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ETYKIETA JĘZYKOWA  
W CHORWACKIM I POLSKIM

W każdym społeczeństwie istnieje pewna etykieta językowa, zaakceptowany sposób 
zachowania się w sytuacjach komunikacyjnych. Wyniki komunikacji międzykul-
turowej w dużej mierze zależą od świadomości tych różnic kulturowych i języko-
wych oraz od sytuacji komunikacyjnej, która może być oficjalna albo nieoficjalna. 
W artykule zostaną poddane analizie formy grzecznościowe w dwóch pokrewnych 
językach, chorwackim i polskim.

Słowa kluczowe: etykieta językowa, język chorwacki, język polski, grzeczność językowa

1. Wstęp
Grzeczność jako problem językoznawczy związana jest z początkami 

pragmalingwistyki. Wykazuje związek zwłaszcza z maksymami Herberta P. Gri-
ce’a, wśród których nie ma jeszcze zasady grzeczności. Tę maksymę wprowdził 
po nim Geoffry N. Leech (1983) „jako niezbędne jego zdaniem uzupełnienie reper-
tuaru reguł, ważne dla opisu retoryki rozmowy“ (Nagórko 2005: 71). Jego zasady 
to: tact maxim –zasada taktu, generosity maxim – zasada wielkoduszności, appro-
bation maxim – zasada uznania, modesty maxim – zasada skromności, maxim of 
agreement – zasada zgody, maxim of sympathy – zasada współodczuwania, em-
patii. Zasady te zorientowane są na odbiorcę i ich celem jest maksymalizowanie 
korzyści czerpanych przez niego z interakcji. (Nagórko 2005) 

Eykieta (czyli grzeczność) językowa to zbiór przyjętych w danej społeczno-
ści wzorów językowych zachowań grzecznościowych, zwyczajowo przypodrząd-
kowanych określonym sytuacjom pragmatycznym, takim jak: spotkanie znajomej 
osoby, wyświadczenie nam przez kogoś przysługi, sprawienie komuś przykrości 
czy odniesienie przez kogoś sukcesu. (Marcjanik 2007: 12) 

Na podstawie tej definicji widać, że właściwe zachowanie się w danym spo-
łeczeństwie nie zależy tylko od poziomu znajomości języka. Też trzeba się zapo-
znać z normami językowymi uznanymi za grzeczne, funkcjonującymi w tym spo-
łeczeństwie.
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Marcjanik (1991) za dwie podstawowe normy grzeczności językowej w pol-

szczyźnie uznaje:
1) okazywanie szacunku partnerowi (zwłaszcza osobom starszym, kobie-

tom, przełożonym, osobom pełniącym cieszące się społecznym prestiżem funkcje), 
w tym umniejszanie roli nadawcy,

2) przejawianie zainteresowania sprawami ważnymi dla parnera oraz jego 
najbliższej rodziny, głównie małżonka (zwłaszcza stanem zdrowia, działalnością 
zawodową, aktualnymi wydarzeniami rodzinnymi i faktami z życia zawodowego).

Autorka wymienia również zasady, bardziej szczegółowe normy wynikające 
z dwóch podstawowych:

a) zasada współodczuwania (w sytuacjach dla partnera i pomyślnych, i nie-
pomyślnych);

b) zasada aprobaty i życzliwości dla poczynań partnera;
c) demonstrowanie chęci przebywania w towarszystwie partnera;
d) zasada deklarowania pomocy partnerowi;
e) zasada składania dowodów pamięci (zwłaszcza w sytuacji oddalenia part-

nerów);
f) zasada poszanowania suwerenności partnera, w tym zasada dyskrecji 

(obejmująca na ogół niektóre choroby partnera, jego życie intymne, konflikty ro-
dzinne, wysokość dochodów, nielegalną dzałalność). (Marcjanik 1991: 27-28)

Ze względu na ten sam kręg kulturowy dwóch państw, Polski i Chorwacji, 
te same normy muszą być respektowane w komunikacji, żeby mogła być zaakcep-
towana społecznie. 

2. Etykieta a grzeczność językowa
Alicja Nagórko (2005) wprowadziła różnicę między etykietą językową a 

grzecznością językową. Etykieta (savoir vivre) przedstawia zbiór reguł, rytuali-
zmów językowych, względnie sztywnych i równie schematycznych wzorów zacho-
wań. Odzwierciedla się w niej cała złożona stratyfikacja społeczna, a jej historycz-
nym wzorem jest etykieta dworska. Osoba, która opanowała jej reguły, uznawana 
jest za osobę cywilizowaną lub ogładzoną. Żeby się nauczyć jej reguł, potrzebne 
są poradniki dobrego wychowania. Przykładem może być rubryka Demokratyczny 
savoir-vivre, która przez długi czas istniała w czasopiśmie „Przekrój“ lub poradniki 
Ireny Gumowskiej (Nagórko 2005).

Grzeczność natomiast to kategoria sięgająca, jak się zdaje, głębszych cech 
osobowości i uwewnętrznionych wartości społecznych. Poza maksymami Leecha, 
pretendującymi do rangi uniwersalnych reguł zachowań, w grę wchodzą tu rozma-
ite tzw. skrypty kulturowe, określające styl bycia ludzi w różnych kulturach. Tu 
uwagę badacza przyciągają zwłaszcza tak złożone systemy, jak kultury etniczne. 
Może się bowiem okazać, że to, co w jednej kulturze jest do przyjęcia, w innej sta-
je się ogromnym nietaktem, złamaniem językowego tabu. Nagórko (2005) podaje 
przykład rozmowy niemieckiego dziennikarza z historykiem, oprowadzającym go 
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po zamku. Na pytanie dziennikarza Czym podcierali sobie tyłki ludzie średniowie-
cza? historyk odpowiedział Mchem i liśćmi, sądząc na podstawie wykopalisk. To 
była rzeczowa odpowiedź na rzeczowe pytanie, tyle, że ludzka fiziologja jest tak 
w polskim, jak i w chorwackim dyskursie publicznym, tematem tabu. Mówienie o 
niej nie jest nieetyczne, ale narusza poczucie estetyki.

3. Relacja na „ty“ – relacja na „wy“ / „pan/pani“
W różnych językach, nawet pokrewnych, mamy do czynienia z różnymi za-

chowaniami grzecznościowymi. Powodem tego są różne doświadczenia historycz-
ne narodów, które ich używają. Powszechnie wiadomo, że w językach chorwackim 
i polskim istnieją dwa typy kontaktów międzyludzkich: oficjalny i nieoficjany. Pol-
scy badacze zachowań grzecznościowych czy etykiety językowej używają określe-
nia „tykanie“ (relacja na ty) i „panienie“ (relacja na pan/pani), które wskazują na 
relację międzyludzką nieoficjalną albo oficjalną. (Charciarek 2005) W chorwac-
kim, jak i w polskim, istnieje „tykanie“, natomiast „panienie“ jest specyfiką języka 
polskiego, co go odróżnia od chorwackiego.

Zamiast „panienia“, w sytuacjach oficjalnych w języku chorwackim mamy 
do czynienia z tzw. „wykaniem“, używaniem formy drugiej osoby liczby mnogiej 
w stosunku do jednej osoby. Jak podkreśla Charciarek (2005), „wykanie“ istnieje 
też w języku polskim, ale jest ograniczone do komunikacji na wsiach i takie for-
my podkreślają starszeństwo. Forma na wy była używana w okresie PRL-u przez 
przedstawicieli władzy, w związku z czym jest ona nacechowana stylistycznie.

Forma drugiej osoby liczby mnogiej w języku polskim nie jest używana do 
zwracania się do kogoś w sytuacjach oficjalnych, podczas gdy w chorwackim jest 
to jedyna możliwa forma w takich relacjach komunikacyjnych.

Model grzecznościowy, jaki istnieje w pewnym języku, wpływa na to, jak 
wypowiedź będzie skonstruowana i jakich środków językowych mówca użyje. Ro-
muald Huszcza (Charciarek 2005), badając zjawisko honoryfikatywności w języku 
polskim, doszedł do wniosku, że rzeczowniki pan, pani w polszczyźnie występują 
też jako zaimki honoryfikatywne, nie tylko jako zwroty adresatywne. 

W słowniku polsko-chorwackim (Moguš-Pintarić 2002) odnajdujemy nastę-
pujące przekłady wyrazów pan, pani:

Pan m (-a pl -owie) 1. gospodin, gospodar, vlastelin […] 2. učitelj
Pani f 1. žena, gospođa, dama […] 2. učiteljica
W zwrotach do adresata w sytuacjach oficjalnych polskie proszę pana/pani 

w języku chorwackim zastąpione jest właśnie uniwersalnym odpowiednikiem go-
spodine/gospođo. W czasie istnienia Jugosławii oficjalne zwracanie się do kogoś 
zaczynało się słowami drug/drugarica, co spowodowało, że te słowa zostały nega-
tywnie nacechowane stylistycznie, ale forma drug jest jeszcze używana w pewnych 
zwrotach, jak na przykład bračni drug.

W badanych językach istnieje różnica w użyciu form adresatywnych pan/
pani z tytułem naukowym. W chorwackim środowisku kulturowym istnieje ten-
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dencja do językowego wyróżnienia rodzaju żeńskiego, co jest widoczne w moż-
liwości wyrażania zawodów w formie żeńskiej. Można na przykład powiedzieć: 
profesorica, doktorica, predsjednica, podczas gdy w polskim wyrazy profesorka, 
doktorka, prezeska uważane są za nacechowane lekceważąco. W polszczyżnie nie 
występują wyrażenia adresatywne typu: pani profesorko, pani doktorko, pani pre-
zesko, to znaczy takie, w których drugi człon wskazuje, że rozmówca jest kobietą. 
Poprawne formy to: pani profesor, pani doktor, pani prezes. Język chorwacki uzna-
je za poprawne formy typu: gospođo profesor/profesorice, gospođo doktor/dok-
torice, gospođo predsjednik/predsjednice, ale częściej we współczesnym języku 
stosuje się formy jednowyrazowe: profesorice, doktorice, predsjednice.

4. Pytania grzecznościowe
Zjawiskiem, które także służy rozpoczęciu rozmowy, są pytania grzeczno-

ściowe, zwane też fatycznymi. Wchodzą one w skład powitań, to znaczy formuł 
inicjujących rozmowę. (Charciarek 2005)

Jak pisze Małgorzata Marcjanik, „zadając pytanie grzecznościowe, doty-
czące zawsze – bezpośrednio lub pośrednio – osoby partnera, pytający mówi tym 
samym, że sprawy partnera są dla niego ważne“ (Marcjanik 1997 za Charciarek 
2005.). Zjawisko to nie jest charakterystyczne tylko dla języka polskiego, ma ono 
charakter uniwersalny i ważny także dla komunikacji w języku chorwackim. Po-
równując języki polski i chorwacki, warto wyróżnić kilka typów pytań grzeczno-
ściowych1:

1. Uogólnione pytania dotyczące rozmówcy i jego spraw:
– polski: Jak się pan/pani miewa? Co u pana/pani słychać? Co słychać? Co 

u ciebie? Co nowego? Jak leci? Jak się masz?
– chorwacki: Kako ste? Što ima novoga kod Vas? Kako je? Što ima kod tebe? 

Ima li što novoga? Kako život? Kako si?

2. Pytania o zdrowie i samopoczucie rozmówcy:
– polski: Jak zdrowie? Jak zdrówko? Jak samopoczucie?
– chorwacki: Kako zdravlje? Kako te služi zdravlje? Kako se osjećaš?

3. Pytania o osoby i sprawy związane z rozmówcą:
– polski: Jak się czuje pańska żona? Jak się ma twój ojciec?
– chorwacki: Kako je Vaša gospođa? Kako su žena, djeca? Kako Ti je otac?

Wymienione przykłady wskazują na fakt, że w badanych językach istnieje 
dużo podobieństw w zadawaniu pytań grzecznościowych na początku rozmowy. 
Różnic prawie nie ma albo są minimalne i trudno o nich jako takich mówić.

Jeśli porównamy odpowiedzi na powyższe pytania, dochodzimy do wnio-
sku, że też nie za bardzo się różnią.

1 Podział i pytania w języku polskim wg. Charciarek (2005).
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– polski: Wszystko po staremu. Wszystko dobrze. W porządku. Nic szczegól-

nego. Nie najgorzej. Jakoś leci.
– chorwacki: Dobro sam. Sve po starom. U redu. Ništa posebno. Nije loše. Ide.
Oczywiście, istnieje jeszcze dużo możliwych odpowiedzi na powyższe pyta-

nia. Wymienione tutaj są najczęstsze i najbardziej typowe.
Specyfiką obydwu języków jest też podziękowanie, które często wystąpuje 

w odpowiedzi. Taka odpowiedź, poszerzona podziękowaniem, ma za cel ukazy-
wanie wdzięczności za zainteresowanie odpowiadającej osoby sprawami mówcy. 
(Charciarek 2005)

– polski: Dziękuję, wszystko dobrze. Dziękuję, dobrze.
– chorwacki: Hvala na pitanju, dobro. Dobro, hvala.

5. Powitania 
Oprócz pytań grzecznościowych i wyrazów zadowolenia, że z kimś zaczę-

liśmy rozmawiać, istnieje jeszcze kilka sposobów służących do nawiązywania 
kontaktu. Jednym z nich są akty powitania. Odgrywają one wielką rolę, są bardzo 
ważne dla etykiety językowej w wymienionych językach.

Podstwową różnicą pomiędzy polskim a chorwackim, ze względu na powi-
tania, jest podział dnia, który w polskim dzieli się na dwie pory (dzień i wieczór), 
podczas gdy w chorwackim podzielony jest na trzy (jutro, dan, večer). Ze względu 
na to po polsku będziemy kogoś witać słowami Dzień dobry niezależnie od tego, 
czy spotkamy go wcześnie rano, przed południem, w południe albo po południu. 
„Wynika to stąd, że we współczesnej polszczyźnie nie ma konkurencyjnego aktu 
dla Dzień dobry.” (Charciarek 2005: 114)

W języku chorwackim, z powodu innego podziału dnia, istnieje inny akt, 
który używany jest rano: Dobro jutro. Potem już nie ma różnicy w powitaniach 
używanych do końca dnia, ponieważ Dobar dan jest dosłownym odpowienikiem 
polskiego Dzień dobry, tak samo jak Dobra večer jest odpowiednikiem polskiego 
Dobry wieczór i stosuje się go w sytuacjach komunikacynych wieczorem.

Wymienione akty powitalne w obydwu językach używane są w sytuacjach 
oficjalnych. Mogą też znaleźć miejsce w komunikacji nieoficjalnej, obok powitań 
typowych dla tego typu sytuacji. W polskim jest to Cześć, a w chorwackim Bog/Bok2.

W języku chorwackim występuje jeszcze taki akt powitalny, którego moż-
na użyć o każdej porze dnia – i w rozmowach oficjalnych i nieoficjalnych. Jest 
to powitanie Zdravo, które zostało nacechowane stylistycznie, ponieważ było ono 
powitaniem oficjalnym w czasach socjalizmu i dla wielu ludzi ma z tego powodu 
negatywny wydźwięk. Interesujący jest fakt, że częściej używa się tego pozdro-
wienia w komunikacji ustnej. W pisanej odmianie języka chorwackiego występuje 
dość często na przykład w napisach filmowych.

2 Cześć w języku polskim i Bog/Bok w chorwackim, są też używane jako pozdrowiena 
pożegnalne w sytuacjach nieoficjalnych.

Etykieta językowa w chorwackim i polskim
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6. Pożegnania
Tak jak istnieją formy grzecznościowe służące wprowadzeniu w rozmowę, 

w każdym akcie komunikacji interpersonalnej występują formy służące sygnali-
zowaniu zakończenia rozmowy. Sygnałem zakończenia może być albo jeden akt 
grzecznościowy, pożegnanie, albo sygnał rozbudowany, formuła pożegnalna. W 
zależności od relacji między rozmówcami, istnieje wybór między oficjalnymi i nie-
oficjalnymi aktami i formułami.

W obydwu analizowanych językach występują podstawowe akty pożegnalne. 
– polski: Do widzenia. Do widzenia, panie doktorze. Do widzenia, Ireno.
– chorwacki: Doviđenja. Doviđenja, (gospodine) doktor. Doviđenja, Ireno.
Akt można rozbudować na różne sposoby. Na przykład projekcją następnego 

spotkania:
– polski: To do soboty. Widzimy się za tydzień. Bądźmy w kontakcie. Kiedy 

znowu nas odwiedzisz?
– chorwacki: Do sljedećeg susreta. Vidimo se za tjedan dana. Dođi kad god 

imaš vremena.
Inny sposób to rozszerzenie aktu pożegnania podziękowaniem. Jest to uży-

wane głównie w sytuacjach, gdy między rozmówcamy wytworzył się pewien ro-
dzaj zależności, która niejako wymusza wyrażenie wdzięczności, np. za skorzysta-
nie z gościny, za wyświadczenie przysługi i tym podobne. 

– polski: Dziękujemy za miły wieczór. Dziękuję, że chciał mnie pan wysłu-
chać. Dzięki za wszystko.

– chorwacki: Hvala vam na ugodnoj večeri. Hvala na svemu.
Można też wraz z aktem pożegnania wyrazić zadowolenie z kontaktu.
– polski: Było mi przyjemnie panią poznać. Do widzenia; Było mi bardzo 

miło. Do widzenia.
– chorwacki: Drago mi je što smo se upoznali. Doviđenja; Bilo mi je drago. 

Doviđenja.
Takie rozszerzenie pożegnań, w którym się komplementuje rozmówcę, ma duże 

znaczenie z punktu widzenia grzeczności. „Podkreśla bowiem to, że przebywanie w 
towarzystwie rozmówcy jest wartością, sprawia satysfakcję, a oprócz tego wyznacza 
pewną pozytywną perspektywę przyszłych kontaktów.” (Charciarek 2005: 119)

7. Podsumowanie
Grzeczność w komunikacji międzyludzkiej uwarunkowana jest kulturowymi 

i językowymi normami każdego społeczeństwa. Różnice między wymienionymi 
normami często są tym mniejsze, im narody są zbliżone do siebie kulturowo i języ-
kowo (lub geograficznie), jednak nie zawsze tak jest. Wybrane zagadnienia grzecz-
ności językowej przedstawione w referacie wskazują na fakt, że w zachowaniach 
językowych Chorwatów i Polaków w obrębie grzeczności jest dużo podobieństw, 
ale istnieją też pewne różnice. Wymienione w referacie akty i formuły grzeczno-
ściowe są w obu językach używane najczęściej. W każdym z nich istnieją takie, 
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które w dużej mierze róźnią się i podkreślają tym samym specyfikę tego języka. 
Specyfika ta wynika z różnych doświadczeń historycznych narodów, które wpłynę-
ły na kształtowanie się modelu grzeczności językowej. Analizując takie przykłady 
pewnie można by było wskazać na więcej różnic w modelach grzecznościowych w 
dwóch pokrewnych językach. Analiza typowych zwrotów, codziennie używanych 
w komunikacji międzyludzkiej, wskazała na fakt, że mamy do czynienia z dwoma 
bardzo do siebie podobnymi modelami grzeczności językowej.
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Language Etiquette in Croatian and Polish

Every society has its own language etiquette, an accepted manner of behaving 
in acts of communication. The results of intercultural communication by and large de-
pend on the awareness of speakers of these cultural and linguistic differences, as well 
as on the communication situation itself, which can be formal or informal. This paper 
analyses forms of language etiquette in two related languages: Croatian and Polish.

Keywords: language etiquette, Croatian, Polish, politeness in intercultural 
communication.
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