
Wstęp

O czym jest ta książka? Na pewno nie jest o czasie ujmowanym jako wielkość 
fizyczna . Jest o człowieku i o tym, jak człowiek czas rozumie, jak go przeżywa, 
mierzy, segmentuje, ocenia, jak wpisuje weń swoje życie . Traktuje o czasie jako 

„nieuniknionym fakcie życia społecznego i istnienia kulturowego” – ujmowanym 
jako kluczowa kategoria kulturowa, na której nadbudowana została tożsamość 
każdej wspólnoty . Mówi o czasie społecznym, polskim, związanym z różnymi 
obszarami naszego bycia w świecie – regulowanym rytmami natury, rytmem 
biologicznym życia człowieka oraz związanym z historią i tradycją . Czasie, któ-
rego rozumienie zostało zakodowane w zwyczajach, obrzędach oraz języku .

Rozprawa składa się z dwu części – teoretycznej i analitycznej . Na pierwszą 
składają się trzy rozdziały . Omawiam w nich kolejno pojęcie „kategorii” w filo-
zofii języka i językoznawstwie, rozumienie czasu w filozofii i socjologii oraz lin-
gwistyczne ujęcie czasu .

Wychodzę od prezentacji stanowisk Arystotelesa i Kanta, które uważam za 
kluczowe dla dyskusji nad ontologicznym statusem kategorii . Kategoryzowa-
nie to bowiem jedna z podstawowych umiejętności człowieka pozwalająca mu 
na sprawne funkcjonowanie w świecie . Jest umiejętnością właściwą każdemu, 
a będące jej efektem kategorie pojęciowe są podstawą myślenia . Kwestią fun-
damentalną jest, czy – za Arystotelesem – uznamy je za obiektywną własność 
świata, która jest rzutowana na ludzki umysł i język, czy – za Kantem –  przyj-
miemy, że są „zadaniami intelektu” ułatwiającymi ludziom strukturyzowanie 
zbiorowego doświadczenia . Obydwa stanowiska w sposób znaczący wpłynęły na 
rozwój nauki i językoznawstwa . Ich efektem było powstanie dwu alternatywnych 
modeli kategoryzacji (klasycznego i przez prototypy), a także dwu modeli języko-
znawstwa – strukturalistycznego i kognitywnego . Kognitywizm przeciwstawił 
klasycznym kategoriom matrycowym kategorie „krojone na ludzką miarę”, a za 
zadanie językoznawstwa uznał opis świata przetworzonego przez ludzkie zmysły 
i kulturę . Wprawdzie jednoznaczne przeciwstawienie tych dwu ujęć jest wygodne 
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metodologicznie, jednak – jak pisze Anna Wierzbicka [1999: 29] – „pojęcia 
w języku naturalnym są często połączeniem elementów obu tych rodzajów [kate-
goryzacji – J . S .]” . Dlatego, jej zdaniem, nie należy rezygnować z możliwości, jakie 
dają, lecz poszukiwać takiej metody opisu języka, która pozwoli tę złożoność ade-
kwatnie ująć . Badaczka proponuje, by w tym celu przyjąć podejście semantyczne 
pozwalające zintegrować wszystkie poziomy języka . Wychodzenie od kategorii 
semantycznych, a następnie poszukiwanie ich wykładników (językowych i „przy-
językowych”) i łączenie ich w spójną całość zaproponował w badaniach nad języ-
kowym obrazem świata Jerzy Bartmiński . I to podejście – jako dające możliwość 
holistycznego opisu kategorii czasu w polszczyźnie – przyjmuję .

Rozdział II poświęciłam omówieniu kategorii czasu w filozofii i socjologii . 
W świetle niezwykłego bogactwa opracowań, jakie poświęcono temu zagadnie-
niu, koncentruję się na myślach przewodnich, które pozwolą mi w kolejnym roz-
dziale opisać lingwistyczne teorie czasu . Omawiam trzy filozoficzne stanowiska: 
substancjalne (reprezentowane przez atomistów i Izaaka Newtona), relacyjne 
(Arystotelesa i Gottfrieda Leibniza) oraz przyjmujące czas za formę poznania 
rzeczywistości przez człowieka (reprezentowanego przez eleatów, sceptyków 
i Immanuela Kanta) . Ostatnie z nich pozwala uznać, że czas nie istnieje sam dla 
siebie, ale tylko dzięki człowiekowi . Jest kluczową kategorią kulturową, która sta-
nowi o tożsamości danej wspólnoty . W zmodyfikowanej przez Émila Durkheima 
koncepcji Kanta czas nie jest już jednak kategorią intelektu, lecz „koniecznym 
zbiorowym wyobrażeniem”, zawsze kształtowanym w odniesieniu do wspólnej 
kultury i organizacji życia zbiorowego, której nawykowość utrwala język i trady-
cja . Tezy postawione przez Durkheima rozwijali inni badacze, m .in . Mircea Elia-
de i Elżbieta Tarkowska . W ich ujęciach czas jest kategorią, dzięki której można 
badać dokonujące się w kulturze zmiany . Zbieżne z oceną roli, jaką Durkheim 
i Tarkowska przypisali kategorii czasu, jest stanowisko historyka idei, Arona 
Guriewicza, zdaniem którego czas najsilniej identyfikuje kultury . Guriewicz 
postuluje rekonstrukcję („odkrywanie”) kategorii określających ludzką świado-
mość w powiązaniu ze sobą i bez narzucania im naszych współczesnych ocen .

Postulat „całościowego” opisu czasu spełnia lubelska etnolingwistyka . Jej 
twórca – Jerzy Bartmiński – w artykule O językowym obrazie świata Polaków 
końca XX wieku [2001] zaproponował systematyczny opis językowego obrazu 
świata zgodnie z  minimalnym programem opartym na modelu komunikacji 
językowej . Jednym z  elementów tego programu jest badanie „czasu wspólno-
towego, w  którym żyjemy” . Językowy kształt polskiej czasowości proponuje 
on odkrywać na drodze stawiania pytań o  potoczną konceptualizację czasu, 
rozumienie „współczesności”, „przeszłości”, „przyszłości” i  stosunek do nich, 
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segmentowanie czasu i jego wartościowanie . Zadanie to komplikuje różnorod-
ność czasów, w jakich żyjemy . Funkcjonujemy w dwu układach temporalnych 

– czasów jakościowych i ilościowych, które różnią się własnościami typologicz-
nymi oraz formami . Pierwszy jest reprezentowany m .in . przez czas słoneczny, 
biologiczny, agrarny, liturgiczny, polityczny, psychologiczny, zaś drugi – przez 
czas zegarowy . Obydwa porządki temporalne rywalizują ze sobą, przy czym 
dominujący charakter ma współcześnie czas ilościowy . Zegar bowiem wywarł 
ogromny wpływ nie tylko na rozwój techniki, ale też na zmianę stosunków spo-
łecznych i skutecznie przemodelował nasze życie .

Multiplikacja czasów, w  jakich żyjemy, skłania do poszukiwania takiego 
modelu opisu, który tę różnorodność uwzględni . Postulat holistycznego opisu 
czasu ludzkiego spełnia opracowana w latach 70 . XX w . strefowa teoria czasu 
Ludwika Bielawskiego . Została ona wprawdzie opracowana na potrzeby antropo-
logii muzycznej, ale w związku z tym, że punktem odniesienia jest dla niej czło-
wiek i jego wyczucie czasu, może zostać przeze mnie zaaplikowana na potrzeby 
opisu czasu jako kategorii językowo-kulturowej, który chcę powiązać z progra-
mem etnolingwistyki .

Związek kultury i języka twórca lubelskiej szkoły etnolingwistycznej, Jerzy 
Bartmiński, ujmuje w kategoriach „relacji dynamicznego wzajemnego oddziały-
wania” [Bartmiński 2014] . W tekście programowym Czym zajmuje się etnolin-
gwistyka czytamy, że język to:

[…] składnik niezwykły, bo nie tylko skupiający w sobie cechy istotne kultury 
jako całości, nie tylko zawierający inwentarz jej zasobów, ale też ujawniający 
przyjęte w tej kulturze sposoby konceptualizacji i kategoryzacji rzeczy, syste-
my stosowanych wartościowań, punktów widzenia, utrwalonych społecznie 
postaw wobec świata . W efekcie składnik, który gwarantuje jedność całej kul-
tury w stopniu wyższym niż jakikolwiek inny . Tę szczególną jego rolę traf-
nie ujął Émile Benveniste, pisząc: „Język jest interpretantem wszystkich syste-
mów semiotycznych . Żaden inny system nie dysponuje »językiem«, w którym 
mógłby się skategoryzować i zinterpretować według własnych wyróżników 
semiotycznych, podczas gdy język może w zasadzie wszystko skategoryzować 
i zinterpretować, włącznie z sobą samym” . Dlatego w odróżnieniu od tzw . etno-
grafii mowy czy badań etnograficzno-językowych, etnolingwistyka wyraźnie 
na planie pierwszym stawia język . Wierzenia, obyczaje, kultura – wszystko to 
daje się odczytać z języka lub poznać poprzez język . Równocześnie etnolingwi-
styka, badając język w jego utrwalonej społecznie strukturze i w jego konkret-
nych użyciach komunikatywnych (aktach mowy), stara się wydobyć z niego to 
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wszystko, co jest mu właściwe ze względu na to, że jest on składnikiem kul-
tury, jej aspektem, jej żywiołem i „powietrzem” . Etnolingwistyka stara się o to, 
by wychodząc od języka, docierać do człowieka, do jego sposobu pojmowania 
świata [Bartmiński 1986] .

Kluczem dla tak rozumianej relacji języka i kultury jest człowiek, jego per-
cepcja i konceptualizacja świata, mentalność i przede wszystkim system war-
tości [Bartmiński 2001: 27; 2003: 65] . Utrwalona w językowym obrazie świata 
(wspólnotowa) interpretacja rzeczywistości jest możliwa do rekonstrukcji, gdyż 
ma językowe wykładniki, tj . ujęzykawia się w leksyce, formach gramatycznych, 
modelach gatunkowych, narracjach .

Rozdział III nie ma wyłącznie referującego charakteru . Zdaję w nim relację 
z lingwistycznego ujęcia czasu . Ponadto omawiam rolę parametru temporalnego 
w strukturalizmie (synchronia i diachronia) i kognitywizmie (panchronia) oraz 
funkcjonowanie czasu w języku . Za Karlem Bühlerem przyjmuję, że ‘teraz’ obok 
‘ja’ i ‘tu’ sytuuje się w centrum deiktycznym . Instancja ‘ja’ narzuca antropolo-
giczną perspektywę widzenia świata i sposób mówienia o nim, natomiast relacje 
przestrzenne stają się wzorem relacji temporalnych . Przestrzeń ujmowana jest 
w wymiarze substancjalnym doświadczanym zmysłowo, zaś czas – w procesual-
nym, jako parametr służący do opisu zmian zachodzących w przestrzeni .

Przyjmuję, że czas jako kategoria językowo-kulturowa ma w polszczyźnie 
wykładniki językowe: leksykalne, morfologiczne (słowotwórcze i gramatyczne), 
składniowe i  tekstowe . Ich użycie jest podporządkowane wiedzy „przyjęzyko-
wej”, tj .:

[…] całej społecznie relewantnej komunikacyjnie i utrwalonej społecznie wie-
dzy o świecie, wiedzy wspólnej nadawcy i odbiorcy, wraz z towarzyszącymi 
wiedzy przekonaniami i wierzeniami, bez odwołania do których niemożliwe 
jest normalne porozumiewanie się językowe i interpretacja wypowiedzi [Bart-
miński 2001: 28] .

Do wykładników „przyjęzykowych” należą obserwowalne cykle naturalne 
(„czas świata”) oraz cykle fizjologiczne („czas ciała”) . Stanowią one obiektywne 
przesłanki służące orientacji temporalnej i rachubie czasu .

Spośród wykładników językowych w pierwszej kolejności omawiam wykład-
niki leksykalne . Słowa są bowiem najbardziej wyrazistymi „klasyfikatorami 
doświadczeń społecznych” [Bartmiński 2000: 42], werbalnymi inwentarzami 
wiedzy i potrzeb człowieka . Dokumentują one sposoby konceptualizacji świata 
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i zmiany w życiu społeczno-kulturowym danej wspólnoty . Słowa to znaki czasu . 
Ich repertuar zmienia się razem z otaczającą człowieka rzeczywistością . Reagują, 
jak czuły sejsmograf, na wszelkie zmiany społeczne i kulturowe . W ich znacze-
niach są zawarte nie tylko charakterystyki nazwanych przedmiotów, ale i samego 
człowieka, twórcy nazw, z przyjętym przezeń punktem widzenia, perspektywą 
interpretacyjną i systemem wartości . Jądro tego leksykalnego repertuaru stano-
wią słowa o najmocniejszej stabilizacji . Ich repertuar wydobyłam z najnowszych 
słowników języka polskiego (Uniwersalnego słownika języka polskiego wydanego 
pod red . Stanisława Dubisza oraz Wielkiego słownika języka polskiego powstają-
cego pod red . nauk . Piotra Żmigrodzkiego) . Za wyjściową w prezentacji polskiej 
leksyki temporalnej przyjęłam propozycję Jadwigi Kowalik [1981], która w polu 
leksykalnym ‘czas’ wyróżniła takie mikropola, jak: 1) „jednoczesność”; 2) „poprze-
dzanie w czasie”; 3) „następowanie w czasie”; 4) „trwanie”; 5) „powtarzalność 
w czasie”; 6) „tempo” . Analizę znaczeń poszczególnych słów ilustruję przykłada-
mi ich użycia pochodzącymi z reprezentatywnego dla współczesnej polszczyzny 
ogólnej Narodowego Korpusu Języka Polskiego . Uważam, że zaproponowany 
przez Jadwigę Kowalik zestaw wykładników leksykalnych, chociaż bogaty, nale-
ży jednak rozbudować . Nie obejmuje on bowiem wielu – ważnych dla tożsamo-
ści Polaków – obszarów czasu społecznego . Nie uwzględnia zarówno notowa-
nych przez słowniki ogólne języka polskiego tradycyjnych jednostek czasu (jak 
np . zdrowaśka czy pacierz), jak i chrononimów będących nazwami epok, świąt 
i uroczystości oraz wydarzeń historycznych, których – jako odnoszących się do 
jednostkowych wydarzeń – tradycyjnie nie notuje się w słownikach języka pol-
skiego . Chrononimy dla analizy polskiego czasu społecznego stanowią jednak 
cenny materiał . Nie tylko wskazują „punkty” i okresy czasu kalendarzowego, ale 
przede wszystkim przekazują niezwykle wrażliwe informacje o stosunku Pola-
ków do tradycji, przeszłości i teraźniejszości historycznej . Ujawniają one sądy 
utrwalone w świadomości społecznej, a nie indywidualnej . Słownictwo tempo-
ralne warto zaprezentować w sposób ukazujący związek sposobu rozumienia 
i oceny czasu przez człowieka jako członka określonej wspólnoty z jej kulturą 
i historią . Sądzę, że ten wymóg spełnia uporządkowanie tej leksyki odpowied-
nio do stref bycia człowieka w świecie, tj . do stref czasu proponowanych przez 
Ludwika Bielawskiego, co zaprezentuję w rozdziale IV .

Kolejnymi językowymi wykładnikami czasu są wykładniki morfologiczne: 
słowotwórcze formanty wyspecjalizowane w wyrażaniu relacji temporalnych, 
aspekt czasownika, formy czasu gramatycznego oraz nieokreślone i nieosobo-
we formy czasownika . Ich prezentacja ma charakter przeglądowy . Korzystam 
na tym etapie przede wszystkim z gramatyk współczesnego języka polskiego, 
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ilustracyjnie przywołuję materiał ze słowników języka polskiego Narodowego 
Korpusu Języka Polskiego . Analogicznie omawiam wykładniki składniowe: formy 
gramatyczne orzeczenia, okolicznik, zdania współrzędne, zdania podrzędne cza-
sowe oraz imiesłowowe równoważniki zdań .

Rozdział ten zamyka rekonstrukcja polskich pojęciowych metafor czasu, 
która pozwoliła stwierdzić, że niedostępny bezpośredniemu poznaniu czas jest 
w polszczyźnie metaforycznie ujmowany substancjalnie, jak elementarne skład-
niki otaczającego człowieka świata (takie jak woda i powietrze) . Przejawem uprze-
strzennienia czasu liniowego jest natomiast traktowanie go jako drogi lub rzeki 
oraz nadawanie poszczególnym wydarzeniom wymiaru materialnych przedmio-
tów i umieszczanie ich w czasie będącym obszarem, w jakim znajduje się czło-
wiek . W substancjalnym rozumieniu czasu mieści się również traktowanie go 
w kategoriach dobra naturalnego, artykułu wartościowego i środka płatniczego . 
Metafory tego typu są charakterystyczne dla społeczeństw uprzemysłowionych . 
Są one efektem racjonalizacji i laicyzacji czasu . Wyobrażenie czasu w kategoriach 
istoty żywej wiąże się z ujmowaniem go jako niebezpiecznego dla człowieka dzi-
kiego zwierzęcia oraz człowieka pełniącego różne role społeczne .

Zrekonstruowane modele temporalne ujawniają, że polszczyzna utrwaliła 
egocentryczne postrzeganie czasu . Punktem odniesienia jest w nich centrum 
deiktyczne ‘ego’, usytuowane ‘tu’ i ‘teraz’ . Relacje temporalne między momentami 
i zdarzeniami a ‘ego’ wyrażają modele temporalne czasu liniowego i cyklicznego . 
Model czasu liniowego w języku polskim ma charakter dominujący . Funkcjonuje 
on w trzech wariantach (model ruchomego czasu; model ruchomego ‘ja’; model 
ruchomego ‘ja’ i  ruchomego czasu) i koresponduje z czasem życia człowieka . 
Model czasu cyklicznego naśladuje z kolei „czas natury” . Jest charakterystyczny 
dla kultury tradycyjnej, dla której wartością jest „czas powrotów” . Zorientowa-
ny na systematyczną reaktywację przeszłości, jest zamknięty na nowatorstwo . 
Dominacja modelu czasu liniowego wynika ze zmian cywilizacyjnych, jakich 
jesteśmy uczestnikami .

Próbę możliwości, jakie daje wykorzystanie w opisie słownictwa temporal-
nego wydzielonych przez Ludwika Bielawskiego stref czasu, prezentuję w dru-
giej – analitycznej – części monografii . Jako że celem badań etnolingwistycznych 
jest rekonstrukcja kultury z płaszczyzny językowej, interesują mnie te obszary 
wyróżnione przez Ludwika Bielawskiego, które wykraczają poza wyznaczaną 
naszą biologią (możliwościami percepcyjnymi) strefę „bezpośredniej teraźniej-
szości” i posiadają takie kulturowe nacechowanie wyróżniające Polaków spośród 
innych wspólnot narodowych . Staram się przy tym poszukiwać źródeł tej spe-
cyfiki . W strefie regulowanej rytmami natury omawiam segmentację tygodnia 



Wstęp 15

dokonywaną przez współczesnych użytkowników polszczyzny, w strefie regulo-
wanej rytmem biologicznym życia człowieka – kulturową interpretację polskich 
prognostyków narodzinowych, w strefie czasu „płytkiej” historii – utrwalony 
w polszczyźnie obraz polskich lat 70 . XX w ., w strefie czasu historii i tradycji 
porównuję konceptualizację polskiego katolickiego święta Zwiastowania (obcho-
dzonego 25 marca) ze świętem prawosławnym (obchodzonym 7 kwietnia) . Każdy 
z tych obszarów powinien stać się przedmiotem odrębnego opracowania .

* * *
Niektóre z przedstawionych w rozprawie rozdziałów lub ich fragmenty prezento-
wałam podczas międzynarodowych konferencji naukowych (w Nitrze [Szadura 
2014 c]1, Warszawie2, Lublinie [Szadura 2012]3 i Puławach [Szadura 2014 d]) oraz 
konferencji ogólnopolskich (w Tarnowie4, Sandomierzu [Szadura 2013 a] i Mielni-
ku [Szadura 2014 b]) . Dwa teksty zostały opublikowane w czasopismach o zasię-
gu międzynarodowym [Szadura 2013 b, 2014 a]5 . Kilka, tematycznie związanych 
z prezentowaną pracą, artykułów ukazało się drukiem w zbiorowych wydawni-
ctwach [np . Szadura 2016] .

Rozdział poświęcony kategorii przedstawiłam i poddałam pod dyskusję na 
posiedzeniu Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (Oddział w Lublinie) . 
Całość rozprawy systematycznie była dyskutowana podczas poniedziałkowych 
zebrań naukowych w gronie kierowanego przez Profesora Jerzego Bartmińskie-
go zespołu etnolingwistycznego i pracowników Zakładu Tekstologii i Gramaty-
ki Współczesnego Języka Polskiego UMCS . Za poświęcony czas oraz życzliwą 
i uważną krytykę wszystkim uczestnikom tych naukowych spotkań dziękuję . 
Dziękuję rodzinie i przyjaciołom . Przede wszystkim dziękuję Tobie, Mamo…

1 Tekst ten został wykorzystany w monografii w nieco zmodyfikowanej formie .
2 Referat pt . „W Zwiastowanie i robaczek, i żmija z ziemi zmartwychwstanie . O pewnej róż-

nicy w interpretacji słowiańskiego kalendarza ludowego w kontekście kategorii Slavia Latina 
i Slavia Orthodoxa” wygłosiłam podczas konferencji „Dynamika rozwoju gwar słowiańskich 
w kontekście dziedzictwa narodowego i kulturowego” (Warszawa, 11–12 czerwca 2015 r .) .

3 Tekst ten uzupełniłam o dodatkowy materiał i wykorzystałam w rozprawie w zmodyfiko-
wanej postaci . Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn . „Sacrum w kulturze trady-
cyjnej i współczesnej”, zorganizowanej w ramach XC Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskie-
go Towarzystwa Ludoznawczego w Lublinie (18–21 września 2014 r .), wygłosiłam referat „Dzieci 
Maryi . O polskim przeżywaniu czasu” . W monografii wykorzystałam fragmenty tego wystąpienia .

4 Referat pt . „Chcesz cukierka, idź do Gierka . Polskie lata 70 . XX wieku a mit Edwarda Gier-
ka” zaprezentowałam podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pn . „Świat słowa” (Tarnów, 
21–22 maja 2015 r .) .

5 Artykuł pt . Segmentacja tygodnia w świadomości współczesnych Polaków [2013 b] wyko-
rzystałam w rozprawie w całości .




