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M edia spo eczno ciowe, Twitter, YouTube, 

Facebook, s  wykorzystywane nie tyl-

ko w interakcji w sferze prywatnej, lecz bywaj  

równie  powszechnie stosowane w komunikacji 

w sferze publicznej przez instytucje, polityków, 

dziennikarzy, celebrytów. Stanowi  tak e istotny 

kana  komunikacji eksploatowany przez Þ rmy 

i korporacje w interakcji o charakterze handlo-

wym. Media spo eczno ciowe oferuj  ró norod-

ne formy kontaktu z klientem, mo liwo  do-

tarcia do szerszych kr gów odbiorców, w szcze-

gólno ci do m odych konsumentów, oferuj  te  

nowe formy promocji i prezentacji produktów.

W interakcji handlowej, zarówno bezpo-

redniej, jak i zapo redniczonej, np. telefonicz-

nej, obowi zuj  okre lone zasady grzeczno ci, 

czyli „zbiór przyj tych w danej spo eczno ci 

wzorów j zykowych zachowa  grzeczno-

ciowych, zwyczajowo przyporz dkowanych 

okre lonym sytuacjom pragmatycznym”1. 

W interakcji handlowej relacje cz ce uczest-

ników komunikacji maj  charakter neutralny. 

W kontakcie o charakterze neutralnym uczest-

nicy komunikacji, w analizowanym przypadku 

s  to konsultant i klient, pozostaj  anonimowi 

lub maj  na swój temat ograniczon  wiedz . 

Zgodnie z zasadami grzeczno ciowymi relacja 

konsultanta wobec klienta powinna mie  cha-

rakter podrz dny, us ugowy2, a jego zachowa-

nie powinny cechowa  uprzejmo 3 oraz sto-

sowanie odpowiednich aktów grzeczno cio-

wych4. Analiza zachowa  grzeczno ciowych 

konsultantów w rozmowach telefonicznych 

z klientami wykaza a, e te zachowania cechu-

je „nadgorliwo  grzeczno ciowa” przejawia-

j ca si  stosowaniem zasad grzeczno ciowych 

zgodnych z etykiet  j zykow , a tak e sza-

blonowo ci  i automatyczno ci  okre lonych 

zachowa 5. Ostatnie badania komunikacji han-

dlowej w Polsce, jak równie  w innych kr -

gach kulturowych, wskazuj  jednak e na coraz 

powszechniejsze wyst powanie tendencji do 
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nieformalno ci oraz tworzenia w rozmowie 

handlowej relacji partnerskich6. 

Niniejsza analiza jest po wi cona interakcji 

handlowej w serwisie Twitter. Celem badania 

jest okre lenie, czy w interakcji na mikroblogu 

wyst puj  tendencje do nieformalno ci, bezpo-

rednio ci oraz zachowania wiadcz ce o d -

eniu do zmniejszania dystansu z rozmówc . 

Analizie poddano struktur  wybranych aktów 

mowy wyst puj cych w interakcji pomi dzy 

konsumentami a us ugodawcami na polskich 

proÞ lach biznesowych. W szczególno ci ba-

danie obejmuje akty grzeczno ci pozytywnej, 

czyli strategie zwi zane z obdarowywaniem 

i wykazywaniem zainteresowania dla rozmów-

cy, u ywaniem tej samej odmiany j zykowej co 

rozmówca. Analizie poddano wi c akty grzecz-

no ciowe, takie jak akty ycze , pozytywnego 

warto ciowania odbiorcy, przyk ady artów 

i ironii, a tak e obecno  j zyka blisko ci, czyli 

j zyka potocznego. Badanie obj o tak e akty 

mowy wyp ywaj ce z informacyjnego i rekla-

mowego charakteru proÞ lu, czyli akty perswa-

zyjne oraz akty podkre lania w asnej warto ci, 

a tak e akty pró b i zalece . W analizie wy-

szczególniono równie  akty zagra aj ce wize-

runkowi Þ rmy i pozytywnym relacjom z klien-

tem, takie jak akty przyznania si  do winy oraz 

akty odmowy, niezgody i krytyki klienta. Mate-

ria  do analizy stanowi o 600 tweetów pocho-

dz cych z proÞ li Þ rm Allegro, T-Mobile i Sam-

sung. Zebrany materia  obejmuje odpowiedzi 

konsultantów na wiadomo ci od konsumentów, 

które opublikowano na proÞ lu marki. Wybór 

analizowanych proÞ li by  podyktowany aktyw-

no ci  danej Þ rmy na Twitterze. 

Wybrane strategie i akty mowy 
na analizowanych proÞ lach 
Akty ycze  

W ród aktów grzeczno ciowych wyst puj cych 

na proÞ lach nale y wyró ni  yczenia adreso-

wane do klientów. Akty ycze  realizuj  zasad  

grzeczno ciow  zwi zan  z eksponowaniem 

osoby adresata7. W analizowanym materiale 

yczenia s  formu owane zarówno w sposób 

szablonowy, jak i zindywidualizowany. W ród 

postów wyst puj  yczenia zwi zane z korzy-

staniem z us ug danej Þ rmy, jak równie  ycze-

nia odnosz ce si  do prywatnego ycia klien-

tów. Mo na odnotowa  przypadki kreatywnego 

podej cia do ycze  kierowanych do klientów, 

tworzenie neologizmów zwi zanych z dzia al-

no ci  Þ rmy na okre lenie czynno ci lub cha-

rakteru danej aktywno ci. Dla przyk adu8:

(1) @TMobilePolska s  rozchodzone id  z tym 

do lekarza bo mam prawie 6mm dziury :/ i  

nie mog  ich doprowadzi  do normalno ci

@TMobilePolska 

@u ytkownik ojoj to yczymy szybkiego po-

wrotu do zdrowia :) [@TMobilePolska]

(2) @TMobilePolska W drodze ku przygodzie 

z malym klonem ;) jedziemy z @TMobile-

Polska @SamsungPolska pic.twitter.com/

UjBSKPNp6d

@TMobilePolska 

@u ytkownik yczymy bezpiecznej i magen-

towej podró y :D @SamsungPolska [@TMo-

bilePolska]

(3) @Allegro_Group melduj , e appka znowu 

dzia a! Dzi ki za szybk  interwencj  ;)

@Allegro_Group 

@u ytkownik Mi ego allegrowania :) [@Al-

legro_Group]
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Akty maj  form  swobodn  i artobliw . 

Nawi zuj  do szablonu j zykowego, lecz mody-

Þ kuj  lub uszczegó awiaj  standardowe wyra e-

nia. Celem ycze  w zmodyÞ kowanej, niestan-

dardowej formie jest wzbudzenie pozytywnych 

skojarze  z produktem lub oferowan  us ug . 

Akty dodatniego warto ciowania konsumentów

W ród strategii grzeczno ci pozytywnej wyst -

puje tak e dodatnie warto ciowanie u ytkowni-

ków. Akty dodatniego warto ciowania wyra aj  

akceptacj  oraz aprobat  partnera9. W analizo-

wanym materiale przedmiotem warto ciowania 

s  umiej tno ci adresatów, efekty wykonanych 

przez nich czynno ci maj cych zwi zek z dzia-

alno ci  Þ rmy, jak równie  z yciem osobistym 

klientów. Dodatnie warto ciowanie obejmuje 

tak e przyznawanie racji u ytkownikowi i apro-

bowanie jego post powania10:

(4) @TMobilePolska dzisiaj uzbieralam tylko 

8,8 km #PMK 

@TMobilePolska 

@u ytkownik jakie „tylko”?? To jest bardzo 

dobry wynik :) Powinna  by  z siebie dumna 

;) [@TMobilePolska]

(5) @SamsungPolska Jesie  jest albo pi kna, 

albo smutna. Tak  j  lubi

@SamsungPolska 

@u ytkownik Takim zdj ciem mo na wielbi  

jesie . [@SamsungPolska]

(6) @SamsungPolska Czy #galaxyfolder b dzie 

dost pny w Europie? Czy telefony z klapk  

maj  szans  na rynku? Sk d pomys ?

@SamsungPolska 

@u ytkownik my l , e to wietny pomys . Sam 

bym u ywa . Na pewno wci  jest popyt na tego 

typu modele #GZR [@SamsungPolska]

Aprobatywny wyd wi k wypowiedzi podkre-

laj  stosowane emotikony, wykrzyknienia 

i inne wyra enia, które maj  pozytywny adu-

nek emocjonalny.

Dodatnie warto ciowanie klientów i wspo-

mniane wy ej yczenia pe ni  istotn  rol  

w tworzeniu bli szej relacji z klientami, s u  

budowaniu pozytywnego wizerunku nadawcy. 

Konsultanci tworz  wizerunek Þ rmy interesu-

j cej si  u ytkownikami, doceniaj cej i podzi-

wiaj cej aktywno  klientów.

arty

W ród strategii grzeczno ci pozytywnej wska-

zuj cych na zredukowanie dystansu mo na 

tak e wyró ni  u ycie artów i ironii11. We 

wpisach o charakterze artobliwym i ironicz-

nym konsultanci komentuj  zachowania klien-

tów, wchodz  w specyÞ czn  gr  z klientami, 

stawiaj  klientom warunki spe nienia danej 

pro by:

(7) @Allegro_Group jak polecasz to dawaj ;)

@Allegro_Group

@u ytkownik To nie ma tak, e „dawaj”. 

Trzeba by  bardzo grzecznym. Pisa  wsz -

dzie, e jeste my fajni. Wtedy mo e... ;) [@

Allegro_Group]

(8) @AllegroGroup Otrzyma em 3 ostrze enia na 

Allegro, my licie e pójde do wi zienia?

@Allegro_Group 

@u ytkownik Wi zienie to nic. Pójdziesz 

prosto do piek a ;) [@Allegro_Group]

(9) @TMobilePolska 

@TMobilePolska 

@u ytkownik emoji atakuj ! [@TMobilePol-

ska]

Posty o charakterze artobliwym wiadcz  

o równorz dnej relacji z klientami. Potwierdza-

j  tak e niekonwencjonalno  i spontaniczno  

interakcji. 
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Strategia akomodacji j zykowej –

potoczno

W tradycyjnej komunikacji pomi dzy klientami 

a us ugodawcami, zarówno ustnej, jak i pisem-

nej, przedstawiciele Þ rm przewa nie stosuj  

w swoich wypowiedziach rejestr formalno-

-urz dowy12. 

W ród tendencji dominuj cych w interakcji 

na proÞ lach, jak mo na zauwa y  w cytowa-

nych wcze niej przyk adach, jedn  z najbardziej 

wyrazistych cech wypowiedzi konsultantów jest 

potoczno . Przejawia si  ona g ównie na pozio-

mie leksykalnym w stosowaniu kolokwialnych 

i slangowych zwrotów i s ów. W ród kolokwia-

lizmów dominuj  cytaty z pop-kultury, zwroty 

spopularyzowane przez media (np. popularne 

programy, media spo eczno ciowe) tworz ce 

codzienny j zyk m odego pokolenia, np.: 

(10) @Allegro_Group Nie mog  zalogowa  si  

w @Allegro_Group :/ Komunikat „Ten for-

mularz straci  wa no , wy lij go ponownie.”

@Allegro_Group 

@u ytkownik Przepraszamy. Faktycznie 

mamy ma  zawiech . Robimy co mo emy, 

eby wszystko znowu zacz o hula . [@Al-

legro_Group]

(11) @TMobilePolska snil mi sie ip 5s a potem 

dzwonil facet z tmobile

@TMobilePolska ale niestety 5s nie zapro-

ponowal 

@TMobilePolska 

@u ytkownik no, co zrobisz, nic nie zro-

bisz...:( [@TMobilePolska]

(12) @SamsungPolska potwierdza, a Samsung 

mówi e plotki - LOL 

@SamsungPolska

@u ytkownik lol, ale by yby jaja, gdyby my 

zacz li potwierdza  informacje innych Þ rm. 

#think [@SamsungPolska]

Potoczno  w analizowanych przyk adach 

mo e by  interpretowana jako strategia grzecz-

no ci pozytywnej13 s u ca budowaniu relacji 

partnerskiej, zmniejszeniu dystansu i podkre-

laniu równo ci mi dzy rozmówcami14. 

Stosowanie zapo ycze

Oprócz wyra e  potocznych, cz sto korzysta 

si  z zapo ycze  oraz zwrotów w j zyku angiel-

skim, które s  stosowane jako elementy humo-

rystyczne, s u ce podkre leniu artobliwego 

charakteru interakcji. Wybrane zwroty pe ni  

tak e funkcj  ekonomizacji wypowiedzi, gdy  

s  krótsze od odpowiadaj cych im wyra e  

w j zyku polskim15. Jako e stosowane zwroty 

funkcjonuj  w pop-kulturze, a tak e w rodo-

wisku m odych u ytkowników j zyka, mog  

równie  s u y  podkre leniu przynale no ci do 

okre lonej spo eczno ci16. Dla przyk adu:

(13) @TMobilePolska Czy jak telefon ma sim-

lock na tmobile to b dzie na nim chodzi  

karta sim z heyah? Wiesz – #tweetme Nie 

wiesz - #RT x4

@TMobilePolska

@u ytkownik telefony TMPL nie maj  sim-

locków od baaaaaardzo d ugiego czasu;) 

wi c keep calm [@TMobilePolska]

(14) @SamsungPolska dzi ki za aktualizacje do 

5.0.2 na Tab S 8.4 WiFi teraz mog  gra  w wy-

magaj ce tytu y nie boj c si  o baterie :D

@SamsungPolska 

@u ytkownik Have fun ;) [@SamsungPolska]

(15) @TMobilePolska bo trzeba rozmawia ! JO .

@TMobilePolska 

@u ytkownik pewnie. czekdysa t [@TMo-

bilePolska]

(16) @SamsungPolska liczne s  :) 

@SamsungPolska

@u ytkownik ITZ BJUTIFUL [@Samsung-

Polska]
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Przyk ady wskazuj  na humorystyczne 

podej cie do u ywania angielskich terminów 

i zwrotów, co przejawia si  m.in. w stosowaniu 

zapisu fonetycznego wyra e . Ich artobliwy 

ton podkre laj  równie  emotikony17.

Stosowanie j zyka potocznego, s ownictwa 

m odzie owego, zapo ycze  oraz wspomnianych 

wy ej artów i ironii wiadczy o bezpo rednio ci 

i swobodzie nadawcy, o j zykowym „luzie”18. 

Powy sze zachowania j zykowe wiadcz  o wy-

korzystywaniu przez nadawców strategii akomo-

dacji socjolingwistycznej, tj. strategii grzeczno ci 

pozytywnej polegaj cej na u ywaniu odmiany 

j zykowej stosowanej przez odbiorców19. W tym 

przypadku – odmiany typowej dla mediów spo-

eczno ciowych w ogóle, co pozwala nadawcy 

uto sami  si  z odbiorc  oraz stworzy  relacj  

opart  na familiarno ci i bezpo rednio ci. 

Zalecenia i pro by

Zmniejszenie dystansu oraz formalno ci wypo-

wiedzi jest równie  widoczne w formie aktów 

zalece  i pró b. Jedn  z cz ciej wyst puj cych 

form zalece  s  wypowiedzi w trybie rozkazu-

j cym. W wypowiedziach rozkazuj cych szcze-

gólnie widoczny jest wysoki poziom kolokwial-

no ci na poziomie stosowanych rodków leksy-

kalnych. Warto tak e odnotowa  akty w formie 

skrótowej, jak w przyk adzie (19), w którym 

tre  aktu obejmuje jedynie akronim „dm”, 

czyli „direct message”, zalecaj c u ytkowniko-

wi kontakt za po rednictwem tego kana u. Za-

stosowany emotikon wydaje si  s u y  wzmoc-

nieniu grzeczno ci wypowiedzi i zmniejszeniu 

zagro enia „twarzy klienta” powodowanego 

skrótow  i bezpo redni  form  aktu:

(17) @Allegro_Group Jest ju  grubo po 12:00 

i adnych post pów na platformie inpost-u

@Allegro_Group 

@u ytkownik Trwa o to d ugo, ale od wczoraj 

wieczora jest ok. Je li nie, to dawaj zna . Spraw-

dzimy indywidualnie. [@Allegro_Group]

(18) @Allegro_Group w a nie próbowa am po-

nownie i znów transakcja anulowana... no 

có  poprosz  sprzedawc  o przesy k  za po-

braniem. Szkoda. 

@Allegro_Group 

@u ytkownik Je li znajdziesz chwil , rzu  

nam jednak temat przez formularz. B dzie-

my sprawdza . [@Allegro_Group]

(19) @TMobilePolska Dzie  dobry @TMobile-

Polska, chcia bym si  skontaktowa  telefo-

nicznie z biurem prasowym, ale na www jest 

tylko adres e-mail. Pomo ecie?

@TMobilePolska 

@u ytkownik dm :) [@TMobilePolska]

W przypadku rozmów telefonicznych cz sto 

wyst puj cym aktem s  pro by kierowane do 

klientów o zachowanie cierpliwo ci, podczas 

gdy konsultanci weryÞ kuj  okre lone infor-

macje20. W analizowanym materiale tak e od-

notowano typowe pro by o cierpliwo  w for-

mie pytania lub oznajmienia. Z wi ksz  cz -

stotliwo ci  wyst pi y jednak akty o podobnej 

funkcji illokucyjnej w formie aktów rozkazu-

j cych, wyra aj cych pro b  o czas na spraw-

dzenie i weryÞ kacj  okre lonych kwestii:

(20) @Allegro_Group Rozmawiali my ju  na ten 

temat. Ticket#19647353 I oczywi cie nie-

s usznie tak e dosta em negatywa.

@Allegro_Group 

@u ytkownik Ten ticket pojawi  si  w sys-

temie niedawno. Daj nam chwil  na odpo-

wied . [@Allegro_Group]

(21) @TMobilePolska napisa em, ale co  bez od-

powiedzi :(

@TMobilePolska 

@u ytkownik spokojnie, odpowiadamy na 
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wszystkie DM, ale czasem potrzebujemy 

troch  czasu eby wszystko ogarn  :) [@

TMobilePolska]

Przewa aj ca forma zalece  i pró b z zastoso-

waniem trybu rozkazuj cego potwierdza nie-

formalno , bezpo redni charakter interakcji 

i tendencj  do skracania dystansu. Stosowanie 

wypowiedzi w takiej formie mo e wynika  ze 

struktury i funkcji medium, m.in. z ogranicze  

d ugo ci wypowiedzi oraz stosowania mikro-

blogu przede wszystkim w celu szybkiego uzy-

skania wyja nie  i informacji. 

Akty odmowy

Oprócz aktów potwierdzaj cych dost pno  

danej us ugi oraz jej pozytywny charakter 

w analizowanej interakcji wyst puj  tak e akty 

odmowy, czyli akty, w których przedstawicie-

le przekazuj  klientom negatywne wiadomo ci 

dotycz ce oferty lub dost pno ci okre lonych 

us ug. Poniewa  takie akty stanowi  wypo-

wiedzi zagra aj ce wizerunkowi Þ rmy i mog  

przyczyni  si  do zmniejszenia satysfakcji 

klienta z danych us ug, zazwyczaj s  stosowane 

w formie obudowanej, pozwalaj cej na obni e-

nie ich negatywnego tonu21. 

Akty odmowy wyst puj ce w analizowa-

nym materiale cz sto maj  form  aktów nieobu-

dowanych grzeczno ciowo, w których mówi cy 

w sposób bezpo redni wskazuj  na brak infor-

macji na temat danej oferty lub na jej niedost p-

no . W wypowiedziach z regu y nie wyst pu-

j  akty towarzysz ce w formie dodatkowych 

wyja nie , które pozwoli yby na zmniejszenie 

negatywnego charakteru wypowiedzi. Jedynie 

w wybranych wiadomo ciach zastosowano mo-

dulanty maj ce na celu os abienie ich negatyw-

nego tonu („w chwili obecnej”, „na razie”):

(22) @SamsungPolska Czy jeste cie w posiada-

niu informacji na temat Samsung Cloud dla 

Galaxy S6, bo z tego co widzia em Note 4 

dosta  ostatnio?

@SamsungPolska

@u ytkownik Nie mamy informacji na ten 

temat. [@SamsungPolska]

(23) @SamsungPolska pojawi si  wersja ze slo-

tem kart sim 3g?

@SamsungPolska 

@u ytkownik ten model nie b dzie dost pny 

w Polsce. [@SamsungPolska]

(24) @SamsungPolska czy b dzie nowy Note 

w przysz ym roku?

@SamsungPolska 

@u ytkownik W chwili obecnej nie posiada-

my informacji na ten temat. [@SamsungPol-

ska]

(25) @TMobilePolska to b dzie d wi k podczas 

po czenia, a wersja mp3 dla by mo na 

by o us ysze  jako np. d wi k SMS tak e b -

dzie dost pna .

@TMobilePolska

@u ytkownik na razie nie planujemy takiej 

opcji [@TMobilePolska]

Warto tak e odnotowa  wypowiedzi, w których 

mówi cy w sposób artobliwy unikaj  odpo-

wiedzi na pytania oraz przekazania konkret-

nych informacji klientowi: 

(26) @Allegro_Group kiedy nowych kuponów 

mo na si  spodziewa  ? :)

@Allegro_Group 

@u ytkownik Tajemnica ;P [@Allegro_Group]

(27) @Allegro_Group A kiedy najblizsze kupony? 

W tygodniu czy dopiero nastepny weekend?

@Allegro_Group 

@u ytkownik Tego nie wiedz  najstarsi gó-

rale ;) [@Allegro_Group]

(28) @TMobilePolska Konkurs? Kto  powiedzia  

konkurs? Gdzie ten konkurs? :D

@TMobilePolska 

@u ytkownik hehe ju  niebawem :D

@TMobilePolska to czekam. Ale d ugo jesz-

cze? :P

@TMobilePolska 
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@u ytkownik nie zdradzamy naszych sekre-

tów :D [@TMobilePolska]

Akty w tym charakterze pozwalaj  mówi cym 

unikn  odpowiedzi negatywnej oraz przyzna-

nia si  do braku wiedzy na dany temat, a tym 

samym pozwalaj  na zmniejszenie zagro enia  

„twarzy mówi cego”. Warto jednak zauwa y , 

e zamieszczone wypowiedzi w sposób humo-

rystyczny wyra aj  wiadome niestosowanie si  

do polskiej normy nakazuj cej us u no  wobec 

konsumenta. wiadcz  o kreowaniu kole e skiej 

i równorz dnej relacji z klientami. S  to zacho-

wania nowe, niewyst puj ce standardowo w ko-

munikacji tradycyjnej, powsta e pod wp ywem 

kontekstu i konwencji zachowa  typowych dla 

mediów spo eczno ciowych.

Akty przyznania si  do winy

Klienci wykorzystuj  mikroblog tak e w celu 

sformu owania skargi na temat Þ rmy oraz 

wskazania problemów zwi zanych z korzysta-

niem z jej us ug. W interakcji handlowej typow  

i oczekiwan  reakcj  Þ rmy na skarg  dotycz c  

funkcjonowania Þ rmy s  akty przeproszenia, 

które pozwalaj  na odbudow  wizerunku Þ rmy 

oraz popraw  relacji z klientem. 

W analizowanym materiale po ród reakcji 

na skargi klientów, oprócz aktów przeprosze  

wyst puj  te  akty przyznania si  do winy, 

wypowiedzi zawieraj ce potwierdzenie b -

dów w wiadczonych us ugach, jak równie  

odpowiedzi o charakterze artobliwym. Dla 

przyk adu: 

(29) @Allegro_Group co tam si  znowu dzieje 

z tymi kuponami? Zakup dokonany (129,90), 

kuponów wykorzystanych 5/10, 3 dost p-

ne… i nie mog  u y .

@Allegro_Group 

@u ytkownik Co  si  wysypa o. Wyja niamy. 

Damy zna . [@Allegro_Group]

(30) @Allegro_Group S  jakie  problemy przy 

logowaniu ?

@Allegro_Group 

@u ytkownik No s ... Ale mamy nadziej  

i robimy wszystko, eby szybko to ogarn . 

[@Allegro_Group]

(31) @SamsungPolska Znów @SamsungPolska 

sobie wstydu narobi … „niepotwierdzonych 

plotek nie komentujemy”. Zosta o to: pic.

twitter.com/vU9NNCDKol

@SamsungPolska 

@u ytkownik zdarzy o si , ale ju  to popra-

wili my. Pan rozumiemy nieomylny 24/7? :) 

[@SamsungPolska]

(32) @Allegro_Group co  mi ta aplikacja @Alle-

gro_Group dzisiaj kiepsko dzia a ;/

@Allegro_Group 

@u ytkownik Mo e si  obrazi a, bo rzadko 

korzystasz? ;) [@Allegro_Group]

W tych aktach mówi cy przyznaj , e wyst pu-

j  problemy z okre lonymi us ugami. W cyto-

wanych wypowiedziach trudno jednak dostrzec 

wyrazy alu lub przeprosin czy jak kolwiek 

us u no  wobec klientów. Stosowane kolo-

kwializmy i arty podkre laj  raczej partnerski 

stosunek do konsumentów.

Akty niezgody i krytyki klienta

Warto odnotowa  wyst powanie aktów niezgo-

dy z odbiorc , poniewa  obrazuj  one specyÞ cz-

n  form  relacji mi dzy konsumentami a klien-

tami na analizowanych proÞ lach. Interakcja na 

proÞ lach Þ rm pokazuje, e us ugodawcy nie 

stroni  od dyskusji i wymiany zda  z klientami, 

od wypowiedzi krytycznych pod adresem klien-

tów, aktów odrzucaj cych negatywne komenta-

rze u ytkowników i przedstawiaj cych w asne 

zdanie na temat swojej dzia alno ci. Akty nie-

zgody przybieraj  form  wypowiedzi deklara-

tywnych, sugestii kierowanych do czytelnika 

z zastosowaniem wypowiedzi modalnych oraz 

wykrzyknie  w formie pyta  wyra aj cych 

zdziwienie wypowiadan  krytyk :

(33) @TMobilePolska Drogie @TMobilePolska, 

w ci gu ostatnich 6 dni dzwonili cie do mnie 

9 razy ze s abymi ofertami. Polecicie jakie-

go  normalnego operatora?

@TMobilePolska 

@u ytkownik mo e nast pnym razem Ty za-
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skocz swojego operatora i zadzwo  do nas 

zanim my zadzwonimy do Ciebie. Zobaczy-

my co z tego b dzie :) [@TMobilePolska]

(34) @Allegro_Group niestety @Allegro_Group ma 

to g boko w nosie dopóki hajs si  zgadza. 

@Allegro_Group 

@u ytkownik A có  to za kalumnie? ;) Kli-

kasz w link „Zg o  naruszenie zasad”. A my 

sprawdzamy temat :) [@Allegro_Group]

(35) @TMobilePolska O przepraszam, jest co  gor-

szego. Mianowicie jest to internet stacjonarny 

od @TMobilePolska. Chryste, co za padlina.

@TMobilePolska 

@u ytkownik co za hejty z samego rana na 

tym naszym tajmlajnie! DM please, if you 

dare;)) [@TMobilePolska]

Przytoczone wypowiedzi w sposób bezpo-

redni odpieraj  atak u ytkownika, wyra aj  

ch  podkre lenia w asnej warto ci, a przez 

to umniejszenia warto ci partnera interakcji 

– w tym przypadku klienta22. Podobnie jak 

w przypadku wspomnianych wcze niej ar-

tów, te akty pokazuj , e nadawcy nie stosuj  

si  do polskiej normy okazywania szacunku 

klientowi i traktowania klienta z wy szo ci . 

Akt niezgody jest aktem ryzykownym w przy-

padku komunikacji w zakresie handlu i us ug, 

bo mo e zagra a  „twarzy klienta”. Wyst po-

wanie takich wypowiedzi wydaje si  jednak 

wynika  z kontekstu – interakcja ma charakter 

publiczny, a u ytkownicy nie musz  ujawnia  

swojej prawdziwej to samo ci. Taki kontekst 

interakcji sprzyja wypowiedziom wysoce ne-

gatywnym, obra liwym czy nawet agresyw-

nym. Stosowanie aktów wyra nie odpiera-

j cych ataki klientów mo e stanowi  prób  

ochrony wizerunku Þ rmy. Us ugodawcy, jako 

grzeczno ciow  obudow  aktów wyra aj cych 

opini , stosuj  modulanty i emotikony podkre-

laj ce pozytywne nastawienie wobec odbior-

cy oraz lekki i artobliwy charakter interakcji, 

które os abiaj  krytyczny charakter komenta-

rza, a tym samym – zagro enie „twarzy od-

biorcy”.

Akty promocyjne i perswazyjne 

Wiadomo ci przesy ane przez u ytkowników 

obejmuj  równie  zapytania dotycz ce oferowa-

nych us ug. Odpowiadaj c na pytania klientów, 

Þ rmy potwierdzaj  dost pno  danej oferty oraz 

wskazuj  na jej pozytywny charakter. Wypowie-

dzi maj  charakter skrótowy – zawieraj  akty po-

twierdzenia lub akty ewaluacji oferty w formie 

fraz rzeczownikowych lub przymiotnikowych 

lub te  wypowiedzi o charakterze po rednim 

sugeruj ce klientowi zakup danego produktu. 

Stosowane emfazy („jasne”) oraz przymiotniki 

o silnym nacechowaniu pozytywnym („bardzo 

dobry”, „ wietny”) podkre laj  perswazyjny ton 

wiadomo ci. Podobnie stosowane emotikony 

s u  wzmocnieniu pozytywnego tonu wypo-

wiedzi. Mówi cy nie stosuj  jednak z o onych 

strategii perswazyjnych, nie staraj  si  wskaza  

na jakiekolwiek cechy danego produktu:

(36) @TMobilePolska pakiet Travel&Surf obej-

muje Norwegi ? ;)

@TMobilePolska 

@u ytkownik jasne, e tak :) [@TMobile-

Polska]

(37) Uwa acie za @SamsungPolska Galaxy A5 

2016 to b dzie dobry wybór?

@SamsungPolska

@u ytkownik bardzo dobry ;) [@Samsung-

Polska]

(38) Nowa zabawka ^^ No dobra, prezent dla 

Pauliny  @SamsungPolska @Samsung-

MobileSA 

@SamsungPolska 

@u ytkownik  wietny wybór :D @Sam-

sungMobileSA [@SamsungPolska]

(39) @SamsungPolska ale wietny... *.* i ten ból 

serduszka bo nie masz Samsunga ;-;

@SamsungPolska 
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@u ytkownik to mo na zmieni  ;) [@Sam-

sungPolska]

Wypowiedzi o charakterze reklamowym i pro-

mocyjnym wyst puj  zazwyczaj w formie upda-

tów, czyli postów adresowanych do wszystkich 

u ytkowników. Przytoczone przyk ady wska-

zuj  na wyst powanie aktów perswazyjnych 

równie  na poziomie interakcji indywidualnej.

Akty pozytywnego warto ciowania Þ rmy

W ród wypowiedzi wyst puj cych w interakcji 

nale y tak e wymieni  akty pozytywnego war-

to ciowania Þ rmy. W odró nieniu od wspomnia-

nych wczesniej aktów promuj cych konkretn  

ofert , w przytoczonych tutaj wypowiedziach 

mówi cy pozytywnie warto ciuj  sam  Þ rm . 

Te akty pojawiaj  si  z regu y w ramach repli-

ki pozytywnych opinii przedstawionych przez 

klientów. Chocia  w ród wypowiedzi mo na 

odnotowa  podzi kowania, uznawane za stan-

dardow  form  repliki aktów dodatniego warto-

ciowania23, cz ciej wyst puj  akty chwalenia 

si , potwierdzania pozytywnych opinii i ocen 

przedstawionych przez klientów. Wyst powa-

nie takich aktów mowy w analizowanym ma-

teriale potwierdza d enia do kreowania relacji 

opartej na za y o ci i partnerstwie24: 

(40) S ysza em na mie cie, e jak telewizor 4K, to 

tylko od @SamsungPolska. Prawda to?

@SamsungPolska 

@u ytkownik Co tu du o mówi  – prawda, 

sama prawda. :D [@SamsungPolska]

(41) @TMobilePolska rzeczywi cie dzia a :D 

Dzi ki!

@TMobilePolska 

@u ytkownik no widzisz :) Ka dy problem 

rozwi emy :) [@TMobilePolska]

(42) @Allegro_Group Content marketing w e-c-

ommerce na przyk adzie Allegro – warto 

czerpa  przyk ad: http://bit.ly/1DcFi1o  

@Allegro_Group 

@u ytkownik Z nas zawsze warto czerpa  :)

Nie tylko przyk ad ;) [@Allegro_Group]

Emotikony, obecne w ka dej z cytowanych wia-

domo ci, podkre laj  pozytywny ton wypowie-

dzi, a tak e jej artobliwy charakter, co mo e 

nieco os abi  moc illokucyjn  wiadomo ci. 

Stosowanie replik w podobnym kszta cie 

ma funkcj  perswazyjn  promuj c  pozytywny 

wizerunek Þ rmy. Forma wypowiedzi wydaje 

si  usprawiedliwiona w analizowanym kontek-

cie, bowiem wynika z komercyjnego charakte-

ru prowadzonego proÞ lu. 

Podsumowanie 
W interakcji pomi dzy us ugodawcami a klien-

tami analizowanych Þ rm na Twitterze trudno 

doszukiwa  si  przejawów „nadgorliwo ci 

grzeczno ciowej”25. Zachowania konsultantów 

cechuje natomiast rozchwianie grzeczno ciowe 

przejawiaj ce si  innowacyjno ci  w kszta to-

waniu interakcji z klientami. 

W interakcji na mikroblogach Þ rm, w po-

równaniu z interakcj  o charakterze handlowym, 

która przebiega w kontakcie twarz -w-twarz lub 

pisemnym, wyra nie zaznaczaj  si  tendencje 

do minimalizacji zachowa  grzeczno ciowych, 

skrótowo ci, bezpo rednio ci i nieformalno ci. 

W ród stosowanych rodków wyrazu, wcze niej 

rzadko wyst puj cych w kontaktach neutral-

nych, nale y wyró ni  u ywanie wyra e  po-

tocznych i zwrotów zaczerpni tych z kr gu pop-

kultury, kreatywnego podej cia do zapo ycze , 

wypowiedzi ironicznych, artobliwych, a tak e 

przypadki krytyki klientów. Nieszablonowo , 

23 M. Marcjanik, Polska grzeczno …, dz. cyt., s. 132.
24 Tam e, s. 136.
25 G. Ptaszek, „Klient nasz pan” – j zykowe wyk adniki…, dz. cyt., s. 111.
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kreatywno , potoczno  powoduj  rozlu nie-

nie kontaktu, zapobiegaj  sztywno ci j zykowej 

i urozmaicaj  wypowied . 

W interakcji widoczne jest przenoszenie 

norm typowych dla komunikacji w kontaktach 

nieoÞ cjalnych, przyjacielskich do kontaktów 

w interakcji handlowej, co potwierdza proces 

demokratyzacji grzeczno ci26, który przejawia 

si  w tendencji do skracania dystansu mi dzy 

rozmówcami. Mo na stwierdzi , e wysoki 

stopie  familiarno ci, stosowanie praktyk j -

zyka codziennej interakcji staj  si  konwencj  

w interakcji handlowej w mediach spo eczno-

ciowych27. 

Charakter interakcji oraz stosowane praktyki 

wskazuj  na widoczny wp yw medium komuni-

kacji. Prymarn  funkcj  mediów spo eczno cio-

wych jest utrzymywanie kontaktów nieoÞ cjal-

nych, towarzyskich i przyjacielskich. Wykorzy-

stanie ich do interakcji biznesowej o prymarnie 

neutralnym charakterze stanowi przyk ad roz-

szerzenia roli tych mediów. Na kszta t interakcji 

wp ywa tak e proÞ l typowych u ytkowników 

Twittera – s  to osoby przewa nie m ode, dla 

których media spo eczno ciowe stanowi  jedn  

z g ównych form komunikacji, a cz sto tak e 

jedno z podstawowych róde  informacji.

Bior c pod uwag  powy sze, mo na si  

zastanawia , czy nieformalno  i bezpo red-

nio  w analizowanym materiale stanowi  

wyznacznik niegrzeczno ci. Grzeczno  j zy-

kowa cz sto jest uto samiana z formalno ci . 

Formalno  wyra a obiektywno  i powag , 

a tak e dystans i szacunek, powi zane z grzecz-

no ci 28. Jak jednak zauwa a SiÞ anou29, grzecz-

no  i formalno  stanowi  dwie ró ne zmien-

ne. Jak twierdzi badaczka, nieformalno  mo e 

by  uto samiana z niegrzeczno ci , je li po-

jawia si  w nieodpowiednim kontek cie, je li 

zachodzi rozd wi k pomi dzy oczekiwanymi 

a rzeczywistymi zachowaniami pragmatycz-

nymi30. Wydaje si , e potoczno  i niefor-

malno  zachowa  w analizowanej interakcji 

niekoniecznie jest oznak  niegrzeczno ci. Od-

zwierciedla bowiem zachowania typowe dla 

interakcji w mediach spo eczno ciowych, gdzie 

tradycyjnie pojmowana formalno  oraz pod-

kre lanie dystansu spo ecznego s  rzadko spo-

tykane. Trudno wi c orzeka  o niestosowno ci 

opisanych tutaj zachowa . Cho  relacja mi dzy 

uczestnikami komunikacji ma nadal charakter 

neutralny, wi kszy wp yw na kszta t interakcji 

wydaj  si  mie  wspomniane ju  cechy partne-

rów interakcji oraz forma komunikacji. Ponie-

wa  wypowiedzi sprzedawców i us ugodaw-

ców s  cz sto aktami reaktywnymi, replikami 

wypowiedzi u ytkowników, kszta t interakcji 

jest niejako dyktowany przez klientów, a wy-

powiedzi przedstawicieli Þ rm odzwierciedlaj  

ch  dostosowania si  do ich j zyka, co mo na 

okre li  jako przyk ad stosowania strategii ako-

modacji socjolingwistycznej31. 

Analiza zaprezentowana w tym materiale 

przedstawia jedynie wst pne obserwacje na te-

mat zachowa  grzeczno ciowych w interakcji 

handlowej na Twitterze. Zbadanie wi kszego 

korpusu wiadomo ci, obejmuj cego interakcj  

z innych sektorów us ug, z pewno ci  pozwoli-

aby na wykazanie stopnia powszechno ci opi-

sanych zachowa  grzeczno ciowych. 


