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Słow�nik�ję�zy�ko�we�go�sa�vo�ir�-vi�vre’u jest pierw szym w pol skiej lek sy ko gra fii
słow ni kiem gro ma dzą cym wy ra zy i wy ra że nia o funk cji grzecz no ścio wej. Za wie -
ra oko ło dwóch ty się cy naj czę ściej uży wa nych przez Po la ków wy ra żeń ję zy ko -
wych, na zy wa nych tra dy cyj nie zwro ta mi grzecz no ścio wy mi.

W słow ni ku bę dzie my się po słu gi wać wła śnie ter mi nem zwrot�grzecz�no�-
ścio�wy.�Przez zwrot grzecz no ścio wy ro zu mie się ka żdą wy po wiedź, któ ra ma
cel ko mu ni ka cyj ny zwią za ny z dy rek ty wą oby cza jo wą NIE WY PA DA NIE…
Tak więc zarów no krót ka wy po wiedź bę dą ca wy krzyk nie niem O! w funk cji po -
wi ta nia, jak i dłu ższa, bę dą ca zda niem, We�so�łych�Świąt�i szczę�śli�we�go�No�we�go
Ro�ku�ży�czy�Adam�z ro�dzi�ną w funk cji ży czeń, to zwro ty grzecz no ścio we. Prze -
ka zy wa ne są one od bior cy – pierw szy w kon tak cie bez po śred nim (twa rzą
w twarz), dru gi w kon tak cie po śred nim pi sa nym – ze wzglę du na ukształ to wa -
ny przez wie ki oby czaj. Oby czaj, we dług któ re go – je śli we źmie my pod uwa gę
dwa po wy ższe przy kła dy – nie wy pa da nie po wi tać (po wi tać nie zna czy po zdro -
wić – to dwie ró żne funk cje grzecz no ścio we) ko goś, ko go zna my i wi dzi my
po raz pierw szy w da nym dniu, i nie wy pa da nie wy słać ży czeń świą tecz nych
ko muś, z kim utrzy mu je my sta ły kon takt i od ko go otrzy mu je my co ro ku ży -
cze nia w for mie na przy kład kart ki z ży cze nia mi.

Oby cza je grzecz no ścio we ka żdy ro dzi my użyt kow nik ję zy ka (i kul tu ry)
przy swa ja już w dzie ciń stwie, w pro ce sie na by wa nia ję zy ka i so cja li za cji. Przy -
swa ja nie oby cza jów grzecz no ścio wych od by wa się za rów no dro gą bez po śred -
nie go prze ka zy wa nia wska zó wek grzecz no ścio wych przez ro dzi nę, na uczy cie li,
jak i – jed no cze śnie – w trak cie uczest ni cze nia w ró żnych sy tu acjach po za ję zy -
ko wych, ta kich jak: roz mo wy z oso ba mi zna ny mi i nie zna ny mi, udział w spo t-
ka niach to wa rzy skich, ro bie nie za ku pów, cho dze nie do ki na, te atru, na za ba wę,
do ko ścio ła.

Mo żna przy jąć, że czło wiek dwu dzie sto pa ro let ni jest już oso bą cał ko wi cie
ukształ to wa ną ze wzglę du na zna jo mość pod sta wo wych oby cza jów grzecz no -
ścio wych. Prze szedł bo wiem przez sta dium edu ka cji i zdo był pod sta wo we do -
świad cze nia w ob co wa niu z ludź mi bę dą cy mi wo bec nie go w ró żnych
sto sun kach hie rar chicz nej za le żno ści. Przy kła do wy dwu dzie sto pa ro la tek do brze
już wie, że jest człon kiem ró żnych grup spo łecz nych: ro dzi ny, współ pra cow ni -
ków, by wa pe ten tem, klien tem, uczest ni kiem miej skiej ko mu ni ka cji, cho dzi
do lo ka li roz ryw ko wych, za pra sza go ści i sam jest za pra sza ny na spo tka nia pry -
wat ne oraz za wo do we.
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Grzecz ność jest spo łecz nie ak cep to wa ną grą, w któ rą „gra my” z in ny mi
człon ka mi grup spo łecz nych przez ca łe ży cie. Nie umie jęt ne pro wa dze nie tej gry
czy nie zna jo mość jej za sad ska zu je czło wie ka na mia no oso by nie wy cho wa nej,
bez kul tu ry oso bi stej, czy – uży wa jąc na ce cho wa nych ne ga tyw nie okre śleń – gbu -
ra, pro sta ka, cha ma. Jest to mia no spo łecz nie bar dzo do le gli we – skut ku je czę sto
ostra cy zmem to wa rzy skim, a na wet spo łecz nym wy klu cze niem. W sto sun kach
za wo do wych zaś – bra kiem sku tecz no ści dzia łań nie tyl ko ko mu ni ka cyj nych.

Grzecz ność, jak ka żda gra, ma re gu ły. Do re guł pol skiej grzecz no ścio wej
gry na le ży przede wszyst kim re gu ła sy me trycz no ści za cho wań grzecz no ścio -
wych. Mó wi ona o tym, że grzecz ność roz gry wa się w dia lo gu. Al bo dia lo gu
w sen sie do słow nym – na Dzień�do�bry, Prze�pra�szam, Dzię�ku�ję�na le ży za re ago -
wać za po mo cą od po wied nich zwro tów grzecz no ścio wych (tu: Dzień�do�bry,
Cześć�itp.; Nic�nie�szko�dzi, Dro�biazg�itp.; Pro�szę, Nie�ma�za co, Ja�też�dzię�ku�ję
itp. – w za le żno ści od sy tu acji). Al bo dia lo gu w sen sie prze no śnym – na prze -
sła nie kart ki z po zdro wie nia mi czy SMS -a z pod ró ży na le ży za re ago wać póź -
niej szym po dzię ko wa niem lub prze sła niem po zdro wień ana lo gicz nych (gdy
wśród osób utrzy mu ją cych ze so bą sto sun ki pa nu je zwy czaj prze sy ła nia po zdro -
wień w ta kiej for mie). Na otrzy ma nie ży czeń i pre zen tu na przy kład z oka zji
imie nin re agu je my po dob nie w sy tu acji, gdy imie ni ny ma oso ba, któ ra wo bec
nas za cho wa ła się w ta ki spo sób.

Oprócz re gu ły sy me trycz no ści cha rak te ry stycz na dla pol skie go sa vo ir -vi -
vre’u jest re gu ła by cia pod wład nym (pod wład nym w zna cze niu nie do słow nym),
mo dy fi ko wa na obec nie szcze gól nie w mło dym po ko le niu pod wpły wem oby cza -
jów ame ry kań skich. Od no si się ona do ta kich za cho wań grzecz no ścio wych, któ re
wy wy ższa ją od bior cę po przez:

– po więk sza nie za sług od bior cy, np. w zwro tach po dzię ko wań (Je�steś�wspa�-
nia�ły!; Co�ja�bym�bez�cie�bie�zro�bi�ła?),

– ba ga te li zo wa nie wi ny od bior cy, np. w re ak cjach na prze pro sze nie (Ależ�nie
ma�za co; Na�praw�dę�nic�się�nie�sta�ło),

– umniej sza nie wła snej war to ści, za słu gi, np. w re ak cjach na po chwa ły, kom -
ple men ty ([Świet�ne�to�two�je�cia�sto] – Du�żo�mu�jesz�cze�bra�ku�je; [Bar�dzo�ład�nie�pa�-
ni�wy�glą�da] – Niech�pan�nie�żar�tu�je) czy w re ak cjach na po dzię ko wa nia ([Dzię�ku�ję
za mi�łą�współ�pra�cę] – Wszyst�ko�to�pa�ni�za�słu�ga),

– wy ol brzy mia nie wła snej wi ny, np. w zwro tach prze pra sza nia (Prze�pra�szam,
to�przez�mo�ją�głu�po�tę; Ty�się�nie�gnie�waj,�ale�ja�już�je�stem�ta�ka�sta�ra�skle�ro�za; So�-
ry,�chy�ba�zno�wu�się�nie�po�pi�sa�łem).

Trze ba w związ ku z omó wio ną po wy żej re gu łą by cia pod wład nym i ilu stru ją -
cy mi ją przy kła da mi za dać py ta nie, czy zwro ty grzecz no ścio we są szcze re. Wszy -
scy chcie li by śmy, że by tak by ło. Szcze gól nie zwro ty ozna cza ją ce prze pro sze nia,
gra tu la cje, kon do len cje, po dzię ko wa nia po win ny – jak się zda je – być wy po wia -
da ne ze szcze rą in ten cją skru chy, wspól nej ra do ści, wspól ne go smut ku, wdzięcz -
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no ści. Tak być po win no. Jed nak ze wzglę du na to, że grzecz ność jest grą, spro wa -
dza ją cą się do uży wa nia w okre ślo nych sy tu acjach okre ślo nych zwro tów (nie wy -
pa da bo wiem w okre ślo ny spo sób się nie za cho wać), nie je ste śmy w sta nie ja ko
od bior cy w kon kret nych sy tu acjach stwier dzić, czy nadaw ca rze czy wi ście czu je to,
co mó wi, czy mó wi to, bo wie, że nie mo że te go nie po wie dzieć. Obie stro ny – bę -
dą ce kom pe tent ny mi użyt kow ni ka mi ję zy ka – ra czej wie dzą, że jest to mó wie nie
pod po rząd ko wa ne kon wen cji oby cza jo wej, któ ra nie za kła da ab so lut nej szcze ro -
ści. Trze ba więc przy jąć, iż szcze rość wie lu zwro tów grzecz no ścio wych jest za ło -
żo na, lecz em pi rycz nie nie we ry fi ko wal na. Mo żna wręcz wy obra zić so bie sy tu acje,
zwłasz cza ty pu ofi cjal ne go, ce re mo nial ne go, w któ rych szcze rość by ła by wręcz
nie po żą da na.

Za war te w słow ni ku w po sta ci wy ra żeń ha sło wych zwro ty grzecz no ścio we
ma ją to do sie bie, że utrwa lo ne są przez tra dy cję w okre ślo nej for mie, od twa rza nej
przez użyt kow ni ków ję zy ka z pa mię ci. For ma ta, ana li zu jąc ją z per spek ty wy hi -
sto rycz nej, ewo lu uje (ule ga jąc przede wszyst kim uprosz cze niom); na bie żą co two -
rzo ne są przez mło de po ko le nie mo dy fi ka cje zna nych form, któ re nie raz po ja wia ją
się na krót ko, po tem tra cą eks pre syw ność, za ni ka ją, na ich miej sce two rzo ne są no -
we). By wa, że da na for ma wy cho dzi po wo li z uży cia, a w na stęp nym po ko le niu
prze ży wa re ne sans – sta je się atrak cyj na, jej czę stość uży cia wzra sta. For ma zwro -
tów grzecz no ścio wych pod le ga naj roz ma it szym mo dy fi ka cjom, na wią zu ją cym jed -
nak do zwro tów już zna nych (mó wiąc ina czej: tek stów kli szo wa nych), któ re ma my
utrwa lo ne w pa mię ci kul tu ro wej.

Ce lem te go słow ni ka by ło zgro ma dze nie naj czę ściej uży wa nych przez Po la -
ków wszyst kich po ko leń na prze ło mie XX i XXI wie ku zwro tów grzecz no ścio -
wych oraz skla sy fi ko wa nie ich we dług peł nio nych przez nie funk cji
grzecz no ścio wych, ta kich mię dzy in ny mi jak po wi ta nia, ży cze nia, po zdro wie nia,
po że gna nia, oraz re ak cje na nie.

W słow ni ku zna la zły się więc za rów no zwro ty grzecz no ścio we uży wa ne przez
śred nie i star sze po ko le nie (nie któ re, nie licz ne zresz tą, z kwa li fi ka cją ty pu „prze -
sta rza łe” czy „wy cho dzą ce z uży cia” w ob rę bie de fi ni cji), jak rów nież zwro ty uży -
wa ne przez po ko le nie mło de, w tym naj młod sze – oso by na sto let nie, a na wet
kil ku let nie (przede wszyst kim ucznio wie szkół pod sta wo wych). Nie ozna cza to
rzecz ja sna, że okre ślo ne zwro ty grzecz no ścio we przy po rząd ko wa ne są po szcze -
gól nym po ko le niom. Zaw sze jed nak jest tak, iż młod sze po ko le nie ma naj więk sze
upodo ba nie do za ba wy sło wem – w tym do two rze nia no wych zwro tów grzecz no -
ścio wych. Upodo ba nie to szcze gól nie jest wi docz ne po ro ku 1989, kie dy wraz z po -
wsta niem sys te mu de mo kra tycz ne go w wi docz ny spo sób wzro sła kre atyw ność
ję zy ko wa mło dych lu dzi. Ob ję ła ona swym za się giem rów nież for my zwro tów
grzecz no ścio wych, któ rych licz ba znacz nie wzro sła, zwłasz cza po przez nie ustan -
nie trwa ją ce pro ce sy sło wo twór cze. Te no we zwro ty – neo lo gi zmy – two rzo ne są
od wy ra zów i wy ra żeń po cho dzą cych z ję zy ka an giel skie go (np. licz ne neo lo gi -
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zmy opar te na wy ra zach sor�ry�i OK, w słow ni ku po da ne – dla przej rzy sto ści – ja -
ko od ręb ne ar ty ku ły ha sło we), prze no szo ne są też z in nych ję zy ków ob cych 
(np. Gu�ten�Tag, Ciao) lub po wsta ją ja ko mo dy fi ka cje na grun cie ję zy ka pol skie go
(np. Do�zo). Nie któ re to upo wszech nio ne in dy wi du ali zmy (nie raz oka zjo na li zmy,
na wią zu ją ce jed nak do tek stów kli szo wa nych) zna ne pier wot nie tyl ko okre ślo nej,
nie raz bar dzo ma łej gru pie mło dych lu dzi (na przy kład uczniom jed ne go gim na -
zjum czy li ceum, stu den tom jed ne go kie run ku stu diów w da nej uczel ni lub po pro -
stu gru pie osób czę sto ze so bą prze by wa ją cych – przy ja ciół i zna jo mych). 

Je śli cho dzi o zwro ty grzecz no ścio we ty po we dla mło de go po ko le nia, to są one
wciąż two rzo ne i mo dy fi ko wa ne. (Szcze gól nie kre atyw na w tym za kre sie jest mło -
dzież gim na zjal na i – w mniej szym stop niu – li ce al na). Po ja wia ją się w ję zy ku na -
gle, czę sto na krót ko, po nie waż szyb ko się au to ma ty zu ją i tra cą eks pre syw ną
atrak cyj ność. Wszyst kie one za wie ra ją du ży ła du nek emo cji, co wpły wa na ich
krót ki ży wot; słow nic two na ce cho wa ne eks pre syw nie szyb ko się bo wiem „zu ży -
wa” i jest za stę po wa ne przez in ne jed nost ki słow ni ko we – no we, świe że.

Po mi mo to za no to wa no w słow ni ku wszyst kie zwro ty grzecz no ścio we. Więk -
szość z nich uży wa na jest przez wszyst kie po ko le nia – zo sta ły one umiesz czo ne
al fa be tycz nie w pierw szej czę ści roz dzia łów. Zwro ty mło dzie żo we (do któ rych uda -
ło się au tor ce do trzeć i po twier dzić przy naj mniej pię cio krot ne uży cie przez ró żnych
roz mów ców) zna la zły się na koń cu roz dzia łów, w osob nym po rząd ku al fa be tycz -
nym. Na le ży tu za zna czyć, że zwro ty mło dzie żo we wy stę pu ją nie mal wy łącz nie
w ob rę bie naj czę ściej sto so wa nych przez Po la ków funk cji grzecz no ścio wych, 
tj. po wi tań, po że gnań, prze pro szeń i po dzię ko wań (nie raz form mło dzie żo wych
ilu stru ją cych da ną funk cję grzecz no ścio wą jest wię cej niż form uzna wa nych za tra -
dy cyj ne). In ne zwro ty, o mniej szej niż pię cio krot na fre kwen cja, zna la zły się rów -
nież w słow ni ku, ale nie w głów nej kwe stii dia lo go wej ilu stru ją cej uży cie wy ra zu
ha sło we go, lecz w kwe stii dru giej dia lo gu.

Słow nik ma po ka zać, ja ki mi zwro ta mi grzecz no ścio wy mi po słu gu ją się lu dzie
wszyst kich po ko leń na prze ło mie wie ków XX i XXI. Mó wiąc o prze ło mie wie -
ków, za sad ni czo mam na my śli ostat nią de ka dę XX wie ku i pierw szą wie -
ku XXI (je śli cho dzi o zwro ty mło dzie żo we, gro ma dzo ne one by ły do mo men tu
zło że nia słow ni ka do dru ku). 

W 52 roz dzia łach umieszczono zwro ty grzecz no ścio we, po dzie lo ne ze wzglę -
du na cel ko mu ni ka cyj ny (np. po wi ta nie, proś ba, prze pro sze nie). Zwro ty te po da -
ne zo sta ły wraz z de fi ni cja mi prag ma tycz no ję zy ko wy mi mó wią cy mi o sto sow no ści
ich uży cia w okre ślo nych re la cjach mię dzy roz mów ca mi i w okre ślo nych sy tu -
acjach mó wie nia. Oprócz te go zna la zły się w ob rę bie nie któ rych ar ty ku łów ha sło -
wych uwa gi in for mu ją ce mię dzy in ny mi o ten den cjach roz wo jo wych da ne go
zwro tu i o spo ty ka nej nie sto sow no ści je go uży cia.

Ma te riał przy kła do wy jest ob szer ny – w ba zie da nych au tor ki jest obec nie oko -
ło 50 tys. jed no stek. Za czerp nię ty zo stał z gro ma dzo nych prze ze mnie od ro ku 1990
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zwro tów grzecz no ścio wych. Po cho dzą one przede wszyst kim z za sły szeń w trak -
cie tzw. ob ser wa cji uczest ni czą cej (kie dy ba dacz jest uczest ni kiem bądź świad kiem
zda rze nia ko mu ni ka cyj ne go) w ró żnych pol skich mia stach, mia stecz kach i ma łych
miej sco wo ściach, w ró żnych śro do wi skach spo łecz nych i za wo do wych. W mniej -
szej czę ści po cho dzą ta kże ze współ cze snych pol skich se ria li, te le wi zyj nych i ra -
dio wych pro gra mów pu bli cy stycz nych oraz tzw. śnia da nio wych, z pra sy
(szcze gól nie z ta blo idów), ze współ cze snych pol skich fil mów, z dia lo gów pol skich
po wie ści oby cza jo wych i z kry mi na łów, jak też z przy kła dów po da wa nych przez
au to rów prac ję zy ko znaw czych. 

W gro ma dze niu ma te ria łu naj młod sze go po ko le nia po ma ga li mi stu den ci, pi -
szą cy pod mo im kie run kiem w ró żnym cza sie i w ró żnych uczel niach (na Uni wer -
sy te cie Ja na Ko cha now skie go w Kiel cach i na Uni wer sy te cie War szaw skim
– w In sty tu cie Dzien ni kar stwa Wy dzia łu Dzien ni kar stwa i Na uk Po li tycz nych oraz
w In sty tu cie Ję zy ka Pol skie go Wy dzia łu Po lo ni sty ki) pra ce ma gi ster skie i za li cze -
nio we, ta kże dzien ni ka rze pro wa dzą cy au dy cje kie ro wa ne do mło dzie ży i mło dych
do ro słych. Bar dzo im dzię ku ję za zgo dę na wy ko rzy sta nie ma te ria łu.

Słow nik prze zna czo ny jest dla wszyst kich, któ rzy chcą, lub ze wzglę dów
na przy kład za wo do wych mu szą, sku tecz nie ko mu ni ko wać się z od bior ca mi w kon -
tak tach bez po śred nich i po śred nich – w tym za po śred ni czo nych przez in ter net. 

Bę dzie z pew no ścią przy dat ny dla uczniów szkół gim na zjal nych, a zwłasz cza
śred nich (w któ rych pro gra mach na ucza nia jest ha sło „Ety kie ta ję zy ko wa”), dla stu -
den tów stu diów hu ma ni stycz nych (po lo ni sty ka, dzien ni kar stwo, kul tu ro znaw stwo)
i in nych, na któ rych pro wa dzo ny jest przed miot „Ety kie ta ję zy ko wa”, „Ety kie ta
w ko mu ni ka cji”, „Ję zy ko wy sa vo ir -vi vre”, „Ety ka, es te ty ka, ety kie ta ję zy ko wa” oraz
przed mio ty, któ rych skład ni kiem są tre ści do ty czą ce ję zy ko wej grzecz no ści, dla stu -
den tów neo fi lo lo gii i dla uczą cych się ję zy ka pol skie go ja ko ob ce go.

Mo że też słu żyć ba da czom ję zy ka i kul tu ry, dy dak ty kom ję zy ka pol skie go ja -
ko ob ce go. Ta kże cu dzo ziem com, któ rzy miesz ka ją w Pol sce i z po wo dów za wo -
do wych bądź tyl ko to wa rzy skich kon tak tu ją się z Po la ka mi.

War�sza�wa 2012�ro�ku




