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A A KRAWCZUK 
N a r o d o w y  U n i w e r s y t e t  L w o w s k i  i m .  I w a n a  F r a n k i  

„Pogranicza” polsko-ukrai skie.  
Co zbli a i co oddala polsk  grzeczno  j zykow   

w kraju i na Ukrainie 

1. „Pogranicza” j zyka polskiego i polskiej etykiety j zykowej na Ukrainie 

Wszelkiego rodzaju pogranicza zawsze stanowi  obiekt zainteresowa , nie 
tylko naukowych. To, co si  mie ci w prokrustowym o u schematów i ry-
gorów, zazwyczaj nie stanowi przestrzeni inspiruj cej do bada . To nato-
miast, co peryferyczne – cz ce w sobie ró norodno ci – jest o wiele cie-
kawsze, gdy  daje grunt do interpretacji i dyskusji. 

Swoistym pograniczem jest ka dy j zyk wyuczony jako obcy, poniewa  -
czy w sobie – przynajmniej na pewnych etapach jego poznawania – cechy 
kodu przyswajanego z cechami kodu rodzimego. Tak samo jak kody, zderzaj  
si  i nawarstwiaj  ca e skrypty kulturowe, zwi zane z dwoma j zykami – oj-
czystym oraz obcym. „Pograniczne” w tym sensie s  te  odmiany polonijne 
j zyka polskiego – s  one bowiem naznaczone wp ywami interferencyjnymi 
j zyka dominuj cego w kraju, w którym funkcjonuje dany wariant polonijny. 

„Pogranicza” j zykowo-kulturowe polsko-ukrai skie1, którym po wi cam 
artyku , s  obecnie przedmiotem wartym szczególnej uwagi badacza, gdy  s  

                                                           

1 U ywam tu terminu „pogranicza” w znaczeniu odbiegaj cym od tego przyj tego w pra-

cach j zykoznawczych po wi conych funkcjonowaniu j zyka polskiego na terenach innych 

pa stw granicz cych z Polsk . Zatem „pogranicza polsko-ukrai skie” w niniejszym tek cie to 

nie tylko zjawiska odnoszone do tzw. polszczyzny po udniowokresowej. Zakres poj cia 

„pograniczy” – jako „miejsc” (rozumianych nie tylko geograficznie) wzajemnych wp ywów 

j zykowo-kulturowych polsko-ukrai skich – rozci gam zarówno na j zyk osób polskiego 

pochodzenia mieszkaj cych obecnie na ca ej Ukrainie (nie tylko na terenach dawnych Kresów 
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to „pogranicza” bardzo „ ywe”, „dynamiczne” – szybko si  zmieniaj ce 
i rozwijaj ce. Dotyczy to zarówno j zyka Polonii2, jak i polszczyzny osób 
pochodzenia ukrai skiego, które ucz  si  jej jako j zyka obcego. Obecnie na 
Ukrainie te dwie odmiany j zykowe w niewielkim stopniu si  ró ni . Za-
równo Ukrai cy ucz cy si  polszczyzny, jak i osoby polskiego pochodzenia, 
które do wiadczaj  wp ywów wschodnios owia skich na swój j zyk polski 
(jako odziedziczony), ulegaj  z regu y tym samym interferencjom. M oda 
Polonia cz sto – tak samo jak m odzi Ukrai cy – uczy si  polszczyzny 
w szko ach lub na kursach j zykowych zgodnie z metodami glottodydak-
tycznymi. Wiadomo, e w metodyce nauczania tych dwu grup powinny by  
ró nice3, ale w praktyce edukacyjnej na Ukrainie rozró nienia dydaktyczne 
niezbyt cz sto bywaj  konsekwentnie wprowadzane. Czasami te  nie ma 
takiej potrzeby – najm odsze pokolenie Polaków na Ukrainie cz sto musi si  
uczy  polszczyzny w szko ach ( rednich, a cz ciej – sobotnich) niemal od 
podstaw, gdy  ci g o  w wynoszeniu z domu znajomo ci j zyka polskiego 
by a w drugiej po owie ubieg ego stulecia zak ócona. Faktem za  oczywi-
stym i napawaj cym optymizmem jest obecnie bardzo du e zainteresowanie 
na Ukrainie nauk  lub doskonaleniem j zyka polskiego. St d te  ta polszczy-
zna „pogranicza” jest w stanie aktywnego „ruchu” i rozwoju, a jednocze nie 
oscylowania mi dzy polszczyzn  ogóln  a j zykiem ukrai skim (na wscho-
dzie i po udniu Ukrainy – rosyjskim). D c w swoich realizacjach j zyko-
wych do maksymalnego zbli enia si  do j zyka ogólnopolskiego, u ytkowni-
cy polszczyzny na Ukrainie ci gle s  jednak nara ani na „oddalaj ce” od niej 
wpadki interferencyjne, z których wiele mo e by  niebezpiecznych ze 
wzgl du na ewentualne powstawanie zak óce  komunikacyjnych w interak-
cjach z rodzimymi u ytkownikami j zyka w kraju4. 

                                                                                                                                   

Po udniowo-Wschodnich), jak i na polszczyzn  osób ukrai skoj zycznych ucz cych si  jej 

jako j zyka obcego. 
2 W literaturze przedmiotu pod terminem „Polonia” rozumie si  cz ciej emigracyjn  lud-

no  polsk , co nie jest zgodne z sytuacj  osób polskiego pochodzenia mieszkaj cych na 

Ukrainie. U ywam tego terminu ze wzgl du na ekonomiczno  wyk adu, zwa aj c m.in. te  

na fakt, e same rodowiska polskie na Ukrainie z tym poj ciem si  identyfikuj . 
3 Por. np.: E. Lipi ska, A. Seretny, Ucz cy si  j zyka polskiego jako obcego/drugiego w rodowisku 

endolingwalnym – ich umiej tno ci i potrzeby, „Kwartalnik Polonicum” 2012, nr 12. 
4 Por. np. o tym w: A. Krawczuk, B dy j zykowe w polszczy nie Ukrai ców powoduj ce zak ócenia ko-

munikacji z Polakami, w: I. Masoj , H Soko owska, red., To samo  na styku kultur, Vilniaus pedagogi-

nio universiteto leidykla, Vilnius 2011; A. Krawczuk, Gramatyka i uspisznist’ komunikaciji (deszczo 

z pols’ko-ukrajins’kyh gramatycznyh kontrastiw), w: W. Czornij, red., Prob emy s owjanoznawstwa. Zbirnyk 

naukowych prac, wyp. 61, Lwiws’kyj nacionalnyj uniwersytet im. Iwana Franka, Lwiw 2012. 
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W niniejszym artykule chcia abym zilustrowa  te procesy „zbli ania si ” 
i „oddalania” polszczyzny realizowanej na Ukrainie i j zyka ogólnopolskiego 
na przyk adzie form i funkcji niektórych aktów grzeczno ci j zykowej. Pra-
gn  jednak skupi  si  wy cznie na tych zjawiskach polskiej etykiety j zyko-
wej realizowanej na Ukrainie, które odbiegaj  od tradycyjnych norm ogól-
nopolskich w tym zakresie. Nie s  to, jak mo e si  na pocz tku wydawa , 
wy cznie zjawiska oddalaj ce grzeczno  polsk  na Ukrainie od tej krajo-
wej. Okazuje si , e w a nie interferencje z j zyka ukrai skiego mog  tak e 
przyczynia  si  do „przybli ania” polskiej etykiety j zykowej na Ukrainie do 
krajowej, ale (co wa ne!) do tej innowacyjnej, nie do ko ca jeszcze zaapro-
bowanej przez norm  ogólnopolsk  – do etykiety, reprezentuj cej nie trady-
cyjny, lecz tworzony obecnie nowy, bardziej liberalny ni  do niedawna, mo-
del polskiej grzeczno ci j zykowej. 

A zatem na podstawie analizy osobliwo ci – na tle ogólnopolskim – 
grzeczno ci polskoj zycznej zarówno przedstawicieli miejscowej Polonii, jak 
i osób ukrai skoj zycznych poznaj cych polszczyzn  jako j zyk dla siebie 
obcy, mo na, jak si  wydaje, wyodr bni  dwie odmienne „strefy” badanej 
etykiety lokalnej – 1) zbli aj c , ale te  2) oddalaj c  polskoj zyczne rodo-
wisko Ukrainy i polsk  spo eczno  j zykow  w kraju. 

Wzajemne „przybli anie” tych dwu – na Ukrainie i w Polsce – etykiet j -
zykowych ujawnia si  w pokrywaniu si  swoistych, odbiegaj cych od trady-
cyjnych norm ogólnopolskich, form polskiej grzeczno ci na Ukrainie 
z ogólnopolskimi innowacjami pragmatycznoj zykowymi – nowymi przeja-
wami liberalnej odmiany polskiego modelu etykiety j zykowej. Jednocze nie 
istnieje potencjalna przestrze  ryzyka zak óce  komunikacyjnych przy zde-
rzeniu si  wybranych interferencyjnych form polskiej etykiety „ukrai skiej” 
z krajow . Takie z kolei zwyczaje j zykowe „oddalaj ” polsk  grzeczno  
j zykow  na Ukrainie od etykiety ogólnopolskiej. 

2. Materia  i metodologia bada  

ród a materia u badawczego s  nast puj ce: 
– j zyk mówiony u ywany w rodowiskach polskoj zycznych na Ukrai-

nie – wypowiedzi zas yszane w rozmowach prowadzonych w j zyku 
polskim; 

– j zyk pisany zamieszczony w gazetach polskoj zycznych, które ukazuj  
si  obecnie na Ukrainie (zbadano 92 numery gazet: „Gazeta Lwowska” 
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(Lwów), „Kurier Galicyjski” (Lwów), „Lwowskie Spotkania” (Lwów), 
„Dziennik Kijowski” (Kijów), „Mozaika Berdyczowska” (Berdyczów), 
„Gazeta Polska” ( ytomierz) z lat 2001–2012); 

– wypowiedzi ustne oraz pisemne uczniów polonijnych i studentów po-
lonistyki, które s  albo spontanicznymi aktami mowy, albo te  wyni-
kiem wykonanych przez te osoby specjalnych zada  w zakresie u y-
wania form polskiej etykiety j zykowej; 

– kilka rodzajów ankiet (ogólna liczba osób ankietowanych – 354): 

jedna zawiera test wielokrotnego wyboru, na który odpowiedzi 

udzieli o 78 respondentów – osób polskiego pochodzenia zamiesz-

ka ych w obwodach: lwowskim, chmielnickim, winnickim, tarnopol-

skim, ytomierskim, kijowskim, wo y skim, a tak e w Równem, 

Czernihowie i Dniepropietrowsku; trzy inne typy ankiet zawiera y 

test wyboru oraz pytania otwarte – 79 ankiet przeprowadzono w ród 

nauczycieli szkolnych, 33 – w ród wyk adowców j zyka polskiego na 

ukrai skich uniwersytetach (s  to uczelnie Lwowa, Kijowa, Iwano-

-Frankiwska, ucka, Tarnopola, Ostroga, Drohobycza, Dniepropie-

trowska, Berdia ska, Doniecka); cztery typy ankiet zebrano w ród 

studentów polonistyki Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. 

Iwana Franki ( cznie badaniami obj to 164 studentów). 

Kontrastowanie cech badanej etykiety z ogólnopolsk  jest do pewnego 

stopnia utrudnione przez rozmycie norm pragmatycznoj zykowych 

wspó czesnej polszczyzny. U ytkownicy j zyka polskiego miewaj  w t-

pliwo ci poprawno ciowe (czy raczej sprawno ciowe) dotycz ce stoso-

wania form grzeczno ci – mam tu na my li tych wiadomych j zykowo 

Polaków, którzy np. kieruj  swoje pytania dotycz ce norm komunikacyj-

nych do internetowych poradni j zykowych. I nawet zdarza si , e j zy-

koznawcy – specjali ci od kultury j zyka polskiego – maj  niejednakowe 

opinie na temat tej samej innowacji etykietalnoj zykowej5. St d u ywany 

                                                           

5 Np. zarówno w s ownikach j zyka polskiego, jak i w poradnikach z kultury j zyka mo na 

si  spotka  z nieco odmienn  ocen  normatywn  drugoosobowej formy czasownika przy 

zaimku honoryfikatywnym w liczbie mnogiej (typu pa stwo byli cie/jeste cie/b dziecie). Sami 

j zykoznawcy zwracaj  uwag  na niejednolito  postaw normatywistów wobec form tego 

typu, por. np. wypowiedzi Miros awa Ba ki na ten temat: „Pytanie to wielokrotnie kierowano 

do naszej poradni, a w odpowiedziach ujawni y si  ró nice mi dzy ekspertami”; „Ocena 

konstrukcji typu Czy macie Pa stwo… bywa ró na (…). Znam nawet osoby w rodowisku 

j zykoznawczym, które uwa aj , e Macie Pa stwo… to b d gramatyczny (bo s owo Pa stwo 

powinno mie  czasownik w 3. osobie) albo stylistyczny (analogiczny do Masz Pan zegarek?)”; 
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tu termin „etykieta ogólnopolska” jest niezbyt precyzyjny, gdy  owa 

„ogólno ” wydaje si  nieco wzgl dna – z powodu jej du ego zró nico-

wania (np. pokoleniowego) czy te  wskutek nieproporcjalnego ulegania 
u ytkowników j zyka wp ywom liberalnej etykiety zachodniej, jak rów-

nie  ze wzgl du na niejednoznaczno  jej ocen normatywnych. Niemniej 

jednak w a nie do tej „ogólnopolskiej” normy etykietalnej – w pewnym 

sensie skodyfikowanej6 w wydanych dotychczas poradnikach j zyko-

wych7, a tak e przedstawianej na stronach elektronicznych poradni j zy-

kowych8 i dodatkowo konsultowanej w rozmowach ze specjalistami 

w zakresie kultury j zyka – b d  si  odwo ywa , by ujawnia  osobliwo ci 

polskoj zycznej etykiety na Ukrainie. 

3. Co zbli a polsk  etykiet  j zykow   
w kraju i na Ukrainie? 

W tabeli 1 przedstawiam najbardziej wyraziste swoiste cechy polskiej 
grzeczno ci j zykowej na Ukrainie, maj ce potwierdzenie niemal we wszyst-
kich przedstawionych wcze niej rodzajach róde  materia u badawczego. 
Zaznaczone formy odbiegaj  od tradycyjnej normy ogólnopolskiej, ale 
w du ym stopniu pokrywaj  si  z innowacjami pragmatycznymi wspó cze-
snej polszczyzny. 

                                                                                                                                   

„Niektórych razi ta druga forma [Pa stwo ogl dacie], inni nie widz  w niej nic z ego” 

(http://poradnia.pwn.pl/). Inne przyk ady, ilustruj ce rozmyto  wspó czesnych norm 

etykietalnoj zykowych, zob. w przygotowanym do druku artykule: A. Krawczuk, O wzgl d-

no ci normy w zakresie ogólnopolskiej etykiety j zykowej – rzutowanie na sytuacj  j zyka polskiego na 

Ukrainie. 
6 W odniesieniu do zasad komunikacji j zykowej, jak pisz  Bogus aw Dunaj i Miro-

s awa Mycawka, „mo na mówi  o normie, zreszt  bardziej rozchwianej, natomiast kody-

fikacja mo e przybiera  co najwy ej posta  pewnych zalece  dotycz cych procesu ko-

munikowania si  (…)” (B. Dunaj, M. Mycawka, Norma i kodyfikacja, w: A. Piotrowicz, 

K. Skibski, M. Szczyszek, red., Kszta towanie si  wzorów i wzorców j zykowych, Wyd. Pozna -

skie, Pozna  2009, s. 69). 
7 Np.: H. i T. Zgó kowie, J zykowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik pos ugiwania si  polszczyzn  

w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich, Wyd. Kantor Wydawniczy SAWW, Pozna  1993; A. Mar-

kowski, J zykowa grzeczno  po polsku, w: tego , Jak dobrze pisa  i mówi  po polsku, Wyd. Reader's 

Digest, Warszawa 2000; M. Marcjanik, ABC grzeczno ci j zykowej, w: M. Ba ko, red., Polszczyzna 

na co dzie , Wyd. PWN, Warszawa 2006; M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik j zykowego 

savoir-vivre’u, Wyd. PWN, Warszawa 2009. 
8 Np.: http://poradnia.pwn.pl/, http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/ 
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Tabela 1. Odst pstwa od tradycyjnej normy ogólnopolskiej w polskiej etykiecie j zykowej na Ukrainie, 
które pokrywaj  si  z innowacjami pragmatycznymi w polszczy nie krajowej 

Zjawisko polskiej EJ 
na Ukrainie 

Przyk ad 
Tradycyjna norma 

ogólnopolska 
Przyk ad 

Forma adresatywna 

„pan/pani + imi ”, 

stosowana w kon-

takcie oficjalnym 

Szanowny i Drogi 

Panie Leszku! (gaz.)

Forma adresatywna 

„pan/pani + tytu ” 

Szanowny (i Drogi) 

Panie Profesorze! 

Wyraz pan/pani, 

umieszczany przed 

rzeczownikiem 

antroponimicznym 

lub tytularnym w 

u yciach referuj -

cych tekstów narra-

cyjnych 

Recenzja na publikacj  

politologa, dr hab. 

Olega K(…)-ry9, 

zatytu owana (…). 

Pan Oleg K(…)-ra 

po wi ca oddzielny 

podrozdzia  wspó pra-

cy (…) (gaz.)

Pomijanie wyrazu 

pan/pani 

Recenzja publikacji 

politologa, dr. hab. 

Olega K(…)-ry, 

zatytu owana (…). 

Oleg K(…)-ra po wi -

ca oddzielny podroz-

dzia  wspó pracy (…) 

Zwracanie si  w 

sytuacji oficjalnej do 

zgromadzonych 

osób na wy  

Szanowni Pa stwo! 

(…) Najszczególniej-

sze s owa podzi kowa-

nia kieruj  dzi  do 

wszystkich tu zebra-

nych, cz onków naszej 

organizacji, bo Wy 

jeste cie (…) (gaz.)

Zwracanie si  na 

pa stwo (panie, pano-

wie) 

Szanowni Pa stwo! 

(…) Najszczególniej-

sze s owa podzi kowa-

nia kieruj  dzi  do 

wszystkich tu zebra-

nych, cz onków naszej 

organizacji, bo to 

Pa stwo s  (…) 

U ywanie w sytuacji 

oficjalnej czasowni-

kowych form 2. os. 

lm przy wyrazach 

pa stwo, panie, pano-

wie 

Odpowiedzi uzyska-

cie Pa stwo na 

amach naszego pisma 

(gaz.) 

U ywanie w sytuacji 

oficjalnej czasowni-

kowych form 3. os. 

lm 

Odpowiedzi uzyskaj  

Pa stwo na amach 

naszej gazety 

Stosowanie formy 

adresatywnej prosz  

pani  z b dn  

rekcj  

Prosz  pani , chcia-

am zapyta  (…) 

(mów.) 

 Prosz  pani, chcia am 

zapyta  (…) 

Ka de z przedstawionych w tabeli zjawisk polskoj zycznej etykiety na 
Ukrainie ma nowsze lub starsze pragmalingwistyczne odpowiedniki innowa-
cyjne w polszczy nie ogólnej, reprezentuj ce nowo kszta towany w niej 
model grzeczno ci j zykowej. Niemniej jednak, je li w takich sytuacjach 
mo na mówi  o wp ywie na polszczyzn  na Ukrainie ogólnopolskiej warian-

                                                           

9 Tu i dalej w przyk adach prasowych unikam podawania pe nej wersji nazwisk, poniewa  

s  one autentyczne. 
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cji innowacyjnej w zakresie zwyczajów grzeczno ciowych, to wydaje si , e 
ten wp yw jest du o mniejszy ni  oddzia ywanie na miejscow  polsk  etykie-
t  j zyka ukrai skiego lub innych czynników „wewn trznych”. Przemawia 
za tym chocia by fakt, e te swoiste formy polskiej grzeczno ci j zykowej na 
Ukrainie charakterystyczne s  tak e dla tych (starszych) u ytkowników pol-
szczyzny, którzy maj  dzisiaj bardzo ograniczone kontakty ze wspó czesnym 
uzusem ogólnopolskim. 

Zwracanie si  do adresata w ka dej sytuacji sformalizowanej na „pan/pani + 
imi ” jest wspierane neutralnymi pod wzgl dem grzeczno ci odpowiednikami 
ukrai skimi (np.  !), które mog  by  poprawnie u ywane w j zyku 
ukrai skim w kontakcie oficjalnym, a tak e – jak si  wydaje (potwierdzaj  to 
dane ankietowe) – ten typ zwracania si  stanowi dla wspólnoty polonijnej znak 
„bycia swoim”, „bycia Polakiem”. Nadu ywanie – z perspektywy normy ogól-
nopolskiej – wyrazów pan/pani przed antroponimami w u yciach referuj cych 
tekstów narracyjnych wynika z ch ci wyra ania szacunku, a jednocze nie pod-
kre lenia polskoj zyczno ci kontaktu10 (jak potwierdzaj  wyniki ankiet, wyraz 
pan dla wielu u ytkowników polszczyzny na Ukrainie konotuje „polsko ”). 

Niekonsekwentne stosowanie w tym samym kontek cie wyrazów pa stwo 
(panowie, panie) i wy to nie tyle próby „ocieplania” kontaktu (jak mog oby to 
by  odbierane w polszczy nie ogólnej), ile uleganie interferencjom j zyka 
ukrai skiego. Zazwyczaj przy realizacji polskoj zycznych aktów mowy, za-
wieraj cych te wyrazy, sam zwrot adresatywny jest zgodny z norm , co jest 
do pewnego stopnia zapewniane podobnym brzmieniem ukrai skiego od-
powiednika adresatywnego (por. Szanowni Pa stwo! –  !). 
Dalej jednak pojawia si  w tej strukturze niestosowny zaimek wy – pod 
wp ywem odpowiednika formalnego w j zyku ukrai skim , który w tym 
j zyku funkcjonalnie mo e by  honoryfikatywny. A zatem, u ywaj c struktu-
ry typu Szanowni pa stwo, chc  wam przedstawi  naszego go cia (…) (stud., pis.), 
u ytkownik polszczyzny polonijnej lub jpjo z regu y bezmy lnie kalkuje 
konstrukcj  ukrai sk , nie zastanawiaj c si  nad konieczno ci  zastosowania 
dla polszczyzny innej pronominalnej formy honoryfikatywnej. 

Z kolei gramatyczne odst pstwa od obowi zuj cej normy ogólnopolskiej 
mog  by  powodowane wewn trznie motywowan  ekonomiczno ci , usu-
waj c  wyj tki z systemu (prosz  pani , pa stwo b dziecie), a poparcie tych form 

                                                           

10 Dok adniejsz  analiz  funkcji wyrazów pan/pani, u ywanych referencyjnie w tekstach 

prasy polskoj zycznej ukazuj cej si  na Ukrainie, zob. w z o onym do druku artykule: 

A. Krawczuk, Struktury referuj ce z wyrazami „pan/pani” w polskoj zycznej prasie na Ukrainie: grzecz-

no  czy niegrzeczno ?, „Kszta cenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 20. 
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uzusem ogólnopolskim11 tylko utwierdza u ytkowników polszczyzny na 
Ukrainie w przekonaniu, e struktury te s  w a ciwe. 

Tak wi c wyró nione w Tabeli 1 cechy polskiej etykiety j zykowej na Ukrai-
nie, odbiegaj ce od tradycyjnych norm ogólnopolskiej grzeczno ci j zykowej, 
motywowane s  przede wszystkim brakami kompetencji komunikacyjnej 
i j zykowej u ytkowników, a jednocze nie s  skutkiem interferencji j zyka 
ukrai skiego czy te  rezultatem dzia ania mechanizmów pragmatycznych, 
zwi zanych z warunkami funkcjonowania wspólnoty polskiej w otoczeniu 
innoj zycznym. W polszczy nie ogólnej powstawanie tych innowacji ma swo-
je pod o e – w gr  wchodzi czynnik pokoleniowy (w cznie z brakami kom-
petencyjnymi wielu m odych Polaków), d enie do ekonomiczno ci, moda na 
luz, demokratyzacja j zyka i komunikacji. W praktyce za  polszczyzna na 
Ukrainie i j zyk ogólnopolski maj  dzisiaj szereg podobnych odst pstw od 
tradycyjnej normy komunikacyjnoj zykowej w zakresie j zykowego savoir-
-vivre’u, których przyczyny jednak mog  mie  motywacje odmienne w przy-
padku j zyka Polaków w kraju i polszczyzny realizowanej na Ukrainie. 

4. Co oddala polsk  etykiet  j zykow  w kraju i na Ukrainie? 

Swoiste cechy polskoj zycznej etykiety na Ukrainie mog  nie tylko przybli a  
j  do obecnej – zmieniaj cej si  – grzeczno ci j zykowej ogólnopolskiej, lecz 
tak e od niej oddala . W tabeli 2 podaj  przyk ady tych zjawisk polskiego savoir-
-vivre’u j zykowego na Ukrainie, które, jak si  wydaje, w ma ym (jeszcze) stop-
niu odpowiadaj  stanom i procesom w obr bie obecnej polszczyzny ogólnej. 

Tabela 2. Odst pstwa od normy ogólnopolskiej w zakresie etykiety j zykowej na Ukrainie, które nie maj  
odpowiedników w polszczy nie ogólnej albo maj  odpowiedniki wyst puj ce (na razie) rzadko 

Zjawisko polskiej EJ 
na Ukrainie 

Przyk ad 
Norma  

ogólnopolska 
Przyk ad 

Budowanie aktów 

ycze  za pomoc  

wyrazów wita , 

witanie, powitanie 

Zespó  (…) wita 

biskupa Witalija 

Skom(…)-go w dniu 

urodzin (gaz.)

Sk ada  yczenia, 

yczy  (…) 

Zespó  (…) sk ada 

yczenia urodzinowe 

biskupowi Witalijowi 

Skom(…)-mu 

Budowanie aktów 

ycze  za pomoc  

wyrazów pozdrawia , 

pozdrowienia

Chc  pa stwa po-

zdrowi  z tym 

wi tem (zas .) 

Sk ada  yczenia, 

yczy  (…) 

Z okazji tego wi ta 

chc  yczy  pa stwu 

(…) / z o y  pa -

stwu yczenia (…) 

                                                           

11 W którym dzia a ta sama tendencja do ekonomiczno ci – uproszczenia i u atwienia 

wspomnianych form gramatycznych. 
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Budowanie aktów 

ycze  za pomoc  

wyrazów gratulowa , 

gratulacje 

Serdecznie gratuluj  

z urodzinami! (stud.) 

Sk ada  yczenia, 

yczy  (…) 

Sk adam serdeczne 

yczenia urodzinowe 

Budowanie aktów 

gratulacji za pomo-

c  wyrazów wita , 

witanie, powitanie 

Zda am egzamin! – 

No to witam ci ! 

(uczn.) 

Sk ada  gratulacje, 

gratulowa  (…) 

Zda am egzamin –

Gratuluj ! 

Budowanie aktów 

gratulacji za pomo-

c  wyrazów pozdra-

wia , pozdrowienia 

Mam dzisiaj pi  

punktów! – No to 

pozdrawiam! 

(stud.) 

Sk ada  gratulacje, 

gratulowa  (…) 

Mam dzisiaj pi  

punktów! – No to 

gratuluj ! 

Budowanie aktów 

pozdrowie  za 

pomoc  wyrazów 

wita , witanie, powita-

nie 

Witam z Krakowa! 

(stud.); 

Moje witanie Mykole 

(stud.) 

Pozdrawia , przesy a  

pozdrowienia 

Pozdra-

wiam/(przesy am) 

pozdrowienia z 

Krakowa!; 

Moje pozdrowienia 

dla Myko y

Zwracanie si  do 

pojedynczego 

adresata 

w sytuacji sformali-

zowanej na wy 

Dzi kuj  Wam, pani 

Wiktoria, za wyciecz-

k  (…) (gaz.) 

Zwracanie si  do 

pojedynczego 

adresata 

w sytuacji sformali-

zowanej na pan/pani

Dzi kuj  pani (…) 

Forma adresatywna 

„pan/pani + nazwi-

sko”, stosowana w 

kontakcie oficjal-

nym12 

Pani Du(…)icz! 

Pani  nasza szko a 

tak kocha (…) 

(zas .); 

Szanowny Panie 

Kry ski! (ank., tytu  

rozpoczynaj cy list)

Forma adresatywna 

„pan/pani + tytu ” 

Pani prezes! (…); 

Szanowny Panie 

(Profesorze)! 

                                                           

12 Tego typu u ycia, cz sto z imieniem i nazwiskiem, obecne s  te  w „strefie innowacyj-

nej” wspó czesnej polszczyzny ogólnej (zob. np. M. Marcjanik, O niestosowno ci komunikacyjnej 

na materiale j zykowych zachowa  grzeczno ciowych, w: M. Kita, red., M. Czempka-Wewióra, 

M. lawska, wspó udz., B d j zykowy w perspektywie komunikacyjnej, Wy sza Szko a Zarz dzania 

Marketingowego i J zyków Obcych w Katowicach, Katowice 2008, s. 158; 

http://poradnia.pwn.pl/ [dost p: 29.06.2012]), mog yby wi c one znale  si  w Tabeli 1. 

Wydaje si  jednak, e nie maj  one na razie tak szerokiego i powszechnego zakresu, jak np. 

podane w Tabeli 1 zwracanie si  na „pan/pani + imi ”. Innowacyjne formy adresatywne 

z nazwiskiem z regu y ograniczaj  si  do wyst powania w pismach urz dowych, kierowanych 

do obywateli czy te  do dyskursu politycznego, w którym cz sto pe ni  funkcj  deprecjonuj -

c , ale te  s u  identyfikacji osoby – wyró niania jej ze zbioru (np. forma „panie po le + na-

zwisko”). Sporadycznie pojawiaj  si  te  w innych typach kontaktu, np. w zwracaniu si  

lekarza do pacjentki czy nawet studenta do wyk adowcy. Ma gorzata Marcjanik uwa a, e 
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Zgoda formalno-

gramatyczna przy-

miotnika w formie 

adresatywnej zawie-

raj cej wyraz pa stwo 

Szanowne pa stwo! 

Zapraszam na werni-

sa  (…) (uczn.) 

Zgoda realnozna-

czeniowa 

Szanowni pa stwo! 

(…) 

Zgoda formalno-

gramatyczna cza-

sownika z wyrazem 

pa stwo 

Czy pozwoli pa -

stwo, e przedstawi  

(…) (stud.) 

Zgoda realnozna-

czeniowa 

Czy pozwol  pa -

stwo, e przedstawi  

(…) 

Forma biernika 

wyrazu pa stwo 

synkretyczna z 

mianownikow  

Chc  zapozna  pa -

stwo z (…) (stud.) 

Forma biernika 

synkretyczna z 

dope niaczow  

Chc  zapozna  pa -

stwa z (…) 

Forma adresatywna 

zawieraj ca rze-

czownik tytularny z 

elementem wice-, 

pro-, eks- 

Panie prodziekanie!, 

Panie wicekonsulu!, 

Panie eksprezydencie! 

(ank.) 

Zast powanie w 

formie adresatywnej 

rzeczownika z 

cz onem wice-, pro-, 

eks- rzeczownikiem 

bez tego cz onu

Panie dziekanie!, 

Panie konsulu!, 

Panie prezydencie! 

Tworzenie nowych 

tytu ów 

Drogi nauczyciel Jerzy! 

(uczn.), 

Panie nauczycielu! 

Panie wyk adowco!, 

Panie lektorze!, 

Panie asystencie! 

Panie doktorze habili-

towany!

Tradycyjne tytu y Panie profeso-

rze/prosz  pana! 

Panie profesorze/dokto-

rze/magistrze! 

Panie profesorze!, 

Panie doktorze! 

Panie mecenasie! 

Panie redaktorze! 

                                                                                                                                   

zwyczaj zwracania si  do partnera komunikacji po nazwisku powoli zaczyna si  rozpo-

wszechnia  w Polsce, b d c przejawem „uniformizacji” j zykowych zachowa  grzeczno cio-

wych. Marcjanik s dzi, e mimo polskiej tradycji zwracania si  w ten sposób w rodowiskach 

wiejskich i ma omiasteczkowych, obecnie zwyczaj ten jest raczej przejmowany z obcych 

kultur. Na razie, jak pisze badaczka, ten zwrot adresatywny wyst puje w komunikacji medial-

nej, w rozmowach polityków i dziennikarzy (cz ciej nazwisko wyst puje cznie z tytu em 

zawodowym – panie po le Rokita, panie senatorze Niesio owski, rzadziej tak e – bez tytu u zawo-

dowego: pani Zyto Gilowska) oraz w komunikacji publicznej, np. zwracanie si  do recenzenta 

podczas kolokwium habilitacyjnego: pani profesor Warzywoda. (M. Marcjanik, Grzeczno  w ko-

munikacji j zykowej, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 31). Formy zwracania si  do odbiorcy 

przez „pan/pani + nazwisko” pojawiaj  si  tak e na czatach internetowych; s  one oceniane 

raczej jako wynik nieznajomo ci regu  konwersacji albo te  jako wynik wp ywu j zyka nie-

mieckiego (zob. np. J. Podracki, M. Trysi ska, Formy adresatywne stosowane przez internautów na 

czatach moderowanych (na przyk adzie czatów z aktorami trzech pokole ), w: S. Gajda, A. Markowski, 

J. Porayski-Pomsta, red., Polska polityka komunikacyjnoj zykowa wobec wyzwa  XXI wieku, Wyd. 

Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005, s. 389). 
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Panie lekarzu! 

Panie adwokacie! 

Panie dziennikarzu! 

Pani sprzedawczyni / 

ekspedientko! 

Panie kelnerze!, 

Panie taksówkarzu! 

(ank.) 

Prosz  pani! 

Prosz  pana! 

Niektóre spo ród przytoczonych w tabeli 2 zjawisk j zykowych – w pe ni 
zazwyczaj komunikacyjnych w ramach wspólnot polskoj zycznych na Ukra-
inie – mog  stawa  si  przyczynami zak óce 13 interakcji mi dzy osob  u y-
waj c  takich jednostek j zykowych a rodzimym u ytkownikiem j zyka 
w kraju. Do nieporozumienia mo e np. doj , gdy pojedynczy adresat odbie-
ra form  wy. Nadawca mo e dotkn  odbiorc , zwracaj c si  do niego po 
nazwisku14 lub u ywaj c w rzeczownikach tytularnych w sk adzie adresaty-
wów cz onów wice-, pro-, eks-. Mo e te  wprowadzi  nieporozumienie, myl c 
– wskutek interferencji leksykalnej – akty ycze  z aktami pozdrowie  
i gratulacji czy te  „ekonomicznie” stosuj c zgod  formalnogramatyczn  
zamiast realnoznaczeniowej przy wyrazie pa stwo albo niepoprawnie ten 
wyraz odmieniaj c (przybiera on wtedy bowiem zupe nie inne znaczenie15). 
Dodajmy, e te b dy gramatyczne rzutuj ce na pragmatyk  wypowiedzi, jak 
i b dy w aktach ycze , gratulacji i pozdrowie , maj  pod o e interferen-
cyjne – w j zyku ukrai skim odpowiedni rzeczownik  uzgadnia si  

                                                           

13 „Zak ócenie komunikacyjne” rozumiem nie tylko jako powstanie nieporozumienia 

w interakcji, lecz tak e jako jej – minimalne nawet – zahamowanie. Dok adniej analizuj  to 

poj cie w: A. Krawczuk, Gramatyka i uspisznist’ komunikaciji…, s. 113–114.  
14 Nie bior  tu pod uwag  regionalnej normy krajowej (np. polszczyzny pozna skiej), która 

dopuszcza zwracanie si  do adresata po nazwisku (M. azi ski, O panach i paniach. Polskie 

rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-p ciowa, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 101). Jedno-

cze nie warto doda , e zwracanie si  do odbiorcy w sytuacji sformalizowanej na „pan/pani + 

imi ”, o które chodzi o we wcze niejszej cz ci artyku u, równie  mo e sta  si  przyczyn  

zak ócenia komunikacyjnego mi dzy Polakiem a Ukrai cem pos uguj cym si  polszczyzn , 

mimo e ta forma zwracania si  bardzo szybko rozpowszechnia si  obecnie w polskiej 

wspólnocie j zykowej. Jest ona jednak akceptowalna w cz ci tylko spo eczno ci (przewa nie 

m odej) pos uguj cej si  polszczyzn  ogóln , przez starsze pokolenie mo e by  nieakcepto-

wana jako narzucaj ca spoufalanie kontaktu przez nadawc . 
15 Zdarza si , e rodzimi u ytkownicy polszczyzny w kraju równie  niepoprawnie odmie-

niaj  zaimek pa stwo (*o pa stwie) – znaczy to, e do zak óce  komunikacyjnych dochodzi  

mo e tylko w przypadku interakcji osób z Ukrainy z dobrze wykszta conymi j zykowo native 

speakerami. 
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z przymiotnikiem w rodzaju nijakim i z czasownikiem w liczbie pojedynczej 
(  ), a w bierniku przybiera form  synkretyczn  z mianownikow . 

Cz stotliwo  u ywania tego typu jednostek w polszczy nie funkcjonuj -
cej na Ukrainie zmusza do szczególnego zwracania na nie uwagi w procesie 
nauczania j zyka polskiego zarówno Ukrai ców, jak i miejscowych Polaków. 
Unikanie takich odchyle  od polskiej normy pragmatycznej zaowocowa oby 
tym, e dwie polskie etykiety – w Polsce i na Ukrainie – wy cznie by si  
zbli a y, a porozumienie mi dzy mieszka cami obu naszych krajów stawa-
oby si  szybsze i lepsze. 
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Polish-Ukrainian "borders". What approaches and what recedes  
Polish language politeness in Poland and Ukraine. 

The article presents the peculiarities consisting in using of Polish etiquette acts, which occur 

in the Polish language of its users in Ukraine. The analysis (based on the comparison with the 

Polish nationwide language) of the Polish etiquette of local Polish population as well as 

Ukrainians, which learn Polish as a foreign language allows to distinguish two "areas" of 

etiquette. These are the "areas", which "approach" and "recede" Polish speaking environment 

in Ukraine and the Polish language community in the country. On one hand the facts consti-

tuting the mutual "approach" of two (in Ukraine and Poland) Polish language etiquettes are 

ascertained. These facts revealed in overlapping of specific forms of Polish politeness in 

Ukraine with Polish nationwide pragmalinguistic innovations. These specific forms deviate 

from traditional Polish language norms. On the other hand, it is pointed to the risk area of 

communication misunderstandings caused by "clashing" of some forms of "Ukrainian" 

Polish etiquette with the Polish nationwide. 

Keywords: language etiquette, the Polish language in Ukraine, address form, speech act of 

wish, linguistic innovation, communication misunderstanding. 


