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„Pogranicza” polsko-ukraiÍskie.
Co zblia i co oddala polsk grzecznoyÂ jÆzykow
w kraju i na Ukrainie
1. „Pogranicza” jÆzyka polskiego i polskiej etykiety jÆzykowej na Ukrainie

Wszelkiego rodzaju pogranicza zawsze stanowiĊ obiekt zainteresowaľ, nie
tylko naukowych. To, co się mieœci w prokrustowym âoůu schematów i rygorów, zazwyczaj nie stanowi przestrzeni inspirujĊcej do badaľ. To natomiast, co peryferyczne – âĊczĊce w sobie róůnorodnoœci – jest o wiele ciekawsze, gdyů daje grunt do interpretacji i dyskusji.
Swoistym pograniczem jest kaůdy język wyuczony jako obcy, poniewaů âĊczy w sobie – przynajmniej na pewnych etapach jego poznawania – cechy
kodu przyswajanego z cechami kodu rodzimego. Tak samo jak kody, zderzajĊ
się i nawarstwiajĊ caâe skrypty kulturowe, zwiĊzane z dwoma językami – ojczystym oraz obcym. „Pograniczne” w tym sensie sĊ teů odmiany polonijne
języka polskiego – sĊ one bowiem naznaczone wpâywami interferencyjnymi
języka dominujĊcego w kraju, w którym funkcjonuje dany wariant polonijny.
„Pogranicza” językowo-kulturowe polsko-ukraiľskie1, którym poœwięcam
artykuâ, sĊ obecnie przedmiotem wartym szczególnej uwagi badacza, gdyů sĊ
Uůywam tu terminu „pogranicza” w znaczeniu odbiegajĊcym od tego przyjętego w pracach językoznawczych poœwięconych funkcjonowaniu języka polskiego na terenach innych
paľstw graniczĊcych z PolskĊ. Zatem „pogranicza polsko-ukraiľskie” w niniejszym tekœcie to
nie tylko zjawiska odnoszone do tzw. polszczyzny poâudniowokresowej. Zakres pojęcia
„pograniczy” – jako „miejsc” (rozumianych nie tylko geograficznie) wzajemnych wpâywów
językowo-kulturowych polsko-ukraiľskich – rozciĊgam zarówno na język osób polskiego
pochodzenia mieszkajĊcych obecnie na caâej Ukrainie (nie tylko na terenach dawnych Kresów
1

154

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3

to „pogranicza” bardzo „ůywe”, „dynamiczne” – szybko się zmieniajĊce
i rozwijajĊce. Dotyczy to zarówno języka Polonii2, jak i polszczyzny osób
pochodzenia ukraiľskiego, które uczĊ się jej jako języka obcego. Obecnie na
Ukrainie te dwie odmiany językowe w niewielkim stopniu się róůniĊ. Zarówno Ukraiľcy uczĊcy się polszczyzny, jak i osoby polskiego pochodzenia,
które doœwiadczajĊ wpâywów wschodniosâowiaľskich na swój język polski
(jako odziedziczony), ulegajĊ z reguây tym samym interferencjom. Mâoda
Polonia często – tak samo jak mâodzi Ukraiľcy – uczy się polszczyzny
w szkoâach lub na kursach językowych zgodnie z metodami glottodydaktycznymi. Wiadomo, ůe w metodyce nauczania tych dwu grup powinny byý
róůnice3, ale w praktyce edukacyjnej na Ukrainie rozróůnienia dydaktyczne
niezbyt często bywajĊ konsekwentnie wprowadzane. Czasami teů nie ma
takiej potrzeby – najmâodsze pokolenie Polaków na Ukrainie często musi się
uczyý polszczyzny w szkoâach (œrednich, a częœciej – sobotnich) niemal od
podstaw, gdyů ciĊgâoœý w wynoszeniu z domu znajomoœci języka polskiego
byâa w drugiej poâowie ubiegâego stulecia zakâócona. Faktem zaœ oczywistym i napawajĊcym optymizmem jest obecnie bardzo duůe zainteresowanie
na Ukrainie naukĊ lub doskonaleniem języka polskiego. StĊd teů ta polszczyzna „pogranicza” jest w stanie aktywnego „ruchu” i rozwoju, a jednoczeœnie
oscylowania między polszczyznĊ ogólnĊ a językiem ukraiľskim (na wschodzie i poâudniu Ukrainy – rosyjskim). DĊůĊc w swoich realizacjach językowych do maksymalnego zbliůenia się do języka ogólnopolskiego, uůytkownicy polszczyzny na Ukrainie ciĊgle sĊ jednak naraůani na „oddalajĊce” od niej
wpadki interferencyjne, z których wiele moůe byý niebezpiecznych ze
względu na ewentualne powstawanie zakâóceľ komunikacyjnych w interakcjach z rodzimymi uůytkownikami języka w kraju4.
Poâudniowo-Wschodnich), jak i na polszczyznę osób ukraiľskojęzycznych uczĊcych się jej
jako języka obcego.
2 W literaturze przedmiotu pod terminem „Polonia” rozumie się częœciej emigracyjnĊ ludnoœý polskĊ, co nie jest zgodne z sytuacjĊ osób polskiego pochodzenia mieszkajĊcych na
Ukrainie. Uůywam tego terminu ze względu na ekonomicznoœý wykâadu, zwaůajĊc m.in. teů
na fakt, ůe same œrodowiska polskie na Ukrainie z tym pojęciem się identyfikujĊ.
3 Por. np.: E. Lipiľska, A. Seretny, UczĊcy się języka polskiego jako obcego/drugiego w œrodowisku
endolingwalnym – ich umiejętnoœci i potrzeby, „Kwartalnik Polonicum” 2012, nr 12.
4 Por. np. o tym w: A. Krawczuk, Bâędy językowe w polszczyŭnie Ukraiľców powodujĊce zakâócenia komunikacji z Polakami, w: I. Masojý, H Sokoâowska, red., Toůsamoœý na styku kultur, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, Vilnius 2011; A. Krawczuk, Gramatyka i uspisznist’ komunikaciji (deszczo
z pols’ko-ukrajins’kyh gramatycznyh kontrastiw), w: W. Czornij, red., Probâemy sâowjanoznawstwa. Zbirnyk
naukowych prac, wyp. 61, Lwiws’kyj nacionalnyj uniwersytet im. Iwana Franka, Lwiw 2012.
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W niniejszym artykule chciaâabym zilustrowaý te procesy „zbliůania się”
i „oddalania” polszczyzny realizowanej na Ukrainie i języka ogólnopolskiego
na przykâadzie form i funkcji niektórych aktów grzecznoœci językowej. Pragnę jednak skupiý się wyâĊcznie na tych zjawiskach polskiej etykiety językowej realizowanej na Ukrainie, które odbiegajĊ od tradycyjnych norm ogólnopolskich w tym zakresie. Nie sĊ to, jak moůe się na poczĊtku wydawaý,
wyâĊcznie zjawiska oddalajĊce grzecznoœý polskĊ na Ukrainie od tej krajowej. Okazuje się, ůe wâaœnie interferencje z języka ukraiľskiego mogĊ takůe
przyczyniaý się do „przybliůania” polskiej etykiety językowej na Ukrainie do
krajowej, ale (co waůne!) do tej innowacyjnej, nie do koľca jeszcze zaaprobowanej przez normę ogólnopolskĊ – do etykiety, reprezentujĊcej nie tradycyjny, lecz tworzony obecnie nowy, bardziej liberalny niů do niedawna, model polskiej grzecznoœci językowej.
A zatem na podstawie analizy osobliwoœci – na tle ogólnopolskim –
grzecznoœci polskojęzycznej zarówno przedstawicieli miejscowej Polonii, jak
i osób ukraiľskojęzycznych poznajĊcych polszczyznę jako język dla siebie
obcy, moůna, jak się wydaje, wyodrębniý dwie odmienne „strefy” badanej
etykiety lokalnej – 1) zbliůajĊcĊ, ale teů 2) oddalajĊcĊ polskojęzyczne œrodowisko Ukrainy i polskĊ spoâecznoœý językowĊ w kraju.
Wzajemne „przybliůanie” tych dwu – na Ukrainie i w Polsce – etykiet językowych ujawnia się w pokrywaniu się swoistych, odbiegajĊcych od tradycyjnych norm ogólnopolskich, form polskiej grzecznoœci na Ukrainie
z ogólnopolskimi innowacjami pragmatycznojęzykowymi – nowymi przejawami liberalnej odmiany polskiego modelu etykiety językowej. Jednoczeœnie
istnieje potencjalna przestrzeľ ryzyka zakâóceľ komunikacyjnych przy zderzeniu się wybranych interferencyjnych form polskiej etykiety „ukraiľskiej”
z krajowĊ. Takie z kolei zwyczaje językowe „oddalajĊ” polskĊ grzecznoœý
językowĊ na Ukrainie od etykiety ogólnopolskiej.

2. Materia i metodologia badaÍ

Ŭródâa materiaâu badawczego sĊ następujĊce:
– język mówiony uůywany w œrodowiskach polskojęzycznych na Ukrainie – wypowiedzi zasâyszane w rozmowach prowadzonych w języku
polskim;
– język pisany zamieszczony w gazetach polskojęzycznych, które ukazujĊ
się 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” (Ůytomierz) z lat 2001–2012);
– wypowiedzi ustne oraz pisemne uczniów polonijnych i studentów polonistyki, które sĊ albo spontanicznymi aktami mowy, albo teů wynikiem wykonanych przez te osoby specjalnych zadaľ w zakresie uůywania form polskiej etykiety językowej;
– kilka rodzajów ankiet (ogólna liczba osób ankietowanych – 354):
jedna zawiera test wielokrotnego wyboru, na który odpowiedzi
udzieliâo 78 respondentów – osób polskiego pochodzenia zamieszkaâych w obwodach: lwowskim, chmielnickim, winnickim, tarnopolskim, ůytomierskim, kijowskim, woâyľskim, a takůe w Równem,
Czernihowie i Dniepropietrowsku; trzy inne typy ankiet zawieraây
test wyboru oraz pytania otwarte – 79 ankiet przeprowadzono wœród
nauczycieli szkolnych, 33 – wœród wykâadowców języka polskiego na
ukraiľskich uniwersytetach (sĊ to uczelnie Lwowa, Kijowa, Iwano-Frankiwska, áucka, Tarnopola, Ostroga, Drohobycza, Dniepropietrowska, Berdiaľska, Doniecka); cztery typy ankiet zebrano wœród
studentów polonistyki Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im.
Iwana Franki (âĊcznie badaniami objęto 164 studentów).
Kontrastowanie cech badanej etykiety z ogólnopolskĊ jest do pewnego
stopnia utrudnione przez rozmycie norm pragmatycznojęzykowych
wspóâczesnej polszczyzny. Uůytkownicy języka polskiego miewajĊ wĊtpliwoœci poprawnoœciowe (czy raczej sprawnoœciowe) dotyczĊce stosowania form grzecznoœci – mam tu na myœli tych œwiadomych językowo
Polaków, którzy np. kierujĊ swoje pytania dotyczĊce norm komunikacyjnych do internetowych poradni językowych. I nawet zdarza się, ůe językoznawcy – specjaliœci od kultury języka polskiego – majĊ niejednakowe
opinie na temat tej samej innowacji etykietalnojęzykowej5. StĊd uůywany
Np. zarówno w sâownikach języka polskiego, jak i w poradnikach z kultury języka moůna
się spotkaý z nieco odmiennĊ ocenĊ normatywnĊ drugoosobowej formy czasownika przy
zaimku honoryfikatywnym w liczbie mnogiej (typu paľstwo byliœcie/jesteœcie/będziecie). Sami
językoznawcy zwracajĊ uwagę na niejednolitoœý postaw normatywistów wobec form tego
typu, por. np. wypowiedzi Mirosâawa Baľki na ten temat: „Pytanie to wielokrotnie kierowano
do naszej poradni, a w odpowiedziach ujawniây się róůnice między ekspertami”; „Ocena
konstrukcji typu Czy macie Paľstwo… bywa róůna (…). Znam nawet osoby w œrodowisku
językoznawczym, które uwaůajĊ, ůe Macie Paľstwo… to bâĊd gramatyczny (bo sâowo Paľstwo
powinno mieý czasownik w 3. osobie) albo stylistyczny (analogiczny do Masz Pan zegarek?)”;
5
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tu termin „etykieta ogólnopolska” jest niezbyt precyzyjny, gdyů owa
„ogólnoœý” wydaje się nieco względna – z powodu jej duůego zróůnicowania (np. pokoleniowego) czy teů wskutek nieproporcjalnego ulegania
uůytkowników języka wpâywom liberalnej etykiety zachodniej, jak równieů ze względu na niejednoznacznoœý jej ocen normatywnych. Niemniej
jednak wâaœnie do tej „ogólnopolskiej” normy etykietalnej – w pewnym
sensie skodyfikowanej6 w wydanych dotychczas poradnikach językowych7, a takůe przedstawianej na stronach elektronicznych poradni językowych8 i dodatkowo konsultowanej w rozmowach ze specjalistami
w zakresie kultury języka – będę się odwoâywaý, by ujawniaý osobliwoœci
polskojęzycznej etykiety na Ukrainie.
3. Co zblia polsk etykietÆ jÆzykow
w kraju i na Ukrainie?

W tabeli 1 przedstawiam najbardziej wyraziste swoiste cechy polskiej
grzecznoœci językowej na Ukrainie, majĊce potwierdzenie niemal we wszystkich przedstawionych wczeœniej rodzajach ŭródeâ materiaâu badawczego.
Zaznaczone formy odbiegajĊ od tradycyjnej normy ogólnopolskiej, ale
w duůym stopniu pokrywajĊ się z innowacjami pragmatycznymi wspóâczesnej polszczyzny.
„Niektórych razi ta druga forma [Paľstwo oglĊdacie], inni nie widzĊ w niej nic zâego”
(http://poradnia.pwn.pl/). Inne przykâady, ilustrujĊce rozmytoœý wspóâczesnych norm
etykietalnojęzykowych, zob. w przygotowanym do druku artykule: A. Krawczuk, O względnoœci normy w zakresie ogólnopolskiej etykiety językowej – rzutowanie na sytuację języka polskiego na
Ukrainie.
6 W odniesieniu do zasad komunikacji językowej, jak piszĊ Bogusâaw Dunaj i Mirosâawa Mycawka, „moůna mówiý o normie, zresztĊ bardziej rozchwianej, natomiast kodyfikacja moůe przybieraý co najwyůej postaý pewnych zaleceľ dotyczĊcych procesu komunikowania się (…)” (B. Dunaj, M. Mycawka, Norma i kodyfikacja, w: A. Piotrowicz,
K. Skibski, M. Szczyszek, red., Ksztaâtowanie się wzorów i wzorców językowych, Wyd. Poznaľskie, Poznaľ 2009, s. 69).
7 Np.: H. i T. Zgóâkowie, Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posâugiwania się polszczyznĊ
w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich, Wyd. Kantor Wydawniczy SAWW, Poznaľ 1993; A. Markowski, Językowa grzecznoœý po polsku, w: tegoů, Jak dobrze pisaý i mówiý po polsku, Wyd. Reader's
Digest, Warszawa 2000; M. Marcjanik, ABC grzecznoœci językowej, w: M. Baľko, red., Polszczyzna
na co dzieľ, Wyd. PWN, Warszawa 2006; M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego
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. Odstępstwa od tradycyjnej normy ogólnopolskiej w polskiej etykiecie językowej na Ukrainie,
które pokrywajĊ się z innowacjami pragmatycznymi w polszczyŭnie krajowej
Zjawisko polskiej EJ
na Ukrainie

Forma adresatywna
„pan/pani + imię”,
stosowana w kontakcie oficjalnym
Wyraz pan/pani,
umieszczany przed
rzeczownikiem
antroponimicznym
lub tytularnym w
uůyciach referujĊcych tekstów narracyjnych
Zwracanie się w
sytuacji oficjalnej do
zgromadzonych
osób na wy

Uůywanie w sytuacji
oficjalnej czasownikowych form 2. os.
lm przy wyrazach
paľstwo, panie, panowie
Stosowanie formy
adresatywnej proszę
paniĊ z bâędnĊ
rekcjĊ

Przykâad

Tradycyjna norma
ogólnopolska

Szanowny i Drogi
Panie Leszku! (gaz.)

Forma adresatywna
„pan/pani + tytuâ”

Szanowny (i Drogi)
Panie Profesorze!

Recenzja na publikację
politologa, dr hab.
Olega K(…)-ry9,
zatytuâowana (…).
Pan Oleg K(…)-ra
poœwięca oddzielny
podrozdziaâ wspóâpracy (…) (gaz.)
Szanowni Paľstwo!
(…) Najszczególniejsze sâowa podziękowania kieruję dziœ do
wszystkich tu zebranych, czâonków naszej
organizacji, bo Wy
jesteœcie (…) (gaz.)
Odpowiedzi uzyskacie Paľstwo na
âamach naszego pisma
(gaz.)

Pomijanie wyrazu
pan/pani

Recenzja publikacji
politologa, dr. hab.
Olega K(…)-ry,
zatytuâowana (…).
Oleg K(…)-ra poœwięca oddzielny podrozdziaâ wspóâpracy (…)

Zwracanie się na
paľstwo (panie, panowie)

Szanowni Paľstwo!
(…) Najszczególniejsze sâowa podziękowania kieruję dziœ do
wszystkich tu zebranych, czâonków naszej
organizacji, bo to
Paľstwo sĊ (…)
Odpowiedzi uzyskajĊ
Paľstwo na âamach
naszej gazety

Proszę paniĊ, chciaâam zapytaý (…)
(mów.)

Uůywanie w sytuacji
oficjalnej czasownikowych form 3. os.
lm

Przykâad

Proszę pani, chciaâam
zapytaý (…)

Kaůde z przedstawionych w tabeli zjawisk polskojęzycznej etykiety na
Ukrainie ma nowsze lub starsze pragmalingwistyczne odpowiedniki innowacyjne w polszczyŭnie ogólnej, reprezentujĊce nowo ksztaâtowany w niej
model grzecznoœci językowej. Niemniej jednak, jeœli w takich sytuacjach
moůna mówiý o wpâywie na polszczyznę na Ukrainie ogólnopolskiej warianTu i dalej w przykâadach prasowych unikam podawania peânej wersji nazwisk, poniewaů
sĊ one autentyczne.
9
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cji innowacyjnej w zakresie zwyczajów grzecznoœciowych, to wydaje się, ůe
ten wpâyw jest duůo mniejszy niů oddziaâywanie na miejscowĊ polskĊ etykietę języka ukraiľskiego lub innych czynników „wewnętrznych”. Przemawia
za tym chociaůby fakt, ůe te swoiste formy polskiej grzecznoœci językowej na
Ukrainie charakterystyczne sĊ takůe dla tych (starszych) uůytkowników polszczyzny, którzy majĊ dzisiaj bardzo ograniczone kontakty ze wspóâczesnym
uzusem ogólnopolskim.
Zwracanie się do adresata w kaůdej sytuacji sformalizowanej na „pan/pani +
imię” jest wspierane neutralnymi pod względem grzecznoœci odpowiednikami
ukraiľskimi (np. ǼǭǺǲ ǙǵǷǻǸǻ!), które mogĊ byý poprawnie uůywane w języku
ukraiľskim w kontakcie oficjalnym, a takůe – jak się wydaje (potwierdzajĊ to
dane ankietowe) – ten typ zwracania się stanowi dla wspólnoty polonijnej znak
„bycia swoim”, „bycia Polakiem”. Naduůywanie – z perspektywy normy ogólnopolskiej – wyrazów pan/pani przed antroponimami w uůyciach referujĊcych
tekstów narracyjnych wynika z chęci wyraůania szacunku, a jednoczeœnie podkreœlenia polskojęzycznoœci kontaktu10 (jak potwierdzajĊ wyniki ankiet, wyraz
pan dla wielu uůytkowników polszczyzny na Ukrainie konotuje „polskoœý”).
Niekonsekwentne stosowanie w tym samym kontekœcie wyrazów paľstwo
(panowie, panie) i wy to nie tyle próby „ocieplania” kontaktu (jak mogâoby to
byý odbierane w polszczyŭnie ogólnej), ile uleganie interferencjom języka
ukraiľskiego. Zazwyczaj przy realizacji polskojęzycznych aktów mowy, zawierajĊcych te wyrazy, sam zwrot adresatywny jest zgodny z normĊ, co jest
do pewnego stopnia zapewniane podobnym brzmieniem ukraiľskiego odpowiednika adresatywnego (por. Szanowni Paľstwo! – ǥǭǺǻǯǺǲ ǼǭǺǾǿǯǻ!).
Dalej jednak pojawia się w tej strukturze niestosowny zaimek wy – pod
wpâywem odpowiednika formalnego w języku ukraiľskim ǯǵ, który w tym
języku funkcjonalnie moůe byý honoryfikatywny. A zatem, uůywajĊc struktury typu Szanowni paľstwo, chcę wam przedstawiý naszego goœcia (…) (stud., pis.),
uůytkownik polszczyzny polonijnej lub jpjo z reguây bezmyœlnie kalkuje
konstrukcję ukraiľskĊ, nie zastanawiajĊc się nad koniecznoœciĊ zastosowania
dla polszczyzny innej pronominalnej formy honoryfikatywnej.
Z kolei gramatyczne odstępstwa od obowiĊzujĊcej normy ogólnopolskiej
mogĊ byý powodowane wewnętrznie motywowanĊ ekonomicznoœciĊ, usuwajĊcĊ wyjĊtki z systemu (proszę paniĊ, paľstwo będziecie), a poparcie tych form
DokâadniejszĊ analizę funkcji wyrazów pan/pani, uůywanych referencyjnie w tekstach
prasy polskojęzycznej ukazujĊcej się na Ukrainie, zob. w zâoůonym do druku artykule:
A. Krawczuk, Struktury referujĊce z wyrazami „pan/pani” w polskojęzycznej prasie na Ukrainie: grzecznoœý czy niegrzecznoœý?, „Ksztaâcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 20.
10
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uzusem ogólnopolskim11 tylko utwierdza uůytkowników polszczyzny na
Ukrainie w przekonaniu, ůe struktury te sĊ wâaœciwe.
Tak więc wyróůnione w Tabeli 1 cechy polskiej etykiety językowej na Ukrainie, odbiegajĊce od tradycyjnych norm ogólnopolskiej grzecznoœci językowej,
motywowane sĊ przede wszystkim brakami kompetencji komunikacyjnej
i językowej uůytkowników, a jednoczeœnie sĊ skutkiem interferencji języka
ukraiľskiego czy teů rezultatem dziaâania mechanizmów pragmatycznych,
zwiĊzanych z warunkami funkcjonowania wspólnoty polskiej w otoczeniu
innojęzycznym. W polszczyŭnie ogólnej powstawanie tych innowacji ma swoje podâoůe – w grę wchodzi czynnik pokoleniowy (wâĊcznie z brakami kompetencyjnymi wielu mâodych Polaków), dĊůenie do ekonomicznoœci, moda na
luz, demokratyzacja języka i komunikacji. W praktyce zaœ polszczyzna na
Ukrainie i język ogólnopolski majĊ dzisiaj szereg podobnych odstępstw od
tradycyjnej normy komunikacyjnojęzykowej w zakresie językowego savoir-vivre’u, których przyczyny jednak mogĊ mieý motywacje odmienne w przypadku języka Polaków w kraju i polszczyzny realizowanej na Ukrainie.
4. Co oddala polsk etykietÆ jÆzykow w kraju i na Ukrainie?

Swoiste cechy polskojęzycznej etykiety na Ukrainie mogĊ nie tylko przybliůaý
jĊ do obecnej – zmieniajĊcej się – grzecznoœci językowej ogólnopolskiej, lecz
takůe od niej oddalaý. W tabeli 2 podaję przykâady tych zjawisk polskiego savoir-vivre’u językowego na Ukrainie, które, jak się wydaje, w maâym (jeszcze) stopniu odpowiadajĊ stanom i procesom w obrębie obecnej polszczyzny ogólnej.
Tabela 2. Odstępstwa od normy ogólnopolskiej w zakresie etykiety językowej na Ukrainie, które nie majĊ
odpowiedników w polszczyŭnie ogólnej albo majĊ odpowiedniki występujĊce (na razie) rzadko
Zjawisko polskiej EJ
na Ukrainie

Budowanie aktów
ůyczeľ za pomocĊ
wyrazów witaý,
witanie, powitanie
Budowanie aktów
ůyczeľ za pomocĊ
wyrazów pozdrawiaý,
pozdrowienia

Przykâad

Zespóâ (…) wita
biskupa Witalija
Skom(…)-go w dniu
urodzin (gaz.)
Chcę paľstwa pozdrowiý z tym
œwiętem (zasâ.)

Norma
ogólnopolska

Skâadaý ůyczenia,
ůyczyý (…)
Skâadaý ůyczenia,
ůyczyý (…)

Przykâad

Zespóâ (…) skâada
ůyczenia urodzinowe
biskupowi Witalijowi
Skom(…)-mu
Z okazji tego œwięta
chcę ůyczyý paľstwu
(…) / zâoůyý paľstwu ůyczenia (…)

W którym dziaâa ta sama tendencja do ekonomicznoœci – uproszczenia i uâatwienia
wspomnianych form gramatycznych.
11
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Budowanie aktów
ůyczeľ za pomocĊ
wyrazów gratulowaý,
gratulacje
Budowanie aktów
gratulacji za pomocĊ wyrazów witaý,
witanie, powitanie
Budowanie aktów
gratulacji za pomocĊ wyrazów pozdrawiaý, pozdrowienia
Budowanie aktów
pozdrowieľ za
pomocĊ wyrazów
witaý, witanie, powitanie
Zwracanie się do
pojedynczego
adresata
w sytuacji sformalizowanej na wy
Forma adresatywna
„pan/pani + nazwisko”, stosowana w
kontakcie oficjalnym12
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Serdecznie gratuluję
z urodzinami! (stud.)

Skâadaý ůyczenia,
ůyczyý (…)

Skâadam serdeczne
ůyczenia urodzinowe

Zdaâam egzamin! –
No to witam cię!
(uczn.)

Skâadaý gratulacje,
gratulowaý (…)

Zdaâam egzamin –

Mam dzisiaj pięý
punktów! – No to
pozdrawiam!
(stud.)
Witam z Krakowa!
(stud.);
Moje witanie Mykole
(stud.)

Skâadaý gratulacje,
gratulowaý (…)

Mam dzisiaj pięý
punktów! – No to
gratuluję!

Pozdrawiaý, przesyâaý
pozdrowienia

Pozdrawiam/(przesyâam)
pozdrowienia z

Dziękuję Wam, pani
Wiktoria, za wycieczkę (…) (gaz.)

Pani Du(…)icz!
PaniĊ nasza szkoâa
tak kocha (…)
(zasâ.);
Szanowny Panie
Kryľski! (ank., tytuâ
rozpoczynajĊcy list)

Zwracanie się do
pojedynczego
adresata
w sytuacji sformalizowanej na pan/pani
Forma adresatywna
„pan/pani + tytuâ”

Gratuluję!

Krakowa!;
Moje pozdrowienia
dla Mykoây
Dziękuję pani (…)

Pani prezes! (…);
Szanowny Panie
(Profesorze)!

Tego typu uůycia, często z imieniem i nazwiskiem, obecne sĊ teů w „strefie innowacyjnej” wspóâczesnej polszczyzny ogólnej (zob. np. M. Marcjanik, O niestosownoœci komunikacyjnej
na materiale językowych zachowaľ grzecznoœciowych, w: M. Kita, red., M. Czempka-Wewióra,
M. Œlawska, wspóâudz., BâĊd językowy w perspektywie komunikacyjnej, Wyůsza Szkoâa ZarzĊdzania
Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2008, s. 158;
http://poradnia.pwn.pl/ [dostęp: 29.06.2012]), mogâyby więc one znaleŭý się w Tabeli 1.
Wydaje się jednak, ůe nie majĊ one na razie tak szerokiego i powszechnego zakresu, jak np.
podane w Tabeli 1 zwracanie się na „pan/pani + imię”. Innowacyjne formy adresatywne
z nazwiskiem z reguây ograniczajĊ się do występowania w pismach urzędowych, kierowanych
do obywateli czy teů do dyskursu politycznego, w którym często peâniĊ funkcję deprecjonujĊcĊ, ale teů sâuůĊ identyfikacji osoby – wyróůniania jej ze zbioru (np. forma „panie poœle + nazwisko”). Sporadycznie pojawiajĊ się teů w innych typach kontaktu, np. w zwracaniu się
lekarza do pacjentki czy nawet studenta do wykâadowcy. Maâgorzata Marcjanik uwaůa, ůe
12
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Zgoda formalnogramatyczna przymiotnika w formie
adresatywnej zawierajĊcej wyraz paľstwo
Zgoda formalnogramatyczna czasownika z wyrazem
paľstwo
Forma biernika
wyrazu paľstwo
synkretyczna z
mianownikowĊ
Forma adresatywna
zawierajĊca rzeczownik tytularny z
elementem wice-,
pro-, eksTworzenie nowych
tytuâów
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Szanowne paľstwo!

Zgoda realnoznaczeniowa

Szanowni paľstwo!

Czy pozwoli paľstwo, ůe przedstawię
(…) (stud.)

Zgoda realnoznaczeniowa

Czy pozwolĊ paľstwo, ůe przedstawię
(…)

Chcę zapoznaý paľstwo z (…) (stud.)

Forma biernika
synkretyczna z
dopeâniaczowĊ

Chcę zapoznaý paľstwa z (…)

Panie prodziekanie!,
Panie wicekonsulu!,
Panie eksprezydencie!
(ank.)

Zastępowanie w
formie adresatywnej
rzeczownika z
czâonem wice-, pro-,
eks- rzeczownikiem
bez tego czâonu
Tradycyjne tytuây

Panie dziekanie!,
Panie konsulu!,
Panie prezydencie!

Zapraszam na wernisaů (…) (uczn.)

Drogi nauczyciel Jerzy!
(uczn.),
Panie nauczycielu!
Panie wykâadowco!,
Panie lektorze!,
Panie asystencie!
Panie doktorze habilitowany!

(…)

Panie profesorze/proszę pana!
Panie profesorze/doktorze/magistrze!
Panie profesorze!,
Panie doktorze!
Panie mecenasie!
Panie redaktorze!

zwyczaj zwracania się do partnera komunikacji po nazwisku powoli zaczyna się rozpowszechniaý w Polsce, będĊc przejawem „uniformizacji” językowych zachowaľ grzecznoœciowych. Marcjanik sĊdzi, ůe mimo polskiej tradycji zwracania się w ten sposób w œrodowiskach
wiejskich i maâomiasteczkowych, obecnie zwyczaj ten jest raczej przejmowany z obcych
kultur. Na razie, jak pisze badaczka, ten zwrot adresatywny występuje w komunikacji medialnej, w rozmowach polityków i dziennikarzy (częœciej nazwisko występuje âĊcznie z tytuâem
zawodowym – panie poœle Rokita, panie senatorze Niesioâowski, rzadziej takůe – bez tytuâu zawodowego: pani Zyto Gilowska) oraz w komunikacji publicznej, np. zwracanie się do recenzenta
podczas kolokwium habilitacyjnego: pani profesor Warzywoda. (M. Marcjanik, Grzecznoœý w komunikacji językowej, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 31). Formy zwracania się do odbiorcy
przez „pan/pani + nazwisko” pojawiajĊ się takůe na czatach internetowych; sĊ one oceniane
raczej jako wynik nieznajomoœci reguâ konwersacji albo teů jako wynik wpâywu języka niemieckiego (zob. np. J. Podracki, M. Trysiľska, Formy adresatywne stosowane przez internautów na
czatach moderowanych (na przykâadzie czatów z aktorami trzech pokoleľ), w: S. Gajda, A. Markowski,
J. Porayski-Pomsta, red., Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwaľ 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.)
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Proszę pani!
Proszę pana!

Niektóre spoœród przytoczonych w tabeli 2 zjawisk językowych – w peâni
zazwyczaj komunikacyjnych w ramach wspólnot polskojęzycznych na Ukrainie – mogĊ stawaý się przyczynami zakâóceľ13 interakcji między osobĊ uůywajĊcĊ takich jednostek językowych a rodzimym uůytkownikiem języka
w kraju. Do nieporozumienia moůe np. dojœý, gdy pojedynczy adresat odbiera formę wy. Nadawca moůe dotknĊý odbiorcę, zwracajĊc się do niego po
nazwisku14 lub uůywajĊc w rzeczownikach tytularnych w skâadzie adresatywów czâonów wice-, pro-, eks-. Moůe teů wprowadziý nieporozumienie, mylĊc
– wskutek interferencji leksykalnej – akty ůyczeľ z aktami pozdrowieľ
i gratulacji czy teů „ekonomicznie” stosujĊc zgodę formalnogramatycznĊ
zamiast realnoznaczeniowej przy wyrazie paľstwo albo niepoprawnie ten
wyraz odmieniajĊc (przybiera on wtedy bowiem zupeânie inne znaczenie15).
Dodajmy, ůe te bâędy gramatyczne rzutujĊce na pragmatykę wypowiedzi, jak
i bâędy w aktach ůyczeľ, gratulacji i pozdrowieľ, majĊ podâoůe interferencyjne – w języku ukraiľskim odpowiedni rzeczownik ǼǭǺǾǿǯǻ uzgadnia się
„Zakâócenie komunikacyjne” rozumiem nie tylko jako powstanie nieporozumienia
w interakcji, lecz takůe jako jej – minimalne nawet – zahamowanie. Dokâadniej analizuję to
pojęcie w: A. Krawczuk, Gramatyka i uspisznist’ komunikaciji…, s. 113–114.
14 Nie biorę tu pod uwagę regionalnej normy krajowej (np. polszczyzny poznaľskiej), która
dopuszcza zwracanie się do adresata po nazwisku (M. áaziľski, O panach i paniach. Polskie
rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-pâciowa, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 101). Jednoczeœnie warto dodaý, ůe zwracanie się do odbiorcy w sytuacji sformalizowanej na „pan/pani +
imię”, o które chodziâo we wczeœniejszej częœci artykuâu, równieů moůe staý się przyczynĊ
zakâócenia komunikacyjnego między Polakiem a Ukraiľcem posâugujĊcym się polszczyznĊ,
mimo ůe ta forma zwracania się bardzo szybko rozpowszechnia się obecnie w polskiej
wspólnocie językowej. Jest ona jednak akceptowalna w częœci tylko spoâecznoœci (przewaůnie
mâodej) posâugujĊcej się polszczyznĊ ogólnĊ, przez starsze pokolenie moůe byý nieakceptowana jako narzucajĊca spoufalanie kontaktu przez nadawcę.
15 Zdarza się, ůe rodzimi uůytkownicy polszczyzny w kraju równieů niepoprawnie odmieniajĊ zaimek paľstwo (*o paľstwie) – znaczy to, ůe do zakâóceľ komunikacyjnych dochodziý
moůe tylko w przypadku interakcji osób z Ukrainy z dobrze wyksztaâconymi językowo native
speakerami.
13
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z przymiotnikiem w rodzaju nijakim i z czasownikiem w liczbie pojedynczej
(ǼǭǺǾǿǯǻ ǮȀǸǻ), a w bierniku przybiera formę synkretycznĊ z mianownikowĊ.
Częstotliwoœý uůywania tego typu jednostek w polszczyŭnie funkcjonujĊcej na Ukrainie zmusza do szczególnego zwracania na nie uwagi w procesie
nauczania języka polskiego zarówno Ukraiľców, jak i miejscowych Polaków.
Unikanie takich odchyleľ od polskiej normy pragmatycznej zaowocowaâoby
tym, ůe dwie polskie etykiety – w Polsce i na Ukrainie – wyâĊcznie by się
zbliůaây, a porozumienie między mieszkaľcami obu naszych krajów stawaâoby się 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 constituting 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.

