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Od Autorki

Drogi Czytelniku,

książka, którą właśnie wziąłeś do ręki, ma trzy cele: dwa jawne i  oczywiste, 
a  trzeci ukryty i  zaskakujący. Otóż, wyjaśniając Ci funkcjonowanie francuskich 
czasów i trybów, będę chciała przede wszystkim ukazać sposób, w jaki przeciętny 
użytkownik języka francuskiego postrzega rzeczywistość i  ją koduje w  języku. 
Inaczej mówiąc, spróbujemy zrozumieć nie to, co widzi przeciętny użytkownik 
języka, ale to, w jaki sposób interpretuje sytuację, o której mówi. Zapraszam Cię 
w arcyciekawą podróż po różnych sposobach widzenia tej samej rzeczywistości, 
które ujawniają się w  języku, tj. w  wyborze nie tylko wyrazów, ale też czasów 
i  trybów.

Proponowana przeze mnie metoda odpowiada technologicznej wizji współ-
czesnego świata, w której kładzie się nacisk na szybkość, skuteczność i  interdy-
scyplinarność – czyli to, czego się uczymy, ma mieć postać całościowej mapy 
albo graficznego schematu, przekraczającego granice wiedzy o  samym języku.

Książka składa się z  trzech rozdziałów. W  pierwszym przybliżę metodę 
wyjaśniania funkcjonowania francuskich czasów i  trybów: opowiem krótko 
o  percepcji i  obrazowaniu, a  także przypomnę, czym są czasy i  tryby grama-
tyczne. Drugi rozdział poświęcony będzie wszystkim czasom i  trybom funk-
cjonującym w języku francuskim, jednak nie będziemy postępować tradycyjnie, 
tzn. spróbujemy uniknąć omawiania po kolei poszczególnych czasów i  trybów, 
ale zrobimy to biorąc za punkt odniesienia trzy przedziały czasowe, w  których 
się poruszamy w  naszym obszarze kulturowym. Mam tutaj na myśli teraźniej-
szość, przeszłość i  przyszłość. Pomogę Ci zrozumieć, jakie różnice wynikają 
z  wyboru określonego czasu i/lub trybu, bo każdy wybór świadczy o  innym 
widzeniu (czyt.: interpretacji) sytuacji, choć często mówimy odruchowo, tzn. 
wybieramy formę najmocniej zapisaną w  pamięci, bo najczęściej słyszaną u  in-
nych. Będziemy wyobrażać sobie sytuacje wyrażone za pomocą określonych 
czasów i  trybów, a  może nawet spróbujemy je narysować. Rozdział trzeci 
to wzory odmian czasowników. Spróbuję je jednak troszkę inaczej uporząd-
kować, aby ułatwić Ci zapamiętanie form w  poszczególnych czasach i  try-
bach. Najpierw poznasz odmianę czasowników, które są najczęściej używane. 
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Wyjaśnię przy okazji, dlaczego jedne czasowniki odmieniają się w  czasach 
złożonych z  czasownikiem avoir, a  inne z  czasownikiem être 

Mam nadzieję, że nie tylko uzupełnisz wiedzę z  języka i  będziesz pewniej 
mówił po francusku, ale też poszerzysz wiedzę ogólną o  tym, jak postrzegamy 
rzeczywistość, jak przetwarzamy dane, jak je kodujemy w językach i w końcu – 
jak konstruujemy nasze wypowiedzi.

Jeśli zatem uczysz się języka francuskiego (lub jakiegoś innego), jeśli jesteś 
nauczycielem języka francuskiego (lub jakiegoś innego), jeśli lubisz zagadki i nie 
boisz się wyzwań, ta książka jest napisana właśnie z myślą o Tobie.

Zapraszam na niewiarygodną wyprawę po zakamarkach ludzkich myśli 
i  języka.
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S u m m a r y

This volume is addressed not only to teachers, students, and all intermediate and 
advanced learners of French, but also to those who study other languages and wish to 
expand their general knowledge of how people perceive the reality, how they process 
data, how they encode them in language, and, finally, how they construct utterances. 
The book explains the use and function of tenses and moods in French, at the same 
time drawing attention to the fact that the same situation may be expressed with vari-
ous tenses and moods. With the help of well-chosen figures and a  style of exposition 
which resembles a  conversation with the reader, it describes the process of choosing 
a  particular tense and/or mood in an accessible way, pointing to the mechanisms of 
processing data by native speakers. In this way, it demonstrates in what ways French 
speakers picture various situations and what grammatical and lexical consequences 
these visualisations entail.

The book includes also verb conjugation patterns, with particular emphasis on 
high-frequency verbs. A  separate chapter discusses the choice of the auxiliary verb in 
complex tenses.

The book will be of interest to those who enjoy learning languages, are fond of 
puzzles, and do not avoid challenges.
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