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Abstract

Due to the fact of permanent evolution of languages, the fate of a loanword is never predesti-
nated: from the semantic perspective it may remain a faithful equivalent of the word from which it 
originates or it may change the meaning, sometimes even in a radical way. In my article, concerning 
the phenomenon of faux amis, that is loanwords, which meaning has strongly changed, we analyze 
routes and the ways of assimilation three French words in the Polish language, showing that in such 
a delicate matter as language borrowings it is needed to study each case, to some extent, individually.
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O ile w świetle badań i ustaleń XIX-wiecznego językoznawstwa historyczno-
-porównawczego pokrewieństwo języków romańskich i słowiańskich nie ulega 
wątpliwości, o tyle z pewnością można uznać, że języki francuski i polski pozo-
stają jednak kuzynami dość dalekimi. Długo można by się rozwodzić nad różni-
cami gramatycznymi, które je dzielą, od fonologicznych (głoski, akcent), przez 
morfologiczne (deklinacja, koniugacja), aż po składniowe (porządek zdania). To 
właśnie one, a także fakt, że norma poprawnościowa języka francuskiego jest re-
latywnie wysoka1, przesądzają o obiegowej opinii, że to język trudny dla Polaka, 

* Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Romańskiej.
1 Pisze o tym m.in. P. Siblot, wywodząc z tej postawy również brak długiej tradycji studiów nad 

społecznymi odmianami języka w językoznawstwie francuskim: „la normalisation particulièrement 
forte du français sous l’emprise de l’État-Nation centralisé, dont l’hégémonie a imposé une politique 
linguistique uniformisatrice, inculqué une représentation élitiste et conservatrice de la langue nationale. 
[...] La variation y devient faute de français, si ce n’est du mauvais Français” (= szczególnie silna 
normalizacja języka francuskiego pod wpływem postawy zcentralizowanego Państwa-Narodu, którego 
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a w każdym razie trudniejszy niż powszechny w polskiej szkole angielski. Wobec 
skomplikowanej gramatyki słownictwo francuskie wydaje się jednak z pewnością 
bardziej przystępne, co wynika ze specyficznych (choć dalece nieidentycznych) 
powiązań obu języków z łaciną, a także jest pochodną historycznych kontaktów 
Francji i Polski. Szczególnie one dawały przez wieki okazje do licznych zapożyczeń 
z francuszczyzny do języka polskiego, o czym bardzo wyczerpująco traktują m.in. 
liczne prace prof. Bogdana Walczaka2. 

Napływ „galicyzmów” (terminu tego będę używać – bez zabarwienia pejo-
ratywnego – na określenie wszystkich elementów językowych zapożyczonych 
z języka francuskiego), którego początki sięgają doby średniopolskiej, ale który 
swe apogeum osiągnął w epoce nowopolskiej, związany był m.in. z zasiadaniem 
Henryka Walezego na tronie polskim, a także z rosnącym znaczeniem Francji w tej 
epoce – zarówno w obszarze polityki, jak i kultury. Kolejnym chronologicznie 
czynnikiem zacieśniającym kontakty obu języków była profrancuska polityka Wła-
dysława IV Wazy i Jana III Sobieskiego, a następnie królów z dynastii Wettynów, 
której towarzyszyła w Polsce dworska moda na Francję z jej kulturą i sposobem 
życia. Czasy napoleońskie wzmocniły i rozszerzyły wpływy języka francuskiego 
do tego stopnia, że w XIX w. jego oddziaływanie na polszczyznę było wyjątkowo 
silne [Walczak, 1982]. 

Polonistyczne prace językoznawcze opisują galicyzmy najczęściej z punktu 
widzenia chronologicznego, wyodrębniając przy tym także grupy tematyczne two-
rzone przez tego typu zapożyczenia. Romanistę z kolei bardziej interesuje badanie 
drogi francuskich zapożyczeń do języka polskiego i stopnia penetracji. Biorąc pod 
uwagę poziom asymilacji językowych pożyczek z francuskiego w polszczyźnie, 
można wyodrębnić trzy grupy:

a) pierwsza zawiera kalki językowe, a więc specyficzne, dobrze zasymilowane 
zapożyczenia, których przyswojenie w języku polskim odbyło się dzięki ich do-
słownemu tłumaczeniu (np. pol. dobrobyt < fr. bien-être, pol. punkt widzenia < fr. 
point de vue itp.); 

b) druga grupa, o niskim stopniu asymilacji fonetycznej i graficznej, morfo-
logicznej czy semantycznej, zawiera takie wyrażenia i wyrazy, które nie zmieniły 
formy (lub zmieniły ją bardzo nieznacznie) ani znaczenia w stosunku do swego 
źródła (np. va banque, déjà vu, exposé, menu, jury itp.);

c) trzecia grupa zawiera wyrazy i wyrażenia wysoce zasymilowane, począwszy 
od warstwy fonetycznej (np. pol. awans < fr. avance) i graficznej (np. pol. fryzjer 
< fr. friseur), przez morfologiczną (np. pol. waza < fr. vase) i semantyczną (np. 
pol. kostium < fr. costume). 
hegemonia narzuciła uniformizującą politykę językową, zaszczepiła elitarystyczne i konserwatywne 
wyobrażenie języka narodowego [...]. Odmiana językowa jest wg niej błędem językowym, a nawet 
złą francuszczyzną) [Siblot, 2000, s. 160].

2 Kilka z nich wymieniam w bibliografii na końcu niniejszego artykułu.
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Interesującą kwestią dotyczącą procesu przyswajania zapożyczeń francuskich 
w polszczyźnie jest też tzw. zjawisko faux amis, czyli fałszywych przyjaciół tłu-
macza. Jest ono wynikiem niekorzystnego wpływu, jaki mogą mieć niektóre wy-
robione wcześniej nawyki językowe na powstawanie nowych. Owa interferencja, 
odnosząca się tradycyjnie przede wszystkim do nadużyć typu semantycznego, może 
także obejmować błędy formalne. Aleksander Szulc określa faux amis jako pewien 
typ błędów w języku obcym, polegający na „nadawaniu leksemowi jednego języka 
znaczenia lub formy przysługującej jego leksykalnemu odpowiednikowi w innym 
języku” [Szulc, 1984, s. 267]. 

Bardzo charakterystyczny przypadek faux amis typu formalnego, o czym pisze 
Weronika Wilczyńska [1992], polega na myleniu rodzaju gramatycznego rzeczow-
nika francuskiego pod wpływem rodzaju, który zapożyczony wyraz ma w języku 
polskim. Błąd ten występuje szczególnie często w odniesieniu do kilku wyrazów 
francuskich rodzaju męskiego, jak groupe, rôle, vase, których odpowiedniki polskie 
są rodzaju żeńskiego: grupa, rola, waza, a które w konsekwencji często opatrywane 
są przez uczących się niewłaściwym rodzajnikiem: *la groupe, *la rôle, *la vase 
(wobec poprawnego le groupe, le rôle, le vase). 

Innego rodzaju kłopoty sprawiają faux amis typu semantycznego, czyli zapo-
życzenia identyczne lub prawie identyczne z punktu widzenia formy, ale których 
znaczenie polskie odbiega od pierwowzoru francuskiego, czego dobrym przy-
kładem jest wymieniona już wyżej para wyrazów kostium i costume. Definicja 
pochodząca z wersji elektronicznej SJP PWN mówi, że kostium to w pierwszym 
znaczeniu: „ubranie damskie składające się z żakietu i spódnicy”. Z kolei najbar-
dziej dziś kompletny słownik języka francuskiego, Trésor de la Langue Française 
(tzw. TLF), także w swej wersji elektronicznej, definiuje costume jako „vêtement 
d’homme formé d’une veste, d’un pantalon, parfois d’un gilet, taillés dans le même 
tissu” [TLFi, 2000] (= ubranie męskie składające się z marynarki, spodni, czasem 
kamizelki, wykrojonych z tej samej tkaniny3), co odpowiada znaczeniu polskiego 
słowa garnitur. Kontrast semantyczny między oboma wyrazami okazuje się za-
sadniczy, chodzi bowiem o dość istotne rozróżnienie pomiędzy ubraniem męskim 
i damskim. Przypadków faux amis o wyraźnych różnicach semantycznych jest 
więcej, wymieńmy choćby takie pary wyrazów, jak: oberża < auberge, galanteria 
< galanterie, korniszon < cornichon, klosz < cloche, afera < affaire, awantura 
< aventure, szalet < chalet, szal < châle. Ciekawym zadaniem badacza wydaje się 
prześledzenie drogi, która była udziałem zapożyczeń tego typu, a w szczególności 
wychwycenie momentu, w którym nabrały one własnego, odrębnego znaczenia. 
W niniejszym artykule analizie poddajemy trzy z wymienionych wyżej par; w tym 
celu zbadane zostały definicje wymienionych wyrazów zawarte w najważniejszych 

3 Wszystkie definicje pochodzące ze słowników francuskich, cytowane w niniejszym artykule, 
zostały przetłumaczone przez autorkę.
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pracach leksykograficznych obu języków – dla polszczyzny są to: słownik Lindego, 
słownik wileński, słownik warszawski, słownik Doroszewskiego i SJP PWN, dla 
francuszczyzny zaś: kolejne wydania słownika Akademii Francuskiej, a także słow-
ników Émile’a Littré, Petit Larousse i TLFi4 (wszystkie w wersji elektronicznej). 

1. Pol. szalet < fr. chalet
Historia wyrazu chalet jest interesująca już w języku francuskim, gdzie po raz 

pierwszy jego obecność odnotowuje w 1723 r. Dictionnaire Universel de Commerce, 
opatrując go definicją: „C’est ainsi que les Suisses nomment certains bâtiments 
bas, qui se trouvent répandus dans la montagne de Griers, composés d’une grande 
étable et de deux grandes chambres au rez-de-chaussée, uniquement destinés à faire 
des fromages” [DUC, 1723, s. 620]5 (= Tak Szwajcarzy nazywają niskie budynki 
powszechne w górskim regionie Griers, składające się z dużej obory i dwóch dużych 
pomieszczeń na parterze, przeznaczone jedynie do wytwarzania sera). 

Wyraz zostaje upowszechniony we francuszczyźnie przez Jean-Jacques’a 
Rousseau, który w swej powieści Julie ou la nouvelle Héloïse pisze: „Autour de 
l’habitation principale sont épars assez loin quelques chalets” [Rousseau, 1761, 
t. 1, s. 36] (= Wokół głównego budynku rozrzuconych jest dość daleko kilka cha-
lets). Znamienne jest, że pisarz dołącza w odsyłaczu tłumaczenie użytej nazwy, co 
potwierdza jej ówczesny status neologizmu: „Chalet, sorte de maisons de bois où 
se font les fromages et diverses espèces de laitage, dans la montagne” (= Chalet, 
rodzaj drewnianego domu w górach, w którym robi się sery i różne rodzaje wyro-
bów mlecznych). Podobne znaczenie notowane jest w kolejnych edycjach słownika 
Akademii Francuskiej przez następne ponad sto lat. Dopiero w szóstym wydaniu 
Dictionnaire de l’Académie française [DAf, 1832–1835] pojawia się informacja 
o funkcji mieszkalnej budowli tego typu: „Nom qu’on donne, en Suisse, aux ma-
isons des paysans. Il se dit souvent, dans un sens particulier, des cabanes où se 
font les fromages, et qui, dans l’été, servent de retraite aux vachers des montagnes” 
(= Nazwa, którą daje się w Szwajcarii domom wieśniaków. Używa się jej często 
w konkretnym znaczeniu szałasu, gdzie robi się sery, i który latem służy pasterzom 
górskim za schronienie). 

Takie znaczenie potwierdza też 40 lat później słownik Littrégo z 1872 r., który 
definiuje wyraz jako: „1° Cabane de paysan suisse où se font les fromages, et où 
les vaches s’abritent l’été dans les montagnes; et par extension, maison de paysan 
suisse” (= Szałas wieśniaka szwajcarskiego, gdzie robi się sery i gdzie krowy latem 
mają schronienie w górach; przez rozszerzenie znaczenia, wiejski dom szwajcarski), 
„2° Maison de plaisance construite dans le goût des chalets suisses” [Littré, 1982] 
(= Domek wypoczynkowy w stylu chalet szwajcarskiego). 

4 Dokładne dane poszczególnych pozycji słownikowych podaję w bibliografii. 
5 Zachowana została oryginalna ortografia z epoki. 
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Wreszcie Petit Larousse illustré z 1905 r. oprócz dwóch prawie identycznych 
definicji dodaje też trzecią, dowodzącą nowego użycia tego wyrazu na oznaczenie 
ustępu publicznego: „Petite maison de bois recouverte de planches, qui sert d’habi-
tation aux montagnards de la Suisse. Toute maison de campagne, même luxueuse, 
imitant le chalet suisse. Chalet de nécessité, petit édicule contenant des cabinets 
d’aisances publics” [PLi,1905] (= Drewniany domek z desek, służący za mieszka-” [PLi,1905] (= Drewniany domek z desek, służący za mieszka-[PLi,1905] (= Drewniany domek z desek, służący za mieszka-(= Drewniany domek z desek, służący za mieszka-
nie góralom w Szwajcarii. Każdy dom wiejski, nawet luksusowy, imitujący chalet 
szwajcarski. Chalet dla potrzeb, mała budowla zawierająca publiczne ubikacje). 

To ostatnie znaczenie potwierdzone jest także przez opublikowane w latach 
1932–1935 ósme wydanie słownika Akademii Francuskiej, który oprócz znaczenia 
tradycyjnego dodaje także nowe: „Petite maison de plaisance, bâtie dans le goût 
des chalets où les Suisses font pendant l’été dans les montagnes du beurre et du 
fromage. Chalet de nécessité, cabinet d’aisances à l’usage du public” (= Domek 
dla letników, zbudowany w stylu chalets, w którym Szwajcarzy latem w górach 
robią masło i ser. Chalet dla potrzeb, ubikacja publiczna). 

Następne wydania słowników francuskich dowodzą jednak, że to nowe zna-
czenie szybko we francuszczyźnie w XX w. zanika, jakkolwiek można je spotkać 
jeszcze u Prousta, który wkłada w usta bohaterów tomu Le Temps retrouvé na-
stępujący dialog: „Qui c’est, sa marraine? – C’est la dame qui tient le chalet de 
nécessité un peu plus bas que l’Olympia” [Proust, 1922, s. 813] (= Kim jest jego 
chrzestna? – To ta kobieta, co ma szalet publiczny trochę za Olimpią). 

W 2000 r. słownik TLFi podaje co prawda ten sens wyrazu jako dodatkowy 
i eufemistyczny, opatrując go jednak uwagą „przestarzałe”: „Cabane sur l’alpage, où 
s’abritent les bergers pendant l’été et où ils font les fromages. P. euphém., vx. Cha-
let de nécessité. Toilettes publiques” [TLFi, 2000] (= Szałas na łąkach górskich, 
gdzie chronią się latem pasterze i gdzie robią sery. Eufem., przestarz. Chalet dla 
potrzeb. Toaleta publiczna).

Inne, mniejsze słowniki współczesnej francuszczyzny pozostawiają dziś jedynie 
znaczenie szałasu lub domu górskiego (także wiejskiego we francuszczyźnie kana-
dyjskiej); np. współczesny elektroniczny Dictionnaire de français wydawnictwa 
Larousse wylicza: „1. Cabane, local d’alpage où l’on fait des fromages. 2. Habitation 
alpine trapue, principalement en bois, à loggias et toit débordant. 3. Habitation de 
plaisance de même silhouette, en matériaux rustiques. 4. Au Canada, maison de 
campagne” (= 1. Szałas na górskich halach, w którym wyrabia się sery. 2. Niski 
dom alpejski, głównie z drewna, z balkonami i spadzistym dachem. 3. Dom tej 
samej konstrukcji dla letników, z naturalnych materiałów. 4. W Kanadzie dom 
wiejski). Osobne hasło, chalet de nécessité, opatrzone jest jednak definicją: „édicule 
abritant des cabinets d’aisances publics; emploi vieilli, encore usité aux Antilles” 
(= budyneczek zawierający publiczne ubikacje; nazwa przestarzała, używana nadal 
na Antylach), co potwierdza zanikający charakter tego znaczenia w samej Francji. 
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Polska historia tego słowa jest oczywiście krótsza. Nie notuje go słownik Lin-
dego ani w pierwszym, ani w drugim wydaniu, ale odnajdujemy go w słowniku 
wileńskim Orgelbranda w formie żeńskiej szaleta z definicją: „Szałas z desek 
na prędce zbity u górali szwajcarskich, chałupka, chatka góralska” [SWil, 1861, 
s. 1615]. 

Autorzy słownika warszawskiego podają natomiast formę męską szalet z dwie-
ma definicjami, opatrując go wykrzyknikiem, sygnalizującym wyraz, którego 
należy unikać (podobnie, jak szagrynować – inne zapożyczenie z francuskiego): 
„1° Domek szwajcarski, domek wiejski podobny do szwajcarskiego, 2° Drewniana 
budka uliczna przeznaczona na ustęp dla publiczności” [SW, 1915, t. 6, s. 559]. 
Właśnie to drugie znaczenie umacnia się w polszczyźnie w następnych latach. O ile 
słownik Doroszewskiego z 1966 r. zachowuje oba znaczenia, tzn. „1° Szałas górski, 
2° Osobny budynek mieszczący ustęp, zwłaszcza ustęp publiczny” [Doroszewski, 
1966], o tyle słownik PWN z 1993 r. podaje tylko znaczenie drugie [Szymczak, 
1966] Wydaje się więc, że polszczyzna dwa razy sięgała po słowo chalet, o czym 
mogą świadczyć dwie odrębne formy: szaleta ze słownika wileńskiego i szalet 
z warszawskiego i późniejszych. To drugie zapożyczenie musiało mieć miejsce 
na przełomie wieków XIX i XX, czyli wtedy, gdy już we Francji używano eufe-
mistycznie słowa chalet także dla oznaczenia ubikacji publicznej. W Polsce tylko 
to znaczenie wyrazu uległo rozpowszechnieniu, co może wynikać – po pierwsze – 
z faktu, że górskie domki w Polsce miały już swoje tradycyjne, dobrze funkcjonujące 
nazwy regionalne, jak szałas czy bacówka; po drugie zaś – obco brzmiący, a przez 
to semantycznie niemotywowany rzeczownik odbierany był jako wystarczająco 
eufemistyczny, aby elegancko nazwać w tamtym czasie toaletę publiczną. 

2. Pol. awantura < fr. aventure
Stare francuskie słowo aventure o łacińskim pochodzeniu6 używane było już 

we wczesnym średniowieczu, najpierw w znaczeniu ‘przeznaczenie’, które dziś 
można odnaleźć tylko w wyrażeniu dire la bonne aventure (‘przepowiedzieć 
przyszłość’), następnie zaś jako ‘przypadek’, ‘wypadek’. W ten sposób definiuje 
ten wyraz Dictionnaire de l’Académie française od swej pierwszej edycji [DAf, 
1694, s. 624], dodając też znaczenie ‘przygoda’, poprzez następne wydania, aż 
do ostatniego, dziewiątego (od roku 1992). Podobne definicje proponuje też 
TLFi [2000] w swej wersji elektronicznej, dorzucając jeszcze jej nowe znaczenie, 
aventure amoureuse ‘przygoda miłosna’. Nigdy natomiast we francuskim wyraz 
ten nie miał znaczenia takiego, jakie uzyskał w dzisiejszej polszczyźnie, w której 
oznacza przede wszystkim wielką kłótnię. Inne znaczenia, zbliżone do francuskich, 
podawane są obecnie jako przestarzałe, np. w słowniku elektronicznym PWN: 

6 Wg Centre Nationale de Ressources Textuelles et Lexicales, na stronie http://www.cnrtl.fr/
etymologie: „aventure, empr. au lat. vulg. *adventura  ‘ce qui doit arriver’” (aventure, zapożyczenie 
z łaciny ludowej *adventura ‘to, co ma się zdarzyć).
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„1° gwałtowna kłótnia, 2° daw. ryzykowne przedsięwzięcie, 3° daw. osobliwe 
zdarzenie albo niezwykła przygoda” [SJP PWN]. 

Sięgając do dawnych polskich świadectw leksykograficznych, odnajdujemy 
słowo awantura w drugim wydaniu słownika Lindego, gdzie zdefiniowane jest 
jako „osobliwy przypadek, nadzwyczajny trafunek, zdarzenie, przygoda” [Linde, 
1854, t. 1, s. 35]. Podane obok derywaty: awanturnik, awanturzysta, awanturniczek, 
awanturniczka należą również do kręgu znaczeniowego wyrazu podstawowego. Już 
jednak słownik wileński w 1861 r. podaje, oprócz pierwszego znaczenia ‘przypadek, 
przygoda’, także drugie: ‘zajście, kłótnia’, opatrując je przykładem „Miałem z nim 
awanturę”. Derywaty awanturnica ‘szukająca wypadków, kłótni’ i awanturować 
się ‘szukać przygód, kłótni, zaczepek’ potwierdzają umacnianie się tego znaczenia 
w polszczyźnie [SWil, 1861, s. 38]. Potwierdza się ono także w słowniku Karło-
wicza, Kryńskiego i Niedźwiedzkiego [1900–1927], ale ciągle na drugiej pozycji, 
opatrzone synonimami burda, kłótnia, scena, heca, chryja, skandal, afera, zajście, 
breweria i ilustrowane tym razem cytatem z Zygmunta Kaczkowskiego: „Przyjść 
mogło do burdy, do awantury, do bitwy może” [SW, 1900, t. 1, s. 71]. Połowa 
z wymienionych w haśle sześciu derywatów (awanturniczy, awanturnik, awanturo-
wać) zawiera znaczenie kłótni: awanturować w pierwszym znaczeniu, awanturnik 
w drugim, a awanturniczy w trzecim. Z kolei trzy pozostałe derywaty nie mają tego 
znaczenia w ogóle: awanturnica to ‘kobieta złych obyczajów’, awanturnictwo to 
‘zawadiactwo’, a awanturniczość to ‘zawadiackie usposobienie’ (cytat z Michała 
Bałuckiego mówi, iż „młodzieńczy entuzjazm nie odbywa się bez szału i awan-
turniczości”). Pół wieku później, w słowniku Doroszewskiego, znaczenie ‘kłótnia, 
zajście, burda” podane jest już jednak jako pierwsze; na drugim miejscu podano 
co prawda ‘osobliwe zdarzenie’, ale z komentarzem „przestarzałe”, a jako trzecie 
‘ryzykowne przedsięwzięcie’. Tutaj już także awanturnica to przede wszystkim 
‘kobieta skłonna do kłótni’, choć z odnotowanym drugim znaczeniem: ‘kobieta 
o burzliwym trybie życia’, również z adnotacją „przestarzałe”. Podobnie pozostałe 
wyrazy: awanturniczość, awanturnik, awanturować się, których pierwsze znaczenie 
zawsze związane jest z kłóceniem się [Doroszewski, 1958]. 

Powyższy przegląd źródeł leksykograficznych pozwala na stwierdzenie, że 
słowo awantura zostało zapożyczone z francuszczyzny dość wcześnie w swym 
regularnym (francuskim) znaczeniu ‘traf, przypadek’, które jednak stopniowo 
w polszczyźnie zanikło. Wszystko wskazuje też na to, że awantura w obecnym 
znaczeniu ‘kłótnia’ jest neosemantyzmem, oryginalnie powstałym na gruncie języka 
polskiego, być może na skutek częstego występowania wyrazu w znaczeniu ‘traf’ 
w kontekstach negatywnych. 
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3. Pol. szal < fr. châle
W języku francuskim wyraz châle, zapożyczenie z perskiego za pośrednictwem 

hindi7, pojawia się stosunkowo późno, bo w XVIII i XIX w., przy czym począt-
kowo jego forma graficzna jest wyraźnie nieustabilizowana, co przypomina TLFi 
(wersja elektroniczna TLF): schall, schawl, scial, chal, schal. Pierwsze przytoczone 
przez ten słownik znaczenie potwierdza azjatyckie pochodzenie wyrazu: „Longue 
pièce d’étoffe que les Orientaux portent en turban, en ceinture ou sur les épaules” 
(= Długi kawałek tkaniny, które mieszkańcy Wschodu noszą jako turban, pas, lub 
na ramionach). W identycznym znaczeniu używa słowa Lamartine w powieści 
Voyage en Orient: „Julia jouait avec les longues tresses de quelques femmes arabes 
[...]; sa mère [...] lui arrangeait son châle en turban sur la tête” [Lamartine, 1835, 
t. 1, s. 173] (= ‘Julia bawiła się długimi warkoczami kilku arabskich kobiet [...]; jej 
matka upinała jej châle jako turban na głowie). Interesujące jest, że w następnych 
latach cecha /+długość/, początkowo wymieniana w definicjach jako typowa dla 
tego okrycia, powoli zostaje zastąpiona przez cechę /+szerokość/. Dictionnaire 
de l’Académie w swym ósmym wydaniu [DAF, 1935] definiuje więc châle jako 
„Large pièce d’étoffe, autrefois à dessins orientaux ou d’inspiration orientale, dont 
les femmes couvrent leurs épaules” (= Szeroka sztuka tkaniny, dawniej we wzory 
orientalne, lub w stylu orientalnym, którą kobiety okrywają ramiona). Z kolei 
dziewiąte wydanie tego słownika zastępuje cechę /+szerokość/ przez cechę /+wiel-
kość/: „Grande pièce d’étoffe dont les femmes se couvrent les épaules et qui est 
ordinairement fabriquée dans le goût des châles de l’Orient” [DAf, 1992] (= Duża 
sztuka tkaniny, którą kobiety okrywają ramiona i która jest na ogół wyprodukowana 
w stylu châles Orientu). Wreszcie nowa definicja, pochodząca z TLFi [2000], podaje 
współczesne typowe cechy okrycia, którymi są jego kształt kwadratowy lub trójkątny 
oraz sposób noszenia: „Pièce d’étoffe carrée ou triangulaire que les femmes portent 
sur leurs épaules en la croisant sur la poitrine” (= Kwadratowa, lub trójkątna sztuka 
tkaniny, którą kobiety noszą na ramionach, krzyżując go na piersiach).

Wyrazu szal nie znajdujemy w słowniku Lindego, ale notuje jego pojawienie 
się w polszczyźnie słownik wileński, który definiuje słowo w następujący sposób: 
„długa sztuka materii jedwabnej lub wełnianej, którą Egipcjanie otaczają sobie 
głowę, a w Europie kobiety noszą na ramionach” [SWil, 1861, s. 1614]. Jak widać, 
wyraz został przejęty z francuskiego w swym pierwotnym znaczeniu i, jak się okaże, 
cecha /+długości/ pozostanie dla tego wyrazu w polszczyźnie podstawowa mimo 
jej stopniowego zaniku we francuszczyźnie. Słownik warszawski podaje bowiem, 
że szal to „rodzaj długiej chustki przeznaczonej do noszenia na szyi lub ramionach” 
[SW, 1915, t. 6, s. 457], a definicja pochodząca ze słownika Doroszewskiego pre-
cyzuje, iż chodzi o „prostokątny kawałek tkaniny, lub dzianiny różnej wielkości 

7 Wg Centre Nationale de Ressources Textuelles et Lexicales, na stronie http://www.cnrtl.fr/
etymologie „Empr. à l’hindi shāl, d’orig. persane” (= Zapożycz. z hindi shāl, pochodz. perskiego). 
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służący za okrycie głowy, szyi, ramion” [Doroszewski, 1966, t. 8, s. 1004], co 
powtarza także słownik Szymczaka [1993, s. 390]. 

Powyższa konfrontacja definicji słownikowych obu wyrazów wskazuje, że 
francuskie châle zostało zapożyczone prawdopodobnie w XIX w. w swym pierw-
szym znaczeniu ‘długa sztuka tkaniny lub dzianiny’ i takie właśnie znaczenie słowa 
zachowało się w polszczyźnie, dając dodatkowo podstawę do stworzenia derywatu 
szalik, czyli ‘mniejszy szal’. Podkreślmy wreszcie, że wcześniejsze istnienie w ję-
zyku polskim wyrazu chusta być może zablokowało przyjęcie późniejszego sensu 
wyrazu francuskiego. 

Przedstawiona wyżej historia trzech zapożyczeń ukazuje, jak różne są sposoby 
przechodzenia wyrazów z języka źródłowego do języka docelowego. W tym świetle 
uproszczeniem wydaje się powtarzane czasem twierdzenie, że zapożyczenie zawsze 
związane jest ze zwężeniem znaczenia albo że zapożyczany jest tylko jeden sens 
wyrazu polisemicznego. O ile ta zasada byłaby częściowo prawdziwa w stosunku 
do pary aventure – awantura, o tyle nie potwierdza się ona chociażby w przypadku 
pary châlet – szalet w drugiej fazie zapożyczenia, gdy polszczyzna notuje jednocze-
śnie oba znaczenia identyczne jak francuskie. Podobnie wyraz szal – przechodząc 
do polszczyzny nie miał znaczenia uboższego semantycznie w stosunku do châle. 
Wydaje się więc, że w tak delikatnej materii jak pożyczki językowe konieczne jest 
indywidualne studiowanie każdego przypadku, zaś wnioski ogólne, odnoszące się 
do całego zjawiska, powinny być formułowane z najwyższą ostrożnością. 

Zapożyczenia to jedno ze zjawisk językowych przywołujących skrajne oceny: 
dobre, bo według niektórych są źródłem wzbogacenia języka; złe, bo inni sądzą, że 
są przyczyną jego „zachwaszczenia”. Wydaje się zresztą, że argumenty na poparcie 
zarówno pierwszej, jak i drugiej tezy nie są trudne do sformułowania, nie jest to 
jednak moim celem w niniejszym artykule. Co się zaś tyczy zjawiska faux amis, 
czyli „niewiernych przyjaciół”, rozstrzygnięcie kwestii, które słowo jest wiernym 
czy też niewiernym odzwierciedleniem swego pierwowzoru w języku źródłowym, 
także komplikuje się w świetle opisanych faktów. Jedno jest pewne, w nauczaniu 
błędy tego typu są naprawdę trudne do wyeliminowania. 
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„FAŁSZYWI PRZYJACIELE TŁUMACZA”:  
RZECZ O KILKU ZAPOŻYCZENIACH Z FRANCUSZCZYZNY

Streszczenie

Dzięki ustaleniom XIX-wiecznego językoznawstwa historyczno-porównawczego, pokrewień-
stwo języków romańskich i słowiańskich nie ulega dziś wątpliwości, choć z pewnością można 
uznać, że języki francuski i polski pozostają jednak kuzynami dość dalekimi. Długo można by 
się rozwodzić nad różnicami gramatycznymi, które je dzielą, od fonologicznych, przez morfo-
logiczne, aż po składniowe. Wobec skomplikowanej gramatyki, słownictwo francuskie wydaje 
się jednak Polakowi z pewnością bardziej przystępne, co wynika ze specyficznych (choć dalece 
nieidentycznych) powiązań obu języków z łaciną, a także jest pochodną historycznych kontaktów 
Francji i Polski. Szczególnie one dawały przez wieki okazję do pojawiania się licznych zapoży-
czeń z francuszczyzny w języku polskim. Wobec faktu stałej ewolucji języków, los zapożyczenia 
nie jest nigdy z góry określony: z punktu widzenia semantycznego może ono pozostać wiernym 
ekwiwalentem wyrazu, od którego pochodzi, albo też zmienić znaczenie, czasem nawet w sposób 
radykalny. W niniejszym artykule poświęconym zjawisku faux amis, czyli zapożyczeń, których sens 
silnie uległ zmianie, badamy drogę i sposób asymilacji kilku wyrazów tego typu w polszczyźnie, 
wykazując, że w tak delikatnej materii jak pożyczki językowe konieczne jest niejako indywidualne 
studiowanie każdego przypadku.

“TRANSLATOR’S FALSE FRIENDS”: THE CASE OF SOME LOANWORDS 
FROM FRENCH LANGUAGE

Summary

Thanks to the arrangements of the 19th century historical linguistics, the consanguinity of the 
Romance and Slavic languages is nowadays unquestionable, although one can acknowledge that the 
French and Polish languages remain rather far cousins. It could be a long dispute when grammatical 
differences are considered – from phonologic, through morphologic, to syntactic. Due to its compli-
cated grammar, French vocabulary seems to a Polish person much more intelligible, which results 
from specific (however far from being identical) connection of both languages to Latin, as well as 
from French and Polish historical contacts. Especially those, for centuries, gave an opportunity for 
many loanwords from French to appear in the Polish language. Due to the fact of permanent evolu-
tion of languages, the fate of a loanword is never predestinated: from the semantic perspective it 
may remain a faithful equivalent of the word from which it originates or it may change its meaning, 
sometimes even in a radical way. In my article, concerning the phenomenon of faux amis, that is 
loanwords, which meanings have strongly changed, I discern the route and the way of assimilation 
of some of these words in the Polish language, showing that in such a delicate matter as language 
borrowings it is needed to study each case, to some extent individually.


