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Czy język francuski jest popularny w Polsce w po-
równaniu z innymi językami obcymi? Nie. Czy jest po-
pularny w krajach afrykańskich? Tak. Czy w naszej 
szkole można się go uczyć? Nie. Czy jest melodyjny, 
dźwięczny, miły dla ucha? Tak. Czy jest trudny? Hm, 
tutaj zdania są podzielone.  

     Osoby, które chciałyby rozpocząć naukę francu-
skiego, zraża jego wymowa. Dla nas jest dziwne, że 
w niektórych francuskich wyrazach wymawia się tylko 
pół słowa, np. taureau (wym. toro) – byk, beaujolais 
(wym. bożole) – młode francuskie wino. Zwykła litera 
„e” może wystąpić w czterech wersjach (e, é, è, ê) i za 
każdym razem będzie wymawia-
na w inny sposób. Ale pamiętaj-
cie, że w języku angielskim pi-
sownia i wymowa to też często 
dwa różne światy. Jedną z cech 
charakterystycznych gramatyki 
j. francuskiego jest różnorod-
ność czasów i trybów. W trybie 
orzekającym istnieje osiem cza-
sów, ale dwa z nich nie są uży-
wane w mowie. W piśmie wy-
stępuje wiele form gramatycz-
nych, których nie odróżnia się 
w mowie. We francuskim istnie-
je tzw. tryb łączący, który 
w polskim nie występuje. Wiel-
ką trudność sprawiają niektóre 
francuskie liczebniki, które mają 
skomplikowaną budowę, np. 80 
to tak naprawdę 4x20, a 90 to 
4x20 +10.  

Pewnym pocieszeniem jest 
fakt, że w j. polskim istnieje 
wiele słów, które czyta się tak 
samo albo podobnie jak po francusku, np. bal, bana-
ne, mayonnaise, alarme, spectacle mają to samo 
brzmienie. Czy wiecie, że z j. francuskiego jest wiele 
zapożyczeń, z czego na co dzień nie zdajemy sobie 
sprawy? W nasze słowa wplątujemy wyrazy francuskie 
zupełnie nieświadomie. Mówimy o zasadach savoir 
vivre (wym. sawuar wiwr), czyli zasadach dobrego wy-
chowania. „Popełniłem faux pas” (wym. fo pa), czyli 
gafę. „Miałem déjà vu” (wym. deża wi), czyli miałem 
odczucie, że dana sytuacja już się kiedyś wydarzyła. 
Musicie oczywiście znać prawidłową wymowę, żeby 
się nie ośmieszyć w towarzystwie. Pamiętajcie również, 
że obcych słów należy używać w odpowiednim kon-

tekście. W niektórych zawodach sportowych, np. ta-
necznych lub gimnastycznych, używa się często fran-
cuskiego „jury” zamiast polskiego zwrotu „skład sę-
dziowski”. Ale w grach zespołowych, np. w piłce noż-
nej czy siatkówce, nie powiemy „jury”, a już na pewno 
nie użyjemy tego słowa w sądzie. Tam wyroki wydaje 
oczywiście tylko skład sędziowski. 

Wpływy j. francuskiego występują w wielu językach. 
Czy wiecie, że znane wszystkim określenie mayday, 
przyjęte na całym świecie jako sygnał wzywania pomo-
cy, pochodzi od francuskiego słowa m’aider? Dobrze 
wiedzieć, że powiedzenie „na zdrowie!” wywodzi się 
z Francji. W dawnych czasach, gdy panowała tam epi-
demia dżumy, kichających chorych pozdrawiano wła-
śnie „A votre sante!”, życząc im szybkiego powrotu 
do zdrowia. Przyjmuje się, że francuski mógł wpłynąć 
na powstanie prawie 30%  angielskich słówek. Kiedyś 

był to język bardzo światowy, ele-
gancki, język elit, dworów królew-
skich, dyplomacji. Dziś wiele roz-
mów politycznych, spotkań bizne-
sowych jest w języku angielskim, 
który wyparł skutecznie francuski. 
Język francuski jest popularny prze-
de wszystkim w Unii Europejskiej, 
ponieważ wiele unijnych instytucji 
ma swoje siedziby w Strasburgu 
i Brukseli. Swoją popularność 
j. francuski utrzymuje w wielu kra-
jach afrykańskich. Wynika to z te-
go, że w Afryce znajdowało się du-
żo kolonii francuskich. W kilkuna-
stu krajach j. francuski ma status 
języka urzędowego, a w niektórych 
jest językiem ojczystym dla części 
mieszkańców. 

Francuski urzeka nas swoją 
dźwięcznością i melodyjnością. 
Przykładem jest słowo „motyl”, 
które we francuskim brzmi pięknie, 
a mianowicie papillon, szczególnie 

gdy porówna się je do szorstkiego niemieckiego 
Schmetterling. Wyraz menu brzmi w naszym języku 
o wiele lepiej niż jadłospis (albo karta dań), a vis-à-vis 
brzmi o wiele dostojniej niż „naprzeciwko”. Nawet 
przekleństwa po francusku brzmią prześlicznie, czego 
przykładem jest popularne merde. Zwrot „Kocham 
cię” najlepiej się słyszy chyba jako francuskie Je t’ai-
me. Jeżeli chcecie się przekonać, jak pięknym językiem 
jest francuski, posłuchajcie sobie na YouTube piosenki 
„Je t’aime…moi non plus”, którą zaśpiewali wspól-
nie Jane Birkin i Serge Gainsbourg. Miłego słuchania. 

 

Krzysztof Litkowski 

Kącik językowy 

Francja elegancja 
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