
SKĄD WZIĘŁO SIĘ 
TO WYRAŻENIE?

SEKRETY ETYMOLOGII.



Historie, które pomogą Ci lepiej zapamiętać 
francuskie wyrażenia.
◦ 1. Kłamać jak wyrywacz zębów. Mentir comme un aracheur de dents. 

◦ 2. Dlaczego Paryż jest nazywany miastem świateł, czyli la ville lumière?

◦ 3. Dlaczego Francuzi jedzą obiad w południe.

◦ 4. Sekrety paryskich makaroników.

◦ 5. Polskie korzenie francuskich magdelenek

◦ 6. Dlaczego, kiedy kawa ma szczególnie niewdzięczny smak, mówimy po francusku: sok ze skarpetki – jus de 

chaussette.

◦ 7. Dlaczego mówimy: wiązać koniec z końcem, czyli po francusku: joindre les deux bouts.

◦ 8. Kupować kota w worku, czyli acheter chat en poche.



Historie, które pomogą Ci lepiej zapamiętać
francuskie wyrażenia
◦ 9. Wróćmy do naszych baranów - Revenons à nos moutons, czyli po prostu wróćmy do tematu, zamiast stale 

z niego zbaczać na wątki poboczne.

◦ 10. Czy artyści naprawdę chcą umierać na scenie? Wyrażenie - casser sa pipe, czyli umrzeć.

◦ 11. Wernisaż - vernissage, czyli marketing z cyklu jak to kiedyś bywało.

◦ 12. Mówić po francusku jak hiszpańska krowa. Parler français comme une vache espagnole. 

◦ 13. Z tej gospody nie ujdziesz z życiem. On n’est pas sortie de l’auberge. Jeszcze nie wyszliśmy z gospody …

◦ 14. Jeter aux oubliettes, czyli pójść w zapomnienie, być odstawionym na boczny tor.

◦ 15. PETANQUE - Francuska gra w bule i co ma z tym wspólnego goła pupa Fanny.

◦ 16. Dlaczego Francuzi mówią MERDE (gówno), by życzyć komuś powodzenia?



Kłamać jak wyrywacz zębów.

◦ Mentir comme un aracheur de dents. 

◦ Kłamać, jak wyrywacz zębów. 

◦ Bo wyrywacz zębów, czyli de facto swego czasu, 

w dość odległych czasach -dentysta uprawiał 

swój szlachetny proceder - i tu bardziej -

uwalniania pacjenta, nieszczęślwca i  cierpiętnika 

(zarazem) od bolącego zęba - w miejscach 

publicznych. 

◦ Na placach, jak ten w pobliżu paryskiej Katedry 

Notre-Dame, czy na uczęszczanych jarmarkach.



Kłamać jak wyrywacz zębów.
Mentir comme un aracheur de dents. 
◦ Dokonywał tego w dość prowizorycznych warunkach i przy użyciu co najmniej "siermiężnego" sprzętu i siejących 

grozę narzędzi. Jeżeli tylko odważylibyśmy się puścić wodze wyobraźni, pewnie niejednemu  włos zjeżyłby się na 

głowie.

◦ Taki jarmarczny dentysta, czy bardziej objazdowy wyrywacz zębów miał w zanadrzu jedno niezawodne (no może 

jednak zawodne, inaczej nie pojawiłoby się to wyrażenie, ale przekonywujące) narzędzie: 

◦ łgał jak z nut, tzn łgał jak wyrywacz zębów, że nie będzie bolało, że pójdzie jak z płatka, szybko, bezboleśnie….

◦ Ale jak tak sobie popatrzeć na stare ryciny, czy płótna upamiętniające ten bądź, co bądź docelowo przynoszący ulgę 

proceder, mina takiego delikwenta, któremu wyrywano ząb: mówiła sama za siebie: nie było ani szybko, ani 

bezboleśnie….

◦ Szczęśliwie czasy się zmieniły. Pozostało tylko wyrażenie:

◦ Mentir comme un aracheur de dents. Kłamać, jak wyrywacz zębów.

◦ Które dzisiaj oznacza kłamać jak z nut.



Dlaczego Paryż jest nazywany miastem 
świateł, czyli la ville lumière?

◦ Ta nazwa funkcjonuje od XVII wieku. Wbrew 

temu, co można by przypuszczać – nie ma ona 

nic wspólnego z epoką czy filozofią oświecenia. 

Która nastąpiła dopiero wiek później.

◦ Tę nazwę nadali Paryżowi przyjezdni pod 

wrażeniem ambitnego systemu oświetlenia 

publicznego, który funkcjonował wówczas w 

Paryżu. 



Dlaczego Paryż jest nazywany miastem 
świateł, czyli la ville lumière?
◦ Tyciące lamp świecowych i pochodni zostały rozmieszczone na fasadach budynków na polecenie Nicolasa de 

la Reynie, ówczesnego szefa paryskiej policji (nominowanego na to stanowisko przez Ludwika XIV tego), 

który chciał w ten "oświecony" sposób poprawić bezpieczeństwo nocą na ulicach Paryża. Czy po prostu 

wyperswadować pospolitym złodziejaszkom nocne rozboje.

◦ Jeżeli od tamtego czasu oświetlenie ulic miast nocą stało się czymś powszechnym i naturalnym. To nazwa 

"miasto świateł – la ville lumière" przylgnęło do Paryża i tak już zostało….



Dlaczego Francuzi jedzą obiad w 
południe?

◦ Dlaczego Francuzi jedzą obiad w południe.

◦ Dokładnie w samo połunie. Jak w tym westernie…

◦ Na początku było to dla mnie ogromnym szokiem 

kulturowym. Obiad w samo południe, kiedy mój 

żołądek czekał dopiero na drugie śniadanie….

◦ I znowu przyłożyła do tego rękę Rewolucja 

Francuska. Bo Zgromadzenie Rewolucyjne 

obradowało od południa do godziny szóstej 

wieczorem. 

◦ Więc logicznie kolacja wypadałaby wtedy o godzinie 

6-stej po zakończeniu obrad. 



Dlaczego Francuzi jedzą obiad w 
południe.
◦ Ale co z obiadem? Który tradycyjnie jedzono gdzieś koło godziny 2-giej (13.30 – 14.00) ? Ten po prostu wypadał z 

obiegu.

◦ Dlatego z nim też panowie rewolucjoniści zrobili małą rewolucję. 

◦ Bo żeby nie obradować na pusty żołądek, zupełnie spontanicznie pojawiło się drugie (bardziej sycące) śniadanie, 
gdzieś koło godziny 11 -stej rano. Było ono złożone z wędliny podawanej na zimno, albo z jakiejś innej konkretnej 
porcji mięsa – jakieś kotlety, parówki, czy inna golonka.

◦ Określano je mianem: déjeuner à la fourchette, czyli śniadanie na widelcu.

◦ Ten nowy rytm posiłków stopniowo przyjął się w całym kraju…

◦ Ale wtedy jeszcze to nie był obiad, tylko drugie śniadanie… 

◦ Tzn śniadania były wówczas dwa: i obydwa nazywały się: déjeuner.

◦ Pierwsze, zjadane z samego rana, zaraz po przebudzeniu się: zwyczajowa kromka chleba, dzban wina (no przecież 
Francuzi) i talerz zupy….

◦ Drugie: sycący talerz mięsa zjadany gdzieś około godziny 11-stej.



Dlaczego Francuzi jedzą obiad w 
południe.
◦ A jeżeli obydwa nazywały się: déjeuner, co wywodziło się od słowa: jeûne: głodówka (dokładnie rompre 

jeûne – przerwać głodówkę - przedrostek dé).

◦ Bo w XIII wieku słowo déjeuner oznaczało pierwszy posiłek spożywany przez zakonników… po 
zwyczajowym okresie postu, który zaczynał się poprzedniego dnia wieczorem do kolejnego dnia rano.

◦ Przez jakiś czas obydwa posiłki, czyli de facto to pierwsze i drugie śniadanie (to drugie, które dzisiaj jest 
całkiem pokaźnym obiadem) były nazywane tak samo: déjeuner.

◦ Dopiero w XIX wieku zaczęto je rozróżniać między sobą. Więc pojawiło się określenie:

◦ petit déjeuner, czyli śniadanie, pierwszy posiłek, jedzony wcześnie rano, po przebudzeniu.

◦ déjeuner – czyli sycący posiłek, czy de facto w naszym rozumieniu obiad, jedzony koło południa. 

◦ Bo w rzeczywistości, często przerwa obiadowa (w zależności od tego, kiedy zaczyna się pracę) może wypadać 
nawet o 11.30.

◦ No i jeszcze wieczorem zostaje nam dîner, czyli w naszym rozumieniu: kolacja.



Dlaczego Francuzi jedzą obiad w 
południe.
◦ Gdzieś po drodze, pod koniec XVIII wieku tradycyjne petit déjeuner jedzone od wieków w formie: kromka chleba, 

dzban wina i sycący, czy dający siłę na kolejny dzień pracy: talerz zupy ustąpiło miejsca nowej modzie… czyli dzisiaj 
równie tradycyjnej: kawie z mlekiem.

◦ A ponieważ z czasem ponownie zaczęto doceniać znaczenie śniadania (tzn uświadomiono sobie potrzebę dodania 
do niego czegoś bardziej sycącego) dorzucono do niego dodatkowe elementy w wersji na słodko.

◦ Tak, bo dzisiaj tradycyjne francuskie śniadanie jest spożywane na słodko.

◦ Mojemu mężowi po prostu żołądek wywraca się do góry nogami na myśl o tym, by rano zjeść coś bardziej 
konkretnego. W tym kontekście - nasze polskie sycące śniadania są dla niego swego rodzaju drogą przez mękę.

◦ Niemniej tradycyjne francukie śniadanie (le petit déjeuner traditionnel) składa się z kawy z mlekiem, pieczywa i 
konfitur. Café, café au lait, du pain. 

◦ Ale już wędliny? Bój się Boga… Tak jedzą ci nieokrzesani Anglicy…. Z którymi Francuzi mniej lub bardziej 
świadomie rywalizują na wszystkich polach.

◦ Pewnie też i śniadaniem….



Paryskie makaroniki.

◦ Narobię Wam smaka, czyli wisienka na torcie 

paryskiej gastronomii.

◦ Mała nieprzyzwoicie rozkoszna, że aż 

niepoprawna politycznie – rozkosz dla 

podniebienia.

◦ Makaroniki (po francusku - macaron) są swego 

rodzaju pochodną bezów. 

◦ Przygotowane z ciasta na bazie sproszkowanych 

migdałów, cukru, białka jajek, wypieczonych w 

piekarniku, co nadaje im aspekt chrupiącej i

nieodparcie wabiącej całości. Tak, że ich widok 

odbiera niektórym resztki zdrowego rozsądku.



Paryskie makaroniki.

◦ Paryskie makaroniki są jednymi z najbardziej wyrafinowanych deserów.

◦ Ale czy wiecie skąd się one wzięły?

◦ Bo makaroniki wystawiają na pokusę zwykłych śmiertelników już od czasów średniowiecza.

◦ I nazywano je wówczas żartobliwie: pępkiem mnicha – nombril du moine lub z włoska: maccherona. Bo pierwsze 
makaroniki były włoskie. Ironia historii…

◦ Bo jeżeli makaroniki dzisiaj są symbolem paryskiego smaku i elegancji, to zostały one sprowadzone do Francji z 
Włoch przez Katarzynę Medycejską, kiedy ta weszła do francuskiej rodziny królewskiej w XVI wieku.

◦ Po drodze paryski makaronik nabrał korpulencji, bo jest sklejony z dwóch połówek. Co oznacza podwójną rozkosz 
i dwa razy tyle słodyczy dla podniebienia, rozłożonej dwuwarstwowo.

◦ Bo paryski makaronik najpierw musi znaleźć swoją druga połówkę. Żeby była ta podwójna rozkosz. 

◦ Ale jak ona kusi. Tak, że niektórzy specjalnie przyjeżdżają do Paryża, by zgłębić sekrety ich wykonania. Są tu 
organizowane atelier dla miłośników makaronikowego kunsztu.

◦ Japończycy, których prześladuje po nocach paryski makaronik są gotowi zapłacić grube pieniądze, by poznać jego 
najskrytsze sekrety.



Francuskie Magdalenki….

◦ Bo wszystko, co dobre ma polskie korzenie, a 
przynajmniej ziarnko polskości w sobie….

◦ Historia ku pokrzepieniu serc i dobrego humoru.

◦ Znacie francuskie ciasteczka – Magdalenka –
Madeleine – rozpływające się słodyczą w ustach
w formie muszelki?

◦ Otóż podobno to uosobienie słodyczy i 
delikatności dla podniebienia wyszło z kuchni 
polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego. 
Który (po utracie polskiego tronu) rezydował w 
zamku de Commercy, w oddanej mu we władanie 
francuskiej Lotaryngii – Stanisław Leszczyński 
był teściem francuskiego króla Ludwika XV.



Francuskie Magdalenki….

◦ I tak pewnego dnia nasz król wydawał przyjęcie w swoim francuskim zamku. A tu….

◦ Na zapleczu, w kuchni rozgorzała kłótnia.

◦ Tu puszczam nieposkromione wodze wyobraźni i widzę, jak kucharz w szewskiej pasji przywala intendentowi 
wałkiem do rozwałkowywania ciasta. A on rozwałkowuje nim intendenta.

◦ A intendent - też w szewskiej pasji, żeby nie pozostać gołosłownym, ochoczo wywija drewnianą łyżką, zdobytą w 
ramach łupów wojennych w tej kiedy indziej – spokojnej kuchni. I okłada nią kucharza. Tak dogadzają sobie 
wzajemnie, a … gawiedź ma ubaw i obstawia zwycięzcę.

◦ Tu, jak mówiłam: puszczam wodze wyobraźni. Bo co rzeczywiście wydarzyło się tego dnia w kuchni zamku 
polskiego króla?

◦ Tego pewnie nigdy się nie dowiemy.

◦ Bo jak to bywa w takich sytuacjach – wersję były rozbieżne…

◦ Suma sumarum – jak to mówią Francuzi – kucharz zdjął swój fartuszek – il a rendu son tablier, czyli porzucił swoją 
posadę.



Francuskie Magdalenki

◦ Ale po drodze, tzn. na odchodnym, w akcie ostatecznej desperacji, zgarnął deser przygotowany dla 

biesiadujących gdzieś na pokojach – gości króla.

◦ Co robić? Czy król będzie świecił oczami? Czy ktoś przygotuje deser zastępczy?

◦ I tu naprędce pokojówka o imieniu Madeleine (Madeleine Paulmier) przygotowowała przepyszne ciasteczka. 

Domyślacie się, że chodzi o Magdalenki, które tak oczarowały biesiadujących, że przeszły do potomności.

◦ Bo polski król, jako człowiek z klasą i tzw manierami – en homme galant – nadał ciasteczku imię jego 

autorki… Madeleine….

◦ I tu mogłabym czarować, że przepis na magdalenki zrodził się w kuchni polskiego króla…

◦ Ale prawda jest taka, że Madeleine wykorzystała na szybko przepis, który był znany w jej rodzinie od pokoleń 

i w ogóle już wcześniej (ale …. bezimiennie) funkcjonował w kuchni francuskiej.

◦ A jednak, to właśnie galanterii polskiego króla zawdzięczamy nazwę – les Madeleines – Magdalenki.



Dlaczego, kiedy kawa ma szczególnie niewdzięczny 
smak, mówimy sok ze skarpetki – jus de chaussette.

◦ Dlaczego, kiedy kawa ma szczególnie 
niewdzięczny smak, mówimy po francusku: sok 
ze skarpetki – jus de chaussette.

◦ To wyrażenie pojawiło się pod koniec XIX wieku, 
kiedy to francuscy żołnierze opracowali bardzo 
"polową" technikę zaparzania kawy.

◦ Podczas wojny francusko-niemieckiej z 1870 r. nie 
dysponując oczywiście w warunkach polowych 
ekspresem do kawy (la cafetière – kafetiera, 
zaparzacz do kawy). Choć można sobie wyobrazić, 
że nawet gdyby mieli do niego dostęp, nie byłby to 
ekspres do kawy sensu stricte, ale coś bardziej 
siermiężnego, mniej ekspresowego, za to bardziej 
rękodzielniczego.



Dlaczego, kiedy kawa ma szczególnie niewdzięczny 
smak, mówimy: sok ze skarpetki – jus de chaussette.

◦ Niemniej żołnierze w takich polowych warunkach frontowych wymyślili tego sympatyczne i improwizowane 
rozwiązanie zastępcze.

◦ Pomysł genialny w swojej prostocie: bo zastosowali skarpetki do filtrowania kawy.

◦ Skarpetka podwójnego użytku, z której wychodziła kawa aromatyzowana …. specyficznie.

◦ Prawdopodobnie w myśl zasady, że to, co nas nie zabija, czyni nas silniejszymi.

◦ Skarpeta służyła do filtrowania w niej kawy, po uprzednim wsypaniu ziaren kawy do metalowych czarek, 
zmiażdżeniu ich kolbą karabinu i zalaniu wrzątkiem.

◦ Taka metoda przygotowania dawało w zasadzie mało ponętny smakowo napój, który żołnierze w odniesieniu do 
sekretu jego przygotowania nazywali:  "jus de chaussette", czyli sok ze skarpetki.

◦ Z należnym uznaniem dla roli skarpetki w tak rękodzielniczym przygotowaniu kawy w warunkach frontowych.

◦ Wyrażenie z żargonu czysto wojskowego, przeszło do powszechnego użytku i dotrwało do dziś:

◦ jus de chaussette – lura, niedobra, słaba kawa…



Dlaczego mówimy: wiązać koniec z 
końcem?

◦ Wiązać koniec z końcem?

◦ Czyli po francusku: joindre les deux bouts.

◦ Bo mówimy to, gdy ktoś ma problemy finansowe. 

Czyli po prostu, gdy trudno mu związać koniec z 

końcem.

◦ Samo wyrażenie wywodzi się jeszcze z XVI 

wieku. Panowała wówczas specyficzna moda na 

noszenie obfitych kołnierzyków. Które były 

takim zewnętrznym atrybutem bogactwa, czy 

zewnętrznym wyrazem stanu posiadania.



Dlaczego mówimy: wiązać koniec z 
końcem?
◦ A to dlatego, że taki misternie utkany kołnierzyk w owych czasach stanowił całkiem – całkiem spory 

wydatek. A niektórzy, jak to czasami bywa chcieli pozować na zamożniejszych, niż byli w rzeczywistości.

◦ Problem pojawiał się dopiero, kiedy w takich misternych i skądinąd mało poręcznych kołnierzykach siadano 

do stołu. Wtedy chodziło o to, by broń Boże tego cudeńka nie przybrudzić. Dlatego na czas posiłku 

nakładano na niego serwetkę. Która swoimi wymiarami powinna była współgrać z kołnierzykiem.

◦ A że niektórzy kupowali sobie wystawny kołnierzyk na wyrost. Cała para szła w gwiazdek i nie starczało już 

funduszy na opłacenie, czy dokupienie do niego stosownej serwetki. A że diabeł tkwi w szczegółach, przy 

stole niemiłosiernie męczyli się ze związaniem jednego końca owej serwetki z drugim, żeby przypadkiem nie 

zabrudzić bezcennego kołnierzyka.



Kupować kota w worku, czyli acheter chat 
en poche.

◦ Bo były takie czasy, kiedy koty kupowało się, jak 

inne produkty. Tyle że w odróżnieniu od innych 

produktów, koty kupowało się w worku.

◦ Działo się to w czasach średniowiecza. Kiedy kot 

miał reputację iście diabelskiego stworzenia. Ale 

był niezbędny człowiekowi. 

◦ W pewnym sensie, jeżeli byśmy mieli to 

porównać, pełnił funkcję takiego współczesnego 

środka czystości. Kot polował na myszy.



Kupować kota w worku, czyli acheter chat 
en poche.
◦ Dlatego, jak ktoś kupował sobie kota, a z zasady, czy w wyniku panujących wówczas przesądów, kupował go 

w worku (poche – niegdyś tak określano worek, dzisiaj oznacza to kieszeń), dobrze patrzył, czy worek mocno 

się rusza, by ocenić przydatność swojego nowego nabytku do zrobienia w domu porządków ….. z myszami.

◦ Tym czasem - czasy się zmieniły. Wyrażenie zostało. Funkcjonuje do dziś. Mamy je również w języku 

polskim.

◦ Kupować kota w worku, czyli po francusku acheter chat en poche. 



Dlaczego Francuzi mówią: Wróćmy do naszych 
baranów, by powiedzieć wróćmy do tematu.

◦ Wróćmy do naszych baranów – Revenons à 
nos moutons, 

◦ czyli po prostu wróćmy do tematu, zamiast stale 
z niego zbaczać na wątki poboczne.

◦ Tu wyobraźcie sobie najbardziej poplątaną 
komedię pomyłek, na miarę hollywoodzich 
sitcomów. 

◦ I tym razem zamiast jak to mam w zwyczaju: 
motać – będę odmotywać, rozplątywać 
namotane….

◦ Bo to wyrażenie wzięło się z takiego 
« namotania » kilku spraw na raz…



Wróćmy do naszych baranów –
Revenons à nos moutons. 
◦ Wywodzi się ono z XV- wiecznej komedii nieznanego autora pod oryginalnym tytułem: La farce de maître Panthelin 

– Farsa mistrza Panthelina.

◦ Autor komedii pomyłek… z nieposkromioną skłonnością do motania wątków, celem uzyskania efektu komicznego. 

◦ Intryga w swoim zamyśle prosta, acz sympatycznie namotana….

◦ Poczciwy kupiec tkanin Guillaume pada ofiarą fałszywego adwokata, tytułowego pana Panthelina, który wyłudza od 

niego kawałek płótna, chcącego w ten sposób zafundować sobie nowe ubranie – gratis…

◦ Gdy kupiec przychodzi do prawnika po odbiór należnej mu sumy, ten udaje ciężko chorego. Tak przekonująco 

majaczy po łacinie, w czym wspiera go wierna żona Guillemette, że poczciwy kupiec odchodzi z kwitkiem, w 

przekonaniu, że feralny klient leży na łożu śmierci i już niczego nie uda mu się od niego odzyskać.

◦ Po pewnym czasie ten sam kupiec, oskarża jednego ze swoich pasterzy o kradzież owiec (brebis).

◦ Tym razem dochodzi do rozprawy sądowej. I tu adwokatem pastuszka okazuje się być  dopiero co leżący na łożu 

śmierci - Pathelin (nieuczciwy prawnik). 



Wróćmy do naszych baranów –
Revenons à nos moutons. 
◦ Nie tylko umarły, czy umierający, ale wciąż tak samo przebiegły – namawia swojego klienta, by udawał głupiego (un 

simple d’esprit) i przez cały proces powtarzał tylko „beee”.

◦ Podczas procesu poszkodowany kupiec – ofiara dwóch oszustw – staje oko w oko z autorami obydwu na raz. Na 
jednej sali sądowej.

◦ Podczas gdy przedmiotem procesu są skradzione owce (brebis), poczciwego kupca ponoszą emocje. Gubi się w 
oskarżeniach i miesza obydwie sprawy: wyłudzonego płótna i skradzionych owiec.

◦ Na co sędzia (prawie, że biblijnym głosem rozsądku), co jakiś czas przywołuje go do porządku (i trzymania się 
jednego tematu) mówiąc:

◦ Wróćmy do tych naszych baranów (moutons), które – przypominam – są tematem rozprawy. Tzn nawet nie barany 
(moutons), tylko owce (brebis). Ale mniejsza o to….

◦ Sztuka cieszyła się ogromną popularnością w XV wieku. Formułka sędziego (też naznaczona pewnym akcentem 
komicznym, bo w gruncie rzeczy chodzi o owce, a nie barany, a tak gwoli ścisłości o owce, o wyłudzone płótno i 
generalnie o to, że poczciwy kupiec na okrągło jest robiony w bambuko.

◦ Wróćmy do tych baranów, powtórzone tu kilkukrotnie, ku uciesze rozbawionej publiczności, przeszło do języka 
potocznego. Tym bardziej, że użył jej sam Rabelais w swoim Pantagruel.



Czy artyści naprawdę chcą umierać na 
scenie?

◦ Wyrażenie - casser sa pipe, czyli

umrzeć.

◦ Bo jeżeli Francja, to nierozłącznie  francuski 

teatr. A jeżeli francuski teatr to oczywiście 

MOLIER. A w rzeczywistości Jean-Baptiste 

Poquelin, urodzony w Paryżu 15 stycznia 1622 

roku.



Wyrażenie - casser sa pipe, czyli umrzeć.

◦ Molier, czyli człowiek wybitnie wszechstronny: autor sztuk teatralnych, w których sam grywał jako aktor 

(czyli po francusku – comedien), ale też reżyser (metteur en scene). A do tego  kierownik trupy teatralnej, 

czyli directeur de troupe.

◦ A prywatnie człowiek, który narobił sobie licznych wrogów. Jedni zazdrościli mu wsparcia ze strony króla 

Ludwika XIV. Inni obrażali się, bo czuli się osobiście napiętnowani w jego sztukach. W których ten w 

karykaturalny sposób kreślił wady i przywary sobie współczesnych.

◦ Tu mogłabym beletryzować, że Molier zmarł na scenie, bo czasami takie krążą pogłoski.  Ale nie do końca. 

◦ W rzeczywistości Molier zmarł po tym, jak podczas spektaklu "Chory z urojenia" (Le Malade Imaginaire) 

jeszcze na scenie dopadły go dreszcze. To była jego ostatnia rola i ostatnia sztuka teatralna, którą napisał. 

◦ Takie po prostu to były czasy, że artyści - aktorzy, komediopisarze  występowali na scenie do samego końca. 

Z prozaicznych powodów: przez całe życie klepali biedę i musieli pracować do ostatniego tchu (w 

dosłownym tego słowa znaczeniu). 



Wyrażenie - casser sa pipe, czyli umrzeć.

◦ Nawet artyści - dzisiaj, z perspektywy czasu - uznani, hołubieni - jak Molier, za życia cieńko przędli, nie raz 

przekonując się na sobie samych o prawdziwości tego starego powiedzenia, że łaska pańska na pstrym koniu 

jeździ. 

◦ To właśnie z tamtych czasów wywodzi się francuskie wyrażenie: casser sa pipe, czyli umrzeć.

◦ A w dosłownym tłumaczeniu - stłuc fajkę. Co może moglibyśmy odnieść do naszego - kopnąć w kalendarz.

◦ Tak to się przydarzyło pewnemu bulwarowemu aktorowi o nazwisku Mercier, do którego po latach kariery 

wreszcie uśmiechnęło się szczęście, zdobył sobie jako taką popularność rolą marynarza Jeana Barta. Ale żeby 

być bardziej wiarygodnym w tej roli, w trakcie przedstawienia aktor palił fajkę. 

◦ Tyle, że podczas jednego z przedstawień fajka wypadła mu z ust i potłukła się. Aktor nie żył.  Zmarł na 

scenie. Il a cassé sa pipe.

◦ Ot cała historia.



Wernisaż - vernissage, czyli marketing z 
cyklu jak to kiedyś bywało.

◦ Bo w sumie tak było zawsze. 

◦ Zawsze był ten rozpaczliwy marketing z gatunku: 
jak to kiedyś bywało. Czyli niezmiennie klepiący 
biedę artysta, który organizuje wernisaż - vernissage, 
czyli prapremierę swoich prac dla samej śmietaniki 
towarzyskiej. Jeszcze przed ich oficjalnym 
udostępnieniem dla ogółu publiczności.

◦ Tu niby po to, żeby położyć ostatnią warstwę lakieru
(czyli to vernis), która dopiero wydobędzie ten 
„powalający power" z jego płótna. 

◦ W rzeczywistości po to, by zaproszone na wernisaż 
wpływowe i zamożne osoby poczuły się szczególnie 
nobilitowane tym wyróżnieniem i w efekcie chętniej
sięgnęły do swojej portmonetki.



Wernisaż - vernissage, czyli marketing z 
cyklu jak to kiedyś bywało.
◦ Bo słowo - wernisaż - po francusku vernissage - pochodzi jeszcze z czasów, kiedy francuski rządził światem. A 

język angielski dopiero przebijał się do rządzenia.

◦ Słowo wernisaż wywodzi się od francuskiego słówka vernis, czyli lakier.

◦ Bo o ile dzisiaj tradycyjnie w przeddzień otwarcia wystawy swoich prac, artysta organizuje wernisaż dla wybranych, 
dla swego rodzaju śmietanki towarzyskiej…

◦ Tradycja organizowania wernisażu sięga jeszcze XVIII wieku. 

◦ Wtedy miało to swoje praktyczne uzasadnienie. W owych czasach artysta, zanim udostępnił swoje prace do wglądu 
szerszemu gronu – nakładał na nie ostatnią warstwę lakieru, by wydobyć ich blask, tonację i całą paletę barw.

◦ Dotyczyło to szczególnie twórców malujących farbami olejnymi. Ci właśnie na tym etapie prac zapraszali swoich 
najlepszych klientów i przyjaciół, by poprosić o ostatnie wskazówki i porady. No i pewnie po to, by co niektórzy 
poczuli się szczególnie wyróżnieni…. i przez to mocniej związani z biedującym (jak świat światem) - artystą.

◦ Jednym słowem: od zawsze obowiązywał ten nieodzowny marketing i jeszcze mocniejsze przywiązywanie do siebie 
już przywiązanych klientów.



Mówić po francusku jak hiszpańska 
krowa.

◦ Parler français comme une vache espagnole. 

◦ Domyślnie mówić, czy wymawiać bardzo źle po 
francusku. 

◦ Ale kto by mi się tym przejmował. Przecież to 
zupełnie normalne na początku nauki języka 
obcego.

◦ Bo nauka języka jest taką robotą głupiego, której 
końca nie widać. Nawet ci, którzy uczą innych, 
sami cały czas muszą się uczyć, rozwijać, 
powtarzać….

◦ Bo dopiero małe kroki powtarzane codziennie, 
docelowo dają zauważalne rezultaty. 



Mówić po francusku jak hiszpańska 
krowa.
◦ Bo postępy w nauce języka obcego biorą się nie z tego co robimy okazyjnie. Od wielkiego dzwonu. Ale z 

tego, co robimy systematycznie, stale, nieprzerwanie. A że początki są trudne. Takie życie ….

◦ Na początku, kiedy pierwszy raz przyjechałam do Francji i usłyszałam to wyrażenie, zresztą chętnie 
powtarzane przez hiszpańskich emigrantów, byłam przekonana, że stanowi ono aluzję do specyficznej, lekko 
"sepleniącej" wymowy Hiszpanów, którzy mają problem z rozróżnieniem dźwięków b i w.

◦ Ale ostatecznie znalazłam historyczne wyjaśnienie genezy tego wyrażenia. 

◦ Pojawiło się około roku 1858. W pierwotnej wersji brzmiało: mówić po francusku jak hiszpański Bask 
(mieszkaniec kraju Basków). 

◦ Parler français comme un basque espagnol. Wkrótce przerobione na krowę. Tzn Bask przerobiony na krowę.

◦ Czy to złośliwie, czy wręcz przeciwnie, aby uniknąć aluzji i insynuacji politycznych. Bo kraj Basków leży po 
obu stronach granicy francusko – hiszpańskiej.

◦ Parler français comme une vache espagnole. Mówić po francusku jak hiszpańska krowa. 



Z tej gospody nie ujdziesz z życiem.

◦ On n’est pas sortie de l’auberge. Jeszcze nie 

wyszliśmy z gospody …

◦ Co  oznacza, sytuację z której trudno będzie 

znaleźć bezbolesne rozwiązanie.

◦ I tu wyobraźcie sobie początek XIX wieku, 

mroczny, trudno dostępny kawałek górskiej 

drogi, gdzieś na samym krańcu regionu Francji, 

który nazywa się Ardèche. 

◦ Stała tam niepozorna gospoda, w której żył i 

gospodarzył sobie poczciwy oberżysta z żoną. 



Z tej gospody nie ujdziesz z życiem.

◦ Oboje słynęli z nieskalanej cieniem podejrzenia uczciwości i bezgranicznej gościnności. W tamtych trudnych
czasach.

◦ Gospodarzyli sobie w tej niepozornej gospodzie na samym końcu górskiej drożynki, aż cień podejrzenia padł na 
oberżystę. 

◦ Bo tak dziwnie się składało, że z zzajeżdżających do gospody, nikt nigdy nie wracał.  

◦ Zatrzymywał się człowiek na nocleg w rzeczonej gospodzie i słuch po nim ginął. Przepadał, jak kamień w wodę.

◦ Tajemnica została rozwiązana po 20 latach … uprawiania tego niecnego procederu przez oberżystę z małżonką. 

◦ Ci z otwartymi ramionami przyjmowali u siebie przejeżdżających tamtędy podróżnych. Po to, by bez skrupułów 
ubić ich w czasie snu, przywłaszczając sobie cały ich dobytek (ten, który zabrali ze sobą w tą feralną podróż bez 
powrotu).

◦ Tak rozpętała się ta afera kryminalna, która wstrząsnęła całą Francją. 

◦ Na cztery strony kraju rozgłaszali ją obwoźni trubadurzy. Aż ukuło się popularne do dziś, powiedzenie:

◦ Jeszcze nie wyszliśmy z gospody. On n’est pas sortie de l’auberge. 



Jeter aux oubliettes, czyli pójść w zapomnienie, 
być odstawionym na boczny tor.

◦ Bo w dawnych lochach (cachots) były tzw 

oubliettes, czyli zapomniane miejsca. 

◦ Szczególnie w fortecach datujących się jeszcze z 

czasów feudalnych, które czekały na przyjęcie 

szczególnie niewygodnych władzy skazańców, 

których chciano pozbyć się w ten sposób na 

zawsze. By dalej już nie bruździli władzy. 

◦ Wrzucano ich do takich lochów (les oubliettes) i 

celowo o nich zapominano. Czyli de facto 

pozwalano im tam umrzeć z głodu.



Jeter aux oubliettes, czyli pójść w zapomnienie, 
być odstawionym na boczny tor

◦ Oubliettes (od czasownika oublier – zapomnieć) najczęściej były to po prostu posępne piwnice, silosy. Może 

z wyjątkiem wysoko wyspecjalizowanych więzień, jak Mont-Saint-Michel.

◦ Szczególnie czasy Rewolucji Francuskiej obfitowały w takie makabryczne historie losów ludzkich. Wtedy np 

skazańcy byli umieszczani w specjalnych klatkach; obmyślonych przez la Balue, które zaczynały się huśtać 

przy najmniejszym ruchu. Co w końcu doprowadzało człowieka najzwyczajniej do obłędu.

◦ Niemniej wyrażenie: jeter aux oubliettes, choć w bardziej metaforycznym znaczeniu funkcjonuje do dziś -

oznacza być zapomnianym, odstawionym na boczny tor. 

◦ Dotyczy np artystów, aktorów, aktorek, którym nikt już nie proponuje żadnych ról, bo wyszły z mody, albo 

po prostu się zestarzały. Więc świat też powoli o nich zapomina…..



PETANQUE - Francuska gra w bule. Co 
ma z tym wspólnego goła pupa Fanny.

◦ LA PETANQUE, czyli tradycyjna francuska gra w 
bule, niezmiernie popularna wśród pewnej kategorii 
wiekowej we Francji, czyli tradycjna francuska gra w 
celowanie.

◦ Potrzebny jest do niej zestaw metalowych kul i teren 
do zabawy. Najlepiej na świeżym powietrzu.

◦ W Paryżu takim popularnym miejscem do gry, czy 
do przyglądania się grze w petanque jest Ogród
Luksemburski. 

◦ I tu mam dla Was wyrażenie dotyczące tej gry w 
bule o dość "smakowitej", czy jak to powiedzieli by 
Francuzi - "croustillant" etymologii.

◦ Bo w trakcie gry w bule (petanque), jeżeli danemu 
uczestnikowi nie udaje się zdobyć ani jednego 
punktu – mówi się, że zrobił Fanny – faire Fanny.



PETANQUE - Francuska gra w bule. Co 
ma z tym wspólnego goła pupa Fanny.
◦ Kim była owa Fanny? Bo jak się pewnie domyślacie: Fanny to imię kobiece. Tu konkretnie imię pewnej, 

wyobraźmy sobie zwiewnej (a może i nie) 20-sto latki, która pod koniec XIX wieku w Lyonie, w dzielnicy la 
Croix Rousse pokazywała swoją gołą pupę, na pocieszenie, tym pechowym graczom w petanque, którym nie 
udawało się zdobyć ani jednego punktu.

◦ Siłą rzeczy mówiło się o niej w środowisku "petanquistów". I tak Fanny, nieznana z nazwiska, stała się swego 
całkiem rozpoznawalną postacią w swoim gatunku w światku graczy w bule.

◦ A może raczej - nie sama Fanny, tylko ta jej działająca na męską wyobraźnię - gołą pupa. 

◦ Zainspirowani tą pikantną, jak na epokę historią, restauratorzy i właściciele kafejek, w których grywano w 
petanque, zaczęli wywieszać afisz przedstawiający gołą pupę nieznanej z nazwiska Fanny. Tak, by przegrani, 
zgodnie z tradycją mogli sobie na pocieszenie ją pocałować. 

◦ To określenie przy okazji przyjęło się również w innych grach towarzyskich, np w grze w baby-foot. 

◦ Ot cała historia, która co nieco trąci i myszką i seksownym pieprzykiem.



Dlaczego Francuzi mówią MERDE 
(gówno), by życzyć komuś powodzenia?

◦ Trochę tak jak u nas przed ważnym egzaminem, 

życzymy zdającym połamania piór (od 

niekończących się potoków adekwatnej wiedzy 

do przelania na papier). 

◦ Podobnie  w środowisku teatralnym w XIX 

wieku, miernikiem sukcesu danej sztuki była ilość 

końskiego łajna "zostawiona" przed teatrem. 

◦ Bo w języku Moliera pospolicie i wielofunkcyjnie: 

merde (znaczy gówno).

◦ PS. Fotka jest z Krakowa...



Dlaczego Francuzi mówią MERDE 
(gówno), by życzyć komuś powodzenia?
◦ I tu - przepraszam za wyrażenie - im więcej owego gówna (czyli konkretniej: końskiego łajna) "zebrało się" 

przed teatrem, tym wskazywało to na większy sukces wystawianej w nim sztuki.

◦ Bo rachunek ekonomiczny był prosty:

◦ Im więcej jaśnie państwa zajechało karocami przed teatr, im dłużej artyści bisowali, im dłużej trwały stojące 

owacje dla nagrodzenia artystów, tym dłużej stał na dworzu czekający na zakończenie sztuki koń i koniuszy. 

◦ A skoro tak sobie stał, stał i czekał, w ramach swego rodzaju przerywnika od czasu do czasu sobie srał, srał (i 

znowu przepraszam za wyrażenie) srał (koń, niekoniecznie koniuszy). 

◦ A im więcej srał, tym więcej końskiego łajna nazbierało się przed teatrem. Co wskazywało na większy sukces 

wystawianej w nim sztuki.

◦ Stąd to tytułowe MERDE - na szczęście.



MIŁEJ NAUKI
FRANCUSKIEGO

BeataRed FRANCUSKIE INSPIRACJE


