan/i + imiĊ.
Dla przykáadu:
(30) @MRPiPS_RP @KosiniakKamysz robicie
odwrotnie. Zamiast mieü na uwadze dobro
Polaków to przywileje dajecie obcym Þrmom.
˫@MRPiPS_RP
Szanowny Panie, Īadnych przywilejów obcym Þrmom nie przyznaliĞmy. Pozdrawiamy @kosiniakkamysz
(31) @PremierRP @MRPiPS_RP Nie ma na co
wydawaü pieniĊdzy.To Ğwiadczy o waszej
znajomoĞci problemów spoáecznych.
˫@MPiPS_RP
Panie [imiĊ], naszą rolą jest takĪe informowaü o dokonywanych zmianach. Bez tego
maáo kto z nich skorzysta @premierrp
(32)@MRPiPS_RP @KosiniakKamysz te jesienne wybory,macie juĪ przegrane..ludzie
zwyczajnie was nie chcą,i nie bądĨcie natrĊtni bo moĪecie oberwaü.
@MRPiPS_RP
Panie [imiĊ], nie startujemy w Īadnych wyborach. JesteĞmy apolitycznymi urzĊdnikami
sáuĪby cywilnej. Pozdrawiamy @kosiniakkamysz
Stosowanie formy szablonowej moĪna interpretowaü jako przykáad przenoszenia zwrotów
typowych dla kontaktów oÞcjalnych i urzĊdowych w komunikacji tradycyjnej, pisemnej
i ustnej do komunikacji w mediach spoáecznoĞciowych. W komunikacji tradycyjnej szablonowe formy adresatywne peánią funkcjĊ
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grzecznoĞciową, zwiĊkszając poziom nasilenia grzecznoĞci wypowiedzi24. W komunikacji
online w mediach spoáecznoĞciowych naleĪą
jednak do rzadkoĞci. Takie formy nie wystąpiáy w wypowiedziach uĪytkowników. Stosowane przez przedstawicieli ministerstw mogą
podkreĞlaü oÞcjalny charakter wypowiedzi
oraz jej urzĊdowy ton, zwiĊkszając w ten sposób dystans komunikacyjny. Stosowanie form
pan/i + imiĊ moĪe sáuĪyü zmniejszeniu oÞcjalnego charakteru komunikacji, podkreĞla,
Īe wypowiedĨ jest kierowana do konkretnego
uĪytkownika, co pozwala na stworzenie bliĪszej relacji z odbiorcą25.
FunkcjĊ obudowującą peánią teĪ pozdrowienia oraz Īyczenia, które zwiĊkszają pozytywny
wydĨwiĊk wypowiedzi i wskazują na próbĊ kreowania pozytywnej relacji z odbiorcą. Warto jednak zauwaĪyü, Īe pozdrowienia, ze wzglĊdu na
czĊstotliwoĞü stosowania, nabraáy pewnych cech
wypowiedzi szablonowych, pozbawionych áadunku emocjonalnego. Akty te towarzyszą wielu
odpowiedziom przedstawicieli ministerstw, w odróĪnieniu od wiadomoĞci przesyáanych od uĪytkowników, w których wystĊpują sporadycznie.

Podsumowanie
Jak pokazują powyĪsze przykáady, na proÞlach ministerstw moĪna odnotowaü róĪnorodne
sposoby reagowania na negatywne komentarze
uĪytkowników. WĞród strategii dominują wypowiedzi zaprzeczające i odrzucające argumentacjĊ przedstawioną przez uĪytkowników w sposób bezpoĞredni. WĞród strategii mających na
celu zmniejszenie negatywnego charakteru
wypowiedzi moĪna wskazaü na akty grzecznoĞciowe, pozdrowienia i podziĊkowania. W wypowiedziach przedstawicieli nieliczne są jednak

A. Dąbrowska, O sposobach zmniejszania dystansu miĊdzy rozmówcami [w:] JĊzyk w komunikacji: t. 1, red.
G. Habrajska, àódĨ 2001, s. 187–194; M. Marcjanik, Retoryczny wymiar jĊzykowej grzecznoĞci. Na przykáadzie
form adresatywnych w komunikowaniu spoáecznym, „Poradnik JĊzykowy” 2013, z. 6, s. 74–82.
25
Por. R. Page, Saying ‘sorry’: Corporate apologies on Twitter, „Journal of Pragmatics” 2014, No. 62, p. 41.
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okreĞlenia áagodzące wyraĪanie opinii sprzecznej z opinią prezentowaną przez rozmówcĊ czy
formuáy wyraĪające niepewnoĞü i áagodzące
konßikt. BezpoĞredni charakter odpowiedzi,
kategoryczne zaprzeczenia, jasne i stanowcze
uzasadnienia podkreĞlają sprzeciw wobec poglądów prezentowanych przez uĪytkowników,
nie pozostawiając wątpliwoĞci co do mylnoĞci
tych poglądów, nieĞcisáoĞci i báĊdów w argumentacji. Wydaje siĊ, Īe przedstawiciele ministerstw postrzegają taką formĊ wypowiedzi jako
bardziej skuteczną strategiĊ obronną na czĊsto
bardzo krytyczne wypowiedzi uĪytkowników.
Wypowiedzi wyraĪają stanowczą obronĊ stosowanych praktyk i wartoĞci oraz sprzeciw wobec
innych rozwiązaĔ.
Na strategie i formĊ wypowiedzi mogą mieü
wpáyw zarówno cechy medium, jak równieĪ cechy spoáecznoĞci uĪytkowników. WĞród gáównych cech medium, które mogą wpáywaü na
formĊ i ton wypowiedzi, są przede wszystkim
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dystans komunikacyjny, anonimowoĞü, a takĪe
ograniczenia strukturalne wiadomoĞci, zgodnie
z którymi nie moĪe ona przekraczaü 140 znaków.
PowyĪsze cechy sprzyjają bezpoĞrednioĞci wypowiedzi, ograniczeniu grzecznoĞci jĊzykowej,
wypowiadaniu negatywnych komentarzy, wypowiedzi prowokujących, zawierających nierzadko
skrajne opinie, co jest widoczne w komentarzach
uĪytkowników. Interakcja na proÞlach wskazuje na wyraĨną polaryzacjĊ poglądów, podziaá na
dwie przeciwstawne grupy, obejmujące ministerstwo i jego zwolenników oraz grupĊ oponentów
krytyczną wobec dziaáalnoĞci ministerstwa. Wypowiadany komentarz jest formą okreĞlenia przynaleĪnoĞci i identyÞkacji z daną grupą, stanowi
wyraz Ğwiatopoglądu i toĪsamoĞci uĪytkownika.
Zachowania interlokutorów odzwierciedlają
takĪe ksztaát debaty publicznej w Polsce, ostrą
kategoryzacjĊ, krytykĊ i wyraziste prezentowanie poglądów charakterystyczne w szczególnoĞci dla dyskursu politycznego26.

26
A. Maáyska, Strategie komunikacyjne…, dz. cyt.; K. SkarĪyĔska, Jak porozumiewają siĊ politycy: JĊzyk
ostrych kategoryzacji; psychologiczne przyczyny i konsekwencje [w:] Zmiany w publicznych zachowaniach jĊzykowych, red. J. Bralczyk, K. Mosioáek-KáosiĔska, Warszawa 2001, s. 119–128.

