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Zmieścić się w czasie, czyli 
‘zrobić coś gdzieś, kiedyś  
i jakoś’ (zamiast wstępu)

–
JAROSŁAW PACUŁA

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ
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ZMIEśCIć SIĘ W CZASIE, CZYLI ‘ZROBIć COś GDZIEś, KIEDYś I JAKOś’

„Niewiele jest czynników, które by tak silnie charakteryzowały istotę kultury, jak pojmowa-
nie czasu. W nim ucieleśnia się, z nim łączy się cały system pojmowania świata danej epoki, 
zachowania ludzi, ich świadomość, rytm życia, stosunek do przedmiotów” – orzekł w jednej 
ze swoich prac Aron Guriewicz1. I choć słowa te wypowiedziane zostały w kontekście oglą-
du zjawisk kultury średniowiecznej, to zawierają w sobie istotną, niezmienną przez lata 
informację: czas jest jedną z nielicznych kategorii, o których z całą stanowczością można 
powiedzieć, że są obiektywne, pomimo że samo postrzeganie czasu i jego pomiar zazwyczaj 
pozostają w sferze subiektywizmu. Z tym też wiąże się zasadnicza kwestia – konieczność 
mówienia o relacji pomiędzy czasem fizycznym a czasem społecznym (kulturowym). Fizy-
kom wystarcza bowiem zdefiniowanie czasu jako tego, co odmierzane jest przez zegary2. 
Dla humanisty stanowisko to wydaje się jednak sporym uproszczeniem, ponieważ ilościowy 
wymiar czasu nie oddaje jego istoty: przecież długotrwałe działanie wcale nie musi przyno-
sić pozytywnych efektów, zaś krótkie trwanie czegoś może dać wiele korzyści (rzecz jasna, 
bywa i odwrotnie). Tak więc pojmowanie czasu w kategoriach wyłącznie miary (ilości) 
sprawia, że nie jest on w pełni wartością. Aby było inaczej, trzeba na niego spojrzeć z innej, 
dodatkowej perspektywy – jego jakości. O tym mówią natomiast kultura i życie społeczne; 
przez nie wyraża się nie tylko okres istnienia czegoś, ale również sposób tego istnienia (to 
właśnie w działaniach, zdarzeniach itd. zawiera się waloryzacja czasu3). Tak postrzegany 
czas podlega obserwacji humanistów, dla których wszystko jest „jakieś”, a nie tylko możliwe 
do przeliczenia na „ileś”. Takie też spojrzenie na czas towarzyszy zawartym w niniejszym 
zbiorze tekstom. Dla autorów – językoznawców, kulturoznawców i literaturoznawców – nie 
stanowi wyłącznie minut, lat, dekad…, ale jest konkretem, istnieje „przed” i „po” 4, wyra-
ża się w konkretnych czynnościach, stanach, zdarzeniach, istnieje „dla” kogoś lub czegoś 
i „przez” kogoś lub coś5. Część artykułów zawartych w zbiorze dotyka jeszcze jednej ważnej 
sprawy – raz czas ma charakter zbiorowy, innym razem staje się czasem jednostkowym, 
indywidualnym6. 

Oczywiście, książka oddawana w ręce Czytelnika nie uzurpuje sobie prawa do bycia 
obszernym i szczegółowym studium odnośnie czasu. Zresztą, o tym powiedziano już sporo 
i z różnych perspektyw. Niemniej jednak poszczególne teksty składające się na tę publikację, 

1 A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, tłum. J. Dancygier, Warszawa 1976, s. 95.
2 J. Rokoszowa, Język, czas, milczenie, Kraków 1999, s. 15.
3 Por. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłum. T.P. Krzeszowski, Warszawa 1988, s. 30.
4 Warto przy tym zauważyć, że nawet kiedy mówi się o przeszłości lub o tym, co ma/może nastąpić, to 

zawsze taka wypowiedź „jest zrelatywizowana do momentu mówienia”. Zob. K. Kleszczowa, Czas i język, 
„Biuletyn Studium Generale. Seminaria interdyscyplinarne”, t. 10: O naturze i kulturze, red. J. Mozrzymas, 
Wrocław 2005, s. 58.

5 Por. E. Tarkowska, Wokół czasu i polityki. Wstęp, [w:] O czasie, politykach i czasie polityków, red. E. Tar-
kowska, Warszawa 1996, s. 8. Zob. też teksty zamieszczone w: Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, 
kierunki badań, red. E. Tarkowska, Wrocław 1987. 

6 Zob. E. Durkheim, M. Mauss, O niektórych formach klasyfikacji. Przyczynek do badań nad wyobrażeniami 
zbiorowymi, [w:] M. Mauss, Socjologia i antropologia, tłum. J. Szacki, Warszawa 2001, s. 570.



napisane przez przedstawicieli różnych ośrodków naukowych i reprezentujących różne 
dyscypliny humanistyki, są ciekawymi głosami w „odwiecznej” dyskusji na ten temat i sta-
nowią pretekst do dalszej refleksji w kwestii „pętli czasu”. 



Pole leksykalno- 
-semantyczne pojęcia „czas”

–
MAŁGORZATA SMERECZNIAK

UNIWERSYTET śLĄSKI
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Na poziomie systemu języka współistnieją rozmaite środki formalne (zgramatykalizowane 
i leksykalne) służące wyrażaniu temporalności – różnią się one między sobą funkcją i wła-
ściwościami semantycznymi oraz wynikającą z tych różnic „mocą temporalizującą” – pewną 
potencją, predyspozycją do wyrażania pojęciowej kategorii czasu. 

Warstwa leksykalno-frazeologiczna polszczyzny skoncentrowana wokół pojęcia (hipe-
ronimu) czas odzwierciedla złożoność struktury interesującej nas kategorii. Współtworzą ją 
jednostki leksykalne (syntetyczne i zbudowane analitycznie) zawierające w swej strukturze 
znaczeniowej sem temporalności. W obrębie wyznaczonego w ten sposób pola semantycz-
nego czasu lokować można bardzo wiele syntetycznych leksemów i wyrażeń o budowie 
analitycznej. Należą do nich na przykład rzeczownikowe nazwy odcinków czasu1 o funkcji 
wyznaczania precyzyjnego (godzina, minuta), jak też niesprecyzowanego odcinka czasu (np. 
moment, chwila), nazwy części doby (np. ranek, popołudnie, północ2), nazwy dni tygodnia, 
miesięcy i pór roku.

Kolejną grupę określoną pod względem formalnym stanowią przysłówki temporalne 
i wyrażenia przysłówkowe, wśród których Renata Grzegorczykowa3 wyróżnia określenia 
czysto temporalne (Adv Temp), wskazujące moment na linii czasu (np. wieczorem, wczoraj), 
określenia temporalno-duratywne (Adv Dur) typu długo, krótko oraz określenia temporal-
nofrekwentywne (Adv Frekw), informujące o częstotliwości (odstępie czasowym) zacho-
dzących zdarzeń, np. co roku, raz na miesiąc. Sporą grupę stanowią również przymiotniki 
(np. wczesny, obecny, miniony, sobotni), przyimki tworzące całe ciągi temporalnych wyrażeń 
przyimkowych, np. podczas lekcji, w niedzielę, na jutro, spójniki współrzędne i podrzędne 
o funkcji modelowania relacji temporalnych w obrębie wypowiedzenia złożonego (np. Pił 
kawę i oglądał film; Wyjechał z kraju zanim poznał przyszłą żonę). Znaczeniowe nacecho-
wanie temporalnie można przypisać niemal wszystkim czasownikom – ze względu na przy-
sługującą im fleksyjną kategorię czasu i semantyczne właściwości informowania o czaso-
wym przebiegu (charakterystyce) denotowanych procesów (zdarzeń, stanów). Szczególne 
miejsce w strukturze leksykalnego pola czasu zajmują ponadto odczasownikowe formacje 
prefiksalne, w których przedrostek wnosi dodatkową informację temporalną (np. posie-
dzieć, przeczekać, dotrwać). Wśród jednostek o budowie nieciągłej parametr temporalny 
wskazać można w wielu związkach frazeologicznych (np. wpisujące się w mikropole tempa: 
wlec się noga za nogą, jak z bicza trzasnął, żółwi krok; informujące o wieku: stary jak świat, 
mieć mleko pod nosem, mężczyzna w sile wieku; żartobliwe oznaczenie nieistniejącego ter-
minu: na świętego Gdy-gdy, co go nie ma nigdy; na świętego Nigdy). Jest on również obecny 
w licznych kolokacjach werbo-nominalnych (np. duratywne: podtrzymywać nadzieję, żywić 
urazę, terminatywne: tracić pewność, ochłonąć z gniewu) oraz w jednostkach powstałych 
w wyniku procesów nominalizacji, jak np. konstrukcje wnoszące względną charakterystykę 

1 Są one często synonimami samego leksemu czas użytego różnych znaczeniach.
2 Ale też np. analityczne nad ranem.
3 R. Grzegorczykowa, Typy semantyczne przysłówków temporalnych w języku polskim, [w:] Tekst i język. 

Problemy semantyczne, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1974, s. 235–242.
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czasową zdarzeń (poprzez odniesienie do innych zdarzeń): po przyjściu ≈ gdy przyszedłem 
(następstwo), przed wyjściem ≈ zanim wyszedł (uprzedniość), podczas snu ≈ wtedy, gdy spał, 
czytanie przy jedzeniu (współczesność), odpoczynek po pracy oraz panie z wirowaniem, pra-
nie bez namoczenia – gdzie relator temporalny informuje o relacji czasowej wiążącej sub-
stantywizowane zdarzenia4.

Przytoczone przykłady i ich bardzo ogólny opis wskazują na trudności wiążące się 
każdorazowo z próbą całościowego i kompletnego ujęcia pola leksykalnego czasu. Problemy 
te wynikają przede wszystkim z faktu, że pole obejmuje ogromną liczbę jednostek zróżni-
cowanych formalnie, funkcjonalnie i znaczeniowo. Wszystkie jednostki, wchodząc w skom-
plikowane wzajemne relacje, budują rozgałęzioną sieć powiązań, a powstałe w ten sposób 
pole semantyczne jest strukturą wielopłaszczyznową, gęstą siecią różnorodnych związków 
i zależności semantycznych. Ponadto, jak podkreśla m.in. Jadwiga Kowalik,

[…] pole leksykalne czasu znajduje się na pograniczu kilku kategorii funkcjonalno-seman-

tycznych (temporalności, fazowości, aspektualności), będąc miejscem częściowego nałożenia 

się ich pól5.

Na brak przejrzystości interesującego nas pola semantycznego wpływają też powiązania 
tworzących go jednostek leksykalnych z innymi kategoriami, np. przestrzeni, rytmu, tempa, 
ilości, miary czy częstotliwości. Kompleksowa analiza pola czasu wymagałaby uwzględnie-
nia również i tych zależności. 

Pole semantyczne czasu w literaturze językoznawczej
Pole semantyczne czasu analizowane było w perspektywie kontrastywnej (w odniesieniu 
do języka rosyjskiego) – analizę taką przeprowadziła Jadwiga Kowalik w artykule zaty-
tułowanym Czas leksykalny jako jeden z komponentów czasu językowego. Autorka wpro-
wadza w obrębie pola semantycznego czasu dwuplanowy porządek, który odwzorowuje 
przyjęte w wielu lingwistycznych ujęciach temporalności rozróżnienie czasu względnego 
i bezwzględnego6. W systemie czasu względnego badaczka wydziela trzy mikropola, kon-
stytuowane przez następujące podstawowe składniki semantyczne: 

 – „jednoczesność” – pozycję centralną w mikropolu „jednoczesność” zajmują lekse-
my równoczesność, równoczesny7, a elementy tego mikropola (teraz, dzisiaj, obecnie, 
teraźniejszość, teraźniejszy, dzisiejszy, obecny, aktualny, na czas, w porę, aktualny) 

4 Za: E. Jędrzejko, Nominalizacje w systemie i w tekstach współczesnej polszczyzny, Katowice 1993, s. 72.
5 J. Kowalik, Czas leksykalny jako jeden z komponentów czasu językowego, [w:] Problemy nominacji językowej, 

t. 1, red. M. Blicharski, Katowice 1981, s. 107.
6 Wiąże się to z wyznaczeniem chwili obecnej (w przywoływanym artykule oznaczanej symbolem Ta) jako 

punktu odniesienia wszelkich wartości temporalnych wnoszonych przez analizowane jednostki opisu.
7 Przytaczam jedynie przykłady z języka polskiego.
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wyrażają dwie podstawowe relacje: zbieżność w czasie (jednoczesność) i zbieżność  
z Ta (aktualność); 

 – „poprzedzanie w czasie” – ten składnik semantyczny zawierają np. leksemy: prze-
szły, były, zaprzeszły, wczoraj, za wcześnie, minione, przeszłość, a także przymiotniki 
z członem zeszło-, np. zeszłotygodniowy, zeszłoroczny, zeszłowieczny; w tym mikropolu 
wyodrębniono opozycyjne relacje określoności i nieokreśloności lokalizacji czasowej 
względem Ta (z przewagą – zdaniem autorki – jednostek realizujących określoność); 
pewne konstrukcje wskazują też np. na duże oddalenie czasowe w przeszłości z zazna-
czonym punktem początkowym odpowiadającym chwili pojawienia się (zaistnienia) 
danego zjawiska, np. od wiek wieków;

 – „następowanie w czasie” – leksemy tworzące to mikropole skupione są wokół cen-
tralnego potem; wnoszą nacechowanie temporalne zrelatywizowane wobec Ta lub ja-
kiegokolwiek innego momentu; Kowalik włącza tu leksemy: późno, później, przyszły, 
przyszłość, jutro8 oraz wyrażenia: na przyszłość, w przyszłości.

Zgodnie z propozycją wspomnianej badaczki semantyczna struktura czasu bezwzględ-
nego konstytuowana jest przez następujące mikropola:

 – „długotrwałość” – podstawowym składnikiem semantycznym jednostek w tym polu 
jest „trwanie”, charakteryzowane ilościowo jako opozycja „długo – niedługo” (np.: dłu-
gotrwały, długo, dłużej, krótki, krótkoterminowy, krótkotrwały). Leksemy: wieczny, wie-
kuistość, wieczystość, wiekowy i in. wskazują na „nieograniczone trwanie dochodzące 
do nieskończoności”9; w tym mikropolu Kowalik umieszcza także nazwy odcinków 
czasowych: dokładne (np. sekunda, rok, dekada) i niedokładne (np. epoka, era, stadium, 
mig, mgnienie), nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku, określenia pory dnia i nocy10;

 – „powtarzalność w czasie” – w obrębie tego mikropola leksemy (i frazeologizmy) gru-
pują się ze względu na obecność w ich strukturze semantycznej komponentów: „prze-
rywalność” (np. czasem, od czasu do czasu), „nieprzerywalność” (np. ciągle, zawsze, 
nieprzerwanie), „rytm – powtarzanie regularne” (np. okresowy, cykliczny, co dzień, każ-
dego roku, comiesięczny), „arytmiczność” (np. czasem, czasami, kiedyś), „częstotliwość” 
(np. rzadko, częstokroć, często gęsto), „tempo” (np. rytmiczny, miarowy);

 – „tempo” – to mikropole reprezentują jednostki: powoli, szybko, żółwim krokiem, z cza-
sem, stopniowo.

Propozycja przedstawiona przez Jadwigę Kowalik w pewien sposób porządkuje pole 
leksykalne pojęcia czas, wpisując je w szerszą, funkcjonalno-semantyczną kategorię tem-
poralności. O wartości pracy stanowi też kontrastywne ujęcie zagadnień polskiej leksyki 

8 Zawierający składnik semantyczny „określona odległość w czasie’ – podobnie: jutrzejszy.
9 J. Kowalik, Czas leksykalny…, s. 115.
10 Np.: szarówka, mrok, szara godzina, a także: ściemniało, zmierzchać, ciemnieć, dnieć itp.
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temporalnej odniesionej do języka rosyjskiego. Autorka – być może z powodu niewielkich 
rozmiarów pracy – nie uwzględnia jednak wszystkich jednostek tworzących semantyczne 
pole czasu (np. bierze pod uwagę zaledwie kilka polskich frazeologizmów z bogatego zasobu 
utrwalonych połączeń wyrazowych z semantycznym parametrem temporalnym), a relacje 
znaczeniowe leksemów należących do wydzielonych mikropól są ukazane w sposób mało 
szczegółowy, bez szerszego uwzględnienia wzajemnych zależności semantycznych. Kowalik 
zwraca m.in. uwagę na obecność w strukturze pola zamkniętych grup o stałym składzie, do 
których zalicza nazwy miesięcy, dni tygodnia i pór roku. Jednak praktyka językowa wska-
zuje, że i te zasoby słownictwa mogą być poszerzane, na przykład w drodze zapożyczeń 
językowych – por. ugruntowane już w polszczyźnie określanie soboty i niedzieli mianem 
weekendu11 oraz używanie nazwy długi weekend w odniesieniu do weekendu wydłużonego 
o dodatkowe dni wolne od pracy (świąteczne i międzyświąteczne). 

W artykule Obraz czasu w języku potocznym i naukowym Anna B. Burzyńska i Agnieszka 
Libura12 konfrontują – jak zapowiada tytuł – potoczne i naukowe wyobrażenia na temat 
czasu utrwalone w leksykonie polszczyzny. W celu dotarcia do potocznego wyobrażenia na 
temat natury czasu autorki – inspirowane założeniami lingwistyki kulturowej i kognityw-
nym podejściem do języka – odwołują się m.in. do dwóch podstawowych sposobów metafo-
rycznego konceptualizowania czasu. W potocznym (codziennym, nienaukowym) doświad-
czeniu czas ujmowany jest jako przedmiot ruchomy i przybliżający się do nas bądź jako 
nieruchoma materia, w kierunku której zmierza konceptulizator. Obydwa te obrazy czasu 
zakładają jego upływ w kierunku od przodu do tyłu, podczas gdy przyszłość lokowana jest 
przed człowiekiem, a przeszłość za nim (por. wyrażenia: wszystko jeszcze przed nami; przed 
nami świetlana przyszłość; patrzeć/ spoglądać za siebie). Zarówno ruch czasu, jak też ruch 
człowieka profilowane są językowo, np.: nadchodzą święta; wielkimi krokami zbliżamy się 
do wiosny. W artykule przytoczone są też inne przykłady połączeń wyrazowych (z pola lek-
sykalnego czasu), świadczące o metaforycznym kształtowaniu relacji temporalnych. Autorki 
przypominają zatem metaforę substancji (np. chwila czasu), pojemnika (np. zrobić coś w dwie 
godziny; zmieścić się w czasie), przedmiotu ruchomego (np. czas leci, biegnie), przedmiotu War-
tościowego (np. drogocenny czas; złodziej czasu; trwonić czas). Wskazują też na metaforykę 
akwatyczną (np. czas płynie; czas przecieka między palcami; rzeka czasu; ocean czasu) oraz 
kwantyfikację ilościową ujmowanego substancjalnie czasu (np. miesiąc czasu). Po analizie 
zgromadzonego materiału językowego, na który składają się niektóre utrwalone połączenia 
wyrazowe z leksemem czas, oraz po uwzględnieniu wyników przeprowadzonych badań 
ankietowych autorki wyróżniają dwie współistniejące perspektywy potocznego ujmowa-
nia czasu (zależne od określonych sfer ludzkiej działalności): emocjonalno-subiektywną 
i pragmatyczno-obiektywną. Pierwszy punkt widzenia łączy się z indywidualnym i emo-
cjonalnym przeżywaniem czasu. Czas konceptualizowany z tej perspektywy może się na 

11 Zakres znaczeniowy tej nazwy rozszerzany jest obecnie także na piątkowe popołudnie i wieczór.
12 A.B. Burzyńska, A. Libura, Obraz czasu w języku potocznym i naukowym, [w:] Język a Kultura, t. 13: Języ-

kowy obraz świata i kultura, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000, s. 131–141. 
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przykład nadmiernie rozciągać (czas się wlecze/ dłuży się), przyspieszać (czas przyspiesza), 
zatrzymywać (czas się zatrzymał), a nawet cofać (czas się cofnął). Autorki piszą: 

[…] perspektywa subiektywna obejmuje również skutki upływu czasu. Postrzega się przede 

wszystkim niszczące, rozpraszające działanie czasu: czas zaciera ślady, wspomnienia, wraże-

nia; nadgryziony zębem czasu; czas przyprószył komuś włosy siwizną, czas obszedł się z kimś 

okrutnie. Nawet wyrażenia: czas leczy rany, czas jest najlepszym lekarzem (jeżeli rany rozu-

miemy metaforycznie) opisują w istocie takie destrukcyjne działanie czasu. W tym wypadku 

jednak ulegają zniszczeniu złe wspomnienia […], więc pojawia się pozytywny znak wartości13. 

Emocjonalno-subiektywne odczuwanie czasu wiążą autorki z pojęciem entropii, obecnym 
w naukowym obrazie czasu, a także – szerzej – z teorią względności akceptowaną (choć nie 
bez zastrzeżeń) przez współczesną fizykę. 

Druga perspektywa (pagmatyczno-obiektywna), zaświadczona na przykład w przyto-
czonych wyżej metaforach przestrzennych, w metaforze czas to przedmiot wartościowy oraz 
w wyrażeniach kwantyfikujących, odzwierciedla – w opinii autorek – ludzką skłonność 
do optymalizacji własnych działań, nastawienie pragmatyczne i „zdroworozsądkowe”. 
Pragmatyczno-obiektywne konceptualizowanie czasu koresponduje – zdaniem autorek 
pracy – z Newtonowską „uporządkowaną” i pozornie bardziej racjonalną koncepcją czasu.

Uwaga badawcza autorek relacjonowanej pracy koncentruje się również na wskaza-
niu znaczeń leksemu czas, czego dokonują poprzez analizę niektórych utartych połączeń 
interesującego je leksemu. Przytoczona dalej graficzna prezentacja struktury znaczeniowej 
przedstawia wszystkie sensy (łącznie 11) wyodrębnione przez autorki oraz ich wzajemne 
zależności znaczeniowe i hierarchiczne:

Schemat 1: Struktura znaczenia leksemu czas14.

13 A.B. Burzyńska, A. Libura, Obraz czasu w języku potocznym…, s. 183.
14 Za: A.B. Burzyńska, A. Libura, Obraz czasu w języku potocznym…, s. 133.



15
MAŁGORZATA SMERECZNIAK / POLE LEKSYKALNO-SEMANTYCZNE POJĘCIA „CZAS”

Odtworzona w ten sposób struktura semantyczna leksemu czas modelowana jest na 
kształt kategorii prototypowej, w obrębie której nadrzędną (centralną) pozycję zajmuje 
znaczenie pierwsze – ‘nieprzerwany upływ chwil, trwanie’, pozostałe natomiast, mniej lub 
bardziej peryferyjne (o czym informuje zarówno numer, jak i uwzględnione graficznie prze-
strzenne oddalenie od centrum), związane są z nim metonimicznie. Analizując materiał lek-
sykalny i frazeologiczny egzemplifikujący poszczególne znaczenia15, autorki starają się brać 
pod uwagę nie tylko jego właściwości semantyczne (z oczywistych względów), lecz również 
funkcjonalno-stylistyczne, a w odniesieniu do niektórych znaczeń (i związków wyrazowych, 
które są dla nich reprezentatywne) uwzględniają także kontekst kulturowy i pragmatyczny 
(por. np. uwagi dotyczące znaczenia 3.).

Mimo że materiał egzemplifikacyjny zgromadzony przez autorki omawianej pracy jest 
dosyć spory, nie obejmuje jednak wszystkich utrwalonych w polszczyźnie związków wyra-
zowych z pojęciem czas. Wydaje się, że właśnie dlatego w zaprezentowanej strukturze zna-
czeń interesującego nas pojęcia zabrakło kilku istotnych sensów wynikających z łączliwości 
wyrazu czas i stylistyczno-pragmatycznych funkcji tych związków wyrazowych. Jako zna-
czenie 8. (powiązane semantycznie ze znaczeniem 2. ‘okres, przedział czasu’) wskazują 
autorki ‘przyszłość’, podkreślając, że granica tego odcinka czasu wyznaczona jest jedno-
stronnie przez moment początkowy teraz (deiktyczne wskazanie momentu mówienia), pod-
czas gdy moment końcowy może być przesunięty w nieskończoność lub – w odpowiednich 
kontekstach – równoznaczny z końcem życia ludzkiego (por. cytowane w pracy związki 
wyrazowe czas przyniesie/ czas pokaże – komuś, w których zaimek wprowadza antropolo-
giczną perspektywę życia ludzkiego, a więc też jego długości). 

Mikropole „przeszłość”
Chociaż autorki omawianego wyżej tekstu tego nie czynią, uzasadnione wydaje się wy-
różnienie kolejnego znaczenia (niejako „dopełniającego” sens ‘przyszłość’), również zwią-
zanego ze znaczeniem 2. – byłoby to znaczenie ‘przeszłość’. Potwierdzają je między in-
nymi następujące połączenia wyrazowe o różnym stopniu ustabilizowania: swego czasu; 
dawnymi czasy; w owym czasie (przestarzałe); za moich czasów; w czasach dinozaurów16. 
Aktualizacja niektórych może dokonywać się częściowo na podstawie pozajęzykowej wie-
dzy o świecie – spośród wymienionych wyżej dotyczy to na przykład połączenia w czasach 
dinozaurów. Interpretacja całego zwrotu jako oznaczającego przeszłość jest uzasadniona 
faktem, że dinozaury nie żyją współcześnie. Granice odcinka w przeszłości mogą być w ten 
sposób wyznaczone dosyć precyzyjnie (np. za moich czasów; za czasów Napoleona) lub bez 
dokładniejszych informacji odnośnie lokalizacji zdarzeń na osi czasu w przeszłości (np. swe-
go czasu; dawnymi czasy; ostatnimi czasy; za dawnych czasów; zamierzchłe czasy). 

15 Znaczenia wskazanego jako centralne (znaczenie 1.) autorki nie ilustrują żadnym materiałem językowym.
16 Niektóre z tych połączeń (lub podobne) zostały przez Burzyńską i Liburę użyte do egzemplifikacji innych 

znaczeń.
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Mikropole „wieczność”
Kolejnym znaczeniem, które można by wpisać w schemat przedstawiony przez A.B. Burzyńską 
i A. Liburę, jest ‘wieczność’. Można je powiązać ze znaczeniem 1., uznając, że wieczność to 
w specyficzny sposób ujmowany jako ‘nieprzerwany upływ chwil, trwanie’ (podobnie jak 
‘przyszłość’ czy ‘przeszłość’ jest szczególnym – bo opartym na relacji następstwa/ uprzednio-
ści – ‘okresem, przedziałem czasu’). Dla wyrażenia wieczności można użyć frazeologizmu 
po wszystkie czasy (archaiczne po wsze czasy).

Podstawowe parametry i relacje w polu temporalności
Poniższa propozycja jest próbą uporządkowania (przynajmniej w pewnym stopniu) różno-
rodnych relacji w polu temporalności, które wyrażane są jednostkami o różnej kwalifikacji 
stylistycznej i różnym stopniu złożoności: leksemami jednoelementowymi oraz jednostka-
mi o leksykalnie złożonej budowie (np. frazeologizmy, połączenia o charakterze idioma-
tycznym, wyrażenia przyimkowe17). Z pewnością nie obejmuje ona wszystkich możliwych 
typów relacji temporalnych (a uwzględnione ujmuje w sposób ogólny) oraz wskaźników 
charakteryzujących sposób, ilość czy jakość przebiegu zdarzeń (czynności, stanów) w czasie. 

Zaproponowana schematyzacja opiera się na wyróżnieniu sześciu podstawowych 
parametrów charakterystyki temporalnej, które funkcjonują jako nazwy poszczególnych 
mikropól: referencyjność, temporalna koordynacja przebiegów zdarzeń, frekwentywność, 
rozciągłość, tempo, ewaluacja. Nie wszystkie z wymienionych wskaźników mają jednakowy 
status. Chodzi przede wszystkim o parametry tempo oraz ewaluacja, które – chociaż dotyczą 
bezpośrednio zdarzeń – nie służą ich porządkowaniu na umownej osi czasu poprzez wska-
zanie lokalizacji, rozciągłości i wzajemnych zależności. Decyzję włączenia tempa i ewalu-
acji do proponowanego modelu temporalności uzasadnia jednak fakt, że wskazują one na 
istotne właściwości oraz jakości przebiegów czasowych zdarzeń. 

Należy podkreślić, że wyróżnione mikropola mają charakter otwarty i nieostre granice. 
Oznacza to, że niektóre jednostki leksykalne reprezentujące tu określony typ relacji (okre-
ślone mikropole) w pewnych użyciach mogą wchodzić w granice innego mikropola. Podane 
przykładowe leksemy zakwalifikowane są do poszczególnych mikropól na podstawie swych 
prymarnych (nie zawsze jedynych) cech znaczeniowych.

Mikropola cechuje również wewnętrzna strukturyzacja oraz hierarchizacja współtwo-
rzących je jednostek leksykalnych, co przedstawiono graficznie. Reprezentatywność po-

17 Połączenia przyimka z rzeczownikiem lub przymiotnikiem, które nie mają charakteru idiomatycznego, 
opisywane są w gramatyce jako konstrukcje składniowe (por. np. Słownik gramatyki języka polskiego, red. 
W. Gruszczyński, J. Bralczyk, Warszawa 2002, s. 200). Nie jest moim zamiarem podjęcie polemiki z takim 
ujęciem wyrażeń przyimkowych. Wymieniam je wśród przykładów reprezentujących poszczególne mi-
kropola, ponieważ – z racji pełnionej przez nie w zdaniu funkcji okoliczników czasu – ujmowane bywają 
w np. nauczaniu języka polskiego jako obcego kompleksowo (na wzór pojedynczych leksemów bądź idio-
mów). Jest to – jak się wydaje – dosyć silna tendencja w glottodydaktyce ukierunkowanej komunikacyjnie 
oraz wyraz dążności do ograniczania do minimum informacji o charakterze gramatycznym. 
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szczególnych jednostek dla określonego parametru temporalnego ma charakter gradacyjny 
– niektóre są „lepszymi” i wyrazistszymi przedstawicielami wyróżnionego mikropola, inne 
z kolei sytuują się na jego obrzeżach. 

1.
Mikropole „referencyjność” z podtypami: „teraźniejszość”, „przeszłość”, „przyszłość” groma-
dzi leksykę służącą lokalizacji zdarzeń na osi czasu poprzez odnoszenie ich bądź do momen-
tu mówienia, bądź do innego (wyznaczonego) momentu w czasie. Zestaw trzech podstawo-
wych wymiarów czasu można byłoby z pewnością uszczegółowić. W przypadku przeszłości 
i przyszłości można mówić na przykład o dalszej lub bliższej perspektywie czasowej. Nato-
miast subpole „teraźniejszość” może być interpretowane wąsko, jako stosunkowo niewielki 
okres czasu obejmujący moment, który stanowi punkt temporalnego odniesienia (np. teraz, 
dzisiaj) bądź szerzej (np. obecnie, w tych czasach, w tym miesiącu), aż do maksymalnego 
rozszerzenia jej granic – po „ponadczasowość”18. Mikropole referencyjności gromadzi liczne 
jednostki leksykalne oraz wyrażenia przyimkowe, np.: teraz, dzisiaj, wczoraj, w bieżącym 
roku, przedwczoraj, na wczoraj, jakiś czas temu, rok temu, w zeszłym tygodniu, jutro, poju-
trze, za dwa dni, lada chwila, za godzinę, w piątek, w marcu, w 1980 roku, wówczas, wtedy, 
nad ranem, o północy, wiosną, dwa dni potem, nazajutrz, parę chwil wcześniej, za dawanych 
czasów, w niepamiętnych czasach, przed laty, dawniej, dawno temu, za króla Ćwieczka, kie-
dyś, zawsze, wiecznie, na zawsze, na wieki. 

Schemat 2. Pole semantyczne temporalności. Referencyjność.

18 Możliwe, że słusznym rozwiązaniem byłoby wydzielenie subpola o nazwie „omnitemporalność” lub „po-
zaczasowość”, w którym można by zebrać leksemy typu: zawsze, wiecznie, na wieki itp. Byłoby to subpole 
z „zawieszoną referencyjnością”. Jednak w tym miejscu – dla uproszczenia schematu – przyjmiemy, że 
pozaczasowość jest „rozszerzoną teraźniejszością”. 
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2.
Mikropole „relacyjności” grupuje jednostki, które służą wyrażaniu relacji czasowych mię-
dzy dwoma lub więcej zdarzeniami. Biorąc pod uwagę temporalną koordynację przebie-
gów zdarzeń, można stwierdzić ich symultaniczność bądź układ sekwencyjny (niejednocze-
sność). Jest to z całą pewnością uproszczony schemat wzajemnych odniesień temporalnych 
między zdarzeniami, ponieważ możliwe byłoby rozwinięcie go o kilka szczegółowych pod-
typów, np. całkowite lub częściowe pokrywanie się czasów trwania zdarzeń, bezpośred-
nie następstwo / uprzedniość zdarzeń19. Przykładowe jednostki stosowane dla wyrażenia 
równoczesności bądź nierównoczesności to: tymczasem, w międzyczasie, podczas, w tym 
samym czasie, wtedy, wtedy gdy, potem, zanim, następnie, ledwie, ledwo co, jak tylko, także 
czasowniki prefiksalne o znaczeniu prospektywnym (np. przewidzieć), retrospektywnym 
(np. dopowiedzieć, odbudować), komitatywnym (np. przytakiwać, współdziałać).

Schemat 3. Pole semantyczne temporalności. Relacyjność.

3.
Mikropole „frekwentywność” obejmuje przede wszystkim akcje (zdarzenia) o charakterze 
jednokrotnym oraz powtarzające się z różną częstotliwością i w różnych odstępach czasu. 
Wydaje się, że niezbędne jest wydzielenie w jego granicach subpola „brak krotności”, które 
grupowałoby środki językowe służące wyrażaniu faktu, że zdarzenie (czynność, stan), o któ-
rym mowa, nie zachodzi (nie zaszło w przeszłości, nie zajdzie w przyszłości). Tak zakreślone 
mikropole frekwentywności reprezentują jednostki typu: pewnego razu, tylko raz, znowu, 
często, zwykle, od czasu do czasu, za każdym razem, co roku, co jakiś czas, co dwie godziny, 
raz na tydzień, dwa razy w miesiącu, od wielkiego święta, od wielkiego dzwonu, nigdy, prze-
nigdy, wcale, nigdy w życiu, na święty Nigdy, czasowniki iteratywne (np. bywać, czytywać), 
akumulatywne (np. naukładać, napsuć) oraz dystrybutywne (np. powypisywać, porozsyłać).

19 Taką relację wprowadzają np. leksemy ledwo, ledwo co, zaledwie, które wskazuje Maciej Grochowski 
(M. Grochowski, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków 1997).
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Schemat 4. Pole semantyczne temporalności. Frekwentywność.

4. 
Mikropole „rozciągłość” gromadzi – najogólniej rzecz ujmując – jednostki wnoszące infor-
macje o porcji czasu potrzebnej na realizację zdarzenia (zaistnienie stanu, procesu), o któ-
rym informuje czasownik. W jego złożonej strukturze w pierwszej kolejności wyróżnić 
można „punktowość”, którą interpretuję jako „krótkotrwałość” zdarzenia20. Wyrażają ją 
na przykład czasowniki momentalne (np. krzyknąć, błysnąć). Można tu też włączyć leksemy 
w sekundę, w momencie, w jednej minucie, w ułamku sekundy, przez moment, nagle, znienac-
ka, ni stąd ni zowąd, a także wyrażenia używane do określenia godziny (o ósmej). 

W strukturze mikropola „rozciągłość” wyróżnić można, na zasadzie opozycji do „punk-
towości”, drugi, skrajny biegun – „odcinkowość”21. Obszar ten reprezentują jednostki ozna-
czające i charakteryzujące zdarzenia rozciągłe w czasie, „zużywające” pewną jego porcję. 
Wskazać tu można grupę leksemów, które nie wnoszą precyzyjnych informacji o granicach 
czasowych zdarzenia, np.: przez jakiś czas, cały czas, długo, bezterminowo, na trochę, latami, 
całymi dniami, do późna, coś rozciąga się w czasie, coś wymaga czasu. Z kolei w subpolu 
4.2.2. znaleźć się mogą między innymi różne typy czasowników fazowych, np. czasowni-
ki inchoatywne (motywowane i niemotywowane słowotwórczo) typu zamieszkać, polubić, 
zasnąć, a także czasowniki terminatywne, jak np. dosiedzieć, doczytać. Znaczenie to wno-
szą również przykładowe frazy: do późna, do nocy, do soboty, do 2020 roku, do roku (‘nie 

20 Jest to, oczywiście, mało precyzyjna miara. Chodzi jednak o wyrażenia i leksemy ujmujące zdarzenie w ten 
sposób, że można je umownie zobrazować jako punkt na osi czasu (choć zgodnie z zasadami geometrii 
także punkt jest przestrzenny). Niemożliwa jest wówczas charakterystyka czasowa tego zdarzenia przy 
pomocy przysłówka długo i wyrażenia przez jakiś czas. 

21 Trzeba dodać, że pomiędzy skrajną „punktowością” a skrajną „rozciągłością” sytuuje się wiele opcji po-
średnich. Interpretacja czasu trwania faktycznego zdarzenia miewa bowiem charakter uznaniowy, bywa 
zrelatywizowana do obserwatora lub uczestnika zdarzenia (np. jego sposobu postrzegania, stanu psy-
chicznego). Uwaga ta dotyczy też w dużej mierze innych parametrów wyróżnionych przez mnie w polu 
temporalności – „tempa” oraz „ewaluacji”.
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dłużej niż rok’), od kwietnia, od dawna, od jakiegoś czasu. Z kolei o obustronnych granicach 
trwania zdarzenia informować mogą na przykład (mniej lub bardziej precyzyjnie) jednost-
ki: cały dzień, cały rok, od świtu do nocy, od piątej do dziesiątej, przez pewien czas, ale też 
czasowniki perduratywne (wymagające zwykle dopełnienia frazą wyznaczającą na różne 
sposoby ramy czasowe zdarzenia), np.: przesiedzieć (całe przyjęcie), przepłakać (całą noc). 

Schemat 5. Pole semantyczne temporalności. Rozciągłość.

5.
Mikropole „tempo” obejmuje leksemy odnoszące się do sposobu, w jaki zdarzenia przebie-
gają w czasie. Jak wskazuje poniższy schemat, w polu tempa wyróżnić można dwa bieguny: 
szybko i wolno. Powolny tok zdarzeń wyrażają jednostki leksykalne typu: wolno, powoli, 
nieśpiesznie, z wolna, z nogi na nogę, żółwim tempem, czas się wlecze/ ciągnie. Na stopniowy 
charakter przebiegu zdarzeń wskazują: stopniowo, krok po kroku, z godziny na godzinę, suk-
cesywnie, etapami, po trochę, a także czasowniki ewolutywne (np. rozkwitać, rozpromieniać 
się)22. Z kolei informację o szybkim tempie mogą wnosić na przykład przysłówki: szybko, 
śpiesznie, żwawo, naprędce, w przelocie, migiem, ekspresowo, piorunem, jak i utrwalone po-
łączenia typu: jak z bicza trzasnął, na wyścigi. Podtyp 5.1.a. reprezentują na przykład: nagle, 
znienacka, naraz, wtem, raptem, zrazu, niespodziewanie, jak grom z jasnego nieba, ni stąd, 
ni zowąd, ale też czasowniki semelfaktywne (wnoszące także znaczenie „jednokrotności” 
i „punktowości” zdarzenia), np. kopnąć, kiwnąć.

22 Stopniowo przebiegające zdarzenie może się rozwijać od bieguna „wolno” w kierunku „szybko”.
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Schemat 6. Pole semantyczne temporalności. Tempo.

6.
W mikropolu „ewaluacja” znajdują się jednostki leksykalne informujące o pozytywnym 
bądź negatywnym stosunku podmiotu mówiącego do samego czasu jako doświadczalnego 
wymiaru rzeczywistości, ale także do sposobu i charakteru przebiegu zdarzeń w czasie23. 
Ocenę pozytywną wyrażać mogą na przykład jednostki leksykalne: wreszcie, nareszcie, już, 
w końcu oraz cała seria połączeń wyrazowych o różnym stopniu utrwalenia: czas leczy 
rany, cenny czas, dobry czas na coś, dla kogoś, lepsze czasy, to były czasy! Wartościowanie 
negatywne wnoszą na przykład: nie te czasy, strata czasu, co za czasy, zła godzina, czarna 
godzina, to nie pora na coś, ciężkie czasy. 

Schemat 7. Pole semantyczne temporalności. Ewaluacja.

23 Maciej Grochowski, opisując właściwości semantyczne przysłówka wreszcie, charakteryzuje go jako 
„wykładnik stosunku nadawcy do właściwości temporalnych stanu rzeczy” (M. Grochowski, Wyrażenie 
funkcyjne…, s. 99). Jest to bardzo trafne określenie funkcji i znaczenia niektórych jednostek leksykalnych 
z mikropola „ewaluacja”. 



Jak już zostało zaznaczone, zaprezentowany schemat jest tylko jedną z możliwych, 
z pewnością niepełną oraz niewyczerpującą zagadnienia, propozycją uchwycenia podsta-
wowych zależności w bogatym polu semantycznym pojęcia czas, które niełatwo poddaje 
się całościowemu i pełnemu opisowi. Mikropola wydzielone w przedstawionym modelu 
nie funkcjonują w obrębie całego pola temporalności na zasadach autonomicznych. Wręcz 
przeciwnie, wchodzą we wzajemne skomplikowane i różnorodne relacje znaczeniowe. Po-
nadto na zaproponowany układ mikropól mogą się nakładać inne (także bardzo rozbudo-
wane) siatki znaczeń (np. związane z kategorią modalności, przestrzeni, ruchu), struktury-
zując i modyfikując pole temporalności na wiele sposobów.
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Dla konstruktorów zegarów, zegarmistrzów i miłośników zegarów czas jest podstawową 
kategorią pojęciową1. Przyjmuje on charakterystyczny wymiar, różniący go od pojmowa-
nia przez inne grupy ludzi. Stosunek do czasu ulegał zmianie w trakcie rozwoju wiedzy 
i myśli technicznej. Początkowo był on przedmiotem obserwacji astronomicznych, które 
przekładały się na wykształcenie tego pojęcia i konstruowanie pierwszych mechanizmów 
jego pomiaru. W miarę rozwoju techniki istotniejsze stały się rozwiązania pozwalające na 
precyzyjny pomiar czasu. Dziś, gdy jego oznaczenie jest powszechnie dostępne, istotniejsze 
stały się kategorie wtórne wobec niego, jak estetyka urządzeń, nowinki techniczne i funkcje 
dodatkowe urządzeń pomiarowych.

Niniejsze opracowanie ma za zadanie zreferowanie, jak czas odzwierciedla się w śro-
dowisku zegarmistrzów i miłośników zegarów. W pierwszej kolejności zostaną przedstawio-
ne najstarsze ustalenia w zakresie pojęć związanych z czasem połączone z bardzo krótką hi-
storią zegarów. Następnie zostanie omówiona terminologia zegarmistrzowska bezpośrednio 
nawiązująca do owych pojęć. Na końcu zaś znajdą się charakterystyczne wątki poświęcone 
czasowi, pochodzące z wypowiedzi zegarmistrzów i miłośników zegarów. Materiał termino-
logiczny, definicje i prezentowane wypowiedzi pochodzą z podręczników zegarmistrzostwa, 
prasy tematycznej oraz portali internetowych poświęconej zegarom.

Najstarsze ustalenia w zakresie pojęć związanych z czasem
Najstarsze refleksje związane z uzmysłowieniem sobie czasu związane były z powiązaniem 
jego upływu z powtarzaniem się pewnych zmian w przyrodzie2. Obserwacje ruchu ziemi wobec 
słońca i obserwowalne tego konsekwencje (jasność, temperatura, zmiany w przyrodzie) przynio-
sły najłatwiej poznawalne przedziały czasu nazwane dniem3 i nocą4, porami roku (wiosna5, lato6,

1 Czas jest słowem ogólnosłowiańskim wywodzącym się z ps. *časъ [<*kēso-] ‘odcinek, wycinek czasu’, który 
występował w opozycji do *vermę ‘nieprzerwany ciąg chwil, czas’. Etymologia *časъ jest niejasna, być 
może wywodzi się od ps. česati w znaczeniu ‘rwać, szarpać, ciąć’, co mogłoby wskazywać na ‘wycinek, 
ograniczony odcinek czasu’ i wiązać się z ‘nacięciem na czymś na oznaczenie odcinka czasu’ (W. Boryś, 
Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005, s. 91; dalej skrót: SEBor).

2 Najważniejsze ustalenia historyczne dotyczące powstania zegarów zostały napisane na podstawie książki 
Bernarda St. Bartnika i Wawrzyńca A. Podwapińskiego, Technologia mechanizmów zegarowych. Mechani-
zmy, Warszawa 1987.

3 Etymologia dnia wiąże go jasnością (za przyczyną słońca), rdzeń prasłowiański *dьnь ‘dzień’ pochodzi 
z pie. *di-n- od pierwiastka *dei̯- / *di- ‘świecić, błyszczeć’, pierwotne znaczenie ‘czas, kiedy jest jasno’ 
(SEBor, 141).

4 Noc według badań etymologicznych ma znaczenie niezmienne od najdawniejszych czasów ‘czas od za-
chodu do wschodu słońca’. W tym samym znaczeniu w prasłowiańszczyźnie *noktь, które wywodzi się 
z praindoeuropejskiego atematycznego *nókṷts (SEBor, 366). 

5 Wiosna ma znaczenie kontynuowane od praidoeuropejszczyzny *ṷesṛ / * ṷosṛ i prasłowiańszczyzny *vesna 
‘pora roku między zimą a latem’ (SEBor, 702). 

6 Lato pochodzi od ps *lěto ‘ciepła pora roku’, który jest urzeczownikowioną postacią przymiotnika *lětъ 
‘łagodny, spokojny, cichy; powolny, ustępliwy’ od pie. pierwiastka *lē- ‘zelżeć, rozluźnić, pofolgować’; rze-
czownik miałby oznaczać porę roku, w której ustąpiły chłody, i wskazywać wiosnę i lato razem (SEBor, 280).
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jesień7, zima8) oraz okresem rocznym9. Pierwotne znaczenie słownictwa używanego do ich 
oznaczenia, odkrywane dzięki etymologii, jest potwierdzeniem takiego stanu rzeczy. Dalsze 
przyglądanie się położeniu słońca względem ziemi człowiek wykorzystał do podziału dnia 
na mniejsze odcinki. Za środek dnia (południe10) został uznany moment, gdy cień człowieka 
w promieniach słońca był najkrótszy. Następnie w celu orientacji czasowej od 3000 r. p.n.e. 
stawiano na równej, poziomej powierzchni pionowe słupy lub pręty zwane gnomami lub 
gnomonami11 (taką funkcję pełniły np. obeliski egipskie). Starożytni Rzymianie od III w. 
p.n.e. umieszczali owe gnomy na placach publicznych, a wokół nich układali odpowiednie 
znaki. Przesuwający się po tych znakach cień wskazywał określoną porę dnia (takie jak: 
ranek12, przedpołudnie, południe, popołudnie, wieczór13). Były to prototypy zegarów słonecz-
nych. 

Dodatkowe ustalenia na temat czasu są związane z obserwacją innych ciał niebieskich. 
Dzięki dostrzeżonym prawidłowościom w ruchu księżyca wykształciło się pojęcie miesiąca14 
na pełny cykl jego zanikania i dopełniania się. Ponadto zaczęto używać dwóch nazw na 

7 Jesień jest kontynuacją prasłowiańskiego *esenь (/*osenь) o tym samym znaczeniu i praindoeuropejskiego 
*os- ṛ ‘żniwa, czas zbiorów, jesień’ (SEBor, 212-213).

8 Zima od ps. *zima ‘chłodna pora roku, zima’ i pie. *ǵhe i-̯m- ‘zima’. Jest prawdopodobne, że istnieje związek 
z pierwiastkiem pie. *ǵhe ṷ- ‘lać’ oznaczającym porę deszczową i wtórnie ‘zimną porę roku, kiedy pada 
śnieg’ (SEBor, 741).

9 Rok ‘jednostka rachuby czasu równa okresowi obiegu Ziemi wokół Słońca’ to pierwotnie roki ‘termin 
rozprawy sądowej, posiedzenia sądu, rozprawa sądowa’ od ps. *rokъ z *rekti ‘powiedzieć, rzec’ (SBor, 517).

10 Południe ma znaczenie ‘środek dnia’ i jest zrostem ps. *polъ (względnie dop. *polu) z dop. *dьne (od ps. 
*dьnь) o znaczeniu ‘połowa dnia’. Wtórne znaczenie związane z obserwacją ruchu słońca to ‘strona świa-
ta, w której słońce świeci w środku dnia’ (SEBor, 461).

11 Gnom i gnomon wywodzą się od greckiego gnṓmōn ‘znawca’ i w odniesieniu do przedmiotowego zastoso-
wania miały znaczenie ‘znawca czasu’ (Słownik wyrazów obcych PWN. Wydanie nowe, red. tom: E. Sobol, 
Warszawa 1995, s. 396; dalej skrót: SWO).

12 Rano (i od tego ranek, poranek) to urzeczownikowiona forma przymiotnika w rodzaju nijakim od *ranъ 
‘wczesny’ lub przysłówka *rano ‘wcześnie, rankiem’, które przypuszczalnie wywodzą się od pie. *ṷer-
dh/*ṷredh ‘rosnąć, wznosić się’ – czyli uwiecznione zostało znaczenie ‘taki, który jest w czasie wznoszenia 
się (wschodu) słońca, o świcie, wczesnym rankiem’ (SEBor, 510).

13 Wieczór z ps. *večerъ [<*vekero-] ‘wieczór’ wywodzi się prawdopodobnie z pie. *ṷekṷspero- ‘wieczór’ będą-
cego złożeniem z pie. * ṷe- ‘ku’ i derywatu od pie. *kṷsep- ‘noc’ o pierwotnym znaczeniu ‘to, co jest ku nocy, 
pora przed nocą’ (doszło tu do uproszczenia grupy spółgłoskowej *kṷsp > *ksp > *k, co dało z *ṷekṷspero- > 
*vekero- > *večerъ) (SEBor, 692).

14 Odpowiadająca pojęciu nazwa niesiąc od najdawniejszych czasów służył wskazaniu księżyca i do dziś 
jest ona używana w innych językach słowiańskich. Pochodzi od ps. *měsęcь i pie. *mē-s- o tym samym 
znaczeniu (SEBor, 326). Nastąpiło tu metonimiczne przeniesienie znaczenia z obiektu do odcinka czasu, 
który ów obiekt wyznacza. W języku polskim określenie zostało wyparte przez księżyc, co przez związek 
z księciem potwierdza ważność tego obiektu dla ludzi.
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określenie jego skrajnych postaci: nów15 i pełnia16. Dwanaście miesięcy miało się składać 
(w uproszczeniu) na rok. Równolegle roczny cykl słoneczny został połączony przez astro-
nomów z dwunastoma gwiazdozbiorami widocznymi przez miesiąc na nieboskłonie. Ich 
wizerunki utożsamione ze zwierzętami posłużyły do nadania nazw okresom ich górowania. 
W ten sposób powstał zodiak17 i znaki zodiaku.

Szczegółowy podział doby na godziny18 ma źródło w obserwacjach astronomicznych. 
Początkowo było 12 odcinków czasowych (ze względu na 12 znaków zodiaku), a następnie 
24, nazwane w języku łacińskim hora (godzina) od postaci bożka słońca Horusa. Babiloń-
czycy byli twórcami równych godzin przez całą dobę. Egipcjanie i Rzymianie dzielili dzień 
i noc osobno na po 12 godzin. Egipcjanie zaczynali liczenie godzin od południa, a Rzymianie 
od północy (co przetrwało do dziś)19. 

Zegary słoneczne początkowo działały na zasadzie odczytu długości cienia rzuca-
nego przez gnomon. Rozwinięciem tego było wykorzystanie kierunku cienia, następnie 
wprowadzenie wskazówki biegunowej (ustawionej równolegle do osi ziemi) i wyzna-
czenie kątów cienia wskazówki dla poszczególnych godzin. Zegary słoneczne istniały 
w wersji przenośnej, a w swych ciekawych rozwiązaniach mogły o odpowiedniej godzi-
nie poprzez nagrzewające szkło powiększające, np. w południe, uruchamiać armatkę, 
by wystrzałem wskazywać wyznaczoną porę. Twórcą najstarszego polskiego zegara sło-
necznego jest Mikołaj Wodka, który był pierwszym nauczycielem astronomii Mikołaja 
Kopernika.

Równolegle z zegarami słonecznymi ludzie konstruowali zegary wodne, piaskowe 
i ogniowe. Zegar wodny stanowiło naczynie z małym otworem, przez który woda się wlewa-
ła lub wylewała. W środku znajdowała się podziałka określająca godziny przy odpowiednim 
napełnieniu naczynia. Zaawansowane technicznie zegary wodne mogły być sprzężone z po-
działkami lub uruchamiać mechanizmy dźwiękowe. Przykładem zegara piaskowego jest 
klepsydra, która do dziś służy odmierzaniu pewnych (zazwyczaj krótkich) odcinków czasu. 

15 Nów oznacza czas, gdy Księżyc jest niewidoczny. Wyraz został utworzony od przymiotnika nowy i wska-
zuje, że niedługo od nowa będzie widać Księżyc. Potwierdzają to użycia potoczne, które odnotowują 
znaczenie ‘sierp Księżyca, zwrócony wypukłą stroną w prawo, ukazujący się po okresie, kiedy był z Ziemi 
niewidoczny, do pierwszej kwadry’ (Uniwersalny słownik języka polskiego, red. St. Dubisz, t. 1-4, Warszawa 
200, s. 1032; dalej skrót SDub).

16 Pełnia została utworzona od przymiotnika pełny, która w czasach prasłowiańskich (*pḷ’nъ) oznaczał ‘na-
pełniony, wypełniony czymś całkowicie; cały, całkowity, zupełny, kompletny’ (SEBor, 421).

17 Zodiak zwany też zwierzyńcem niebieskim zapożyczony do języka polskiego z języka francuskiego zodiaque 
wywodzi się z greki zōdiakós od zṓidion ‘figurka, podobizna zwierzęcia’ (SWO, 1180).

18 Godzina w ps. *godina ‘odpowiedni, określony czas, odpowiednia pora’ z ps. *godъ ‘dogodny, odpowiedni 
czas; odcinek czasu, określony czas pora’, a to z pie. pierwiastka *ghedh- / *ghodh- ‘łączyć, dopasowywać, 
być ściśle złączonym’ (SEBor, 169-170).

19 Współcześnie istnieje termin czas norymberski na „osobne liczenie godzin dnia i godzin nocy. Liczono 
godziny dnia od wschodu słońca, a godziny nocy od zachodu słońca” (www.trustedwatch.pl, dostęp:  
1 VII 2014).
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Zegarami ogniowymi były materiały (świeca, pręt palny, sznurek nasączony tłuszczem, np. 
oliwą), które paląc się powoli, dawały orientację upływu czasu20.

Zegary mechaniczne, które powstały później, są znacznie dokładniejsze od wcześniej-
szych. Zawierają w sobie wiele połączonych i obracających się kół zębatych. Każdy z ze-
garów zawiera: 1) napęd mechaniczny, którym jest sprężyna lub obciążnik, zapewniające 
poruszanie się kół zegara; 2) regulator do ustawiania obrotów zegara i 3) wychwyt, który 
łączy zegar z regulatorem. Początkowo były to duże obiekty, dziś daje się zamknąć całość 
w miniaturze noszonej na ręce. Konstrukcja zegara mechanicznego umożliwia montowanie 
w nim wielu dodatkowych mechanizmów, które pokazują wskazania różnych parametrów 
nie zawsze związanych z czasem (np. głębokość zanurzenia w wodzie, temperaturę). Od ze-
garów mechanicznych dokładniejsze są współcześnie skonstruowane zegary elektroniczne. 
Mają one powszechne zastosowanie m.in. w komputerach21.

Wszystkie zegary, mniej czy bardziej dokładne, muszą być synchronizowane z zegarem 
słonecznym. Dzieje się tak, gdyż podstawowym celem zegarów jest mierzenie czasu rzeczywi-
stego, wyznaczonego przez pozorny ruch słońca wokół ziemi z południem jako najwyższym 
ułożeniem nad horyzontem22. Odczyt wskazania na urządzeniu pomiarowym powinien dać 
użytkownikowi orientację w temporalnym punkcie dobowym, a dodatkowe funkcje mogą 
określić kalendarz i inne wartości. Pomiar przedziałów czasu, np. długości trwania biegu spor-
towców, jest wtórny wobec określenia czasu rzeczywistego i uważa się, że jest to jedno ze szcze-
gólnych zastosowań urządzeń pomiaru czasu obok np. budzika czy przekaźnika czasowego.

Terminologia zegarmistrzowska związana z czasem
Zegarmistrzowie w swojej działalności, konstruując i serwisując urządzenia pomiarowe, 
łączą dwa aspekty: pojęciowy oraz techniczny. Aspekt pojęciowy wynika z ukształtowanej 
wiedzy na temat zjawiska, jakim jest czas. Jego punktem wyjścia są istniejące od dawnych 
czasów refleksje na temat czasu i jego podziału (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta23, se-

20 Również słowo w słowie zegar kryje się odniesienie do sposobów mierzenia czasu. Polski odpowiednik 
pochodzi z niemieckiego Seiger o znaczeniu ‘waga’, co ma odniesienie do urządzeń wodnych lub piasko-
wych mierzących czas (SEBor, 737).

21 Najdokładniejszymi zegarami są zegary atomowe, które traktuje się za wzorzec dla innych zegarów. Zegar 
ten spóźnia się jedną sekundę na ponad sto milionów lat. Zegary współcześnie coraz częściej podlegają 
synchronizacji na podstawie dokładnych urządzeń wzorcowych. Tak się dzieje w urządzeniach podłączo-
nych do sieci internetowych.

22 Chwilowa wartość czasu słonecznego zmienia się wraz ze zmianą długości geograficznej. Dla jego jedno-
litości na pewnym terenie, np. w państwie, dzieli się Ziemię wzdłuż południków na 24 strefy czasowe, 
w których obowiązuje ta sama godzina. Po przekroczeniu linii strefy czasowej dochodzi do skokowego 
przejścia na godzinę do przodu lub do tyłu. Taka różnica czasu zachodzi np. między Polską a Ukrainą. 
Ciekawostką jest to, że po wynalezieniu bardzo dokładnych zegarów atomowych okazało się, iż w ruchu 
Ziemi wokół Słońca i Ziemi wokół własnej osi istnieją niedostrzegalne dotąd odstępstwa czasowe.

23 Nazwa minuta wzięła się z łac. minutus ‘maleńki, drobny’ i określenia pars horae minuta prima ‘część 
godziny, drobna, pierwsza’ (SWO, 727).



28
PĘTLA CZASU / TIME LOOP / ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ

kunda24) przejęte od filozofów, astronomów i innych specjalistów, którzy poświęcili czasowi 
swoje rozważania. Współcześnie wymiar pojęciowy jest związany głównie z wartością cza-
su i jego pomiarem. Dyscyplina naukowa, która się tym zajmuje, nazywa się chronometrią 
(metrologią czasu). Mieszczą się tu refleksje o jednostkach czasu, metodach jego pomiaru, 
aktualnej godzinie (czas słoneczny, konwencjonalny), badaniu właściwości zegarów, do-
kładności pomiaru (błąd pomiaru, dobowe wahanie wskazań urządzenia pomiarowego, 
eliminacja błędów) i czasu w kontekście pragmatycznym (np. zmiana czasu z zimowego 
na letni, pomiar czasu związany ze zmianą stref czasowych, długość zasilania zegara, au-
tomatyczny napęd, zasilanie słoneczne), a także zasady działania zegarów oraz ich obsługi. 

Techniczny wymiar działalności zegarmistrzów polega na konstruowaniu mechani-
zmów, które odwzorowują ustalenia myślicieli i umożliwiają ich weryfikację poprzez per-
cepcję, głównie wzrokową (z wykorzystaniem indeksów godzin, kalendarza, faz księżyca, 
znaków zodiaku), ale także słuchową (wybijane godziny, kukułka)25. Część z nich na stałe 
zagościła we wszystkich urządzeniach pomiarowych, inne stanowią wyposażenie zaawan-
sowane technologicznie i trafiają do modeli rozbudowanych lub specjalistycznych. Języ-
kowa strona aspektu technicznego skupia się na nazewnictwie wszystkiego, co łączy się 
z urządzeniami pomiarowymi czasu.

Cała terminologia zegarmistrzowska zanotowana w źródłach przedmiotowych druko-
wanych i na internetowych portalach poświęconych zegarom liczy sobie 600–800 nazw26. 
Około 120 z nich ma bezpośredni związek z czasem. Bezpośredniość tę należy rozumieć jako 
odwołanie do czasu w samej nazwie lub jej znaczeniu. Mniej więcej połowa tego zasobu na-
zywa rodzaje zegarów, czwarta część to określenia teoretyczne związane z czasem, a reszta 
wskazuje części zegara, zastosowane konstrukcje i nieliczne inne określenia.

Terminy zegarmistrzowskie nawiązujące do nauki o czasie są przeniesione z rozważań 
teoretycznych. Łączą one proste, zwykle najstarsze nazwy z nowszymi – rozbudowanymi 
przez dołączenie dodatkowych elementów. Jako główny w tym zbiorze występuje termin 
czas, który ulega naukowemu precyzowaniu: czas gwiazdowy, czas słoneczny, czas słonecz-
ny średni, czas słoneczny prawdziwy, czas UTC (Uniwersalny czas kontrolowany – Universal 
Time Clock lub Coordinated Universal Time). Podobnie w różnych wersjach występuje kilka 
nazw przedziałów czasu:

24 Określenie sekunda pochodzi od łac. secundus ‘drugi’ i powstało mechanicznie z określenia pars horae 
minuta secunda dla oznaczenia ‘części godziny drugiej z mniejszych’ (SWO, 1003).

25 Jako specjalne rozwiązania buduje się także zegary dla niewidomych, które informacje o godzinie prze-
kazują głosowo, lub z odczytem dotykowym. 

26 W przypadku badania terminologii pojawia się problem jednoznacznej oceny, które nazwy spełniają 
taką funkcję. Ponadto na współczesne słownictwo nakłada się starsze (np. anzac, cajger, feder, hemrad, 
nitsztok, spryngfeder), dziś w bardzo małym stopniu używane (np. borować, cyferblat, śrubsztak), które 
notują starsze zbiory. Stary zasób liczy sobie 153 nazwy (K. Stadtmüller, Słownictwo rzemieślnicze. T. 2. 
Dział metalowy: blacharstwo, kłódkarstwo, kotlarstwo, kowalstwo, rusznikarstwo, ślusarstwo, tokarstwo, 
zegarmistrzostwo, złotnictwo i wyrażenia wspólne, Kraków 1922, s. 70–75).
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 – doba, doba gwiazdowa, doba słoneczna, doba słoneczna średnia27;
 – miesiąc, miesiąc gwiazdowy, miesiąc kalendarzowy, miesiąc księżycowy, miesiąc syno-

dyczny;
 – rok, rok przestępny, rok zwrotnikowy.

Pozostałe nazwy tej grupy, tj.: sekunda, minuta, kwadrans i godzina, funkcjonują w podsta-
wowych postaciach28. Precyzowanie podstawowych terminów wynika z rozwoju myśli ludz-
kiej i uszczegółowiania wiedzy, szczególnie w jej naukowym wymiarze. Jest jednocześnie 
świadectwem relatywności w pojmowaniu czasu i jego konwencjonalności w obowiązującej 
wersji urzędowej29.

Podobne właściwości związane z rozbudowywaniem podstawowego terminu spotyka 
się przy kalendarzu określającym umowę rachuby czasu. Zegarmistrzowie operują również 
terminem kalendarz gregoriański. Dwie nazwy służą określeniu nauk związanych z czasem 
i zegarami: chronometria dotyczy nauki zajmującej się pomiarem czasu, a gnomonika na-
uki o budowie zegarów słonecznych. Do teoretycznych określeń bezpośrednio związanych 
z czasem należą ponadto: okres nazywający ‘odstęp czasu pomiędzy dwoma identycznymi 
fazami ruchu wahadła, który występuje czasem w wersji sprecyzowanej okres wahań re-
gulatora, oraz izochronizm, którym określa się ‘właściwość układów drgających, polegającą 
na zachowywaniu stałego okresu drgań niezależnie od zmian amplitudy wahań’30. Ostatni 
termin dotyczący teorii, z której korzystają zegarmistrzowie, to dokładność wskazań zega-
ra. Określa się nią średnie odstępstwo pomiaru zegara od rzeczywistego stanu notowane 
w ciągu doby31. 

Zdecydowanie najwięcej (ponad siedemdziesiąt) określeń zegarmistrzowskich obejmu-
jących bezpośrednie odwołanie do czasu jest związanych z zegarami, które należy uznać za 
‘urządzenia do mierzenia czasu’. Jako nazwy ogólne używa się określeń zegar, zegarek32, 
czasomierz33 i chronometr. Pozostałe nazwy, w większości dwu- lub wielowyrazowe, wnoszą 
dodatkowe informacje o: 1) budowie lub zasadzie działania urządzenia, 2) eksponowanej 

27 Źródła pozazegarmistrzowskie, takie jak Wikipedia podają często dodatkowe terminy; dla doby są to: doba 
gwiazdowa, doba księżycowa, doba cywilna, doba pokładowa. 

28 W specjalistycznej metronomowej literaturze spotyka się także określenie sekunda przestępna, która ozna-
cza przedział czasu jednej sekundy dodawany do obowiązującego czasu UTC na wzór roku przestępnego.

29 Pomimo konwencjonalnej zmiany czasu, np. z letniego na zimowy, zegary słoneczne nie ulegają prze-
stawieniu, co skutkuje rozbieżnością między czasem rzeczywistym (słonecznym) a konwencjonalnym 
– obowiązującym w danym miejscu.

30 Definicja z portalu Chronos24 (http://chronos24.pl/slownik/i/izochronizm/, dostęp: 28 VI 2014).
31 Termin ten wynika z trudności zbudowania idealnego zegara, do czego dążą zegarmistrzowie. Starają się 

oni jednak konstruować urządzenia możliwie dokładne.
32 Podstawowe znaczenie zegarka to ‘mały zegar’.
33 Czasomierz to kalka językowa chronometru, notowana pierwszy raz w Słowniku wileńskim. Wtedy znacze-

nie było nieco węższe od ogólnego i występujące jako dublet z nieużywanym dziś czasomiar: ‘dokładny 
astronomiczny zegar, nie ulegający wpływowi zimn i ciepła, nie chybiający ani na sekundę’.
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funkcji, 3) zamierzonym miejscu użytkowania oraz nieliczne inne. Ze względu na zasadę 
działania zegary/zegarki mogą być:

 – zegarami słonecznymi lub inaczej gnomonami, w których wykorzystuje się długość i kie-
runek cienia rzucanego w świetle słońca; 

 – zegarami ogniowymi, których szczególnym rodzajem jest zegar oliwny, wykorzystują-
cymi długość trwania spalania specjalnego materiału palnego;

 – zegarami piaskowymi, z których współcześnie najbardziej znana jest klepsydra – w któ-
rych odczyt czasu wynika z obserwacji przesypywania się materiału sypkiego;

 – zegarami wodnymi, w których czas odmierza się ilością przelewającej się wody; 
 – zegarami mechanicznymi, spośród których wyróżnia się zegarki automatyczne – napę-

dzane mechanizmem sprężynowym lub obciążnikiem, oraz zegary elektryczne z napę-
dem wahadła – zasada działania tych zegarów jest mechaniczna, lecz napęd urządzenia 
ma zasilanie elektryczne;

 – zegarek elektroniczny, współcześnie najczęściej znany jako zegarek kwarcowy przez 
wykorzystanie kwarcu w budowie, zegarek bateryjny ze względu na zasilanie elek-
tryczne baterią; 

 – zegar atomowy, wykorzystujący właściwości atomów do wyznaczania czasu.

W nazwie typu zegara pojawiają się także informacje o specyficznej konstrukcji. Może 
ona dotyczyć:

 – konstruktora: zegar Grahama, zegar Rieflera, zegar Roskopfa (roskopfowy), zegar Short-
ta, zegar Strassera,

 – miejsca, gdzie została zastosowana pierwszy raz: zegar szwarcwaldzki,
 – typu zastosowanej konstrukcji (nie tylko mechanizmu, lecz także zapięcia): zegar bran-

soletowy, zegar cylindrowy, zegar kamertonowy, zegarek kryty, zegar szablonowy, zegar 
szkieletowy.

W nazwach zegarów często podaje się nazwy funkcji, które zostały wbudowane w urzą-
dzenie. Przeważnie jest to funkcja dodatkowa, lecz istnieją przypadki, gdy mechanizm bu-
duje się wyłącznie dla niej. Nazwy te mają przeważnie charakter analityczny i opisowy, 
a wskazanie funkcji odbywa się przez dodanie odrębnego członu. W kilku przypadkach 
notuje się osobne nazwy, np.: budzik, minutnik, opóźniacz, stoper, dla których funkcja staje 
się podstawowym wyróżnikiem, a typ konstrukcji i zasady działania są wtórne. W przypad-
ku budzika, który wydaje o nastawionej porze sygnał mający budzić i dodatkowo mierzy 
czas jak zwykły zegar, występuje wiele nazw złożonych, precyzujących jego zasadę działa-
nia, zastosowanie i sposób wykorzystania. Są to: budzik elektryczny, budzik gabinetowy, bu-
dzik kieszonkowy, budzik noszony, budzik portfelowy, budzik stołowy. Drugi typ urządzenia 
zegarowego to minutnik, służący do odmierzenia nastawionego czasu i zasygnalizowanie 
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jego ukończenia. Kolejny mechanizm zegarowy, zwany opóźniaczem czasowym, używanym 
np. w aparatach fotograficznych, ma włączać inny mechanizm (migawkę aparatu), a wła-
ściwie opóźniać jego wyłączenie na pewien wybrany czas.

Czwarta z nazw - stoper - dotyczy zegara, który ma zatrzymywać swoje wskazania, 
by można było zmierzyć, jak długo coś trwa, i jest przeznaczony do mierzenia odcinków 
czasu34. Istnieje więcej nazw o tym znaczeniu, w tym rodzime złożenie sekundomierz oraz 
konstrukcja opisowa zegarek ze stoperem, wskazująca dodatkową rangę funkcji35. W branży 
zegarkowej funkcjonują także zapożyczone chronoskop jako określenie bardzo dokładnego 
stopera, i chronograf, powszechnie używany zamiennie z zegarkiem ze stoperem, lecz spe-
cjalistycznie oznaczający ‘przyrząd samopiszący do rejestrowania w sposób ciągły przebie-
gu zjawisk lub procesów w czasie’36. Nazwami łączącymi opis funkcji z zasadą działania jest 
stoper mechaniczny i stoperem elektronicznym. Drugi rodzaj konstrukcji wielowyrazowych 
to stoper z doganiającą wskazówką37 i stoper z powracającą wskazówką38 – obie szczegółowo 
opisują rozwiązania zastosowanego mechanizmu.

Inna nazwa z występującą informacją o funkcji zegara to zegary bijące, odnosząca się 
do zegarów, które o pełnych godzinach, co pół godziny, a czasem co kwadrans uruchamiają 
sygnał dźwiękowy, uzyskiwany przez uderzenia mechanizmu. O podobnym przeznaczeniu 
informują nazwy zegar kurantowy i zegar z kukułką, lecz sygnał dźwiękowy uzyskiwany 
jest przez uruchomienie pozytywki lub imitatora głosu kukułki. Kolejny rodzaj zadania 
realizowanego przez zegar odnotowano w określeniu zegarek z kalendarzem. Tu wyeks-
ponowaniu podlegają wybrane wskazania kalendarza, jak dzień tygodnia, dzień miesiąca 
itd. Bardziej zaawansowaną wersją zegara jest ten noszący nazwę zegara astronomicznego. 
Jest on przeznaczony do ekspozycji danych astronomicznych, np. położenia Słońca, Księży-
ca, gwiazd (również tzw. węzły ze zjawiskiem zaćmienia), faz Księżyca, bieżących znaków 
zodiaku. Istnieją także urządzenia zwane zegarami wartowniczymi, których zadaniem jest 
oznaczenie czasu pewnych czynności, np. wejścia, wyjścia pracownika.

34 Stoper w znaczeniu ‘zegarek do mierzenia krótkich odcinków czasu z dokładnością do ułamków sekundy, 
stosowany w technice i sporcie, sekundomierz’ wywodzi się z niem. Stopp-uhr, za ang. stop-watch (SWO, 
1042).

35 W podręczniku zegarmistrzowskim używa się także bardziej szczegółowych określeń wskazujących 
na sposób noszenia: zegarek ze stoperem kieszonkowy i zegarek ze stoperem naręczny (B.St. Bartnik,  
W.A. Podwapiński, Technologia mechanizmów zegarowych…, s. 289–290. 

36 Definicja z portalu Chronos24.pl, dostęp: 30 VI 2014.
37 Stoper z doganiającą wskazówką wywodzi się z franc. Rattrapante na oznaczenie konstrukcji zegara ze 

stoperem, który „pozwala na pomiar dwóch różnych odcinków czasu – podstawowego i dodatkowego. 
Zerowanie pomiaru odcinka dodatkowego powoduje dogonienie wskazania wskazówki pomiaru czasu 
podstawowego skąd wywodzi się konstrukcja” (Zegarki.info.pl, dostęp: 30 VI 2014). 

38 Stoper z powracającą wskazówką to odpowiednik ang. flyback oznaczającego zegarek ze stoperem, którego 
konstrukcja polega „na możliwości natychmiastowego wyzerowania pracującego stopera i ponownego 
jego startu po naciśnięciu jednego przycisku funkcyjnego. Konstrukcja ta spełnia wymogi zegarków użyt-
kowanych przez pilotów i stąd się wywodzi” (Zegarki.ino.pl, dostęp: 30 VI 2014).
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W tym miejscu należy także wspomnieć, że nazwy funkcji, w które wyposażają kon-
struktorzy swoje zegary, w większości mają bezpośrednie powiązania z pojęciem czasu. 
Należą tu:

 – kalendarz – czyli określenie wskazań, dnia tygodnia, dnia miesiąca, roku itd, również 
w wersjach obejmujących szczegółowy opis: kalendarz roczny, kalendarz sekularny, 
kalendarz wieczny; elementami integralnymi kalendarza lub z nim zespolonymi są:

• datownik – określenie uproszczonego kalendarza służącego do wskazań dni mie-
siąca, połączonego niekiedy z dniem tygodnia,

• faza księżyca – nazwa wskazania aktualnej fazy Księżyca,
• korektor urządzenia kalendarzowego – nazwa mechanizmu (tłoczka, przycisku) 

zespolonego z kalendarzem, dzięki któremu można dokonywać szybkiej zmiany 
nastawień;

 – sekundnik – nazwa ogólna wskazań pojedynczych sekund – ze względu jednak na róż-
ne rozwiązania mechaniczne istnieją nazwy precyzujące poszczególne wersje (tzw. 
komplikacje39): 

• sekundnik centralny (sekunda centralna) – gdy wskazówka oznaczająca sekundy 
jest umieszczona w centrum tarczy zegara, 

• martwa sekunda – gdy położenie sekundnika w wersji zegara mechanicznego 
nietypowo zmienia się raz na jedną sekundę, a nie częściej (jak się to dzieje prze-
ważnie),

• mały sekundnik – w przypadku osobnej małej tarczy i wskazówki dla tego ozna-
czenia, 

• latająca wskazówka sekundowa – zwykle w zegarkach ze stoperem, gdy wska-
zówka sekundowa wykonuje pełny obrót w czasie jednej sekundy, służy precy-
zyjnemu pomiarowi czasu;

 – stop sekunda – nazwa mechanizmu zatrzymującego zegar i tym samym zatrzymanie 
sekundnika w celu np. nastawienia wskazań zegara, najczęściej przez wyciągnięcie 
koronki;

 – repetycja minutowa (inaczej repetier) – nazwa mechanizmu służącego do wybijania na 
żądanie (po naciśnięciu przycisku) akustycznego sygnału aktualnego czasu (osobno 
godziny, kwadranse i minuty);

39 Komplikacja to termin przejęty z ang. complication; jest to „określenie posiadania przez czasomierz do-
datkowych wskazań, sygnalizacji, możliwości wykonywania dodatkowych funkcji i specjalnej konstrukcji 
mechanizmu. W obecnych czasach dość trudnym jest określenie systematyki komplikacji” (Zegarki.info.
pl, dostęp: 30 VI 2014).
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 – wskaźnik/wskazanie rezerwy chodu – nazwa wskaźnika pokazującego czas pracy ze-
garka bez ponownego nakręcania.

Trzeci rodzaj informacji zawarty w nazwach zegarów dotyczy lokalizacji i związany 
jest z miejscem użytkowania lub przeznaczenia. Najczęściej eksponuje się mniej lub bar-
dziej dokładnie, gdzie należy użytkować zegar. Nazwy te odpowiadają na pytanie:

 – w jakim miejscu?: zegar domowy, zegar dworcowy;
 – na czym?: zegar biurkowy, zegar kominkowy, zegar naręczny, zegar naszyjnikowy, zegar 

podłogowy, zegar stołowy, zegar ścienny, zegar uliczny, zegar wieżowy;
 – w czym?: zegar butonierkowy, zegar kieszonkowy, zegar pojazdowy, zegar samochodo-

wy, zegar samolotowy;
 – w miejsce czego?: zegarek pierścionkowy.

Poszczególne nazwy w wyniku wskazanego otoczenia, w którym zegary mają zostać 
zastosowane, informują o wielkości urządzenia i jego kształcie. Dla przykładu można podać, 
że zegarek pierścionkowy odnosi się do miniaturowego urządzenia, dającego się umieścić 
na palcu, zegarek naręczny jest na tyle mały, że daje się go założyć na rękę i nosić (podobnie 
zegarek butonierkowy, zegarek kieszonkowy), zegarek podłogowy stawia się na podłodze 
i musi być na tyle duży i wysoki, aby nie zasłaniały go meble, natomiast zegar uliczny 
i wieżowy, aby były widoczne z daleka, muszą być duże lub bardzo duże. Również zegarki 
wyspecjalizowane i bardzo dokładne, mające potwierdzenie certyfikatów, jakie się nazywa 
chronometrami, mają swoje dodatkowe charakteryzacje lokatywne w postaci: chronometr 
morski, chronometr okrętowy, chronometr samochodowy. 

W nazwie można także odnaleźć charakterystykę przeznaczenia ze względu na płeć: 
zegarek damski, zegarek męski. Zegary połączone ze sobą w systemie tworzą tzw. zegar 
synchroniczny, w którym nadający sygnał wzorcowy zwany jest zegarem pierwotnym lub 
zegarem kontrolnym, a dopasowujący swoje wskazania to zegar wtórny. Przy pewnych roz-
wiązaniach technicznych ten drugi może przyjąć nazwę zegar/zegarek kontrolowanymi 
przez radio40. Ważną kategorią okazuje się też wartość rynkowa zegara (zegarek tani), jego 
producent (zegarek markowy) oraz wzornictwo (zegarek zdobniczy).

Ostatni zakres terminologii zegarmistrzowskiej, w której nawiązanie do czasu jest 
istotnym elementem, to nazwy części zastosowanych do budowy zegarów. Same nazwy, 
oprócz gnomu/gnomonu stosowanego w zegarach słonecznych, mają ścisły związek przede 
wszystkim z mechaniką i należą do terminologii tego zakresu wiedzy. Są to m.in.: koło, oś, 
pierścień, tarcza, zębnik. Jednak przez wykorzystanie ich w zegarach poszczególne części 
otrzymują dodatkową charakterystykę przymiotnikową wywodzącą się od określeń prze-

40 Zegarek kontrolowany przez radio został opisany w słowach: „zegarek kwarcowy odbierający sygnał ra-
diowy transmitowany z super dokładnego zegara atomowego i używający tego sygnału do korekty poka-
zywanego czasu” (Chronos24.pl, dostęp: 30 VI 2014).
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działów czasu: sekundowy, minutowy, godzinowy, dobowy. Wynika ona z przynależenia do 
modułu urządzenia służącego do odmierzania i pokazywania tej właśnie wielkości. 

W zestawie nazw, który udało się zgromadzić, nie wszystkie części otrzymują każdą 
z charakterystyk czasu. Ten element należy uznać za potencjalny. Zanotowane nazwy są na-
stępujące: koło dobowe, koło godzinowe, koło minutowe, koło sekundowe, oś minutowa, oś se-
kundowa, pierścień godzinowy, tourbillon minutowy, wskazówka godzinowa, wskazówka minu-
towa, wskazówka sekundowa, zębnik minutowy, zębnik sekundowy. Czas w typowych zegarach 
zamyka się w czterech kategoriach: doby, godziny, minuty i sekundy. Jeśli któryś element jest 
z nim związany, otrzymuje charakterystykę tego przedziału czasu. W zegarach astronomicz-
nych, które są bardzo nieliczne, możliwe jest nawiązanie do kolejnych zakresów czasu.

Czas w wypowiedziach zegarmistrzów i miłośników zegarów
Środowiska zegarmistrzowskie i hobbystów zegarowych są skupione głównie w interneto-
wych przedsięwzięciach, które obsługują portale poświęcone tematyce zegarowej41. W ich 
nazwach ukrywa się nawiązanie do zegarów i czasu. Największe tego typu przedsięwzięcie, 
prowadzące aktywne forum dyskusyjne, nosi nazwę Klub Miłośników Zegarów i Zegarków 
(zegarkiclub.pl), która odwołuje się do mechanizmów pomiarowych oraz zaangażowanej 
relacji z nimi. Inne, mniejsze forum tego typu określa się mianem Pasjonaci Czasu (pasjo-
naciczasu.pl). Zawiera ono jeszcze silniejszy ładunek emocjonalnego zaangażowania i bez-
pośrednie nawiązanie do podstawowego pojęcia. Podobnie nacechowanie emocjonalne 
ujawniają nazwy portali: Zegarki i Pasja (zegarkiipasja.pl) oraz związana z jedną marką 
zegarkową Omegamania (omegamania.pl). Nazwy bywają także neutralne i zawierają treści 
o przedmiotowej tematyce, w których rzeczowo wykorzystano terminy, np.: Czasomierze, 
Forum Zegarkowe, Stare Zegary, Zegarmistrz, Zegary Cieszyńskie, Zegary Słoneczne, w tym 
również z wykorzystaniem języków obcych, np.: Chinawatches.pl, Chronos24.pl, Crazy-
watches (‘Zwariowane Zegarki’), TrustedWatch, WatchTime.pl, a także poświęcone wybra-
nym markom – Poljot.pl. W pojedynczych przykładach dochodzi do twórczego użycia na-
zwy. Potwierdzają to Manufaktura Czasu – z odniesieniami do rzemiosła, w którym ręczna 
robota ma najwyższe uznanie, oraz Od Czasu do Czasu – mające charakter frazeologizmu 
i nadające nazwie lekkości, a także Czas na Wysokości – które porusza tematykę zegarów 
wieżowych, lecz w samej nazwie występuje gra słów z tekstem liturgicznym Chwała na 
wysokości... i sugerowanie wysokiej pozycji zegarów.

W wypowiedziach zegarmistrzów i miłośników zegarów oprócz potocznego rozumie-
nia czasu i mówienia o nim, np. w kwestii jego upływu [1] lub niecierpliwości w oczekiwa-
niu na przesyłkę nowego zegarka [2], występuje charakterystyczne postrzeganie tego poję-
cia przez pryzmat urządzeń pomiarowych, jakimi są zegary. Podstawowymi czynnościami 
związanymi z czasem, które wykonuje się z zegarami, są: odmierzanie czasu [3], odczytywa-
nie czasu, ustawianie czasu [4], kalibracja czasu [5], korygowanie czasu, zmiana czasu itd.

41 Zob. P. Kładoczny, Miłośnicy zegarów i zegarków – ich wizerunek i tożsamość w Internecie, [w:] Tożsamość 
w komunikowaniu, red. M. Bugajski, M. Steciąg, Zielona Góra (w druku).
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[1] Ja po swoim dziadku mam piękną Delbanę. Widać na niej ząb czasu.

[daktarin, 16.04.2014, zegarkiclub.pl, dostęp: 2 VII 2014].

[2] Oczekiwania czas zacząć. Patrzę na zdjęcia i wyobrażam go sobie na nadgarstku. Umrę 

oczekując! 

[popek2121, 26.05.2013, zegarkiclub.pl, dostęp: 1 VII 2014].

[3] A tak już odbiegając od tematu to jednak brakuje mi trochę funkcjonalności jakie mają 

divery. Bo i popływać z nim można było, i datownik był, i czas odmierzyć się dało.

[Sawic, 2.12.2010, zegarkiclub.pl, dostęp 2 VII 2014]

[4] Jeżeli w tym momencie właściciel zegarka chciałby ustawić wskazanie dnia tygodnia, to 

może to zrobić za pomocą przycisku znajdującego się przy godzinie 2.

[watchtime.unit.com.pl, dostęp: 3 IX 2013]

[5] Już wczoraj przeprowadziłem wstępne ustawienia i dokonałem ręcznego odbioru sygnału 

kalibracji czasu.

[wit25, 16.05.2013, zegarkiclub.pl, dostęp: 2 VII 2014]

Choć czas pełni funkcję nadrzędną wobec mierzących go urządzeń, dla zaangażowa-
nych użytkowników zegarów (ich konstruktorów i miłośników) istotne stają się najdrobniej-
sze szczegóły techniczne, dzięki którym zegary działają dokładnie [6]. Ważną rolę odgrywa-
ją tu także różnego rodzaju nowinki techniczne [7] i możliwości konstrukcyjne mierzenia 
czasu nowo wprowadzanych na rynek mechanizmów [8].

[6] Pionierem w dziedzinie centralnych wskazań dziesiętnych części sekundy jest firma Ze-

nith. jej model El Promero Striking 10th na pierwszy rzut oka wygląda całkiem zwyczajnie: 

ma trzy tarcze dodatkowe i dwa przyciski jak większość zegarków ze stoperem. Jednak kiedy 

uruchomiona zostanie wskazówka sekundowa stopera, widać, że porusza się ona w innym 

rytmie i do pełnego okrążenia tarczy potrzebuje dziesięciu sekund (w ciągu minuty wykonuje 

sześć okrążeń).

[Start i stop, Watchtime.pl, dostęp: 2 VII 2014]

[7] Jak sama nazwa wskazuje zegarek synchronizuje sie z autem i o 22 zamyka w nim drzwi 

:) autosynchronizacja czyli zegarek pobiera za pomoca odbiornika radiowego dane z nadaj-

nika i zmienia czas  

[miczel1, 1.07.2014, zegarkiclub.pl, dostęp: 2 VII 2014]

[8] Kiedy także w 2011 roku firma TAG Heuer zaprezentowała model Carrera Mikrofimer 

Flying 1000, okazało się, że zegarek mechaniczny ze stoperem może mierzyć czas z dokład-

nością do jednej tysięcznej sekundy.

[Start i stop, Watchtime.pl, dostęp: 2 VII 2014]
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Dla miłośników będących użytkownikami zegarów bardzo ważna jest dokładność po-
miaru [9] i tzw. trzymanie czasu ze świadomością, jaki jest zakres odstępstwa [10]. Może cza-
sem zaskakiwać, jaka różnica od wzorca wzbudza niezadowolenie właściciela. Co ciekawe, 
zasada owa działa w dwie strony. Dla zegarka, od którego oczekuje się dużej dokładności, 
każda sekunda różnicy jest trudna do zaakceptowania [11], natomiast zegarkowi o wartości 
historycznej lub emocjonalnej wybacza się znacznie więcej [12].

[9] Może masz rację i powinniśmy z góry założyć, że chrono będzie odmierzał czas z dokład-

nością do 1 sekundy.

[KamilZIg, 10.05.2013, zegarkiclub.pl, dostęp: 1 VII 2014]

[10] Zegarek zjechał połowę polski i na prawdę nie był oszczędzany. Czas trzyma jak trzeba. 

przez 6 dni przyśpieszył 22 sekundy (+1/+7sek).

[Kornaszewski, 22.02.2006, zegarkiclub.pl, dostęp: 1 II 2013]

[11] Mój kwarcowy Lorus też ma 3 sekundy na miesiąc, a ten - nie wiem co mu jest, nie wni-

kam. Ustawić czas raz na miesiąc to nie problem a nie chce mi się dociekać co może być z nim 

nie tak.

[HNIW, 23.08.2013, zegarkiclub.pl, dostęp: 2 VII 2014]

[12] Dziś przyszła do mnie w końcu pobiedka z wysokim mostkiem z 3 kwartału 57 roku, ale 

uwaga robi dobe w 16 godzin  :D Niby fajnie zawsze będę wszędzie na czas… 

[Tabaq, 28.04.2014, zrgarkiclub.pl, dostęp: 2 VII 2014]

Opisy poszczególnych modeli zegarów prezentowane są na dwa sposoby. Pierwszy 
z nich przyjmuje perspektywę instruktażową. Uzyskanie odczytu czasu oraz zastosowanie 
poszczególnych funkcji w konstrukcjach zaawansowanych wymaga użycia pewnej proce-
dury [13, 14]. Drugi sposób prezentacji za główny cel przyjmuje ocenę. Na przykład opis 
zastosowanej w urządzeniu nowej funkcji podlega wyważonemu wartościowaniu [15]. 
Przytaczane fragmenty zaświadczają, że współczesne zegary z dodatkowymi funkcjami są 
bardzo zaawansowanymi konstrukcjami.

[13] Właściciel modelu Oyster Perpetual Yacht-Master II ma możliwość ustawienia czasu, jaki 

został do startu regat. Aby to zrobić, musi obrócić pierścień i uruchomić jednocześnie dolny 

przycisk oraz koronkę. Kiedy zaprogramuje czas, czerwona wskazówka minutowa znajdzie 

się przy odpowiedniej cyfrze widocznej na półkolistej podziałce minutowej (skala od 0 do 10). 

Po uruchomieniu przycisku odpowiedzialnego za start (to ten znajdujący się przy godzinie 

2), obie czerwone wskazówki, czyli minutowa i sekundowa, zaczynają się poruszać po tarczy.

[Z wiatrem i pod wiatr, Watchtime.pl, dostęp: 2 VII 2014]

[14] Double Split ma dwie wskazówki sekundowe stopera i podobnie jak w każdym czasomie-

rzu tego typu dodatkowa wskazówka służy w nim do mierzenia międzyczasów. Uruchamiając 
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przycisk znajdujący się przy godzinie 2. wprawiamy w ruch obie wskazówki sekundowe, 

natomiast po naciśnięciu przycisku znajdującego się przy godzinie 10. niebieska wskazówka 

zatrzymuje się, a złota – nadal porusza się po tarczy. Ponowne uruchomienie przycisku przy 

godzinie 10. powoduje, że tzw. doganiająca wskazówka ponownie znajdzie się w pozycji pod-

stawowej wskazówki sekundowej stopera. 

[Start i stop, Watchtime.pl, dostęp: 2 VII 2014]

[15] Nowa funkcja dodatkowa, czyli wskazania czasu drugiej strefy i wskaźnik dzień/noc to 

nowość. Świadczy raczej o podróżniczych, a nie żeglarskich ambicjach projektantów. Chociaż 

mogłaby okazać się przydatna żeglarzom, którzy planują na przykład rejs dookoła świata. 

Zmieniając kolejne strefy czasowe byliby świetnie poinformowani o tym, która jest godzina 

w miejscu, w którym się obecnie znajdują oraz w ich rodzinnej miejscowości.

[Z wiatrem i pod wiatr, Watchtime.pl, dostęp: 2 VII 2014]

Na przykładzie współczesnych zegarków daje się zaobserwować zmiany, jakie dokonu-
ją się w przemyśle zegarowym. Sami konstruktorzy oraz użytkownicy zegarów mają tego 
świadomość. W czasach, gdy dostęp do wielu danych czasowych jest powszechny, łatwy, 
darmowy i automatyczny (komputery, GPS), zegary i ich komplikacje (funkcje) mają cha-
rakter nie tyle użytkowy, co estetyczny i kolekcjonerski [16, 17].

[16] W przeszłości niektóre szczegóły zegarków ze stoperem pełniły rolę praktycznej, a często 

nawet niezbędnej funkcji dodatkowej, jednak z czasem stały się tylko ciekawym elementem 

wzorniczym. Obecnie podziałki: tachometryczna, telemetryczna lub pulsometryczna pełnią 

przede wszystkim funkcję estetyczną, nadając czasomierzowi bardziej atrakcyjny wygląd. 

[Start i stop, Watchtime.pl, dostęp: 2 VII 2014]

[17] Na czym polega fenomen zegarków ze stoperem? Nie wiadomo. Ale jedno jest pewne – nie 

chodzi tu wyłącznie o oryginalną funkcję dodatkową, a raczej o atrakcyjny wygląd, ciekawą 

historię i skomplikowane rozwiązania techniczne, które są idealnym sprawdzianem dla kon-

struktorów.

[Start i stop, Watchtime.pl, dostęp: 2 VII 2014]

Podsumowanie
Podstawowe pojęcia związane z czasem mają charakter historyczny i wynikają z obserwa-
cji powtarzających się regularnie zmian w przyrodzie. Świadczą o tym nazwy, które mają 
przeważnie stary prasłowiański i praindoeuropejski rodowód. Rozwój myśli w tym zakresie 
spowodował kształtowanie się nowych pojęć, co przyczyniło się do powstania terminologii 
w tym zakresie.

Już od epoki starożytnej ludzie próbowali określić czas, początkowo wykorzystując 
cień, później coraz bardziej precyzyjne konstrukcje. Dla zegarmistrzów czas stał się pod-
stawowym pojęciem, a jego bieg został odtworzony w rozwiązaniach mechanicznych (m.in. 



trybach i kołach zębatych), dzięki którym można go obserwować np. w ruchu wskazówki 
czy pojawiających się cyfrach.

Następnie, gdy oznaczenie czasu stało się bardzo dokładne, powszechne i łatwo dostęp-
ne do urządzeń mierzących czas dodano dodatkowe wskazania, wykorzystywane w okre-
ślonym celu. Jednak coraz częściej dodatkowe możliwości zegarów są tylko estetycznymi 
dodatkami i popisem konstruktorów dla przyciągnięcia uwagi. 

Dla zegarmistrzów i miłośników zegarów czas jest kategorią, która ich wyróżnia. Inte-
resują się oni zegarami bardziej niż pozostali ludzie i starają się wiedzieć dokładnie, która 
jest godzina. Z tego powodu poznają w szczegółach urządzenia pomiarowe, ich budowę 
i mają świadomość odstępstw ich wskazań od wzorca. Często kolekcjonują różne zegary 
i dobierają sobie takie, które realizują ich potrzeby. 



PRAWIDŁA ZOOFENOLOGII 
w ludowych porzekadłach 
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Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie i łączenie ich z porami roku ma – rzecz 
jasna – wielowiekową tradycję, także w Polsce1, jednak dopiero w połowie XVIII wieku 
należy szukać początków odrębnej dyscypliny biologii – fenologii2. W następnym stuleciu 
nastąpiło z kolei ujednolicenie metod fenologicznych, które posłużyły do opisu poszcze-
gólnych gatunków roślin i zwierząt oraz – poprzez skorelowanie ich zachowań z danym 
czasem – do wyznaczenia okresów fenologicznych i określenia długości poszczególnych 
faz. Współcześnie badania fenologiczne prowadzi się w dwóch kierunkach – obserwacji 
zjawisk zachodzących w świecie roślinnym (fitofenologia) oraz obserwacji zachowań zwie-
rząt (zoofenologia)3. 

W przyrodoznawstwie rok dzieli się na cztery pory: studniową wiosnę, trwającą od  
1 III do 10 VI, osiemdziesięciopięciodniowe lato, ciągnące się do 5 IX, siedemdziesięciopię-
ciodniową jesień, kończącą się 20 XI, a także najdłuższą, bo trwającą sto pięć dni, zimę4. 
Każda z tych pór roku dzielona jest jednak na trzy okresy fenologiczne, związane z fazami 
cyklu rozwojowego w przyrodzie i zjawiskami meteorologiczno-klimatycznymi. Tak więc 
w opracowaniach biologicznych mówi się: o zaraniu wiosny lub przedwiośniu (1 III–10 IV), 
wczesnej wiośnie lub pierwiośniu (11 VI–20 V) i pełni wiosny (21 V–10 VI), o wczesnym le-
cie (11 VI–30 VI), pełnym lecie (1 VII–31 VII) i późnym lecie (1 VIII–5 IX), o wczesnej jesieni  
(6 IX–5 X), jesieni właściwej (6 X–31 X) i późnej jesieni (1 XI–20 XI), wreszcie o przedzimku 
(21 XI–8 XII), pełni zimy (9 XII–20 II) i spodzimku (15 II–28 II)5.

W artykule podjęto próbę dopasowania utrwalonych w ludowych przysłowiach i po-
wiedzeniach zachowań zwierząt do ustaleń poczynionych przez biologów, opisywanych 
w pracach naukowych jako zjawiska zoofenologiczne. Postanowiono w ten sposób zwe-
ryfikować, w jakim stopniu i w jakim obszarze potoczna (ludowa) wizja świata i obserwa-
cje „prostego człowieka” pokrywają się z naukowym opisem przyrody. Zestawienie wizji 

1 Obserwacje fenologiczne należą do jednych z najstarszych w Europie, bo sięgają przełomu XV i XVI wieku. 
W latach 1490–1527 w okolicach Krakowa obserwowano m.in. pory zakwitania i owocowania dzikich 
i uprawnych roślin, czego dowód znajduje się w znalezionym w Bibliotece Jagiellońskiej inkunabule (zob.: 
W. Majer, Notatki fitofenologiczne robione w Krakowie od r. 1490–1527, „Sprawozdania Komisji Fizjogra-
ficznej” t. 13, 1879, s. 266–268). Z początku XX wieku pochodzi natomiast jedno z pierwszych polskich, 
stricte naukowych opracowań fenologicznych – W. Szafer, O fenologicznych porach roku w Polsce, „Ko-
smos” nr 47, 1922, s. 371–408.

2 Sam termin fenologia, wprowadzony do nauki w połowie XIX wieku przez botanika Karola Morrena, 
ma następującą etymologię: fen(o) ‘w złożeniach: ukazujący; widoczny, jawny; otwarty’ ← grec. phaínomai 
(φαίνομαι) ‘ukazywać; świecić’ + logia- ‘w złożeniach: związany z nauką’ ← grec. lógos (λόγος) ‚mowa; 
słowo; wiadomość; myśl; opinia; dowód’/ logia ‘zbiór; kolekcja’ ← grec. légein (λέγειν) ‘zbierać; liczyć; 
mówić’. Informację o pojawieniu się terminu w badaniach biologów podaję za: Cz. Trąba, P. Wolański,  
K. Rogut, Fenologia i fenologiczne pory roku, „Aura” nr 5, 2012, s. 8–10. 

3 Spora cześć informacji wykorzystanych w niniejszym tekście, które dotyczą fenologii zwierząt, pochodzi 
z opracowania: S. Riabinin, Problemy fenologii zwierząt, „Nauka Polska”, nr 1, 1961, s. 85–90.

4 Opracowano na podstawie: W. Herman, Fenologia ogólna, Kraków 1995, s. 45–52; S. Riabinin, Fenologia – 
nauka o sezonowych rytmach w przyrodzie, „Przegląd Zoologiczny” z. 1, 1961, s. 28–29.

5 W. Herman, Fenologia ogólna…, s. 45–52.
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świata (tu dokładniej: wyznaczania czasu na podstawie zmian zachodzących w przyrodzie 
oraz łączenia czasu sakralnego – dni świątecznych, imienin świętych6 – z mającymi nastą-
pić w naturze zjawiskami7) zawartej w słownictwie ludowym z wnioskami biologów jest 
dość ciekawe, wszak przynosi także informację o wspólnocie językowo-kulturowej, która 
zbudowała taki właśnie, a nie inny obraz rzeczywistości pozajęzykowej8. Człowiek, skupia-
jąc swoją uwagę na danym fragmencie rzeczywistości pozajęzykowej, nazywa i opisuje go 
subiektywnie, uwydatnia cechy najistotniejsze9. Oczywiście, istotna w interpretacji wielu 
przysłów (komunikatów) staje się tzw. „wiedza przyjęzykowa”10, a więc między innymi ze-
spół stereotypowych wierzeń i zachowań. W artykule przyjęto bowiem, że językowy obraz 
świata to „pewien zestaw sądów mniej lub bardziej utrwalonych w języku […], który orzeka 
o cechach i sposobach istnienia obiektów świata pozajęzykowego”11, a więc „utrwalenie 
zespołu relacji zawartych w językowym ukształtowaniu tekstu, a wynikających z wiedzy 
o świecie pozajęzykowym”12.

W dalszych partiach tekstu przez „porzekadło” rozumie się krótkie, często rymowane 
wypowiedzi, zazwyczaj metaforyczne, zawierające jakąś prawdę wynikającą z doświad-
czeń ludzi, służące opisaniu jakiejś sytuacji, a mające proweniencję ludową, typowe dla 
jakiejś społeczności i przez nią od dawna znane. Są to zatem przede wszystkim przy-
słowia i powiedzenia13. Tak zdefiniowany materiał językowy wyekscerpowano z nastę-

6 Por. G. Pataro, Pojmowanie czasu w chrześcijaństwie, [w:] Czas w kulturze, red. A. Zajączkowski, Warszawa 
1988, s. 291–330.

7 Koncepcja czasu właściwa poszczególnym członkom danej społeczności jest istotnym elementem kultury 
całej tej społeczności. Por. m.in.: E. Tarkowska, Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki badań, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987; M. Wojtyła-Świeżowska, Konceptualizacja czasu w ję-
zykowym świecie indoeuropejskim, [w:] Czas i kalendarz, red. Z.J. Kijas, Kraków, s. 374–398; F. Czyżewski, 
Wyznaczniki temporalne w opisie ludowych stereotypów językowych (na przykładzie zjawisk meteorolo-
gii ludowej), [w:] Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, red. L. Bednarczuk,  
M. Mączyński, T. Szymański, Kraków 2002, s. 56–69. 

8 Według J. Bartmińskiego wizja (widzenie), jako że przynależy do kogoś, implikuje patrzenie, zatem tak-
że „podmiot postrzegający” (zob.: J. Bartmiński, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata,  
[w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999, s. 103). 

9 R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współ-
czesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 340. 

10 J. Bartmiński, Lubelska etnolingwistyka, „Analekta” z. 1–2, 2002, s. 38. W przypadku opracowywanego 
zagadnienia pomocne okazują się pozycje: L. Pełka, Polski rok obrzędowy. Tradycje i współczesność, War-
szawa 1980; K. Moszyński, Kultura ludowa Slowian, cz. II: Kultura duchowa, Warszawa 1967; Z. Gloger, Rok 
Polski. W życiu, tradycji i pieśni, Warszawa 1900; B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, War-
szawa 2009.

11 J. Bartmiński, R. Tokarski, Językowy obraz świata a spójność tekstu, [w:] Teoria tekstów. Zbiór studiów,  
red. T. Dobrzyńska, Wrocław 1986, s.72.

12 Tamże.
13 Oczywiście, określenie „porzekadło” ma tu charakter umowny, bowiem w ścisłym rozumieniu terminy 

„powiedzenie”, „przysłowie” i „porzekadło” odnoszą się do różnych jednostek języka, mają odmienny 
status. Por. np. koncepcje: A. Bogusławskiego (Obiekty leksykograficzne a jednostki języka, [w:] Studia 
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pujących źródeł: Nowej księgi przysłów i wyrażeń przysłowiowych pod redakcją Juliana  
Krzyżanowskiego, Starodawnych przysłów dla ochronek Edmunda Bojanowskiego, Przy-
słów polskich Franciszka Brzozowskiego, a także opracowania Oskara Kolberga Lud. Jego 
zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka 
i tańce (t. 60: Przysłowia) oraz Księgi przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych 
polskich Samuela Adalberga14.

WIOSNA

Święty Kaźmierz – powracają czajki;

Święty Wojciech – bociany klekocą,

Słońce grzeje, rowy w mlecz się złocą.

Brzmią skowronki, rychłe, polne grajki.

[…]

Wiosna!... Wiosna wszędy życie budzi!

Jej błękity, słoneczne uśmiechy 

I pod chłopskie wciskają się strzechy15.

zaranie wiosny, nazywane też wiosną pstrą, rozpoczyna się 1 marca i kończy 10 kwiet-
nia, więc trwa około czterdzieści dni. Marzec i kwiecień są w Polsce miesiącami niezwykle 
zmiennej i niestabilnej pogody (por. w marcu jak w garncu oraz kwiecień plecień, bo prze-
plata – trochę zimy, trochę lata), a mające wtedy miejsce anomalie pogodowe (na przykład 
nagłe nawroty warunków zimowych bądź znaczne ocieplenia) w jednych latach sprzyjają 
wczesnym zjawiskom fenologicznym, a w innych powodują ich opóźnienia. 

z polskiej leksykografii współczesnej, t. 2, red. Z. Saloni, Białystok 1987, s. 13–34; Semantyka, pragmatyka. 
Leksykografa głos demarkacyjny, Warszawa 2008), W. Chlebdy (Propozycje terminologiczne do opisu skrzy-
dlatych słów, „Stylistyka” VII, 1998, s. 189–220; Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, 
Opole 2005), A.M. Lewickiego (Uwagi o problemie skrzydlatych słów, [w:] tegoż, Studia z teorii frazeologii, 
Łask 2003, s. 3001–306) i G. Szpili (Krótko o przysłowiu, Kraków 2003). 

14 Wykaz wykorzystanych źródeł wraz ze skrótami stosowanymi w tekście: Nowa księga przysłów i wyrażeń 
przysłowiowych, t. I–III red. J. Krzyżanowski, t. IV red. S. Świrko, Warszawa 1969–1978 (Krz); E. Bojanow-
ski, Starodawne przysłowia dla ochronek, Poznań 1863 (Bo); F. Korab Brzozowski, Przysłowia polskie, 
Kraków 1896 (Brz); O. Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, 
zabawy, pieśni, muzyka i tańce, t. 60: Przysłowia, Wrocław–Poznań 1967 (Ko); S. Adalberg, Księga przysłów, 
przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa 1889–1894 (Ad). W przypadku jednostek wy-
stępujących w wielu innych – książkowych oraz internetowych – opracowaniach, a nieodnotowanych we 
wskazanych tu źródłach, w nawiasie umieszczono skrót In. (‘inne’). 

15 J. Kasprowicz, Z chałupy (III), [w:] tegoż, Dzieła poetyckie. Tom 1, Warszawa 1912, s. 24–25. Do przysłowia 
związanego z dniem świętego Wojciecha jako wyznacznika nadejścia wiosny nawiązuje też Wincenty Pol: 
„Na Świętego, na Wojciecha,/ U nas w polu już pociecha,/ Ale w górach ledwo taje,/ I zaledwo jar nastaje” 
(jar ‘wiosna’; W. Pol, Pieśń o ziemi naszej, Kraków 1919, s. 46).
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Najbardziej typowymi przedstawicielami zwierząt, które kojarzone są z zaraniem 
wiosny, są ptaki. Ich przyloty to bardzo dobre i wygodne wskaźniki zmian sezonowych16. 
Znajduje to odzwierciedlenie w wielu przysłowiach i powiedzeniach. I tak na przykład, na 
początku tego okresu można obserwować przylot skowronka (pierwsza połowa marca17): 
Na świętego Kazimierza wyjdzie skowronek spod pierza (4 III; Ad, Ko, Krz), Święta Dorotka 
wypuszcza skowronka za wrotka (6 III; Krz), choć zdarza się, że już końcem lutego – więc 
w okresie spodzimka – można spotkać jego pojedyncze egzemplarze18: Na święte Macieje 
skowronek zapieje/ Na święty Maciej skowronek zapiej (24 II; Krz). Łączenie pojawu skow-
ronka i jego zachowań (np. godów) z wiosną i określonym etapem prac polowych często 
występuje także w ludowych pieśniach. Oto przykład:

Wśród zielonych zbóż,/ w kłos idących już,/ małe ptaszę gniazdko ściele/ ponad miedzą tuż./ 

Małe ptaszę gniazdko ściele/ponad miedzą tuż.// To jest śpiewak nasz,/ wiosno, ty go znasz,/ 

wzlata po nad chmury śmiele/ prosto w słońca twarz./ Wzlata po nad chmury śmiele/ prosto 

w słońca twarz.// Boży śpiewak to,/ leci z piosnką swą/ ponad pola, ponad wioski/ budząc 

pieśnią tą,/ ponad pola, ponad wioski/ budząc pieśnią tą19.

Już śpiewasz skowroneczku,/ Juźci i  ja orzę,/ Obudwu nam w robocie/ Jedno świeci zorze.// Bóg 

pomóż, skowroneczku,/ I dodaj nadzieję,/ I dla ciebie ja razem/ I dla siebie sieję.// Bóg daje nam 

wszystkiego,/ Co tu posiadamy,/ I udziela nam darów,/ Skoro go błagamy. […] Jak pełna jest 

natura/ Wiosenne ozdoby,/ Wszędzie się pokazują/ Jej śliczne urody.// Murawy kwiateczkami/ 

Są pięknie upstrzone,/ Gaje i też krzewiny/ Wszędzie są zielone.// Śpiewajże skowroneczku,/ 

A ja niechże orzę,/ Bo wnet dla mnie i dla ciebie/ Zgaśnie światłe zorze20.

Wkrótce po pojawieniu się skowronków przylatują bociany białe (połowa marca – po-
czątek kwietnia21), co utrwalone zostało w przysłowiach: Gdy bocian na święty Józef przybę-
dzie, to zimy (śniegu) już nie będzie (19 III; Krz), Gdy na Józka bociek siędzie, mrozu więcej już 
nie będzie (19 III; Krz), Jak na święty Józef bocian przyleci, to na skrzydłach przynosi resztę 
śnieżnej zamieci (19 III; Krz), Na Zwiastowanie bocian w gnieździe stanie (25 III; in.), Na Zwia-
stowanie zlatują się (przylatują) bocianie (25 III; Ko, Krz), Na świętego Franciszka zielenią 

16 Przyloty ptaków są też wyznacznikami prac w gospodarstwie. Por.: Jak przylecą żurawie, bierz się do 
grochu prawie; jak przylecą bociany, pierwszy zagon zasiany (żurawie przylatują już w lutym, więc około 
miesiąc wcześniej niż bociany). 

17 A. Kruszewicz, Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana, Warszawa 2007, s. 184.
18 Tamże. 
19 Autor nieznany, Skowronek (Wśród zielonych zbóż...), [w:] Lirenka. Wieniec pieśni na uroczystość wiosenną 

dziatwy w układzie na 2 głosy, cz. 1, Lwów 1926, s. 3–4.
20 Autor nieznany, Już śpiewasz, skowroneczku, [w:] J. Roger, Pieśni ludu polskiego na Górnym Szląsku, Wro-

cław 1863, nr 414.
21 P.T. Dolata, „Blisko bocianów” – projekt edukacyjno-badawczy bociana białego Ciconia ciconia, „Studia i Ma-

teriały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” t. 11, 2009, s. 128–141. Zob. też: A. Kruszewicz, Ptaki Polski. 
Encyklopedia ilustrowana, Warszawa 2007, s. 45.
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się łany i ze swego zimowiska wracają bociany (2 IV; Ad, Ko, Krz), Jak na Gertrudę bociek na 
gnieździe siędzie, wiosna szybko przybędzie (17 III; in.), Gdy na święty Józefa bociek przybę-
dzie, to już śniegu nie będzie (19 III; Krz), Jak na święty Józef bociek przyleci, to na skrzydłach 
resztki śniegu przyniesie (19 III; Krz), Jak na świętego Józefa bociany przybędą, to choroby 
zbożom nic szkodzić nie będą (19 III; Krz), Na świętego Izydora dla bociana pora (4 IV; Krz). 
Łatwo zauważyć, że znakomita większość porzekadeł odnosi się do dnia 19 marca, z którym 
wiąże się ludowe przekonanie, że wtedy należy odłożyć na niwę choćby jedną skibę ziemi, 
by cały rok był urodzajny22. Inna sprawa, że z pojawieniem się bocianów wiąże się też sze-
reg porzekadeł odzwierciedlających wierzenia ludowe, które jednak nie wskazują na czas 
pojawienia się ptaków, np. Boćki siadły w gniazda, będzie stała przazda (Krz, Ad; przazda 
‘życzliwość, przyjaźń’). Warto przy tym nadmienić, że w terytorialnych odmianach polsz-
czyzny występuje w sumie około sto różnych nazw bociana, co być może jest rezultatem 
uznawania tego ptaka za stworzenie wyjątkowe i święte oraz wyrasta z nałożenia tabu na 
jego nazwę23. Ciekawie o wierzeniach związanych z bocianem już w XIX wieku wypowiada 
się Erazm Majewski, pisząc między innymi: 

O pochodzeniu bociana lud tak opowiada: Chłopy siekły na działach, kiele lasu, az tu idzie 

dziad i pedział: „a dajze Boze scenście”, a oni na to nic, tylko się jescek śmieli. Ten dziad był 

sam Pan Krystus, chtóry ino spoźrał, a z chłopów stały się boćki, a ich kosy dzióbami, rence 

skrzydłami, tylko nogi długir, kiejby ludzkie gicole24.

Niemal równocześnie ze skowronkami i bocianami przylatują czajki (luty–marzec25). 
Przysłowie rejestrujące to zjawisko fenologiczne – Na świętego Kazimierza czajka przybieża 
(4 III; Ad, Bo, Krz) – wiąże się z legendą o księciu Kazimierzu Jagiellończyku, który wykupił 
od wieśniaka czajkę przeznaczoną na posiłek i darował jej wolność; w dniu śmierci króle-
wicza – 4 III 1484 roku – na zamku w Grodnie pojawiły się ukochane ptaki księcia – czajki:

Święty Kazimierz, ów anioł dobroci,/ […] Spotkał raz wiosną wiejskiego chłopaka;/ Ten za 

pazuchą pięknego niósł ptaka./ Była to czajka, kwiląca żałośnie,/ Że jeno wróciwszy o nowej 

wiośnie/ Z za mórz dalekich do polskiej krainy,/ Aby zamieszkać gościnne niziny,/ Już w sidłach 

złapana, wpadła w niewole./ Święty zagadnął ciekawie pachole,/ Coby zacz czynić chciał z ową 

22 R. Landowski, Dawnych obyczajów rok cały. Między wiarą, tradycją i obrzędem, Pelplin 2000, s. 72: „To był 
czas odwracania ziemi, aby przyspieszyła oddech, tak potrzebny na przyjęcie ziarna. A skowronek już 
czekał na oraczy, by im w polu wiernie towarzyszyć”.

23 Zob. hasło bocian w: A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 2002; F. Sławski, 
Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1952–1982 (por. komentarz do artykułu hasłowego bo-
cian w tym opracowaniu: K. Moszyński, Uwagi do 1. zeszytu Słownika etymologicznego języka polskiego  
Fr. Sławskiego, „Język Polski” XXXII, nr 4, 1952, s. 193–202).

24 E. Majewski, Bocian w mowie i pojęciach ludu naszego, Warszawa 1891, s. 11.
25 W. Kula, Czajka (Vanellus vanellus), [w:] Internetowy atlas ptaków, http://www.bird-watching.pl/index.

php?/category/110 (dostęp: 20 III 2014).
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ptaszyną./ - Na rynku ją sprzedam, łaskawy panie,/ Bo czajki tak łatwo nikt nie dostanie,/ 

A rzadki to okaz, z trudem schwycony./ Zapewne nabywców znajdzie się wielu./ - Kupię to 

ptaszę – rzekł święty wzruszony./ […] Lubił Kazimierz obcować z ptakami,/ Głaskał więc piórka 

czułemi palcami;/ Skoro zaś ręka podgardle musnęła,/ Dziobek się otwarł, a czajka pisnęła:/ - 

Puść mnie, ach puść mnie, dobroci wcielona,/ Której nie minie niebieska korona,/ Puść mnie 

czemprędzej, bo mię tu wystali/ Bracia skrzydlaci, bym wróciła z oddali,/ Im zwiastowała, 

gdy wiosna nastanie./ Więc puść mnie, ach, puść mnie, święty młodzianie!/ Otwarła się ręka; 

ptaszę wesoło/ Wzbiło się w górę, by krążyć wokoło/ Głowy świętego, ćwierkając radośnie […]./ 

Święty królewicz do końca żywota/ Swojego pamiętał o tej ptaszynie./ A skoro już w śmierci 

wstępował wrota,/ Aby odpocząć na niebios wyżynie,/ Czekał, aż czajki z zamorskiej krainy/ 

Wróciły zdrowo na polskie niziny./ I odtąd co roku, na Kazimierza,/ Kiedy już zima swą grozę 

uśmierza,/ Wracają czajki, przez swoje piosenki/ Zwiastując powrót niechybny wiosenki26.

Przyczyny utrwalenia w porzekadle faktu pojawienia się czajek można szukać również 
w tym, że dawniej ludność wiejska miała z tych ptaków korzyści – smakowano w ich jajach, 
zresztą podobnie jak w przepiórczych: Czajka! Czajka! Na święcone jajka! Ko). Utrwalone 
to zostało w przyśpiewce: 

Czajka!, Czajka!/ Gdzie twoje jajka?// Są tam mój panku,/ Na twoim lanku27.

Nieco później, od początku kwietnia, pojawiają się dymówki, muchołówki i – często 
z nimi mylone – jerzyki. Wynika to z tego, że są to ptaki owadożerne, a więc ich przylot musi 
być zsynchronizowany z pojawieniem się owadów. Znakiem, że pełnia wiosny jest bardzo 
blisko, są porzekadła: Bocian na ogonie jaskółkę przynosi (Krz; jaskółki pojawiają się pod 
koniec okresu bocianich przylotów, stąd odniesienie do ogona jako czegoś znajdującego się 
na końcu), Na Zwiastowanie jaskółki się ukazują, ludziom wiosnę zwiastują (25 III, Krz), Na 
Zwiastowanie Najświętszej Panny jaskółki się pokazują i wiosnę zwiastują (25 III, Bo, Krz), 
Na Maryi Zwiastowanie jaskółka ze snu powstanie (25 III, Krz), Na Matkę Boską Roztworną 
rzuca jaskółka swą topiel jeziorną (25 III, Krz)28. Do ostatniego z przytoczonych porzekadeł 
potrzebny jest jednak krótki komentarz. Otóż jeśli wziąć pod uwagę, że jaskółki (szczególnie 
dymówki) odlatują jeszcze końcem września, a powracają stosunkowo wcześnie, to skoja-
rzenie z wybudzaniem się ich ze snu jest uzasadnione. Zresztą samo przysłowie nawiązuje 
też do starych wierzeń ludowych, według których jaskółki nie odlatują na zimę, ale zagrze-
bują się w błocie lub na chowają na dnie jezior i stawów, by pojawić się tuż po ustąpieniu 
zmarzliny i lodów (por. przysłowie dotyczące odlotu jaskółek: Piejąc do kółka lata jaskółka, 
zrodziwszy dzieci, w wodę poleci Krz). Oskar Kolberg pisze:

26 Tekst anonimowy; cyt. za dodatkiem do miesięcznika „Katolik”: „Dzwonek” nr 6, 1931, s. 1.
27 Bo. Dawniej rzeczownik lanka to ‘pacześ lniana, koszula lub chusta lniana, lnianka’.
28 Co prawda, jaskółki pojawiają się około 20 IV, przy czym już na przełomie marca i kwietnia dostrzec 

można przedstawicieli tego gatunku.
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Jest uprzedzenie ludu o jaskółkach, że one na zimę w stawach i jeziorach zatapiają się i tam 

spoczywają aż do wiosny, a potem stamtąd znowu wylatują i do życia nowego przychodzą29.

Z wcześniejszym pojawieniem się pojedynczych egzemplarzy jaskółek wiążą się z kolei 
powiedzenia: Przyniosły jaskółki śniegu niecułki (niecułka ‘podłużne naczynie półkolisto 
wydrążone w jednym kawałku drewna’, por. niecka; Ad, Krz), Jedna jaskółka wiosny nie 
przynosi (wiosny/ lata nie czyni) (Ad, Ko, Krz). Drugie z porzekadeł ma szereg swoich „lite-
rackich” wariantów i rozwinięć, jak na przykład:

Jedna jaskółka wiosny nie uczyni. 

[M. Rej, Zwierzyniec, Kraków 1562]

Starej to reguły przypowieść: jedna jaskółka wiosny nie sprawi. 

[W. Potocki, Poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego…,  

Kraków 1697]

Trzy jaskółki wróżą wiosnę, ale jej nie stanowią. 

[St. Grudziński, Krzyż w lesie, [w:] tegoż, Powieści ukraińskie, t. 1, Warszawa 1879]

Jedna jaskółka nie uczyni lata [ciepła – J.P.], nie czyni miasta jedna chata. 

[F.A. Birkowski, Kazania obozowe o Bogarodzicy…, Kraków 1623]

Z powyższym przysłowiem wiąże się także jedna z popularnych bajek Ezopa – Młody utra-
cjusz i jaskółka30. Błędem jest jednak wywodzenie go – co częste – z tego właśnie utworu; 
znajduje się tu raczej odniesienie do Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa: 

Jedna bowiem jaskółka nie stanowi o wiośnie ani jeden dzień; tak też jeden dzień ani krótki 

czas nie dają człowiekowi błogości ani szczęścia31.

W marcu i początkiem kwietnia pojawia się też kilka gatunków pliszek, które nie zimu-
ją w Polsce32, przy czym przysłowie mówi o nich ogólnie: Na świętego Franciszka przylatuje 

29 O. Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, 
muzyka i tańce, t. 7, Wrocław–Poznań 1962, s. 111. Zob. też: A. Szyfer, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Ma-
zurów i Warmiaków, Olsztyn 1975, s. 34.

30 Bohater utworu roztrwonił swój majątek, zostawiając sobie jedynie płaszcz. Kiedy jednak ujrzał pierwszą 
jaskółkę, uznał, że płaszcz nie będzie mu już potrzebny, bo ogrzewać go będzie wiosenne słońce. Sprzedał 
więc odzienie, ale wkrótce powróciły chłody – jaskółka zginęła, a mężczyzna przeklinał ją, że go zwiodła.

31 Arystoteles, Etyka nikomachejska, ks. I, ust. 6: Charakterystyka prawdziwego szczęścia, tłum. D. Gromska, 
Warszawa 1956, s. 22.

32 A. Kruszewicz, Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana, Warszawa 2007, s. 192–193. Por. przysłowia zwią-
zane z zimą, odnoszące się do gatunków pozostających w Polsce, np. Na świętej Agnieszki wylecą z wody 
pliszki (21 I). 
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pliszka (2 IV; Ko, Krz). Natomiast pod sam koniec omawianej pory fenologicznej pojawia-
ją się wilgi: Jak się Wincenty rozdeszczy, źle chłopu wilga wieszczy (5 IV; in.). Najogólniej 
mówiąc, w  kwietniu jest już sporo gatunków ptaków, stąd powiedzenie: Święty Wincenty 
wesoły z ptaszęty (5 IV; Ad, Krz).

Przyloty ptaków są też wyznacznikami prac w gospodarstwie, co odzwierciedlają po-
rzekadła: Jak przylecą żurawie, bierz się do grochu prawie; jak przylecą bociany, pierwszy za-
gon zasiany (żurawie przylatują już w lutym, więc około miesiąc wcześniej niż bociany), Na 
święty Józef bocian na stodole, gburze szykuj sochę i jedź orać pole (19 III; in.)33, Jak pierwszy 
raz lecą żurawie, wtedy się groch godzi siać prawie (Bo, Krz), Na święty Józef chłop wołami 
pochęka, a żuraw sobie pokrzęka (19 III; Krz).

Interesujące, że choć wiele gatunków ptaków spędzających zimę w Polsce na przełomie 
marca i kwietnia rozpoczyna okres godowy, to w zasadzie nie znajduje to odzwierciedlenia 
w przysłowiach ludowych. I nie chodzi tu bynajmniej o jakieś rzadko spotykane gatunki, ale 
między innymi o powszechnie występujące kruki, wrony, sroki, sójki czy wróble. Jedno tylko 
porzekadło odnosi się do wspomnianego zjawiska fenologicznego: Na świętego Grzegorza 
szuka kawka łoża (12 III; Ad, Bo, Krz); i rzeczywiście – wylęg młodych kawek przypada na 
połowę kwietnia, ale okres inkubacji jaj trwa średnio trzy tygodnie, stąd szukanie miejsc 
gniazdowania już od połowy marca34.

Jak już wspomniano, w marcu lub na początku kwietnia bociany wracają z zimowisk 
położonych w południowej i środkowej Afryce do swoich gniazd w Polsce. Moment ich 
przylotu od zawsze był traktowany jako znak (przepowiednia) kończącej się zimy i rozpo-
czynającej wiosny. Do przysłów i powiedzeń ogólnie informujących o nadejściu (bliskości) 
wiosny należą: Bociek jest, wiosny wiest35 (Ad, Krz), Jak bocian przyleci, możecie wyjść dzieci 
(Ad, Bo, Krz), Chociaż boćki już przylecą, czasem śnieżne wiatry miecą (Ad, Krz). Podobna 
interpretacja towarzyszy pojawieniu się żurawi oraz dzikich gęsi, które czasem można za-
uważyć już na przełomie lutego i marca: Jak przylecą żurawie, można bydło paść na trawie 
(Bo, Krz), Jak pierwszy raz lecą żurawie, wtedy się groch godzi siać prawie (Bo, Krz), Jak 
przylecą żurawie, można ryby łapać w stawie (Bo, Krz), Wczesne kaczki z żurawiami, znakiem 
wiosny z ciepłami (Ko, Krz), Na święty Józef chłop wołami pochęka, a żuraw sobie pokrzęka 
(19 III; Krz), Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa, Kiedy żurawie wysoko 
latają, prędkiej się wiosny ludzie spodziewają (Ko, Krz). 

Co ciekawe, w przeszukiwanych źródłach nie natrafiono na przysłowia, które odnosiły-
by się do ssaków, choć przecież pora zarania wiosny jest dla części z nich okresem zakończe-
nia snu zimowego. Interesujące jest to tym bardziej, że chodzi tu o zwierzęta powszechnie 
występujące i zapewne znane ludności wiejskiej: nietoperze (gacek brunatny lub szary, 
mroczek późny), krety, jeże. 

33 Dawniej gburem nazywano chłopa, zwłaszcza zamożnego, gospodarza. W tym znaczeniu wyraz notuje 
jeszcze tzw. Słownik wileński (1861).

34 M. Luniak, Trzeba pomagać kawkom, „Ptaki” nr 1, 2006, s. 6–8.
35 Staropolskie wiest to ’zwiastun; posłannik’ (por. ros. viestnik (вестник) ‘zwiastun’).
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U schyłku zarania wiosny i w trakcie pierwiośnia trwają lęgi niektórych gatunków 
ptaków, co odzwierciedlają następujące przysłowia: Już na Franciszka jajka ma pliszka  
(2 III; krz; lęgi pliszek przypadają na marzec i kwiecień36), Na święty Benedykt kaczka jaje 
myk (21 III; bo, Krz, Ko), Przyjdzie święta Weronika, zniesie jajo kaczka dzika (4 II; Krz, 
Ad), Cóż święty Józef przyniesie? – Kaczka pierwsze jajo zniesie (12 III; Ko, Krz; dzikie kaczki 
lęgną się od połowy marca do połowy maja37, przy czym inkubacja jaj trwa cztery tygodnie, 
a więc kaczki mogą je znosić w połowie lutego), Na święty Wojciech zniesie jajko bociek  
(23 IV; Ad, Krz; okres lęgowy bociana to druga połowa kwietnia38). W marcu część ssaków 
rodzi młode, więc powinno się zaprzestać polowań: Na świętego Kazimierza pełno już mło-
dego zwierza (4 III; Ad, Krz), Od świętej Katarzyny nie prześladuj już zwierzyny (23 III; Ad), 
Na świętego Kazimierza pokój dla łowcy i zwierza (4 III; Ko, Ad, Krz).

Ważnym zjawiskiem wskaźnikowym schyłku zarania wiosny oraz nastania pierwiośnia 
jest również zwracający uwagę śpiew ptaków, które w większości już powróciły z ciepłych 
krajów i rozpoczęły okres godowy. Potwierdzeniem wniosku biologów, że ma to miejsce naj-
później w drugiej połowie kwietnia, jest przysłowie: W dzień Franciszka świętego ptaki przy-
latują jego (2 IV; Ad). Przytoczony dowód językowy wiąże się zapewne ze znanym z legendy 
kazaniem Franciszka prawionym ptakom: kiedy święty skończył do nich mówić, te wśród 
cudnych śpiewów odleciały wedle znaku w cztery strony świata39. Istnieje jednak wariantyw-
ne porzekadło: W dzień Wojciecha świętego ptaki przylatują jego (23 IV; Ad, Krz), w którym 
z kolei chodzić może o bociany, w niektórych regionach Polski nazywane przecież wojtkami.

pierwiośnie to około czterdziestodniowa pora roku, kiedy warunki atmosferyczne i po-
godowe są zdecydowanie odmienne od tych, jakie panują w poprzedzającej porze fenolo-
gicznej. Zasadniczo jest to stosunkowo ciepły okres w Polsce, aczkolwiek wciąż zdarzają się 
przymrozki, a oprócz tego występują burze i gradobicia. Typowe dla tej części wiosny jest 
ożywienie się owadów, zwłaszcza chrabąszczy: Dużo chrabąszczów w maju – będzie zboże 
w urodzaju/ Dużo chrabąszczów w maju, proso będzie gdyby w gaju (Ad, Krz), oraz pszczół: 
Jaskółka i pszczółka lata, znakiem wiosny to dla świata (Krz), W kwietniu, gdy pszczoła jesz-
cze nieruchliwa, mokra wiosna zwykle bywa (Krz)40.

Jako jedną z oznak pierwiosny przyrodnicy wskazują wędrówki płazów (zwłaszcza żab 
i ropuch), które rozpoczynając okres godowy, przemieszczają się pomiędzy zbiornikami 
wodnymi. Utrwalone to zostało również w porzekadłach ludowych: Jak długo żaby przed 
Markiem skrzeczą, tak też długo potem milczeć muszą (25 IV; Ad), Jak długo żaby przed 
Markiem rechoczą, tak długo deszczu po Marku nie zoczą (25 IV; Krz), W Wielką Środę po 
kołaczach, gdy żaba zakuka, już nas zima mrozami pewnie nie oszuka (z reguły dzień ten 

36 A. Kruszewicz, Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana, Warszawa 2007, s. 192–193.
37 Tamże, s. 54–55.
38 P.T. Dolata, „Blisko bocianów” – projekt…, s. 128–141. 
39 Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, przeł. L. Staff, Warszawa 1978, s. 55–57.
40 Szerzej o zwyczajach pszczół i ich związku z wierzeniami hodowców w: R. Wróblewski, Wierzenia i oby-

czaje pszczelarzy polskich, Nowy Sącz 1998. 
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wypada w połowie kwietnia), Ile dni przed świętym Wojciechem kukułka się odezwie albo 
żaba zaskrzeczy, tyle dni po świętym Wojciechu będzie zimno (23 IV; Bo, Krz, Ad), Ile dni przed 
świętym Wojciechem żaby się odezwą, w tyle tygodni po świętym rzeki zamarzną (23 IV; Krz, 
Ad). Jaszczurkę wiosną kto obaczy, zaraz szczęścia spodziewać się raczy (Ko). 

Do głównych zjawisk zoofenologicznych pierwiośnia należy również pojaw kilku ga-
tunków motyli – mieniaka strużnika, zorzynka rzeżuchowca, pazia królowej, jak i aktyw-
ność kumaków i traszek. O tym jednak przysłowia milczą. 

Co prawda, w okresie pełni wiosny, trwającej od 20 maja do 10 czerwca, warunki 
meteorologiczne i pogodowe nie ulegają jakimś istotnym zmianom w stosunku do pory 
poprzedniej, jednak zaobserwować można wzrost temperatury powietrza, większe usło-
necznienie i zmniejszenie opadów atmosferycznych. To powoduje, że jednym z głównych 
zjawisk zoofenologicznych staje się pojaw owadów szkodników. Interesujące jest jednak 
to, że porzekadła ludowe – mimo że w większości odnoszą się do pracy gospodarskiej – nie 
odzwierciedlają tego zjawiska. Próżno również szukać refleksów innych typowych sytu-
acji przyrodniczych, jak pojawienie się młodych ssaków, opuszczenie gniazd przez młode 
szpaki, kosy czy wróble. Porzekadła odnotowują jedynie dużą aktywność pszczół: Gdy się 
w maju pszczoły roją, takie roje w cenie stoją (Krz, Ad), Rój pszczół w maju wart farę siana, 
ale ladaco na Świętego Jana (Bo, Krz), W maju zbiera pszczółka, zbierajże też i ty ziółka41. 
Fakt, że część charakterystycznych zjawisk przyrodniczych, które jednocześnie służyłyby 
ludziom w określeniu czasu (pory na coś), w przysłowiach i powiedzeniach ludowych nie 
występuje, wynika prawdopodobnie z tego, że obserwacje ludu skupiały się wyłącznie na 
zwierzętach uznawanych za „magiczne”, „święte”, „wróżące”, ewentualnie traktowanych 
jako wcielenie złych mocy. W pochodzącym z pierwszej połowy XX wieku podręczniku do 
etnografii Adam Fischer czyni taką oto uwagę:

Świat zwierzęcy przedstawia sobie lud także w sposób szczególny i stara się go praktycznie 

dla siebie wyzyskać. Dotyczy to nie tylko zwierząt domowych, ale w ogóle całej fauny, do 

której chłop odnosi się z przesądnym lękiem. Wielką czcią otacza się np. bociana i jaskółkę, 

których los i powodzenie łączy się ściśle z powodzeniem domowem. Chata z bocianiem gniaz-

dem jest czysta, wolna od złych duchów; natomiast zabitego bociana mszczą inne bociany, 

podpalając dom zabójcy przez przyniesienie w dzióbie zapalonego łuczywa. Także jaskółce 

nie wolno wyrządzić żadnej krzywdy, gdyż w domu, na którym ma ona gniazdo lub zakłada 

nowe, panuje szczęście, a domu tego nie chwyci się pożar. Skowronka też nie wolno zabijać. 

[…] Wreszcie jest jeszcze zwierzę drobne, ale bardzo czczone, mianowicie pszczoła; lud nasz 

do dzisiaj wyraża się o niej z wielkiem uszanowaniem, mówiąc np., że pszczoła nie zdycha, 

lecz umiera, i że nawet ma duszę. Prócz zwierząt, które lud czci, odczuwając dla nich jakby 

pewną przyjaźń, jest wielka grupa takich, które szanuje, ale raczej z obawy, gdyż zwierzęta 

te są wcieleniem złych duchów. Do tych zwierząt należą: kot, wrona, kruk, sowa, nietoperz, 

a nawet tak bardzo poważany wąż42.

41 Por. R. Wróblewski, Wierzenia i obyczaje pszczelarzy polskich, Nowy Sącz 1998.
42 A. Fischer, Lud polski. Podręcznik etnografji Polski, Lwów–Warszawa–Kraków 1926, s. 165–166.



50
PĘTLA CZASU / TIME LOOP / ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ

LATO

Słodkim śpiewem

słowik kląska,

letnim wiewem

drży gałązka43.

Trwające od 10 do 30 czerwca wczesne lato charakteryzuje dalszy wzrost temperatury 
powietrza i maksymalne wydłużenie dnia. Zapowiedzią zbliżającego się lata są najczęściej 
zachowania ptaków, jak te utrwalone w porzekadle: Gdy Bazyli nie omyli, a kwoczka nam 
w grzędzie gdacze, wkrótce zięba też zakwili, a ściągnie sobą grzywacze (14 VI; Ad, Krz), 
w którym znajduje się odwołanie do okresu lęgowego zięby – od maja do lipca44, do lęgów 
niektórych gatunków gołębi45 – zwłaszcza od maja do końca czerwca46, jak i do naturalnego 
lęgu kur47.

Do zasadniczych zjawisk zoofenologicznych tej pory roku należy więc opuszczanie 
gniazd przez młode ptaki. Szukając językowych świadectw tych sytuacji przyrodniczych, 
natrafić można na następujące przysłowie: Na świętego Wita jaskółka zawita (15 VI; Ad) 
(wylęgną się pierwsze młode). Uwagę zwracają ponadto porzekadła: I słowik tylko do świę-
tego Wita śpiewa (15 VI; Ko, Ad, Bo, Krz), Na święty Wit słowik cyt (15 VI; Ko, Ad, Bo, Krz), 
Na święty Wit połowa ptastwa cyt (15 VI; Bo), Cyt, ptaszku, cyt, bo już święty Wit (15 VI; 
Krz), Umilknąć jak słowik na świętego Wita (15 VI; Bo, Ko, Krz), które trafnie ujmują pewną 
prawidłowość związaną z tym gatunkiem ptaków. Otóż trwające od maja śpiewy godowe 
słowików milkną w czerwcu, kiedy ptaki te zajęte są opieką nad potomstwem. Owszem, 
natknąć się można na mające podobny sens, ale bardziej ogólne powiedzenie: Na świętego 
Wita ze śpiewem ptaków kwita (15 VI; Ad, Krz), przy czym to ustanie słowiczych treli jest 
najwyraźniej dostrzegalne i czyni z tych zwierząt najbardziej reprezentatywny przykład 
śpiewających ptaków, skoro stały się one bohaterami większości przysłów związanych z na-
staniem okresu lęgowego.

Innym ptakiem, którego zachowanie wiąże się z czerwcem, jest kukułka. Jej okres go-
dowy kończy się na przełomie czerwca i lipca, wtedy też milkną toki samca48: Dlatego kuka-

43 L. Staff, Noc czerwcowa, [w:] tegoż, Poezje zebrane, Warszawa 1967, t.1, s. 622.
44 A. Kruszewicz, Ptaki Polski…, s. 280–281.
45 Grzywacz to gatunek gołębia (zool. Columba palumbus), ptaka wędrownego, należącego do największych 

gatunków gołębi występujących w Polsce.
46 A. Kruszewicz, Ptaki Polski…, s. 310; M. Radziszewski, Polska. Ptaki. Encyklopedia ilustrowana, Olsztyn 

2010, s. 60–61.
47 W naturalnym lęgu kur ważną rolę odgrywa długość dnia świetlnego; wraz z wydłużającym się dniem 

nieśność wzrasta. Czerwcowe dni są więc na tyle długie, że kury zaczynają kwoczyć. Zob.: M. Mikulska, 
D. Mikulski, Kury: chów pozafermowy, Poznań 1998.

48 E. Dzienniak, Kukułka (Cuculus canorus), [w:] Internetowy atlas ptaków, http://www.bird-watching.pl/in-
dex.php?/category/53 (dostęp: 20 III 2014).
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weczka kuka, że gniazda sobie szuka (Krz, Ad). Do tego zjawiska ornitologicznego nawiązuje 
powiedzenie: Umilkł jak kukułka na święty Jan (24 VI; Ad, Ko, Krz), jak też przysłowia zawie-
rające przesąd: Gdy bliżej świętego Jana, gżegżółka zakuka, nadzieja zbóż sprzedaży pewnie 
nas oszuka49 (24 VI; Ko, Krz, Ad)/ Gdy na świętego Jana kukułka zakuka, nadzieja na zboże 
pewno nas oszuka (24 VI; Ad), Jak kukułka zakuka (przyleci) na suchy las, to będzie głodny 
czas, a jak zakuka w zielonym już gaju, spodziewaj się urodzaju (Krz, Ad). 

Z okresem świętojańskim wiąże się również przysłowie: Do świętego Jana woła o deszcz 
kania, a po świętym Janie chodzą w deszczu konie (24 VI; Ad), odwołujące się do zachowa-
nia ptaka – kani. Wyjaśnienie sensu tego porzekadła wymaga głębszego komentarza. Otóż 
kania, nalężąca do jastrzębiowatych, wydaje dźwięk często kojarzony z okrzykiem „pić!”, 
co zresztą znajduje swoje odzwierciedlenie w podaniach ludowych50. Jedno z nich głosi, że 
przed wiekami Chrystus nakazał ptakom wykopać doły, które po napełnieniu wodą stałyby 
się stawami, strumieniami lub rzekami. Pracy nie wykonywały jednak jastrzębie i kanie, za 
co Chrystus ukarał je zakazem picia bieżącej wody i korzystaniem z deszczówki utrzymującej 
się w załomkach skalnych. Od tamtego czasu ptaki te, kiedy chce się im pić, wzywają swym 
wołaniem deszcz51. Tyle mówi legenda, w rzeczywistości jednak ptaki te zakładają gniazda na 
skałach i głównie w czerwcu wylęgają się ich młode – wtedy właśnie najczęściej można usły-
szeć odgłosy piskląt oraz piszczenie dorosłych osobników szukających dla nich pokarmu52.

Z okresem wylęgu młodych ptaków skorelowany jest masowy pojaw owadów, zwłasz-
cza latających, które stanowią pokarm tych ptaków. Do zjawiska tego odnoszą się przysło-
wia: Po świętym Pawle i Pietrze muchy tłuste jak wieprze (29 VI), Gdy przychodzi Witus suchy, 
tedy wiedzie z sobą muchy (15 VI; Ad, Krz), Święty Wit w muchy obfit (15 VI; Krz). Właśnie 
od końca maja do początku lipca odnotowuje się największe populacje much domowych, 
muchówek, komarów, meszek, jętek, pająków, błonkówek i chrząszczy. 

Znacznie więcej zjawisk zoofenologicznych rejestrują przysłowia i powiedzenia zwią-
zane z pełnym (1–31 lipiec) i późnym (1 sierpień–5 wrzesień) latem. W lipcu warunki po-

49 Gżegżołka to gwarowa nazwa kukułki, podobnie jak: zazula/ zozula, kukawka, grzegółka, grzeczótka. Ob-
szerny wywód na temat m.in. tej nazwy w: A. Bańkowski, Etymologie nazw ptaków: gżegżółka, jaskółka, 
pustułka (i innych z tymi związanych), „Poradnik Językowy” z. 5, 1988, s. 334–347.

50 J. Krzyżanowski, Nowa księga przysłów polskich, t. II, Warszawa 1970, s. 20. Warto nadmienić, że na 
Kaszubach z nocą świętojańską wiąże się obrzęd ścinania kani, co zapoczątkowała legenda o Chrystusie 
i świętym Piotrze, którzy podczas swojej wędrówki poprosili pewną kobietę o wodę, ale jej nie otrzymali 
– chciwa kobieta została ukarana przemienieniem w ptaka, który do dziś nawołuje o wodę. Zob.: B. Sych-
ta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. II, Wrocław 1968, s. 129–130; J. Rompski, Ścinanie 
kani. Kaszubski zwyczaj ludowy, Toruń 1973. Inna sprawa, że wyraz kania oznaczał pierwotnie ‘dokucz-
liwy pisk; naprzykrzanie się, naleganie, nastawanie’, od czego wzięła się nazwa ptaka (zob.: A. Brückner, 
Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1, Kraków 1927, s. 216; Słownik polszczyzny XVI wieku, red. nacz. 
M.R. Mayenowa, t. X, red. K. Wilczewska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 66).

51 Por. czekać/ łaknąć/ pragnąć/ wyglądać jak kania dżdżu/ deszczu (Krz) ‘bardzo czegoś pragnąć, oczekiwać 
czegoś niecierpliwie’.

52 A. Kruszewicz, Ptaki drapieżne Polski, Warszawa 2002, s. 88–90.
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godowe są ustabilizowane, dni są stosunkowo długie, a pod względem temperatury jest 
to najcieplejszy miesiąc w roku. Stopniowo sytuacja zmienia się w drugiej połowie lata, 
czyli w sierpniu. Jeśli chodzi o najczęściej wymieniane w opracowaniach biologicznych 
zjawiska zoofenologiczne przypadające na lato, są to: obecność gąsienic bielinków i rusałek 
oraz ich form dojrzałych, pierzenie się ptaków, a także – nieco późniejsze – pojawianie się 
przedodlotowych stad ptaków wędrownych, zwłaszcza bocianów, jaskółek i szpaków. Warte 
podkreślenia jest to, że przysłowia i powiedzenia skupiają się wyłącznie na zachowaniach 
ptaków. Już w sierpniu powoli milkną ich śpiewy: Na świętego Dominika głucho wszędzie, 
śpiew ptactwa zanika (8 VIII; Krz). Pod koniec sierpnia i września wędrówkę zaczynają 
jaskółki dymówki i oknówki oraz bociany czarne i białe, z wolna też znikają z krajobrazu 
czajki: Kiedy Panna (Maryja) się rodzi, już jaskółka odchodzi (8 IX; Ad, Ko, Krz), Na Bar-
tłomieja Apostoła bocian do drogi dzieci woła (24 VIII; Krz; zawiera się tu odniesienie do 
przygotowań bocianów do odlotu, zbierania się ich na polach i łąkach w stada zwane „sej-
mikami”53, Na Spasa boćki do cieplic, a bąki do lasa (6 VIII; Ko), Na święty Bartłomiej czajka 
uciecze i już chłop zboża nie siecze (24 VIII; Ad, Brz, Krz; końcem sierpnia odlatują czajki54 
i kończą się żniwa. Z tym też wiążą się wróżby zawarte w przysłowiach: Kiedy bocian u nas 
trwa po Bartłomieju mnogi, tedy zima letka będzie, a opał niedrogi (24 VIII; in.), Jeśli bociany 
do Michała zostały, nie będzie mrozów przez grudzień cały (29 IX; in.), Czym dłużej jaskółki 
we wrześniu zostają, tym dłużej piękne i jasne dni bywają (in.), Jeśli nie odlecą ptaszki do 
Michała, do Wigilii zima nie nastąpi trwała (do 29 IX; in.), Ptaszki do Michała – gdzieś zima 
została (29 IX; Ad), Ptaszki przed Michałem odleciały – będzie ostry grudzień cały (przed 
29 IX; Krz, Ad). Wiele tekstów – niekoniecznie wyrastających wprost z folkloru – zawiera 
ludowe wierzenia i wróżby związane z odlotem ptaków, zwłaszcza bocianów. Oto przykład 
bezpośrednio bazujący na porzekadłach:

Jeśli przed jesienią boćki lecąc, nisko spoczywają,/ To się słoty, fujawice zaraz poczynają./ 

A jeżeli, lecąc, wznoszą się wysoko,/ To pogoda będzie daleko, szeroko./ A jak obwiśnięte spaść 

mają ochotę,/ To nam pewnie wróżą kilkudniową słotę55.

Dzeń świętego Bartłomieja (24 VIII) otwierał dawniej okres polowań z chartami na 
zające oraz łowów leśnych56. Z tym też wiążą się porzekadła: Na Bartłomieja jeleń w wodę 
skoczy (jeleń stojący u wodopoju zostanie spłoszony i ratując się ucieczką, wskoczy do wody; 
Ad, Krz)57, Na świętego Bartka lęka się zając chartka (Krz), Na świętego Bartłomieja po raz 

53 Warto nadmienić, że według obserwacji ornitologicznych jako pierwsze zwykle odlatują młode bociany, 
dopiero kilka dni później w ich ślad ruszają starsze ptaki.

54 W. Kula, Czajka (Vanellus vanellus)…; A. Łącki, Wśród zwierząt – ptaki, Poznań 1988, s. 122.
55 Cyt. za: E. Majewski, Bocian w mowie i pojęciach ludu…, s. 19. 
56 Szeroko na temat utrwalonych w przysłowiach tradycji łowieckich i związanych z tym zachowań zwierząt 

w: W. Dynak, Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich, Wrocław 1993.
57 Co ciekawe, patronem myśliwych jest święty Hubert, którego kult przywędrował z Niderlandów i Fran-

cji. Legenda z XI wieku mówi, że Hubert nawrócił się na chrześcijaństwo, ujrzawszy nad wodą jelenia 
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pierwszy jęknie knieja (określenie metonimiczne: upolowane zwierzęta wydadzą żałosne 
jęki; Ad, Krz), Na świętego Bartłomieja otwiera się siew i knieja (rozpoczyna się okres polo-
wań i siania oziminy; Ko, Ad, Krz). Z tym okresem wiąże się także przysłowie: Kiedy w ko-
pach stoi zboże, już przepiórki łapać możesz (jest już po żniwach, przepiórki zbierają się 
w stadka i są bardziej widoczne; in.), a nawiązuje do niego Wincenty Pol, pisząc:

W miarę jak głosy śpiewaków cichną, a zboża płynąć falą kłosów dojrzałych towarzyszy temu 

widokowi natury jeden głos podnioślejszy tylko i wszędzie słyszany, głos przepiórki, o którym 

powiada lud, że woła: „Pójdźcie żąć! pójdźcie żąć”. Jakoż, chcący czy niechcący poczynają 

już kosiarze w czasie sianokosów, a żeńcy z pierwszym żniwem polowanie na przepiórki, 

kiedy się myśliwi na nie wyprawiają z rozjazdem i biorą je na siatkę i strzelbę. W tym czasie 

jest takie polowanie na błotach na bekasy, derkacze, żurawie i czaple, a od Świętej Anny na 

dubelty, których się ciąg w tym czasie poczyna; po przylaskach na grzywacze i młode gołębie; 

po kosmatych miedzach i krzakach na kuropatwy; w zbożach na młode dropie. Ale właści-

we polowanie jest i w tym jeszcze miesiącu na łodzi, zrazu od św. Jana na pierwsze podloty, 

następne na stare gęsi i kaczki, które się w tym czasie pierzą których łów jest łatwy, bo nie 

mogą się wzbić do lotu; - w powszechności na wszelkie wodne i błotne ptactwo, które się już 

wywiodło i znowu swobodne odzyskało ruchy po wywiedzeniu młodych58. 

JESIEŃ

Odleciały już bociany, 

Polskiej strzechy gospodarze; 

Już i żóraw rzuca straże, 

W klucz powietrzny zawiązany. 

I już tylko od jeziora 

Słychać jeszcze wrzask kaczora

Lub szum długi, gdy gromada

Już wędrownych gęsi spada.

Jesień polska – to matrona! 

Przysporzyła i oddaje:

A co wyszło z serca, z łona,

z Krzem jaśniejącym pośród poroża. Z kolei sam jeleń – według symboliki biblijnej – jest zapowiedzią 
nadejścia Oblubieńca -Mesjasza, Chrystusa, jak też oznacza duszę człowieka oczekującą oczyszczenia 
przed spotkaniem z Bogiem („Jak pragnie jeleń do źródeł wodnych, tak pragnie dusza moja do Ciebie, 
Boże”. Psalm 42:2). W Polsce kult św. Huberta umocnił się w epoce saskiej. Chociaż według ludowych po-
wiedzeń łowy rozpoczynano od dnia św. Bartłomieja lub św. Michała (29 IX, Od św. Michała Anioła trąbka 
myśliwego do boru woła Krz, Ad), to właściwy sezon na polowania przypada od dnia świętego Huberta  
(3 XI): Kiedy swego czasu goły las nastaje, św. Hubert z lasu obiad cały daje (Krz). Koniec łowów przypadał 
natomiast na schyłek zimy: Na świętego Kazimierza pokój dla łowców i zwierza (4 III; Krz).

58 W. Pol, Zegar niebieski na lipiec, [w:] tegoż, Rok myśliwca, Poznań 1980, s. 48–49.
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Ukojone – całe staje.

A ta srebrna pól tkanina,

Ta jesienna pajęczyna,

Owo rąbek wielkiej pani,

Który ziemia niesie w dani59.

Od 5 września do 5 października trwa wczesna jesień. Wtedy to stopniowo skracają 
się dni, następuje zrównanie jesienne, obniża się temperatura. Zjawiska zoofenologiczne 
typowe dla tej pory roku, o których najczęściej informują przysłowia i powiedzenia, dotyczą 
zachowań owadów. Natknąć się więc można na porzekadła związane z masowym pojawem 
pajęczaków (zool. Aeronauti), czego objawem jest tzw. babie lato: Kiedy Irena z mrozem 
przybywa, babie lato krótkie bywa (18 IX; in.), Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato 
już się rodzi (in)., Przy Świętej Brygidzie babie lato przyjdzie (w okolicach 8 X; Ko).

Opracowania przyrodnicze wspominają również o występowaniu jeszcze w połowie 
października trzmieli, pszczół i os, czego świadectwo znajduje się w porzekadłach: Na świę-
ty Wawrzyniec zbieraj od pszczół zrzyniec (10 VIII; Ko; to odpowiedni moment do ostatniego 
podrzynania piastrów miodu; w okolicach tego dnia ustaje praca owadów: chłód i deszcze 
powodują brak pokarmu, rodziny skupiają się na wychowie młodych pszczół, wypędzane 
są trutnie, często w gnieździe występuje zwarta powierzchnia czerwiu wyłącznie z larwa-
mi robotnic; pszczelarze przygotowują ule do zimowli60, Po świętym Wawrzyńcu nie bierz 
pszczół i na gościńcu (po 10 VIII; Ko, Krz; późne roje nie nadają się do hodowli61, Na święty 
Idzi pszczółka w polu nic nie widzi (1 IX; Bo, Krz), Święty Mateusz dodaje chłodu i po raz ostat-
ni podbiera miodu (21 IX; Ko. Ad), Święty Mateusz chmiel z tyczek odziera i tez miód z ulów 
podbiera (21 IX; Ko), Michał od pszczół słodki plaster miodu wybiera (29 IX; we wrześniu dni 
stają się chłodniejsze, kwitnie coraz mniej kwiatów i pszczoły przestają być aktywne; Ko).

We wrześniu aktywne są także inne owady, o czym pośrednio informuje przysłowie
-przepowiednia skupiające się na ich zachowaniu: Im głębiej we wrześniu grzebią się robaki 
(pędraki), tym srożej się zima da ludziom we znaki (Krz).

Z wrześniem łączy się też powiedzenie: Na święty Idzi diabeł wróble mierzy ćwiartką 
(1 IX; Krz), w którym utrwalone są wierzenia ludowe, jakoby od początku września diabeł 
mierzył wróble ćwiercią i odsyłał do piekła, aby nie rozmnażały się w zbyt dużej ilości62. 

59 W. Pol, Pieśń o ziemi naszej, Kraków 1919, s. 5.
60 Przykładowo Kalendarz ewangelicki na rok zwyczajny 1926 (Cieszyn) podaje gospodarzom wskazówkę 

na sierpień: „W pasiece pościeśniać wyloty, aby ustrzec pszczoły przed rabunkiem. Wszelkie czynności 
w pasiece wykonywać w tym miesiącu wieczorem lub w dni pochmurne”. Zob.: R. Wróblewski, Wierzenia 
i obyczaje pszczelarzy polskich…; R. Wróblewski, Barcie, kłody, kószki i ule polskie, Nowy Sącz 1998.

61 Święty Wawrzyniec Męczennik jest patronem pszczelarzy, dlatego też 24 sierpnia święci się miód i ob-
dziela się nim rodzinę i znajomych. Odmawia się również modlitwę: „Przez przyczynę Wawrzyńca, mę-
czennika, chroń, Boże, pszczółki od szkodnika” (zob.: O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 3: Kujawy, część I, 
Wrocław–Poznań 1962, s. 92, s. 103; t. 24: Mazowsze, część I, Wrocław–Poznań 1963, s. 187).

62 Według ludowych podań, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, jaskółki lamentowały (ich głos przypomina 
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Rzecz jasna, nauka inaczej wyjaśnia fakt, że od jesieni wróbli jest coraz mniej – u tego 
gatunku śmiertelność w okresie jesienno-zimowym jest bardzo wysoka (giną od niskich 
temperatur, często padają ofiarami drapieżców), podczas gdy w trzech wiosenno-letnich 
lęgach wychowują nawet po piętnaście młodych63. 

Środek jesieni wyznaczają ostateczne odloty ptaków wędrownych oraz przeniesienie 
się gatunków zimujących bliżej siedzib ludzkich. Oto językowe zwierciadła tych zjawisk: 
Święta Urszula przychodzi, ptaki do cieplic wywodzi (21 X; Krz), Październik chodzi po kraju, 
wygania ptactwo z gaju/ Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju/ Październik 
chodzi po kraju, żenie ptactwo z gaju (Ko). Choć na wrzesień przypadają masowe odloty 
powszechnie występujących ptaków: drozdów, skowronków, szpaków i wilg, to jednak przy-
słowia i powiedzenia o tym nie wspominają. Mówią natomiast, że najpóźniej początkiem 
października znikają także pliszki: Na świętego Franciszka odlatuje pliszka (4 X; Ad, Ko).

Spośród innych zjawisk zoofenologicznych omawianej pory roku wymienić można 
ciągłe prowadzenie przez krety aktywnego trybu życia, co odzwierciedla przysłowie-wróż-
ba: Jak we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzno, ale lekka zima (Krz). Trzeba 
jednak nadmienić, że aktywność kreta trwa nawet do pierwszych mrozów i opadów śniegu, 
co również zostało odnotowane w porzekadle: Jeśli kret w listopadzie jeszcze późno ryje, na 
Nowy Rok komar wpadnie w bryję (Krz).

Wraz z nastaniem bezlistnej jesieni (1–30 listopad) zaobserwować można koczujące, 
zimujące w Polsce, stada różnych gatunków sikor, a także dzięcioły. Niestety, w zgromadzo-
nym materiale językowym nie znajduje się ani jedno potwierdzenie tego zjawiska. Znaleźć 
można natomiast dowód na charakterystyczne dla tego czasu pojawienie się na polach stad 
kuropatw: Jak minie święta Jadwiga, kuropatwa tylko miga (15 X; Ko, Ad, Krz), Jak święta 
Jadwiga, kuropatwa tylko ściga (15 X; Krz). O tej porze roku zaobserwować można także 
tworzenie się dużych stad krukowatych – gawronów, kawek, wron, czego świadectwa za-
wierają następujące porzekadła: Gdy w listopadzie gawrony gromadnie latają, deszcze albo 
śniegi zapowiadają (in.). 

W październiku i listopadzie trwa okres łowiecki. Poluje się wtedy między innymi na 
lisy, o czym mówi porzekadło: W święty Maciej liszka ostatni raz przez rzekę przechodzi  
(11 XI; Krz, Ko)64. Z uwagi na to, że rzeka nie jest jeszcze skuta lodem, lisy – uciekając przed 
łowcami – przemierzają leśne strumienie, przez co psy gubią trop. Inna sprawa, że od na-
stania zimnych i słotnych dni lisy większość czasu spędzają w norach i trudniej je spotkać. 

nawoływanie: umarł, umarł), natomiast wróble ćwierkały radośnie (odgłos wróbla przypomina pokrzy-
kiwanie: żyw, żyw) (zob.: L. Stelmachowska, Rok obrzędowy na Pomorzu, Toruń 1933, s. 190). W ludowych 
opowieściach pojawia się też informacja, że to wróble przyniosły w dziobach gwoździe do ukrzyżowania 
Jezusa (zob.: B. Gustawicz, Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody, „Zbiór Wiado-
mości do Antropologii Krajowej” t. 5, 1981, s. 178). Zob. szerzej: M. Zowczak, Biblia ludowa. Interpretacje 
wątków biblijnych w kulturze ludowej, Wrocław 2000.

63 Zob. A. Kruszewicz, Wróg czy przyjaciel?, „Wiedza i Życie” nr 6, 1996, s. 52–55.
64 W języku łowieckim liszka to ‘lisica’. Zob.: W. Dynak, Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich…, 

s. 131–135.
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Wincenty Pol tak oto kreśli obraz „łowieckiego” października: 

Polowanie jest w tym czasie na wszystko co człek zoczy i na cel weźmie; wszystko oblane, do-

łożone, ogładzone, nowem pierzem i nową skórką porosłe. Polowanie z charty trwa ciągle jesz-

cze i właściwie najlepsza pora to na charty, bo z każdym dniem chłodniej, więc szczuć można 

przez dzień cały. W kniejach i puszczach trwają jeszcze królewskie łowy na niedźwiedzia, 

dzika, jelenia i łosia, na sarny, daniele i rysie. Po krzakach i ściankach, po okopach i łozach 

poczyna się polowanie szlacheckie z ogary na liszkę i borsuka. […] W połowie października, 

mianowicie po 16tym, zaczyna się ciąg jemiołuch, paszkotów, kostohryzów i kwiczołów. Jedne 

przybywają z północy, drugie z południa po winobraniu węgierskim i spadają u nas na jałow-

ce i późne jagody. W tym czasie są one najlepsze, kiedy się na winohradach odpasły, a u nas 

jałowcami żyją i idą tysiącami na sidła. Przez cały październik poluje się w krzakach z psem 

legawym, a w podszytych przylaskach z pogonką na słonki, które są oblane i najlepsze w tym 

czasie. Zając przebywa, gdy chłodno, w podszytych komeszach, na pogodę w oraninie, w ka-

puśniskach i w rzepniskach. Liszka, wydra, borsuk i żbik łagodzi i sposobi się do zimowych 

leży. Tchórz, kuna i łasica poczyna się znowu tłuc po strychach, spichrzach gumnach. Wróble 

cisną się gromada pod ciepłe strzechy w stodołach i stajniach, a obsiadają szczególnie przed 

słotą całemi kępami ociernione ploty i ostrzeszki, w których się bezpieczne od nieprzyjaciela 

czują. Czas to dla ptaszników, i wszelka mała ptaszka co gromadami ciągnie i gromada spada, 

łapie się wtedy na poły, samotrzaski i na lep, na ziarno, na konopie, jarzębinę i jemiołę, a po-

łów tem szczęśliwszy, czem pustsza i więcej bezleśna okolica. Dla rogaczy wszelkich kończy się 

ze schyłkiem miesiąca czas rykowiska. U dzików poczynają się fukać samury i lochy jałowe. 

Jałowe łanie i rogacze biją się jeszcze na upatrzonego, że hurt oszczędzać już wypada. Jarząbki 

wabione, lecą jeszcze do połowy miesiąca na strzał ciąg skowronków trwa ciągle. Kaczory 

hałaszą jeszcze bardzo na halawach przed zmianą stanowiska. Polowanie na łodzi ustaje. 

Kuropatwy łapią się jeszcze na zimowe chowanie po dniu i na nocne siatki65.

Niestety, wymienione przez pisarza i znawcę problematyki ludowej zachowania zwie-
rząt nie znajdują odzwierciedlenia w przysłowiach. Prawdopodobnie ma to związek z tym, 
że polowania nie były domeną ludności wiejskiej, podczas gdy przysłowia to teksty należące 
przede wszystkim do folkloru ludowego.

ZIMA

Dęby dęby co wy w zimie robicie

Gdzie jest teraz o dęby wasze życie

Gdzie się ono teraz podziało

Kiedy biało jest biało i biało

A w maju wam śpiewały słowiki słowiki

65 W. Pol, Zegar niebieski na październik, [w:] tegoż, Rok myśliwca, Poznań 1980, s. 72.
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Teraz słychać tu kawek krzyk podstępny dziki

Słowiki udusiła zima zła królowa

O dęby wasze życie gdzie się w grudniu chowa66.

Zima to w zasadzie okres stagnacji w przyrodzie. Zjawiska zoofenologiczne wszyst-
kich trzech podokresów tej pory roku – przedzimka, pełni zimy i spodzimka – zaznaczają 
się w przysłowiach raczej pośrednio. Przykładowo fakt stadnego występowania kuropatw 
znajduje odzwierciedlenie w przysłowiu związanym z polowaniem: W styczniu łów łatwy 
na kuropatwy (Krz). Otóż wiosną i latem kuropatwy pojedynczo gniazdują w śródpolnych 
miedzach oraz w zakrzewieniach, z kolei późną jesienią i zimą ptaki te gromadzą się w ro-
dzinne stadka przez co są dobrze widoczne, zwłaszcza na tle białego śniegu.

Z polowaniem wiąże się także porzekadło: Na świętego Pawła borsuk z jamy wylezie 
(25 I; Ad, Krz). Fakt pojawienia się tego ssaka może sugerować, że najzimniejszy okres 
minął, wszak borsuki wybudzają się z zimowego snu kilkukrotnie, by się posilić i napoić, 
a dzieje się to zwłaszcza pod koniec stycznia, w dniach, gdy temperatura lekko się podniesie.

Zachowań zwierząt w zimie dotyczy również przysłowie, a w zasadzie przestroga 
udzielana gospodarzom, aby mieli baczenie na swoje domostwa: Do Gromnice trop wilczyce 
(2 II; Ad). Wilki bowiem od końca stycznia były szczególnie groźne – wygłodniałe wdzierały 
się do zagród, niszcząc dobytek ludzi i zagrażając ich życiu. Porzekadło odsyła zarazem do 
święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego też w Polsce świętem Matki Bożej Gromnicznej, 
z którym związana jest legenda o Najświętszej Maryi Pannie, która odpędza watahy wilków 
od ludzkich gospodarstw67. Z faktem, że w styczniu i lutym wilki gromadzą się w wędrują-
ce stada, łączy się także inne porzekadło: Gromadzić się jak wilki na gromnicę (2 II; Krz)68. 

66 J.M. Rymkiewicz, Zimowe zdrętwienie 118 zabytkowych dębów szypułkowych w Milanówku pod Warszawą, 
[w:] tegoż, Cicho ciszej. Wybrane wiersze z lat 1963- 2002, Warszawa 2003, s. 137.

67 Zob.: A. Jacher-Tyszkowa, Ikonografia przedstawienia Matki Boskiej Gromnicznej w grafice i malarstwie 
ludowym, „Polska Sztuka Ludowa” nr 2, 1980, s. 71–88. Autorka powołuje się między innymi na ciekawy 
tekst Ludwika Stommy – Matka Boska Gromniczna („Tygodnik Powszechny”). 

68 „Na Podhalu znają Matkę Boską Niedźwiedzią, na Mazowszu jest wiele legend o Matce Boskiej patronce 
(od) wilków, bo »od Gromnicznej wilki stadem chodzą«” (T. Seweryn, Na Gromniczną, „Kurier Literacko-
Naukowy” nr 11, z. 5, 1935, s. I–II). Na marginesie warto wspomnieć, że w chrześcijaństwie wilk utożsa-
miany był ze złymi siłami: „[…] nie szukali oni (demony, prześladowcy chrześcijan i fałszywi prorocy – JP) 
ogarniającego wszystko Boga ani nie pogłębiali prawdziwej czci Bożej, lecz by w myślach swoich zniżyli 
się ku ziemi, ku ptakom, wężom, a także lisom i wilkom. Bo istotnie znawcy tych rzeczy zauważyli, iż 
najwyraźniejsze przepowiednie można otrzymać za pośrednictwem tych właśnie zwierząt, gdyż demony 
w zwierzętach łagodniejszych nie mogą tyle działać, ile w dzikich dzięki pokrewieństwu złości – a raczej 
niby-złości – jaka cechuje te zwierzęta” – pisze znawca tematu, Stanisław Kobielus (Bestiarium chrze-
ścijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002, s. 22-23). 
Ciekawie na tym tle sytuuje się starosłowiańska Legenda o wilku, w której diabeł wyciosał wilka z drzewa 
i postanowił tym przechytrzyć Boga (zob.: K. Wrocławski, O Bogu, jego sługach i diabelskich sztuczkach. 
Setnik legend Południowej Słowiańszczyzny, Warszawa 1985, s. 35–36).
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Do wspomnianego motywu nawiązują ponadto porzekadła wyrastające z przekonania,  
że na owce spadnie zaraza, jeśli w dniu Matki Boskiej Gromnicznej świeci słońce: Owczarz 
w owczarni woli widzieć wilka, jak słońce w dzień gromnicy, chociażby chwil kilka (Ko), Na 
Matkę Boską Gomniczną lepiej, że wilk wpadnie do owczarni, niż kiedy słońce przez drągi 
zaświeci (Bo), W Gromnicę milszym w owczarni wilk jak słońce (Krz, Ad).

Do święta Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny odsyłają również porzekadła: Dru-
giego lutego niedźwiedź budę rozwala albo ja naprawia (2 II; Ad), Na Gromniczną Marią 
niedźwiedź budę rozwali lub poprawi ją (2 II; Krz), Przed Gromnicami niedźwiedź budę swoją 
poprawia albo też rozrzuca (przed 2 II; Bo)69. Łączą się one z faktem, że w kulturze ludowej 
święto Matki Bożej Gromnicznej traktowane jest jako moment przełomowy – tak ze względu 
na liturgię kościelną (na ten dzień przypada koniec cyklu świąt Bożego Narodzenia – roz-
biera się szopki, choinki, przestaje się śpiewać kolędy, zamyka się okres wizytacji duszpa-
sterskich w domach), jak i przekonaniem, że właśnie wtedy przypada połowa zimy (dlatego 
też obserwowane w tym dniu zjawiska pogodowe uznawane są za oznaki przedłużenia 
okresu zimowego bądź rychłego przyjścia wiosny; por. Gromnica – zimy połowica Bo, Krz). 
Rzecz jasna, zawarta w porzekadłach przepowiednia (wróżba) opiera się na spotykanym 
w naturze wybudzaniem się niedźwiedzi z zimowego snu – jeśli początkiem lutego tempe-
ratura jest odpowiednio wysoka, ssaki te opuszczają swoje gawry (burzą je), natomiast jeśli 
nadal jest zbyt chłodno, pozostają w swoich legowiskach co najmniej do końca miesiąca70. 
Niewykluczone więc, że porzekadła mają związek z występującą na Podhalu, gdzie niedź-
wiedzi jest najwięcej, wariantywną nazwą święta Matki Bożej Gromnicznej – Matki Boskiej 
Niedźwiedziej.

Zima, zwłaszcza jej środek, jest jednak porą stagnacji w przyrodzie. Większą uwagę 
ludzi zwracają więc anomalia fenologiczne. Przysłowia do tego nawiązujące mają zwykle 
charakter wróżb bądź przepowiedni. I tak na przykład: Kiedy ptaki w styczniu śpiewają, to 
im w maju dzioby zamarzają, albo: Jeśli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny 
rok nam obiecuje (Ad), Gdy w styczniu pszczoły się ruszają, to mokrą wiosnę zapowiadają 
(in.), Gdy przed Zwiastowaniem ruszy się pszczoła, to mokrą wiosnę nam przywoła (przed 
marcem; in.), Skowronek o ile przed Gromnicą śpiewa, o tyle potem milczy (Ad, Krz). Warto 
przy tym zwrócić uwagę na fakt, że większość tych porzekadeł wiąże się z zachowaniem 
pszczół, co z kolei pozwala sądzić, że zimowe zachowania owadów są najbardziej wymier-
nym wyznacznikiem tego, co nieprawidłowego, nieadekwatnego do pory roku dzieje się 
w przyrodzie. Pszczoły są bowiem bardzo wrażliwe na temperaturę, więc czasami – zmy-
lone jej lekkim podniesieniem się – w styczniu rozpoczynają pierwszy oblot71.

Skoro okres zimy jest czasem, kiedy uśpieniu ulega znaczna część świata owadziego 

69 Zob.: W. Dynak, Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich, Wrocław 1993, s. 22.
70 J. Dzwonkowski, Minikompendium. Przyroda polska, Warszawa 2004, s. 236. Podobna wróżba dotyczy 

pojawienia się łosia w pobliżu zabudowań wiejskich: „Łosiu, czemu ty niebożę,/ Wioski wypatrujesz?/ 
Pewno łosiu, ty niebożę,/ Ciężką zimę czujesz” (Bo).

71 M. Morawski, L. Moroń-Morawska, Wielka encyklopedia pszczelarstwa, Bielsko-Biała 2014, s. 86–89.
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(por. Na świętego Pawła robak się na drugą stronę przewraca (25 I; Ad, Krz), to potocznie 
jako symptom zbliżającego się końca zimy traktowane jest pojawienie się much72, o czym 
wspomina przysłowie: Po świętej Agacie widzimy muchy w chacie (5 II). Na zbudzenie się 
innych owadów przyjdzie jeszcze poczekać: Na Zwiastowanie i robaczek i żmija z ziemi 
zmartwychwstanie (25 III; Ad, Ko, Krz).

Rzeczywiście, sytuacja w przyrodzie zmienia się końcem stycznia i na początku lutego 
– także w świecie ptaków. Na polach usłyszeć można skowronka, choć mało kto zauważa 
jego tak wczesny powrót: Pierwszą wiosnę skowronek śpiewa (Ko), (Święta) Agnieszka łaska-
wa – puszcza skowronka z rękawa (21 I; Ko, Ad), Święta Agnieszka wypuszcza skowronka 
z mieszka (21 I; Bo, Ko, Krz), Kiedy przyjdzie Agnieszka, skowronek zagrzeje kamyszka (21 
I; ad), Święta Agnieszka wypuści skowronka spod kamyszka (21 I; Bo), Jeśli święta Agnieszka 
wypuści skowronka spod kamyszka, to już zima na ziemi długo nie pomieszka (21 I; Brz). 
W drugiej połowie stycznia przylatuje także pliszka, o czym mowa w następujących porze-
kadłach: Jak przyjdzie święta Pryska, to przebije lód pliszka (18 I; Bo), Jak przyjdzie święta 
Agnieszka, przebije lód ogonem pliszka (Ko), Dzień świętej Agnieszki wypędza pliszki (21 I; 
Brz, Krz), Na świętej Agnieszki wylecą z wody pliszki (21 I; Ad, Krz), Gdy przyjdzie Agniesz-
ka, rozbije ogonem lód pliszka (21 I; Ad, Krz)73. Fakt tak wczesnego pojawienia się pliszki 
(zool. Motacilla alba) i skowronka (zool. Alauda arvensis) wiąże się z tym, że ptaki te są 
migrantami krótkodystansowymi – na zimę odlatują niezbyt daleko, zwykle do zachodniej 
i południowej Europy. Niemniej jednak ich pojawienie się sygnalizuje rolnikom, że nadszedł 
czas przygotowań do prac polowych: Jak skowronek zaświergoli, myśli chłop o roli (Ad, Krz).

* * *
Zaprezentowane w artykule porzekadła ujawniają, że w kulturze ludowej konceptualizacja 
czasu opiera się przede wszystkim na odniesieniu do zjawisk przyrodniczych, często koja-
rzone ze świętami liturgicznymi oraz skorelowane z pracami gospodarskimi. Obserwacja 
zachowań zwierząt (zapewne analogicznie do zjawisk zachodzących w świecie roślin) jest 
więc podstawowym kryterium umożliwiającym ludziom orientację w czasie i jego pomiar. 
Wyznacznikami są na przykład przyloty i odloty ptaków, ich gniazdowanie, wybudzanie 
się ssaków z zimowli, praca pszczół, wytyczające czas życia indywidualnego człowieka 
i jego codzienność. Obserwacja zjawisk zachodzących w świecie roślin i zwierząt służy 
wyznaczaniu czasu: punktem odniesienia oraz skalą pomiaru są regularnie powtarzające 

72 Pominąć tu trzeba chionobionty, które aktywne są właśnie zimą (np. pośnieżki – zool. Boreus, bezskrzydłe 
muchówki – zool. Chionea, korzenice dębowe – zool. Biorhiza pallida), chionofile, lubiące chłód, wystę-
pujące od jesieni i początkiem zimy (np. przedzimki – zool. Operophtera, zimówki – zool. Agriopis). Zob.:  
J. Razowski, Słownik entomologiczny, Warszawa 1987.

73 Porzekadła te zawierają także inną informację zgodną z ustaleniami przyrodników – o tej porze roku 
ornitolodzy najczęściej spotykają pliszkę właśnie nad wodą. Zob.: E. Dzienniak, Pliszka górska (Motacilla 
cinerea), [w:] Internetowy atlas ptaków, http://www.bird-watching.pl/index.php?/category/203 (dostęp:  
20 III 2014).
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się sytuacje przyrodnicze. Poszczególne porzekadła ludowe wiążą się przecież z jakimiś 
punktami orientacyjnymi (tu i teraz), rzadziej ujawniają postrzeganie czasu jako procesu, 
czegoś ciągłego (od – do). Opis jednostki czasu, jaką jest pora roku, odbywa się wyłącznie 
poprzez odniesienie do jakiegoś miesiąca lub dnia (zwykle święta, jego okolic – przed lub 
po74), natomiast dopiero powtarzalność zjawisk przyrodniczych i odnoszenie ich do kon-
kretnych dni bądź miesięcy pozwala na mówienie o cyklu czasowym („czasie zamkniętym”). 

Porzekadła ludowe, stanowiące swoiste teksty folkloru, są odbiciem realnej rzeczywi-
stości. Przytoczony materiał zdradza, że ludność wiejska na podstawie obserwacji zmian 
zachodzących w przyrodzie (a nie na podstawie „sztucznych” mierników – kalendarza, 
zegara itd.), porządkując poszczególne zjawiska, oceniając je i wyciągając z tego wnioski, 
organizuje swoją działalność – życie rodzinne, prace gospodarskie, polowe itd. Co ciekawe, 
nawet jeśli wyjaśnienia niektórych zjawisk przyrodniczych są naiwne, tzn. opierają się na 
legendach, gusłach, wierzeniach religijnych, bądź też wróżby i zabobony kreują, to jednak 
ściśle odpowiadają ustaleniom naukowym, odpowiadają tym samym momentom (punktom) 
czasowym. Niewątpliwie odnosi się to nie tylko do prawideł zoofenologii, ale też do praw 
panujących w świecie roślin, a może nawet i do zjawisk pogodowych.

74 Jak pisze Ludwik Stomma, „[c]ały świat wokół, »wszystkie dzienne sprawy« wieśniacze włączane były 
przez kulturę ludową w chrześcijański krąg sacrum. Owo włączenie nie wyczerpywało się przy tym 
w dziedzinie folkloru słownego, lecz w istotnym stopniu determinował postawę chłopów, ich stosunek 
do rozlicznych przedmiotów i zjawisk. By się o tym przekonać wystarczy wspomnieć choćby nabożny 
szacunek ludu dla »darów Bożych« – chleba krojonego na krzyż i podnoszonego z ziemi, jeżeli upadł 
[…], różnorakich płodów święconych uroczyście w dniach: Matki Boskiej Gromnicznej (2.02.) – wosk, św. 
Błażeja (3.02.) – jabłka, św. Agaty (5.02.) – sól, św. Walentego (14.02.) – len, św. Tomasza (7.03.) – chleb, św. 
Łazarza (27.03.) – ziele szakłaku, Przemienienia Pańskiego (6.08.) – owoce, miód, koper, św. Wawrzyńca 
(10.08.) – miód, masło, Matki Boskiej Zielnej (15.08.) – zioła pcftne i kwiaty, św. Rocha (16.08.) – bydło […]” 
(L. Stomma, Determinanty polskiej kultury ludowej XIX wieku, „Polska Sztuka Ludowa” t. 33, nr 3, 1979,  
s. 138). 



Czas obrzędu, obyczaju, 
opowieści

–
AGNIESZKA PRZYBYŁA-DUMIN

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ
MUZEUM ’GÓRNOśLĄSKI PARK ETNOGRAfICZNY W CHORZOWIE’
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Czas – kategoria odgrywająca w życiu człowieka niebagatelną rolę. Nauczyliśmy się go na 
różne sposoby odczuwać, dzielić i przeliczać, analizujemy zdarzenia dziejące się w jego 
określonych odcinkach. W naukach o kulturze, poddając tę wielkość refleksji, zwracamy 
uwagę na jego niejednorodność, waloryzację, która przenosi nas w sferę mitu, myślenia 
magicznego, różnic w odczuwaniu czasu świątecznego i powszedniego, rangi czasu po-
czątku. Echa tych zależności odnajdziemy także w innych opowieściach rodem z folkloru: 
legendzie czy podaniu – wychowywanie człowieka lub wyjaśnianie mu tajników rzeczywi-
stości, niejednokrotnie wymaga bowiem powrotu do czasu ustanowienia porządku rzeczy 
obowiązującego w danej kulturze (wówczas ma też najmocniejszą wymowę). Innym razem, 
realizując odmienne funkcje, opowieść przenosi słuchaczy całkiem blisko, przekazuje no-
winę, wskazuje aktualny problem. Wykorzystując tę konwencję, ze znaczącą skutecznością 
ostrzega przed mogącymi grozić im niebezpieczeństwami. 

Skutkiem waloryzacji czasu – nieodłącznego elementu myślenia magicznego, które, 
obok prawa podobieństwa i styczności (a w konsekwencji chociażby nadawania słowom, 
pewnym przedmiotom, kolorom czy kształtom mocy sprawczej), uznawania niejednorod-
ności przestrzeni, antropomorfizacji rzeczywistości pozaludzkiej, kształtowało i nadal 
kształtuje wizję świata – jest nadawanie znaczenia wyznaczanym w jego ramach granicom. 
W kulturach tradycyjnych nie był on postrzegany jako jednorodny. Pewne rzeczy powinno 
się robić o określonej porze, innych godzin unikać. Zasadniczo „przeciętny zjadacz chleba” 
powinien był się ich wystrzegać, znający się na rzeczy mógł jednak wykorzystać szczególne 
prawa, które wówczas obowiązywały. 

Za przykład niejednorodności może posłużyć doba. Nawet jeśli wszystkie inne godzi-
ny są dziś odczuwane jako jednakowe, północ wskazywana jest jako wyjątkowa – godzina 
duchów. To jedna z granic. Według niektórych przekazów podaniowych także w południe 
mogło się zdarzyć coś niezwykłego – pracującego wówczas w polu mogła zaatakować po-
łudnica1. Południe zatem to kolejna symboliczna granica. Z zapisów praktyk i wierzeń 

1 Por. D. Simonides, Śląski horror. O diabłach, skarbnikach, utopcach i innych strachach, Katowice 1984,  
s. 7, 26; D. Simonides, J. Hajduk-Nijakowska, Opowiadania ludowe, [w:] Folklor Górnego Śląska, red. D. Si-
monides, Katowice 1989, s. 398-400. „Nasi przodkowie wiedzieli, że w lecie nie powinno się w południe 
pracować w polu. Niektóre opowieści precyzowały – między południem a trzynastą. Należało wówczas 
schronić się w cieniu lub mieć nakrycie głowy. Dlaczego? Ponieważ o tej porze na polach grasowała po-
łudnica. Kogokolwiek spotkała, wdawała się w bójkę, a śmiertelnik nie miał co liczyć na jej pokonanie, 
najczęściej wkrótce odchodził w cierpieniach. My wiemy, czym była owa południca – udarem słonecz-
nym. Nasi przodkowie zaobserwowali, że pracujący w południe w polu chorowali i umierali, a wedle ich 
przekonań człowiek dzielił świat z licznymi innymi istotami – przychylnymi, jak uboża, jak i szkodliwy-
mi, jak utopce, zmory czy strzygonie. Ta wiara sięgała czasów przedchrześcijańskich i dopiero XX wiek 
przyniósł jej kres. Póki to nie nastąpiło, wiele niezrozumiałych zjawisk było wyjaśnianych ingerencją 
niewidzialnych istot – demonów. Czy to jednak temperatura, czy południca – najważniejsze, że działało. 
Obserwacja była prawidłowa, zalecenie także, zatem podstawowa funkcja – ostrzeżenie i ochrona przed 
niebezpieczeństwem także zrealizowane”.
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magicznych wiadomo, że pewne czynności należało wykonać o świcie (np. zbierać zioła 
lecznicze), innych wystrzegać się po zmierzchu (np. przynoszenia wody ze studni). Północ, 
południe, świt i zmierzch stanowią owe czasowe granice w ramach doby (dodać należałoby 
15:00 i 3:00 na pamiątkę śmierci Chrystusa). Są momentami mediacji między jedną rzeczy-
wistością a drugą. Wówczas transcendentne siły zyskiwały większą moc, dlatego z reguły 
należało być ostrożnym. Jednak w tych granicznych momentach pewne zabiegi mogły być 
szczególnie skuteczne i właśnie wtedy należało je wykonywać. Przykład stanowić mogą 
następujące zalecenia lecznicze: 

By pozbyć się „zimnicy” (febry), należy „w Wielki Czwartek o wschodzie i o zachodzie słońca 

oblać się zimną wodą na brzegu rzeki”, [n]a moczenie nocne: „Pójść o północy na brzeg jeziora 

(rzeki) i obmyć sobie twarz”2.

Również w cyklu rocznym ujawniają się znaczące momenty graniczne. Najważniejszy-
mi z nich były momenty przesileń – letniego i zimowego, a także równonocy – wiosennej 
i jesiennej. Właśnie w tych dniach ustanawiano doniosłe święta: Inti Raymi – Święto Słoń-
ca, sięgające czasów Inków, ale też słowiańskie sobótki (24 czerwca), rzymskie Saturnalia, 
germańskie święto Jul czy Uttarayana w Indiach pół roku później. Kościół chrześcijański 
właśnie w tych okresach wyznaczył najważniejsze ze swoich świąt, chcąc schrystianizować 
wcześniejsze – pogańskie: podczas przesilenia zimowego obchodzimy Boże Narodzenie; 
w okolicach równonocy wiosennej – Wielkanoc, jesiennej – dożynki, od dawna niepozba-
wione obecności elementów chrześcijańskich; noc kupały stała się nocą świętojańską. Te 
momenty przełomowe roku były dla kultur tradycyjnych bardzo ważne. Do dziś w kultu-
rach plemiennych podczas najważniejszych obrzędów odtwarza się wydarzenia mające 
miejsce u zarania dziejów; wydarzenia, o których opowiada mit. Wykonuje się wówczas 
odpowiednie obrzędy, aby świat mógł trwać nadal w niezmienionym, bezpiecznym dla czło-
wieka kształcie, bowiem bez tego symbolicznego wstawiennictwa nie byłoby to możliwe. 
Rdzenni mieszkańcy Australii – Aborygeni – wierzą, że tylko dzięki ciągłemu wyśpiewywa-
niu świata od nowa, wykonywaniu pieśni stworzenia, może on nadal istnieć3 – to przeko-
nanie o możliwościach sprawczych oraz odpowiedzialności, która spoczywa na barkach 
człowieka, nie jest obca także naszej kulturze. Aby podać bliższy naszym doświadczeniom 
przykład, posłużyć się można zwyczajem topienia marzanny. Dziś jest to zabawa odtwa-
rzana z okazji tzw. dnia wagarowicza lub pod wpływem animatorów-regionalistów. Daw-
niej był to niezwykle ważny zabieg magiczny. Bez jego wykonania – zatopienia zła, śmierci 
i przyniesienia dobra, życia w postaci gaika – w przekonaniu naszych przodków wiosna 
mogłaby nie nastąpić. Taki gest ze strony człowieka był niezbędny, aby następna pora roku 
mogła nadejść4. Było to równie ważne dla przetrwania człowieka (bez ożywienia przyrody 

2 L. Stomma, Antropologia wsi polskiej XIX wieku, Warszawa 1986, s. 99-100.
3 Por. Mitologia świata. Bogowie, przedstawienia, motywy, red. A. Cotterell, Warszawa 2007, s. 234-247.
4 Por. A. Zadrożyńska, Światy, zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce, Warszawa 2000, s. 96-97.
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nie przeżyłby przecież), jak wiele przykładów zabiegów wykonywanych dla zapewnienia 
urodzaju: obrzędowych „skoków na len, na żyto”, wykonywanych w środę popielcową, 
stawiania na polach w niedzielę wielkanocną krzyżyków wykonanych z opalonej w poświę-
conym ogniu palmy wielkanocnej, rozrzucania resztek wieczerzy wigilijnej wokół drzew 
owocowych5.

Należy również podkreślić różnicę między czasem świętym a czasem codziennym, któ-
ra jest odczuwana w kulturze tradycyjnej znacznie bardziej niż ma to miejsce w społeczeń-
stwie ponowoczesnym. Nadal nieobca jest jednak osobom religijnym. Otóż czas codzienny 
to czas historyczny, liniowy. Chwile przemijają jedna za drugą, odchodzą w przeszłość i już 
nigdy nie stają się na powrót teraźniejszością. Zupełnie inaczej jest z czasem świętym. Ten 
jest cykliczny, odnawialny, odwracalny. Wchodząc w czas świąteczny, cofamy się do czasu 
początku, do aktu założycielskiego, stojącego u podwalin danego święta, do czasu mitu: 

Religijne uczestniczenie w jakimś święcie zakłada wyjście ze zwykłego trwania czasowego, 

celem włączenia się w czas mityczny, reaktualizowany przez owo święto6. 

W przypadku chrześcijaństwa, za sprawą ustanowionych świąt, co rok Chrystus rodzi 
się po raz kolejny i ponownie umiera i zmartwychwstaje, poświęcając się dla zbawienia 
wiernych. W kulturach plemiennych także jest to powrót do czasu początku. Do momen-
tu, w którym powstał świat, pojawiło się Słońce, narodził się człowiek. Opowiadając mit, 
wykonując obrzęd, stwarza się świat na nowo, podtrzymuje jego istnienie, odtwarza akt 
stworzenia, dzięki czemu może on istnieć dalej: 

[U]pamiętnienie aktu stworzenia [które] było w istocie reaktualizacją kosmogonii, znajdujemy 

zarówno w obrzędach, jak i w formułach wypowiadanych w trakcie ceremonii7. 

Odnawia się go i jednocześnie czyni wolnym od błędów, następuje „odrestaurowanie pra-
czasu, czasu czystego, tego, który istniał w chwili stworzenia”8. Świat znowu staje się młody, 
słońce nadal będzie wschodzić, człowiek będzie bezpieczny. Odtworzenie mitu, opowiedze-
nie świata na nowo, umożliwia jego trwanie a ludzkości przeżycie: 

Czas święty, mityczny, ustanawia także czas egzystencjalny, historyczny, jest bowiem jego 

wzorcem9. 

5 Por. J. Pośpiech, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole 1987, s. 56, 155-166, 168; B. Ogrodowska, 
Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2004, s. 112, 118-122; Świat naszych przodków. Tradycje 
zimowego cyklu obrzędowego, oprac. A. Przybyła-Dumin, Czechowice-Dziedzice 2012, s. 83, 327. Badania 
terenowe obrzędowości dorocznej w gminie Czechowice-Dziedzice w latach 2007-2014.

6 M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Zbiór esejów, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970, s. 89.
7 Tamże, s. 96.
8 Tamże.
9 Tamże, s. 105.
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Inne gatunki słowne folkloru także sięgają po ów praczas. Przykład w tym względzie 
stanowić może legenda – pełniący przede wszystkim funkcje moralizatorską gatunek epicki, 
którego kanwą jest niezwykłe wydarzenie (cud) lub życie (model świętości), dokonywane 
za sprawą osób boskich oraz świętych, który szczególnie w swej odmianie o charakterze 
ajtiologicznym, czas akcji przesuwa do stworzenia świata oraz momentu ustanowienia 
praw chrześcijaństwu właściwych – okresu życia i działalności Jezusa. Czasu początku – 
kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka, ustanawiania wartości, 
obyczajów, zasad – kwestii uniwersalnych, dotyczących każdego członka danej społeczności. 
Opowieści te konstytuują dwa czasy: prapoczątków – kosmogonii, kiedy tworzony jest świat 
oraz kreacji, która trwała po powstaniu świata10 (kreacje „niższego rzędu” mogą następować 
podczas wędrówki osób świętych)11.

Legendy są odbierane przez ich nosicieli jako historie prawdziwe, dlatego też czas akcji 
jest w nich „intencjonalnie historyczny”12. Bohaterami tych opowieści są istoty pochodzące 
z tradycji biblijnej: Bóg, Jezus, Matka Boska, święci, diabły, anioły, będące z reguły posta-
ciami pierwszoplanowymi, działającymi obok zwykłych śmiertelników oraz zwierząt, peł-
niących najczęściej rolę obiektów ich aktywności13. Za sprawą działalności tych pierwszych 
rzeczywistość ulega zmianie, a jej skutki odczuwamy także i dziś (a konkretnie w teraźniej-
szości charakteryzującej moment przekazu): świat istnieje, pająków nie wolno zabijać, osika 
drży, brzoza ma biały pień, należy pomagać bliźniemu w potrzebie14. Charakterystyczne 
dla tego typu opowieści kontynuowanie analizy stworzenia świata świadczy o ogromnym 
zapotrzebowaniu na wyjaśnienia bardziej szczegółowe, niż oferowały to biblijne przekazy 
o kosmogonii, opisujące sześć dni genesis15. 

Objaśnianie rzeczywistości przez wskazywanie jej „początków” jest istotnym rysem 
ludowego pojmowania historii, czego świadectwa dostrzec można w tysiącach opowieści 
ustnych16. Trzeba podkreślić, że charakter ajtiologiczny wykazują wątki zaliczane do róż-
nych gatunków prozy folklorystycznej. Pojawia się on w legendach, podaniach, bajkach 
zwierzęcych, anegdotach. Otwartym pozostaje pytanie, czy nie należałoby tych opowieści 
rozpatrywać jako jednego, odrębnego gatunku zbliżonego poprzez swe funkcje i charakter 
do mitu17. Ajtiologizm jest kategorią myślenia mitycznego, można go interpretować jako 

10 Por. A. Mianecki, Stworzenie świata w folklorze polskim XIX i początku XX wieku, Toruń 2010, s. 46.
11 Tamże, s. 68-78.
12 Por. E. Kosowska, Legenda. Kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej, Wrocław 1985, s. 128.
13 Por. A. Mianecki, Stworzenie świata…, s. 56.
14 Por. Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Bajka ludowa, legenda, anegdota. Materiały, oprac. A. Przy-

była-Dumin, Chorzów-Katowice 2013, s. 165-178.
15 Por. E. Balzamo, Opowieść ajtiologiczna. Trzy aspekty, przeł. P. Grochowski, „Literatura Ludowa” 2005,  

nr 6, s. 36.
16 Por. R. Sulima, Wieczność – biografia – historia (o ludowych podaniach historycznych – niefolklorystycznie), 

„Literatura Ludowa” 1989, nr 2, s. 15.
17 Por. A. Mianecki, O mityczności ludowych opowieści ajtiologicznych, [w:] Genologia literatury ludowej. 

Studia folklorystyczne, red. A. Mianecki, V. Wróblewska, Toruń 2002, s. 129-138.
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pewien typ rozumowania, postawę wobec świata, dyspozycję poznawczą18. Ryszard Tomicki 
pisze: 

Główną cechą społecznie utrwalonej wizji przeszłości był etiologizm, w którym właśnie prze-

jawiał się ścisły związek między wydarzeniami »bardzo dawno« a aktualną rzeczywistością. 

Podstawowym bowiem pytaniem, jakie stawiano aktualnemu porządkowi, było pytanie o po-

czątek jego elementów. Okoliczności, w jakich zostały one powołane do istnienia, determino-

wały ich naturę i określały jednoznacznie miejsce w strukturze świata. W istocie można więc 

mówić o głębokiej potrzebie oznaczenia (w sensie semiotycznym), nazwania i przypisania 

określonego sensu każdemu […] szczegółowi krajobrazu i każdej „odległości” społeczno-kultu-

rowej. Z kolei owe aktualnie istniejące elementy uważane były za świadectwa czy też dowody 

autentyczności, prawdziwości posiadanej przez grupę wiedzy o przeszłości. Ów etiologizm 

stanowił równocześnie formę uznania przeszłości za czas wartości wyższych19. 

Opowieści o charakterze ajtiologicznym oferowały możliwość „opanowania rzeczy-
wistości poprzez przekształcenie i nazwanie jej części składowych – ten twórczy i jedno-
cześnie porządkujący i klasyfikujący proces sprzyjał wytwarzaniu poczucia pewności. Kto 
prezentował wyjaśnienie tego czy tamtego fenomenu, zdobywał pozycję pana rzeczywi-
stości”20. 

Czas „początku” i ustanawiania porządku rzeczy sygnalizowany jest już w formułach 
inicjalnych:

Jezus chodził po świecie [...].

Był taki mąż, tacy biedni ludzie tam mieszkali, nie, i bogaci. I szed Pan Jezus tak sobie między 

ludźmi, no i chciał wypróbować jacy oni dobrzy są.

No było takie, jak święty Piotr chodził z Panem Jezusem po ziemi.

18 Por. E. Serafin, Ludowe opowiadanie ajtiologiczne, [w:] Genologia literatury..., s. 119-120.
19 R. Tomicki, Kultura – dziedzictwo – tradycja, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, red. 

M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, Wrocław 1981, s. 360.
20 E. Balzamo, Opowieść ajtiologiczna..., s. 35-36. Zob. też: E. Serafin, Ludowe opowiadanie ajtiologiczne…, 

s. 119: „Pamięć w kulturze ludowej podlega podobnym [jak w przypadku myślenia mitycznego – A.P-D.] 
mechanizmom jakościowej hierarchizacji epok czasowych, również bowiem w ludowym uniwersum 
wszystko, co istnieje, musi mieć swoje «zaczepienie» w mitycznej »dawności«, zaś »dawność to nie prze-
szłość« miniona, ale nadal »cieleśnie« obecna. Posiadanie własnej wiedzy o początkach i przyczynach 
aktualnego stanu rzeczy było więc koniecznym warunkiem budowania trwałej i spójnej wizji świata 
społeczności wiejskiej. Dzięki znajomości okoliczności, w jakich powstał konkretny fragment bytu, stawał 
się on zrozumiały, czytelny; posiadał swoje miejsce w strukturze świata, określoną naturę, nacechowanie 
aksjologiczne oraz podlegał oczywistym – wedle porządku mitycznego – uwikłaniom w rozmaite współ-
zależności”.
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Jak Pan Jezus chodził po ziemi, to wiadomo nam, bo sie uczymy i wstępowoł do ludzi z tak 

zwaną wizytą nieproszoną. 

Jak Pan Jezus sie mioł narodzić i była tako przepowiednia, że przyjdzie król na ziymie, że 

bydzie król taki nad królami [...]. 

Kiedy Herod wydał rozkaz, żeby wszystkie niemowlęta zabijać [...]. 

Podczas ucieczki do Egiptu Józef zauważył [...]. 

To opowiadanie dotyczy dzieciństwa Pana Jezusa. Pan Jezus, jako malutkie dzieciątko [...].

To opowiadanie można nazwać „Uratowane kłosy”. Za czasów Pana Jezusa ludzie nie szano-

wali chleba, nie szanowali zboża [...]. 

Pan Jezus chodził po ludziach w odwiedziny […]21.

W przypadku legend o charakterze ajtiologicznym na początku wypowiedzi może po-
jawić się pytanie, na które odpowiedzią będą przedstawiane wydarzenia lub opis sytuacji, 
która dzięki boskiej interwencji uległa zmianie:

O tym Panie Jezusie i Judaszu, bo dlaczego, dlaczego zawsze pada deszcz, jak żołnierze mają 

manewry [...]. 

No, wiem skąd, na przykład, pies, dlaczego pies ma zimny nos.

Pan Bóg stworzył świat, ale te ptaki były wszytkie jednakowego koloru [...]22.

W zakończeniu natomiast najczęściej znajdujemy formułę eksplikującą przyczyny ist-
nienia określonych zjawisk lub kwitującą wyjaśnienie zawarte w tekście:

[...] A pajączek wszedł w historię bożonarodzeniową i dlatego też na choinkach wiesza sie 

takie złote albo srebrne lamety, włosy anielskie, które swym wyglądem przypominają właśnie 

pajęczyne, która przy księżycu, przy świetle księżyca błyszczała, mieniąc się blaskami. 

[...] a Jezusek, malutkie dziecko, uszczęśliwiony, że osiołek sie zgodził, pobłogosławił go i od 

tego czasu osiołek nosi znak krzyża na sierści. Albo na piersi albo na grzbiecie, nie pamiętam.

21 Proza folklorystyczna u progu XXI wieku. Bajka ludowa, legenda…, s. 165-178. Wszystkie przykłady formuł 
oraz wątków pochodzą z opowieści zapisanych podczas badań terenowych w Zagłębiu Dąbrowskim w la-
tach 1999-2004.

22 Tamże.
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[…] I od tego czasu liście osiki drżą prawie cały czas. A brzoza, która ukryła świętą Rodzinę 

otrzymała w podziękowaniu piękny biały pień. 

[…] I teraz tak sie właśnie zrobiło i ten koń ciągle je, nienajedzony za kare.

[…] to jabłko ma w ustach i połknął cały ten ogryzek i on tu został mu w gardle.

[…] Jes ta legenda, że grzyby rosną z tego wyplutego placka, co Piotr wypluwoł, no. I ludzie 

jedzą, a to był placek niedopiecony. 

[...] I ten właśnie ptak, który nie stał w kolejce, który sie nie cisnął do kolejki, on był ten naj-

ładniejszy pomalowany, bo wszyckiemi kolorami został pomalowany, powycierane pędzle ino 

były na niem, no. Jo nie moge se przypomnieć, jak sie to, taki nieduży ptak i jes bardzo piękny23.

Podanie (przede wszystkim w odmianie wierzeniowej) pełni odmienne funkcje, loka-
lizacja czasowa jest zatem zgoła inna. Jest to opowieść będąca w odczuciu przekazujących 
relacją z rzeczywistych zdarzeń, prezentująca historię, która miała przydarzyć się kon-
kretnym ludziom w określonym miejscu i czasie, relacjonująca fragment historii danego 
obszaru lub spotkanie bohatera ludzkiego z istotą lub zjawiskiem o charakterze nadprzyro-
dzonym. Podanie przekazuje prawdy bliższe czasowo narratorom, zaś w przypadku podań 
lokalnych i wierzeniowych, mogące zdarzyć się tu i teraz. Kiedyś powszechnie, dziś już 
w mniejszym stopniu, ostrzegało przed niebezpieczeństwami i informowało o aktualnie 
unaoczniających się wydarzeniach. Dlatego uobecnia się w nim czas lokalny, bieżący, to, co 
się dzieje dzisiaj (opowieści klasyfikowane do podań czasem cofają czas bliżej ważnych wy-
darzeń „pierwszych”, coś dla danej społeczności ustanawiających24, wyjaśniając chociażby 
nazwy miejscowe, większość jednak będących w przekazie informuje o teraźniejszości25).

23 Tamże.
24 Por. Nie wszystko bajka. Polskie ludowe podania historyczne, oprac. J. Hajduk-Nijakowska, Warszawa 1983, 

s. 9. Zob. też. J. Hajduk-Nijakowska, Temat śpiącego wojska w folklorze polskim. Próba typologii, Opole 
1980, s. 202 – idealizacja i schematyzacja „sprzyja obrazowemu i konkretnemu przedstawieniu minionych 
wydarzeń, które przywołuje się zazwyczaj w celach »wychowawczych«, ukazania wzorcowych, przykła-
dowych sytuacji” (tamże, s. 201); „W centrum zainteresowania ludowej pamięci historycznej „znajdowały 
się zawsze jednostki wybitne, wyrastające ponad przeciętność, zdolne do heroicznych czynów; przy czym 
naturalnie dokonująca się w toku rozwoju społeczno – kulturowego selekcja jednostek odzwierciedla-
ła zawsze najżywotniejsze w danej grupie wartości i wzorce osobowe. Choć wybór owych bohaterów 
w poszczególnych regionach Polski jest różny, łączy ich wszystkich cel działania. Występują oni zawsze 
w obronie danej grupy, przysparzają jej chwały, lub są po prostu przychylnie do niej nastawieni. Tak 
więc obok przodków danej społeczności znajdą się w tym gronie zbójnicy (jak np. Janosik, Ondraszek czy 
Proćpak), królowie (np. Sobieski, Łokietek, Chrobry, Jadwiga, Napoleon), wodzowie (Kościuszko, Chodkie-
wicz, Czarnecki), a nawet cały poczet »dobrych panów« (np. Kaniowski). Często jednak poza przywołanym 
w tradycji ustnej imieniem nic więcej nie łączy danej postaci z jej realnym, historycznym prototypem” 
(tamże, s. 201).

25 Jeszcze większą aktualnością charakteryzują się wątki należące do legend miejskich, które zwykle tracą 
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Podanie wskazuje na kwestie aktualne, tu i teraz ważne, znaczące i groźne, ostrzega 
przed tym, co może dopaść słuchaczy w każdej chwili, a nie było rzeczywistością dawno 
temu – wymiar wychowawczy także się w nich uwidacznia, bardziej jednak na poziomie 
codziennych zachowań, a nie systemu wartości, do którego odwołują się opowieści z czasów 
początku (bądź bezczasu, jak w przypadku bajki26) – pewne prawa obowiązują bowiem od 
„zawsze”, w tradycyjnej kulturze te są najcenniejsze.

Podanie powstaje z trzech powodów: potrzeby wyjaśniania pewnych faktów (często 
przyjmuje wtedy formę podania ajtiologicznego), powstając z i rosnąc wokół jakiegoś au-
tentycznego wydarzenia (np. podania historyczne i lokalne), a także wynikając z przeżyć, 
doświadczeń (często przybiera formę podania wierzeniowego)27. Czas jest w nim obecny 
i odczuwalny. Jedną z najważniejszych cech tego gatunku jest, jak wspomniano wyżej, jego 
aktualność – oznaczająca przede wszystkim społeczną żywotność treści. Tylko ten temat, 
który podejmuje ważną w określonej chwili i środowisku problematykę, może przyjąć 
strukturę gatunkową podania. Wykształca się ono bowiem w trakcie przebiegu społecznej 
komunikacji. Specyfiką ludowego pojmowania przeszłości jest teraźniejsza perspektywa, 
dlatego: 

[…] w podaniu znajdą się tylko te wydarzenia z przeszłości, które posiadają aktualne znacze-

nie, czyli wiążą się z grupą istniejącą obecnie. Dlatego też podanie spełnia rolę określającą 

ramy czasowe danej społeczności i prezentuje na każdym jej etapie rozwoju aktualną pamięć 

społeczną tej grupy. Nic więc dziwnego, że repertuar treści historycznych, obecnych w poda-

niu, ulega zmianie. Cecha historyczności podania jest bowiem jego cechą wtórną, a wynika 

bezpośrednio z jego aktualności. [...] Zjawiska aktualne, niejasne czy niezrozumiałe, podda-

wane zostają folklorystycznemu procesowi interpretacji, do którego – w oparciu o panujące 

w danej społeczności reguły myślenia – wykorzystuje się funkcjonujący współcześnie zbiór 

schematów fabularnych. Aktualność podania implikuje również jego konkretność28. 

Początek opowieści bywa zaznaczany prostym przedstawieniem czasu lub miejsca 
akcji, a także prezentacją bohatera, które miewają charakter „dowodowy”, uwierzytel-
niający. Ponieważ istotna jest wiarygodność przekazu, narrator precyzuje czas i miejsce 
wypadków podkreślając prawdziwość i aktualność treści (podobnie jak ma to miejsce 

„świeżość” przed upływem miesiąca. Za pomocą tego gatunku przekazywana jest nowina – przed tym co 
nowe, nieznajome ostrzegają. One również w określony sposób są lokalizowane w czasie. Zob. D. Czuba-
la, Opowieści z życia. Z badań nad folklorem współczesnym, Katowice 1985, s. 85-86; Tenże, Współczesne 
legendy miejskie, Katowice 1993, s. 125-133.

26 W bajce, którą cechuje dążność do uniwersalizmu i przekazywania takich prawd, obowiązuje nieokreślo-
ny bezczas. Bajka jest jednak odbierana jako opowieść nieprawdziwa. W tych natomiast, które uznawane 
są za relacje z wydarzeń rzeczywiście mających miejsce, kategoria czasu zostaje dookreślona. 

27 Por. International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore, vol. II: Folk Literature (Germa-
nic), ed L. Bødker, Copenhagen 1965, s. 255–258.

28 J. Hajduk-Nijakowska, Temat śpiącego wojska..., s. 230-231. 
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w opowieści wspomnieniowej czy legendzie miejskiej – kolejnych gatunkach prezentu-
jących w odczuciu opowiadających prawdę). Jako opowieść darzona wiarą pełni swoje 
funkcje najskuteczniej:

No, a w ogóle, jak już przyjdzie rocznica śmierci mojego dziadka [...].

No, jeszcze jest taka jedna przypowieść o Wszystkich Świętych, że na Wszystkich Świętych [...]. 

Mnie sie na przykład zdarzyło, u nas w domu [...]. 

Ja wam coś powiem, historie z naszego sąsiedztwa [...]. 

Wiem, jak mówili w Byndziniu, jak, był budynek, tam, jak to tramwaj szed na Czelackom, 

na Grodziec, bo to prawie, co tyn szpital tu był [...]. 

A chodzi o to, że raz, to wie pani, tyż takie miałam zdarzynie [...]. 

Jest taka piękna opowieść właśnie o królu Kazimierzu Wielkim [...]29. 

W podaniach ujawnia się również znaczenie przypisywane czasowym i przestrzennym 
granicom, bowiem często to właśnie ich przekroczenie sprowadza niebezpieczeństwo (spo-
tkanie z nieznanym zjawiskiem, istotą demoniczną). „Granicami”, których przekraczać nie 
należy, mogą być także zasady społecznego funkcjonowania – w tym znaczeniu będzie to 
przekroczenie tradycyjnego zakazu (przeklinanie w kopalni, mówienie źle o zmarłym, nie-
spełnienie obietnicy) czy nakazów moralnych (cudzołóstwo, morderstwo)30. Stanowią więc 
przykład opowieści jednocześnie informacyjnej, ostrzegawczej i wychowawczej – wskazują, 
jak należy postępować lub czego się wystrzegać, aby czuć się bezpiecznym.

Inne sekwencje traktują o kontakcie ze światem nadprzyrodzonym, zawierają reakcję 
bohatera na zaistniałą sytuację oraz opis szczęśliwego zakończenia, kiedy to dzięki okre-
ślonemu zabiegowi zwycięża bohater ludzki i zjawa odchodzi, cierpiący zostaje uleczony, 
a pokutujący duch wybawiony lub, co w przypadku podań zdarza się znacznie częściej, 
relacja opisuje tragiczny finał i przegraną człowieka, która objawia się ucieczką, przeżytym 
strachem, bądź też inną doznaną krzywdą:

29 Proza folklorystyczna u progu XXI wieku…, s. 26-86.
30 Por. L. Stomma, Antropologia…, s. 163–164. Zob. też: D. Kadłubiec, Utopiec jako znak, „Literatura Ludowa” 

2006, nr 6, s. 63-64: „Na granicy zawsze dzieje się coś niezwykłego z tej racji, że spotykają się tu dwa światy, 
których cechy się tutaj przenikają. Dlatego wszystkie demony czy półdemony pojawiają się na moście, 
ławie, na miedzy, drodze, o północy, w południe. Graniczność tych postaci zaś sprawia, że mają charakter 
hybrydowy, tzn. posiadają znamiona obu przestrzeni, czyli naszej, człowieczej, i obcej, nie-człowieczej, 
rozpościerającej się po przeciwnej stronie granicy”.
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No, a jak tu przecież mąż mój umarł, nie, bo nagle umarł. Pracowoł, bo wszystko w porządku, 

ale było nogłe takie. Pojechaliśmy po niego do Panewnik, a w międzyczasie, mieliśmy dziecko 

małe (ta córka, co jest dzisiej, w Dąbrowie mieszka), myśmy poszli na pole, a ona z dzieckiem 

tu, a jeszcze były dzieci od ty starszy córki, dwie dziewczynki momy, bliźniaki mamy, to ona 

z dzieciami, a my w pole. Przychodzi godzina południe i patrzy, masło było na stole, a to ma-

sło z tego, na grzejnik, ze stołu zesunęło ji to. One strach, bo ona sie bardzo boi, wzięła tego 

zesunęło. Tak sie to, to ona to wzięła położyła, znowuż. No wtenczos jom strach, łap dzieci 

i na pole, mówi:

— Stroszo – no. 

To jak tego, to przecież mówiła: 

— Tato, żebyś mie nie tego, nie straszoł31. 

Sobie len siali, ona oprawiała tyn len, potym robiła płótna, sama wybieliła. Miała całe kupa 

płótna narobione, nie. Prześcieradła szyli, kiedyś i suknie, różne ubrania, no nie było tak 

ubrań takich, jak teraz, jak ktoś biedny nie mioł za co kupić. I óna sobie powiedziała, że jej 

do trumny mają dać płótno. Ona zapracowała sobie na to płótno! A te sknery dały jej papier, 

środek wyłożony tej trumny i zadowolyni. I wiecie co? Nie wiem, jak sie to skończyło, ale długi 

czas ino chrobotało tym papiórym. Całe noce słyszeli tylko taki szum tego papieru. Nie wiem, 

czy dali na msze, czy co zrobili, nie wiem, ale tak sie właśnie działo32.

Czas jest zatem kategorią zdecydowanie bardziej skomplikowaną, niż w pierwszym 
momencie refleksji mogłoby się wydawać. Odczuwanie rzeczywistości, w tym czasu, jest 
różne w zależności od języka i kultury, z jakimi mamy do czynienia (obecność czasu prze-
szłego, teraźniejszego i przyszłego bądź ich brak czy inna konfiguracja rzutują na sposób 
postrzegania rzeczywistości). Odmienną wymowę zyskują także wykorzystujące różniący 
się typ lokalizacji w czasie opowieści obecne w przekazie ustnym. Spoglądając nań z per-
spektywy ludzkiego życia, można stwierdzić, że jest to przede wszystkim czas zbyt krótki, 
ograniczony – nie wiadomo, jak bardzo, ale niewątpliwym jest, że z pewnością ten okres, 
w którym żyjemy, jest niewielkim odcinkiem, zwłaszcza gdy uwzględnimy istnienie naszej 
planety czy wszechświata. Z drugiej strony jest niemal wiecznością w porównaniu z długo-
ścią życia wielu innych istot zamieszkujących ziemię. Dzięki wracaniu do czasu początku 
w obrzędach, obyczajach czy opowieściach poszerzamy okres obejmowany przez nasze 
życie o ten, który zdoła objąć nasz umysł, dzięki czemu nie chwilę spędzimy, a tyle lat, o ile 
nasza wyobraźnia przenieść nas zdoła – nawet wieczność. Teraźniejszość staje się niezmier-
nie długa przez bezczasowość języka bądź ciągłe sięganie w trakcie jej trwania w głębiny 
przeszłości czy meandry przyszłości. 

31 Proza folklorystyczna u progu XXI wieku…, s. 36.
32 Tamże, s. 38.
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Увод
Историята на Израел условно може да се раздели на два периода – номадски и дър-
жавен. Изследователите спорят доколко първият изобщо е съществувал, защото 
археологическите находки подкрепят тезата, че евреите са били обикновено хана-
анско племе. Библейският текст обаче разказва множество истории за странства-
не в търсене на място под слънцето. Достигането, превземането и култивирането  
на „Обетованата земя” не изглежда да е била лека задача, независимо (а и въпре-
ки) божията помощ. Последвалите години на борба за оцеляване и утвърждава-
не изглеждат много далече от обещанията за „[...] големи и хубави градове, които  
ти не си съградил, и къщи пълни с всякакви блага, които не си напълнил, и изко-
пани кладенци, които не си изкопал, лозя и маслини, които не си насадил”1. Според 
текста малко по малко израелтяните възприемат властовите отношения на околни-
те племена и създават държава. Нещо повече, те напълно преосмислят поведението  
си към земята – обещаната и чуждата. Откриването на личното пространство по-
ставя по нов начин границите свое/чуждо, съответно сакрално/профанно. В 3 Царе2 
четем за повторното изграждане на град Йерихон, същият онзи град, който Исус 
Навиев превзема, разрушава и прокълнава3.

Независимо дали библейският разказ е исторически коректен, изграденият об-
раз на странстващите евреи е важен обект за изследване. В този текст ще опитаме  
да проследим преосмислянето на „загражденията” в еврейската Библия, като започ-
нем от Еденската градина и завършим със връщането от вавилонския плен (книгите 
Ездра и Неемия). Двете събития са основополагащи за разбирането на израелтяните 
за сакрално пространство.

Ще бъдат анализирани шест ключови събития – изгонването от Еденската 
градина, разговорът на Моисей с Бог на планината Хорив, моделът на скинията, 
изграждането на Соломоновия храм, завземането на Йерихон и възстановяването 
на Йерусалим. За целите на изследването е използвано второто ревизирано издание  
на Славейковия превод на Библията, всички цитати са взети от www.biblegateway.
com4.

Напускане на сакралния център
Първите глави в Битие съдържат всички особености, характерни за космогони-
ческите митове. Разграничаването на светлината от тъмнината и изграждането  
на физически свят са основополагащите действия, с които демиургът заявява своята 
позиция като върховен господар. Създаването на последното творение е съпътствано  
с още едно важно дело, насадена е градина на изток от Еден, която да служи за дом 

1 Второзаконие 6:10-11.
2 3 Царе 16:34.
3 Исус Навиев 6:1-27.
4 http://www.biblegateway.com/versions/?action=getVersionInfo&vid=21 (10 IV 2010).
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на човека. Това пространство е особено, в него се случват първите културни ритуали. 
Там Адам и Ева получават указания как да поддържат космоса:

Плодете се и размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над мор-

ските риби...5 

и какво да не вършат: 

...от дървото на познаване доброто и злото, да не ядеш от него...6.

Оставяме настрана дискусията на кого точно Бог дава тази заповед, защото и двама-
та са я познавали. Втора глава на Битие ни разказва в ретроспективен план още едно 
важно нещо – наименуването на живите същества. Даването на име е комплексен 
ритуал в човешката култура и почти винаги е свързан с приобщаване. Затова можем 
да кажем, че Адам всъщност е преповторил творческия акт на Бог, утвърждавайки 
мястото на живите същества в космоса. 

Трети важен ритуал е първото жертвоприношение. След престъпването на бо-
жията забрана двамата човеци получават своето наказание, но не губят напълно 
привилегиите, защото Бог им дава кожени дрехи. Професор Мони Алмалех говори 
за близостта на думата кожа („ор”, изписана с айн) и светлина (също „ор”, изписа-
на с алеф)7. Според неговата теория прародителите са били обгърнати от сияние, 
служещо за загръщане на голотата, което губят след като ядат от плода на дърво-
то на познанието. По тази причина Бог бива принуден да ги облече с „ор” – кожа.  
За целта несъмнено е трябвало да погуби поне едно от животните. Покриването  
на голотата е важен мотив в еврейската култура, отсъствието на дрехи е символ  
на позор8 и винаги е негативно натоварено9. Голотата е несъвместима със святост-
та на Бог, поради което на Моисей е наредено да не прави стъпала на олтарите,  
за да се не открие голотата му10 Дрехите заемат важно място в ритуалните практики, 
по-специално свещеническата одежда, направена от лен и вълна, по-късно само  
от лен, както и облеклата на обществото, които е трябвало да имат ресни със син ширит  
по краищата, за да напомня за завета11. 

След като се погрижва и за този проблем, Бог решава как да постъпи с човеците. 
Най-голямото наказание за тях несъмнено било изгонването от градината. Наивно 

5 Битие 1:28.
6 Битие 2:17.
7 М. Алмалех, Светлината в Стария завет, София 2010, c. 75, 144-145.
8 Виж: Изход 32:25.
9 Виж: Битие 39:11-12; Царе 6:20.
10 Виж: Изход 20:26.
11 Числа 15:38-39.
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е да твърдим, че те не познавали пространството извън нея, защото първата за-
повед на Бог е именно да напълнят земята. Планът е предвиждал евентуално на-
пускане на градината или по-вероятно нейното разширяване, тъй като излизането  
от сакралния център (своеволно или по заповед) означава нарушаване на връзката  
с духовния свят и притежава негативни последствия. Мирча Елиаде заявява: 

Важно е добре да се разбере, че космизацията на непознати територии винаги е осве-

щаване: с организирането на пространството се повтаря делото на боговете12. 

Този модел е приложен многократно в еврейската Библия и дори в един момент 
е приет като важен ритуал, както виждаме при освещаването на Соломоновия храм. 

Все пак интенцията на книгата Битие е далече от подобен вид практики, ак-
центирайки върху тежестта на наказанието. Мъжът и жената биват изгонени  
от своя дом без право да се завръщат. За първи път се появява граница, отделяща 
човек от неговия създател. В края на трета глава на Битие се казва, че Бог поставил 
херувими и пламенен меч, които да пазят пътя към дървото на живота, а вероят-
но и цялата градина. Трябва да отбележим огъня като божествен атрибут, който  
ще срещнем и по-нататък. Именно той отделя човешкото (профанното) от небесното 
(сакралното). В този случай Бог не си служи с реална стена, за да раздели простран-
ствата, а с нещо далеч по-ефективно. В Битие откриваме първообразите на двата 
типа местоположение и техния характерен обитател.

Страхът от чуждото, непознатото се е запазил и в идните поколения, които 
по всякакъв начин са се опитвали да уподобят изгубеното сакрално пространство. 
Първият опит е на братоубиеца Кайн, който построява първия град – Енох на името 
на своя син. Следващ важен опит е строежа на Вавилонската кула, чиято цел е за-
връщане към божественото по вертикала, тъй като Еденската градина, очевидно, 
вече не съществувала, вероятно унищожена от потопа. 

Преградната длан
Следващата случка, която ще разгледаме, се намира в Изход13. Моисей пожелава  
да види божията слава, но му е отказано с претекст, че смъртен не може да оживее 
след пряк контакт с Бог. Все пак получава привилегията да го види отзад през про-
цепа на скалата, в която бива скрит, за да не бъде погубен от божието излъчване. 
Текстът заявява, че между очите му и лицето на Бог стои ръката на втория. Дори 
пророк като Моисей, за когото се казва, че не се е издигнал друг като него, „когото 
Господ да познава лице с лице”14 не получава правото да общува непосредствено, 
както първите човеци. 

12 M. Елиаде, Сакралното и профанното, София 1998, http://chitanka.info/lib/text/3586 (10 IV 2010).
13 Изход 33:18-23
14 Второзаконие 34:10.
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Анализът на ситуацията трябва да започне с особеното местоположение. 
След като Моисей напуска Египет поради страх от фараона, той се заселва около 
Синайската планина (предполага се, че Хорив е другото ѝ име). Пасейки овцете 
на тъста си Йотор, той достига до „Божията планина”, където получава повелята 
да изведе израелтяните от Египет. След всички перипетии народът напуска пре-
делите на тази държава и пътува известно време в пустинята, достигайки до за-
ветната планина. На Моисей всъщност е казано да изведе людете, за да послужат 
на техния Бог, планът за заселването в Обетованата земя е разкрит обширно чак 
при повторното възкачване на Хорив, където е даден законът и декалогът. Любо-
питно е да отбележим, че след Еденската градина въпросната планина е второто 
място, където Бог присъства осезаемо и със сила (изключваме Ветил и другите 
места, където патриарсите призовават Господ, защото те са изведени като времен-
ни „обиталища” на божията слава). Затова частичното възобновяване на връзка-
та човек – Бог става именно на такова място. Сакралността на планината е упо-
мената като факт, въпреки че никъде в Битие или Изход не получаваме каквито  
и да било сведения за Хорив. Съдейки по книгата Изход, мадиамският жрец Йотор също  
е познавал Яхве15, този топос е бил познат на местните жители. Постройката  
на света по вертикала изисква небесното да се намира на върха, което в някаква 
степен предопределя разполагането на Бог на високо, в случая планина. Върховете 
често са свързвани с някакво божество, поради отдалечеността им от ниското, про-
фанното и близостта с небето. Достатъчен пример е елинският пантеон, намиращ  
се на връх Олимп.

Освен специфичния топос, от значение е личността на пристъпващия. Моисей 
не е какъв да е пастир или евреин, а левит, обучен като син на фараоновата дъще-
ря. Библейският текст много рядко допуска случаен човек да заема важни постове 
или служи на Бог. Йосиф управлява дома на Петефри преди да получи власт над 
цял Египет, Давит също притежавал известна физическа сила и умение, когато  
му се наложило да се бие срещу Голиат. Общото между тримата е посвещението  
на Бог. Текстът поставя имплицитно това като първо условие за богоизбраност. 

След като изпълнява заръката, на Моисей е позволено да говори още по-бли-
зо с Яхве и да получи допълнителните указания и отговорности. Все пак божието 
лице остава извън привилегиите на еврейския водач. Въпреки своята праведност 
и ритуална чистота, той не може да общува директно с Бог, поради физическото 
си естество. Християнската доктрина твърди, че причината е в наследствения грях, 
който е повредил не само духа, но и физиката на човеците, поради което те не могат 
да издържат на божествената слава. Еврейската Библия не говори за подобно нещо, 
макар че наистина всички явявания на Бог преди Изход са били в някакъв образ, 
имало е определени ограничения, за да се осъществи сравнително пряка връзка.  

15 Изход 18:1-12.
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По една или друга причина Бог не можел да се яви в пълната си слава пред потомци-
те на първите човеци. 

Преградната длан като метафора е била огнен пламък и човешки образ при 
Авраам16, горяща къпина за Мисей17, облачен стълб18 и други. Божията мощ е тряб-
вало да приеме някаква материална форма, за да ограничи сама себе си. Обикно-
вено именно тази форма е представлявала бариерата, наложена за смъртните, по-
ради тяхната физическа слабост. В митологиите сакралното в най-чистия му вид  
не е достижимо за обитателите на обикновения свят, поради което бива преобразено  
в някакъв приемлив за употреба вариант. Шаманските практики налагат прескачане  
на тези ограничения, но дори те претендират, че само докосват същността на не-
щата. 

Забраната за досега със свещеното е изведена за първи път в този пасаж, къде-
то върховната човешка ритуална чистота се оказва недостатъчна за пряк контакт 
с божественото. Профанното общество остава в подножието на планината, неспо-
собно да общува по какъвто и да е начин с Яхве, поради което се налага посредни-
чеството на Моисей и учредява длъжността на пророк/свещеник. Преградата меж-
ду хората и Бога, между профанно и свято тепърва се разширява и разнообразява  
в изграждането на сакрални пространства.

Обиталището на Бога
Наред със заповедите Моисей получава заръка да построи светилище на Яхве. Ука-
занията са особено подробни и обхващат 25, 26 и 27-ма глави от Изход, съдържат 
описания на самата постройка, артефактите и приборите. Следващите глави се за-
нимават със свещеническото облекло и поведение. Предназначението на шатрата 
обаче остава неясно, тъй като Бог не обяснява защо точно е необходима скинията. 
Във всеки случай тя е била религиозния център на обществото до построяването 
на Соломоновия храм. По време на четиридесетгодишния си престой в пустинята 
израелтяните живеели в шатри, а станът, който разполагали, бил организиран също 
според божия повеля, дадена на Моисей и Аарон19. Впечатление прави, че в центъра 
била издигана именно скинията, а дванадесетте племена разполагали своите па-
латки в определен ред. Светилището на Яхве представлявало не само религиозен 
център, но и социален. 

Устройството било строго регламентирано, всички материали имали специфич-
на символика, присъща не само на еврейската общност, но разпространена и сред 
останалите народи. Най-отвън стояла „ограда”, направена от висон и подпирана  
от четиридесет и четири стълба (12 от южната и северната страна и по 10 откъм 

16 Bиж: Битие 15:17; Битие 18:1-2.
17 Изход 3:4.
18 Изход 13:21.
19 Bиж: Числа 2:1-34.
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западната и източната). Дворът бил с размери приблизително 50х25 метра, а самата 
шатра – 15х5х5 метра. В свободното място се намирал умивалникът и медният олтар. 
Единственият възможен вход бил врата откъм изток, изработена от висон, синьо, 
мораво и червено. Покривът на скинията също бил направен от тези платове като 
най-външният пласт бил от делфинови кожи. Вътрешността съдържала святото мяс-
то, където се намирали свещникът, трапезата с присъствените хлябове и олтарът 
за кадене, и пресвятото място, отделено със специална завеса, където бил положен 
ковчегът на завета. Трябва да отбележим, че нямало под и всички стълбове, съдове 
и пособия били поставяни директно на земята.

Скинията функционирала като стандартен храм, хората донасяли там свои-
те жертви, които били „обработвани” от левитите. Всеки можел да пристъпи в двора, 
но само свещениците можели да влизат в святото място. Единствен първосвещени-
кът бил задължен да влиза в пресвятото място веднъж в годината в деня на умилос-
тивлението, съпътстван от сложен ритуал20. Въвеждането на шатъра за срещане 
в ритуалните практики на еврейското общество положило началото на комплекс-
на религиозна система, характерна със своята строгост и йерархизация. Религия  
и право били неразделни, сакралното определяло до най-малка подробност органи-
зацията и разпоредбите на народа. Подобна обществена структура откриваме в поч-
ти всички шаманистични или силно религиозни култури, където духовният во-
дач притежава реалната власт и контролира общността. Случаят с евреите е особен, 
защото Библията твърди, че преди посещението на Хорив народът не е притежавал 
никаква религиозна система. Опирайки се на текста, хората вероятно са познавали 
и практикували египетски ритуали, свързани с техните божества. До някаква степен 
юдаизма преосмисля и адаптира някои празници и ритуали, но въвежда сравнител-
но непознатата дотогава идея за върховния и единствен Бог. 

Подобно на останалите божества, Яхве е представен като недостижим. 
Това се внушава както от описаните му атрибути (огън, пушек, светкавици), така  
и от множеството рестрикции, когато става въпрос за форма на общуване. На прак-
тика по модела на скинията между обществото и него има цели три завеси/прегради, 
които са преодолими само за най-посветените, а именно първосвещениците. Съ-
дейки по описанията в Изход21, израелтяните надали са изпитвали голямо желание 
да общуват лице в лице с онзи страшен Бог. Във всеки случай забраната е била нали-
це, нейната цел не е била да възпират хората да търсят Яхве, а да ги предпазва от не-
говата слава и сила, които дори Моисей не можел да изтърпи. Освен тази практична 
функция задача на всички покривки била да отделя божието обиталище от всичко 
останало. Ако разгърнем по хоризонтала модела на еврейския стан, описан в Биб-
лията, ще видим, че в центъра стои сакралното, разделено със стена от сравнително 
чистото общество, а извън стана се намира всичко враждебно, чуждо, друго. Така  

20 Bиж: Левит 16:2-34.
21 Изход 19:16-19.
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в някаква степен самите евреи пазели своето свято място, защото външен човек 
трябвало първо да премине през територията на техните шатри, за да достигне ски-
нията. 

Чрез нея израелтяните се доближили до стандартното устройство на градовете 
от периода – храм-център и жилищни сгради-периферия. Отделянето едно от друго 
обаче било строго дефинирано чрез множеството заграждения в материален аспект 
и различните материали/цветове в символен22. Чрез скинията човеците си въз-
върнали сакралния център и божественото присъствие, изгубени след изгонването 
от Еден, макар и по такъв частичен начин. 

Домът на Бога
Продължавайки темата за свещените места, посветени на Яхве, трябва да отбеле-
жим най-важното сред тях – Соломоновия храм. Първата идея за подобно здание 
откриваме в 2 Царе23, където цар Давид представя пред пророк Натан своето желание  
да построи дом на Бог. Пророкът не се противопоставя на тази идея, защото познава 
отношенията между царя и Яхве, но през нощта получава видение и на другия ден 
възпира Давид с претекста, че е пролял твърде много кръв24 и няма право да из-
върши такова свято дело. Все пак неговият син щял да построи храм, когато дойдел  
на власт. Царят приема заръката и започва усилена подготовка за събиране на ма-
териали за бъдещия строеж25. Част от тях, подобно на скинията, са били дарения  
от израелтянските началници, пасажът в 1 Летописи26 ни говори за огромни количе-
ства злато, сребро и скъпоценни камъни. Освен тях Давид дава от своето съкровище, 
а Соломон сключва договор с тирския цар Хирам да му докарва кедрови дървета сре-
щу продоволствие (жито, ечемик, вино и дървено масло). Самият строеж е подробно 
описан в 3 Царе27 и 2 Летописи28. Впечатление прави употребата на скъпи материали, 
при това в огромни количества – 3 000 тона злато и 30 000 тона сребро, а за медта 
се казва, че теглото ѝ „не можеше да се пресметне”29. Тези числа, независимо дали 
са верни или не, показват грандиозността на сградата за своето време. Соломоновият 
храм не е бил нито единственият, нито най-великият, но е бил от огромно значение 
за пустинната земя на Израел. Грандиозното пиршество, организирано по случай 
освещаването на храма30 е съпоставимо единствено с внасянето на скинията в Йе-

22 M. Алмалех, Цветът в Петокнижието, София 2006, c. 96-139.
23 2 Царе 7:1-16.
24 1 Летописи 28:3.
25 1 Летописи 22:1-19.
26 1 Летописи 29:6-9.
27 3 Царе 5-7.
28 2 Летописи 3-4.
29 3 Царе 7:47.
30 3 Царе 8-9.
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русалим от Давид31. Божият дом обаче не се радва дълго на благоденствие, защото 
бива разграбван неколкократно32, докато Навуходоносор напълно го разрушил през 
6-ти век пр. Хр.33, наред с целия град – стената и постройките. 

Соломоновият храм е върховното постижение на израелтяните в изграждане 
на сакрално пространство. Тенденцията към затвърждаване на подобен топос за-
почнала от подвижната шатра за срещане с Яхве и била доразвита при завземането 
на ханаанската земя. Тъй като тя била обещана лично от Бог, евреите я считали  
за свята в някаква степен. Освен това техните праотци бродели по нея и оставили 
не малко паметници. Храмът не бил построен на случайно място, част от изследо-
вателите предполагат, че медният олтар34 се е намирал на скалата, където Авраам 
щял да принесе сина си в жертва – става въпрос за хълма Мория, споменат още  
в Битие35, също така там Давид видял Господния ангел и построил олтар за умилос-
тивление36 и започнал да принася жертвите си на него. Теренът бил достатъчно 
осветен, веднъж от праотеца, втори път от царя, така че постройката щяла да бъде 
на подходящо място. Античните народи винаги издигали своите светилища на ви-
соки хълмове или специални местоположения. В някои случаи даже сакралният 
топос давал основание за направа на град – типичен пример е Вавилон, чието име 
означавало „Врата към бога”37. 

Името на хълма, където стоял еврейският храм, също било значещо – Избран 
от Яхве38. Избраността била потвърдена неколкократно. Трябва да отбележим също 
така, че сградата била непосредствено до тогавашната столица Йерусалим, където 
се намирал престолът на Давид, по-късно на Соломон и всички юдови царе. Центра-
лизацията на държавата започнала именно след построяването на храма, защото 
всички израелтяни били длъжни да принасят жертвите си там, особено пасхалните. 
Поне веднъж в годината цялото население се събирало в града, за да почете Яхве. 
Преди храма скинията и съответно ковчега на завета се намирали на различни мес-
та – Галгал39, Сило40 и Кириатиарим41, така че служението било малко или повече 

31 2 Царе 6.
32 3 Царе 14:25; 4 Царе 14:14; 4 Царе 16:8 и други.
33 4 Царе 25:8-9.
34 Бронзовият олтар, ако трябва да сме коректни спрямо еврейския текст.
35 Битие 22:2.
36  1 Летописи 21:15-28.
37 D.-O.Edzard, Geschichte Mesopotamiens.Von den Sumerern bis zu Alexander dem Großen, München 2004, 

c. 121.
38 M.G. Easton, Illustrated Bible Dictionary, London-Edinburg-New York 1897, http://www.ccel.org/ccel/easton/

ebd2.html (10 IV 2010). Вижте също: Български библейски речник, раз. Е. Ригс, А. Лонг и др., Цариград 
1884, http://bible.netbg.com/bible/dic/w.php?1812 (10 IV 2010).

39 Исус Навиев 4:19.
40 Исус Навиев 18:1.
41 1 Царе 7:2.
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свободно, докато след построяването на божия дом, различните олтари и жертве-
ници били подложени на разрушение. Превръщането на Йерусалим в сакрален  
и културен център заплашвало царуването на Еровоам над Северното царство, по-
ради което владетелят направил две златни телета, които поставил във Ветил и Дан. 
След това, подобно на Аарон, заявил, че това са боговете, които ги извели от Египет42. 
Успехът бил толкова голям, че Яхве изпратил пророк, който да обрече владетеля  
и неговото дело на пълно унищожение. 

Номадският маниер на евреите, описан в Петокнижието, изглежда бил напъл-
но променен след завземането на обещаната земя и преместването на бита от ша-
тра в къща. Постепенно центърът и култивираното пространство се разширявали 
и, подобно на заграждането на свещените артефакти, били отделяни от външното. 
Моделът на закритата скиния и впоследствие храм бил прехвърлен върху градоу-
стройството.

Стените на Йерихон
Йерихон е градът с най-старо име, което не се променило с вековете. Асоциациите  
с него не са еднозначни, от една страна той е бил обречен на унищожение,  
но от друга бил част от обещаната земя. Историческото отношение на израелтяните 
към него е показно за осъщественият преход от номадски начин на мислене към 
държавен/градски. 

Библията го споменава за първи път в Числа43, където евреите разполагат стан 
и Моисей дава последните си заръчения преди да издигне Исус Навиев за водач. 
Йерихон е първият град отвъд река Йордан, който бива завладян, неговите сте-
ни изглеждали непристъпни както за местните жители, така и за чужденците.  
По тази причина Бог изпраща специални заръки как да ги неутрализират, а именно –  
да обикалят града по веднъж в продължение на шест дена с ковчега на завета на-
чело в пълно мълчание, а на седмия да го обиколят седем пъти и накрая да надуят 
тръбите и извикат. Според пасажа в Исус Навиев 6-та глава стените падат при из-
пълнението на плана. Градът бива изгорен, а съкровищата (злато, сребро, желязо  
и бронз) са посветени на Яхве и сложени в съкровищницата на скинията. Оставя-
ме настрана историята с Ахан, който взима от обречените вещи, защото тя няма 
отношение към нашата тема. В същата шеста глава се казва нещо особено важно, 
Исус Навиев прокълнава града и онзи, който посмее да го построи: „...със смъртта  
на първородния си син ще тури основите му, и със смъртта на най-младия си син ще 
постави портите му...”. Дотогава израелтяните живеели в стан, изграден от шатри. 
Използвали ги от излизането си от Египет, поради постоянния преход в пустинята. 
Текстът в Числа 26 ни казва, че между народа не е имало от преброените в Синайска-
та пустиня 40 години по-рано с изключение на Халев и Исус Навиев. Това означава, 

42 3 Царе 12:26-33.
43 Числа 22:1.
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че за повечето животът в палатка е бил единственият, който са познавали. Книгите 
Битие и Изход не говорят как са живеели евреите в Египет, но вероятно са запазили 
част от номадските си навици, наследени от патриарсите. Йерихон е бил обречен 
на изтребление и никой не се е възпротивил на решение въпреки евентуалната пол-
за от добре укрепен град. Възможно тълкувание на заповедта за унищожение е от-
даването на първите плодове и първородните на Бог. Един вид посвещение, което 
неизбежно означава гибел44. Проклятието на водача е било свързано именно с тази 
повеля – народът да не се докосва до обреченото по никакъв начин. 

Това обаче не се случва, защото в по-късен етап отново виждаме същото име, 
обозначаващо населено място. Първият пасаж се намира в 2 Царе45, където Давид из-
праща хора до нововъзкачилия се амонски цар Анун, за да го поздрави, но амонецът 
унизява пратениците като отрязва брадите и част от дрехите им. Давид позволява 
на завърналите се да останат в Йерихон, докато пораснат им брадите. Второто място 
е в 3 Царе46 – след възцаряването на Ахаав ветилецът Хиил съгражда отново града, 
полагайки основите със смъртта на първородния си Авирон и поставя вратите със 
смъртта на най-младия Селув. Връзката между новия цар и възобновяването на гра-
да е важна, тъй като за Ахаав се казва, че „извърши най-много, за да разгневи Госпо-
да, Израелевия Бог”. От една страна е странно, че израелтяните допускат неосветен 
град да функционира47, от друга неговото възстановяване сякаш е против волята  
на Яхве – от една страна това става по времето на най-отстъпническия цар,  
а от друга се сбъдва проклятието на Исус Навиев. Това дело притежава повече отри-
цателни конотации, отколкото положителни, свързани с изграждането на културно 
пространство. 

Оставяйки теологическите асоциации настрана, ще се фокусираме върху същ-
ността на действието – един разрушен град бива съграден наново, като изрично 
ни се споменават основите и вратата. Основите вероятно се отнасят към стената, 
която е имала огромно значение, защото е отделяла вътрешното пространство  
от останалото. Разделението не е било фиктивно, някои закони са били приложи-
ми единствено между градските стени48. Явно градът е функционирал по различен 
начин от номадския стан. Нещо повече, всяко тежко нарушение на закона в него-
вите граници се е наказвало със смърт, за да бъде запазена ритуалната чистота  
на народа. Културните центрове рядко са били и сакрални такива, но за тях са важе-
ли същите правила, каквито и за мястото, където се е намирала скинията. Законите, 
регулиращи живота в номадския стан отпаднали. Пространството между тях, т. нар. 

44 Изход 34:19-20.
45 2 Царе 10:5.
46 3 Царе 16:34.
47 Пасажа от 2 Царе.
48 Второзаконие 22:23-27.
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„ничия земя” е била обект на различно отношение49. Разделението между двата то-
поса е била именно стената, чиято функция била да очертава границата между свое 
и чуждо, между сакрален център и периферия освен чисто прагматичната ѝ задача 
да предпазва от враждебни набези. Наличието на защитна преграда със сакрална 
функция се появила чак след като израелтяните навлезли в обещаната земя. 

Божият град
Въпреки обещанията на Яхве, че няма да липсва потомък на Давид, седящ на престо-
ла, Йерусалим и цяла Юда падат под вавилонско робство. Храмът, градът и стените 
са разрушени, а населението отведено от Ханаан, малцина остават. Библията твърди, 
че седемдесет години по-късно двама души – виночерпецът Неемия и книжникът 
Ездра, се завръщат заедно с част от евреите и възобновяват царството. Историята 
е описана от двете гледни точки – свещеническа, засягаща повторното издигане 
на храма, и управителска, отнасяща се към изграждането на стените и портите  
на града. 

Самото завръщане е описано подробно в книга Неемия, втора глава, където 
текстът разкрива отношението на предполагаемия автор към Йерусалим. Негова-
та жалба не е насочена толкова към материалното състояние на областта и жи-
веещите, а към целия Израел. Покаятелната молитва е характерна за наратива  
на Библията, срещаме я в много различни случаи, когато отговорно лице се обръща 
към Яхве с молба да прости прегрешенията и да помогне на своя народ. В случая 
Неемия отправя подобна просба и впоследствие измолва от цар Артаксеркс позво-
ление да се върне в Ханаан и съгради града на гробищата на бащите си50. Историята 
в книга Ездра е малко по-различна, там цар Кир издава указ евреите да се завърнат 
и построят отново храма на Яхве, но по време на царуването на Артаксеркс чуж-
дите заселници изпратили клеветническо писмо до царя и възстановяването било 
задържано до втората година на Дарий. Все пак работата била продължена и близо 
двадесет години след завръщането от плен храмът бил завършен. Това събитие по-
ставило началото на модерния юдаизъм поради силното влияние на втория храм 
и вавилонската култура, която евреите донесли. Все пак Израел не получил сувере-
нитет по отношение на своето управление въпреки опитите на различни водачи  
и групи през годините. 

Завръщането на израелтяните в Ханаан било повече от необходимо за оцеля-
ването на нацията. Нейната култура се опирала на закони, символи и пророчества, 
регулиращи обществото в обещаната земя и служещо на своя Бог. Въпреки че много 
от пленниците останали във Вавилон, най-ревностната част решила да се завърне 
към своя сакрален център и възобнови каквото може. Очевидно евреите били от-

49 Второзаконие 21:1-9.
50 Неемия 2:5.
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хвърлили напълно номадския начин на живот, давайки всичките си сили да изгра-
дят отново общността си в Палестина. Както вече отбелязахме, това се случва в две 
главни направления – възобновяване на религията и властта. Книгите, описващи 
връщането от плена, са изпълнени с имена, години и родословия, което показва 
важността на събитията. Центърът, около който можело да се изгради „царството”, 
бил същият стар Йерусалим, опожареният град, удържал най-дълго Навуходоносор. 
Затова всички усилия били насочени към неговото благоденствие и по-специално 
повторното издигане на символите му – храма и стената.

Трябва да отбележим, че вторият храм не бил съвсем легитимен, защото бил 
учреден от езичник (цар Кир) и в него отсъствал ковчегът на завета. На практика 
израелтяните нямали право да честват своите празници и принасят жертви. Все пак 
зданието придобило достатъчно символно значение за народа и част от функции-
те на светилището били възобновени, заради необходимостта от сакрален център 
за юдеистичната религия. В Агей51 се казва за него, че е като нищо в сравнение със 
стария, но Яхве го приема и приканва управителя Зоровавел да продължи своето 
дело.

Другият маркер за легитимация е възстановяването на градската стена. Кни-
га Неемия описва доста подробно перипетиите, които завършват с поставянето 
на портата. Буквално и символично общността е била защитена от чужди набе-
зи. След това част от израелтяните останали в Йерусалим, а другите се завърна-
ли по родните си места. Градът не възвърнал административното си влияние, тъй 
като официално Израел бил персийска провинция. Но народът запазил традициите 
си да загражда културните центрове, още повече когато бил наличен храм. За разли-
ка от първия, който не влизал в границите на града, вторият бил ограден от стените, 
което свързвало двата маркера още повече.

Йерусалим вече не бил Давидовият град и седалище на Бога, но белег за нацио-
нално самосъзнание, какъвто останал до разрушаването от Тит в края на първи век 
след Христа. Израелтяните най-сетне успели да изградят свое сакрално простран-
ство, центрирано около божественото, макар в отсъствие на артефакт (ковчега със 
заповедите). Преосмисленото отношение към градовете – места на разврат и поква-
ра (Содом и Гомор, ханаанските селища преди завладяването), позволило на хората 
да въведат нови символи на идентификация, вече свързани с непреходен свещен  
и културен център, към който се стремели във всички истории, описани в еврей-
ската Библия.

Заключение
Дълги години изследователите водят спорове каква част от еврейската Библия е ре-
ална и каква заимства легендарни и фолклорни сюжети. Разкритията на археоло-

51 Агей 2:3.
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гията опровергават в някаква степен изградената в културното пространство ис-
тория на Израел, но оставя твърде широко поле за интерпретации и спекулации. 
Отсъствието на категорични доказателства в полза на едната или другата страна 
може да бъде обяснено с множеството конфликти в Палестина през последните 4000 
години и грандиозните промени, извършвани от великите империи, владеели мяс-
тото. Едно обаче е сигурно, израелтяните успяват да изградят своя уникална само-
личност в този беден на материални блага район, успяват да удържат този образ 
през годините на изпитания и дори две хиляди години след пълното унищожава-
не на последната им форма на държавност претендират за своята Обетована земя  
и свещени градове. 

За сегашното положение в Палестина е без значение дали историята изградила 
евреите като нация или те са пренаписали своето минало, защото вече утвърдените 
образи и сюжети работят както в плана на културата (европейска, световна), така 
и в пропагандата. Оставяйки настрана непознаваемото историческо минало на този 
народ, тяхната свещена книга ни представя група хора, които извървяват сложния 
преход от номадство/шаманизъм към градска култура с комплексно регулирана ре-
лигиозна система. Описаните сюжети възпитават конкретни патриархални ценнос-
ти и мироглед, оказали се неподатливи на време и условия. 

След загубата на своите символи – храмът и стените, разрушени от Тит, израел-
тяните е трябвало да изградят сакралния си център на място, недосегаемо за „други-
те”. Малко преди този момент Исус Христос предложил алтернатива, която впослед-
ствие била приета, макар и с модификации – божието царство не като физически 
регламентирана властова система, а духовна нагласа. Юдаизмът до много голяма 
степен се доближава до християнството, защото има сходна съдба и възпитава сход-
ни ценности, а именно – храмът и ограждащите го свещени стени са предимно в ду-
шата на човек. Това е единственото място, неподвластно на външна намеса. Този ми-
роглед е дал възможност на израелтяните да изградят отново своя държава през 
1947-ма година и да се борят за всяко късче земя, обещана им от свещените текстове.
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Wprowadzenie
Jedno z pierwszych zdań znanego eseju Susan Sontag brzmi: 

Choroba jest nocną półkulą życia, naszym bardziej uciążliwym obywatelstwem1. 

Ta niezwykle często powtarzana metafora uderza wyjątkową trafnością, stanowi jedno-
cześnie dogodny punkt wyjścia dla rozważań poświęconych życiu w chorobie. Rzecz jasna, 
mowa tu o chorobach przewlekłych czy terminalnych, a nie o efemerycznych doznaniach 
dyskomfortu cielesnego.

Chore ciało bardzo często przypomina człowiekowi o biologicznych podstawach jego 
egzystencji. Stan dysfunkcji somatycznej jest momentem, w którym natura próbuje zawład-
nąć człowiekiem. Dłuższe trwanie w chorobie – bycie chorym – domaga się zrewidowania 
wszelkich przeświadczeń i dotychczasowych doznań, domaga się ich aktualizacji i twór-
czego przetworzenia. 

Choroba jest czasem dramatycznym, nie pozostawia miejsca na indyferentyzm, lecz 
wymaga zajęcia wobec niej określonej postawy. Najczęściej jest to postawa buntu, sprzeci-
wu i zamierzonej walki. Punktem docelowym jest powrót do rzeczywistości i czasu sprzed 
choroby. Ludzka egzystencja podzielona zostaje na czas przed i po, wszelkie inne cezury 
ustępują tej nadrzędnej, tracąc nagle swoją ważność i oczywistość. Bywa i tak, że chory nie 
pamięta już czasu sprzed choroby, stając się z nią tożsamym. Literacką ilustrację takiego 
stanu odnaleźć można w ciekawym fragmencie Immoralisty André Gide’a: 

Myślałem, że nigdy nie zobaczę Marceliny zdrowej. Choroba weszła w nią, zamieszkała w niej, 

napiętnowała ją, splamiła. Była to już rzecz uszkodzona2.

W artykule posłużę się autentycznymi zapisami zmagań z przewlekłą chorobą. Gest 
konfesji, zainicjowany przez Susan Sontag, zyskał bowiem w ostatnim dziesięcioleciu tak-
że na polskim rynku wydawniczym rzeszę naśladowców, ale i sporą grupę czytelników. 
Tematyka choroby, dotąd raczej tabuizowana, staje się ważnym motywem biograficznych 
wystąpień pisarzy, aktorów, polityków i celebrytów. Prasa, zwłaszcza ta nastawiona na ta-
nią sensację i wywołanie skandali, tropi kondycję fizyczną znanych osób, by następnie 
informować czytelników na przykład o postępach terapii alkoholowej czy nowotworowej3. 

1 S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, Warszawa 1999, s. 7. 
2 A. Gide, Immoralista i inne utwory, przeł. I. Rogozińska, Warszawa 1984, s. 373. 
3 W ostatnim czasie (lata 2012-2014) szczególnym zainteresowaniem ze strony mediów cieszyli się przede 

wszystkim Jerzy Stuhr i Kora Jackowska. Dla przykładu, artykuł w „Fakcie.pl”: Kora walczy z chorobą. Kora 
miała raka jajnika – http://www.fakt.pl/kora-miala-raka-jajnika-kora-walczy-z-choroba,artykuly,438423,1.
html (dostęp: 10.06.2014). Identyczna tendencja, najpewniej źródłowa, obecna jest w mediach zachodnich, 
dla przykładu polskie wydanie „Nesweeka” zamieszcza amerykański przedruk artykułu ze znamienną 
tabloidową poetyką pt. Michael Douglas: To seks oralny wywołał u mnie raka – http://nauka.newsweek.pl/
michael-douglas--to-seks-oralny-wywolal-u-mnie-raka,104958,1,1.html (dostęp: 10.02.2014). 
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Mitologizacja czasu choroby
Ważnym świadectwem, opisującym zmagania z przewlekłą chorobą, zapaleniem nerwu 
trójdzielnego, jest biografizujący esej Małgorzaty Baranowskiej To jest wasze życie… Autor-
ka, historyk literatury i poetka, jednoznacznie opisuje rutynę choroby, pozbawiając ją ja-
kiegokolwiek symbolicznego potencjału: 

Bo czym jest choroba przewlekła i walką z nią? To przede wszystkim codzienność. Nic z ro-

mantyzmu, po prostu żmudne codzienne bytowanie4.

Bardzo silny długotrwały ból powoduje coś w rodzaju uczucia ogólnej dezintegracji, którą 

nieustannie trzeba pokonywać, by, jak można by powiedzieć, nie utracić wątku życia, wątku 

własnego działania, może wątku własnej osobowości5

Idea przypisywania cierpieniu fizycznemu dodatkowych wartości estetycznych oraz 
poznawczych ma bardzo długą tradycję. Kulturotwórcza rola choroby przewlekłej polegać 
ma przede wszystkim na sublimowaniu napięcia somatycznego, na transponowaniu bólu 
w szczególny rodzaj dolorycznego liryzmu. Taką postawę odnaleźć można już w pismach 
Fryderyka Nietzschego: 

Choroba wyzwalała mnie z wolna. […] Choroba dała mi zarazem prawo do zupełnej zmiany 

mych wszystkich nawyknień; pozwalała, nakazywała zapomnieć; obdarzyła mnie konieczno-

ścią leżenia spokojnie, próżnowania, czekania i cierpliwości... Lecz to przecie znaczy myśleć! 

[…] Nigdym sam sobie nie sprawiał tyle szczęścia, jak w najbardziej chorych i najboleśniej-

szych czasach swego życia6.

Stan fizycznej aporii, balansowania na krawędzi życia i śmierci, wiąże się u Nietzschego 
z odnajdywaniem autentycznych pokładów własnej osobowości. Czas choroby ma być cza-
sem epifanii, duchowego odrodzenia, stając się antidotum na własną przeciętność. Choroba 
w takim ujęciu skrywa olbrzymi potencjał duchowy. Tym samym tropem podąży rumuński 
filozof, Emil Cioran, absolutyzując stan fizycznego niedomagania. 

Liryzm cierpienia to pieśń krwi, ciała i nerwów. Prawdziwe cierpienie ma źródło w chorobie. 

Dlatego w prawie wszystkich chorobach kryją się moce liryczne. Tylko ludzie wegetujący 

w jakiejś skandalicznej niewrażliwości zachowują stosunek bezosobowy do choroby, która 

skądinąd zawsze prowadzi do osobowego pogłębienia. Stajemy się liryczni tylko w następ-

stwie totalnej organicznej zapaści7.

4 M. Baranowska, To jest wasze życie. Być sobą w chorobie przewlekłej, Kraków 1994, s. 12. 
5 Tamże, s. 85. 
6 F. Nietzsche, Ecce homo. Jak się staje – kim się jest, przeł. L. Staff, Kraków 2004, s. 50. Zob. więcej: 

M. Szubert, Żyjąc w cieniu śmierci… Kulturowy obraz gruźlicy, Wrocław 2011. 
7 E. Cioran, Na szczytach rozpaczy, przeł. I. Kania, Kraków 1992, s. 33. 
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Nie ma płodnego życia duchowego, któremu byłyby obce stany zamętu i rozpłomienienia 

biorące się z paroksyzmu stanów chorobowych, kiedy to natchnienie wydaje się zasadniczym 

warunkiem twórczości, sprzeczności zaś – objawami wewnętrznej temperatury. Kto nie ko-

cha stanów zamętu, nie jest twórcą, kto zaś pogardza stanami chorobowymi, nie ma prawa 

mówić o duchu8.

Teleologia cierpienia Nietzschego i Ciorana apoteozuje człowieka stojącego nad orga-
niczną przepaścią, wyłącznie w takiej konfiguracji dopatrując się prawdziwej istoty jego 
jestestwa. Ta wyraźnie romantyczna formuła prowadzić będzie do pewnego paradoksu – 
zdrowie staje się chorobą, norma zaś niepożądaną patologią. 

Dziewiętnastowieczna tendencja do mitologizacji choroby ma potwierdzenie w wielu 
tekstach kultury, znajduje także wielu naśladowców we współczesnej kulturze. Jednocze-
śnie trzeba mocno podkreślić, że równie silny jest głos demitologizujący wartość stanów 
chorobowych, upatrujący w nich wyłącznie rodzaj biologicznego uposażenia, stanu fizjo-
logicznej konieczności, nie zaś duchowego potencjału i metafizycznego objawienia. Tak 
właśnie należy odczytać słowa-manifest Susan Sontag, będące rodzajem racjonalistycznego 
credo: 

Twierdzę […], że choroba nie jest metaforą i że najbliższy prawdzie sposób jej postrzegania – 

jak również najzdrowszy sposób chorowania – jest w najwyższym stopniu wolny od myślenia 

metaforycznego i najbardziej nań niepodatny9.

Inną formą teleologizacji bólu i cierpienia, specyficzną odmianą mitologizacji choroby, 
jest religijna idea wpisywania własnych doświadczeń chorobowych w plan zbawczego 
przeznaczenia (wywyższenia?). W podobnej retoryce doświadczenie doloryzmu może być 
odczytane jako znak bycia wybranym przez Boga, zgodnie z myślą „cierpienie uszlachetnia”. 
Relacje zmagań z cierpieniem fizycznym jako współuczestnictwie w dziele Odkupienia moż-
na znaleźć w pismach świętych mistyczek; niezwykle ciekawym przykładem takiej lektury 
jest Dzienniczek Miłosierdzia Bożego św. Faustyny10. 

Do podobnych praktyk interpretacyjnych odnosi się krytycznie Małgorzata Baranowska, 
pisząc: 

Często słyszy się takie dwa zdania: „chorobę trzeba polubić” albo „chorobę trzeba zaakcepto-

wać” – są one olbrzymim uproszczeniem i przynieść mogą jedynie szkody. Nawet wmawiano 

mi parę razy, że człowiek wierzący ma zaakceptować chorobę, bo tak chciał Bóg. Po pierwsze: 

czy to nie zarozumiałość tak świetnie wiedzieć, czego chciał Bóg? Po drugie: czy nie robi się 

w ten sposób z Boga okrutnika? Po trzecie: w naszych najbliższych tradycjach nie występu-

je Fatum skazujące na jedyną drogę, ale wybór dróg. Po czwarte: zaakceptowanie choroby 

8 Tamże, s. 72. 
9 S. Sontag, Choroba jako metafora…, s. 7. 
10 Zob. więcej: M. Szubert, Choroba uświęcona – przypadek siostry Faustyny, „Lud” 2010 (94), s. 333–346. 



90
PĘTLA CZASU / TIME LOOP / ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ

osłabia świadomość istnienia ratunku, którego tak dużo znajduje się w nas samych i naokoło. 

Absolutnie nie wolno akceptować choroby11.

Koniunkcja aksjomatów o cierpieniu jako składowej ludzkiego losu, cierpieniu dopusz-
czonym bądź zesłanym przez Boga oraz o wszechmądrości Boga, Jego absolutnej potędze 
i równie bezkresnej dobroci doprowadza ostatecznie do paradoksu. Wówczas każdorazowa 
refleksja nad złem fizycznym prowadzić będzie do zadumy nad „metafizycznym skanda-
lem”. Czy da się zatem w ogóle mówić o złu, nie instrumentalizując lub funkcjonalizując 
go jednocześnie tak, aby nie popaść w paradoks lub bluźnierstwo? Wydaje się, że jedynym 
sposobem uniknięcia źródłowej bezradności wobec kwestii obecności cierpienia w świecie, 
jako wyraźnego przejawu zła, jest jego teleologizacja12. 

Ograniczona zdolność ludzkiego poznania często budzi postawę buntu. Krzyk staje 
się ekwiwalentem niemocy, niewiedzy. Bezbronność jednak rządzi się swoimi prawami 
i trudno orzec, czy dla dotkniętego przewlekłą chorobą człowieka informacja o tajemnicy, 
o niemożności odpowiedzi na pytanie nie tyle nawet o źródło, ile o sens przeżywanych 
cierpień, stanowi jakąś pociechę. Łatwo zrozumieć, że o wiele atrakcyjniejsze jest zakwe-
stionowanie jakiejkolwiek celowości cierpienia lub postawienie Boga w stan oskarżenia. 
Taka postawa wydaje się mimo wszystko bardziej ludzka. 

Czas choroby jest czasem wielkiego wyzwania dla ludzkiej wiary. Zarówno z perspekty-
wy samego chorego, jak i uczestniczących w czyimś cierpieniu bliskich, cierpienie wystawia 
człowieka na poważną próbę: Jak bowiem pogodzić ideę dobrego i wszechmocnego Boga z do-
świadczanym bólem i rozpadem ciała? Temat porzucenia lub też odbudowywania własnej 
wiary jest dość częstym motywem dzienników z okresu choroby. W większości z nich przebija 
dość prosta i oczekiwana nauka – w zmaganiu z sytuacjami tak granicznymi, jak w przypadku 
przewlekłej, nierzadko zupełnie nierokującej choroby, trudno pozostać samemu, trudno nie po-
szukiwać również dodatkowych sensów i znaczeń. „Inaczej – jak zauważa Krzysztof Kolberger 
– to wszystko nie ma sensu. […] Dla jakiegoś powodu tak to jest ustawione. Z jakiegoś powodu 
coś nas czeka. Z jakiegoś powodu musimy – jak to się mówi obiegowo – nieść ten krzyż”13. 

11 M. Baranowska, To jest wasze życie…, s. 148. Podobną refleksję odnaleźć można w pismach włoskiego 
pisarza i eseisty, Guido Ceronettiego: „Z trzech powodów człowiek chory – mówi mistrz Eckhart – nie 
chce prosić Boga o wyleczenie (wyrzekają się tym samym religii Psalmów): ponieważ miłosierny Bóg nie 
spuściłby na niego choroby, gdyby nie chciał go widzieć chorym; ponieważ skoro Bóg chce, żeby człowiek 
był chory, to człowiek nie powinien chcieć być zdrowy; ponieważ nie wypada prosić tak wielkiego i po-
tężnego Boga o rzecz tak błahą” (G. Ceronetti, Milczenie ciała. Materiały do studiów medycznych, tłum.  
M. Ochab, Gdańsk 2004, s. 135). 

12 Por. Cierpienie ma tysiąc twarzy. Jan Paweł II i chorzy, oprac. Z. Ryn, Kraków 1988; Studia z dziejów filozo-
fii zła, red. R. Wiśniewski, Toruń 1999; M.A. Krąpiec, Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne, Lublin 2005; 
V.E. Frankl, Homo patiens. Logoterapia i jej kliniczne zastosowanie, przeł. R. Czarnecki, Z.J. Jaroszewski, 
Warszawa 1998; Sens choroby. Sens śmierci. Sens życia, oprac. H. Bortnowska, Kraków 1993. 

13 K. Kolberger, Przypadek nie-przypadek. Z Krzysztofem Kolbergerem między wierszami księdza Jana Twar-
dowskiego rozmawia Aleksandra Iwanowska, Częstochowa 2007, s. 130. 
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Osobliwość czasu choroby
Choroba wyznacza odmienny rytm życia. Czas choroby odmierzany jest cyklem spływa-
jących kroplówek i rytmem rutyny szpitalnej. Upływające minuty zastępuje gwałtowność 
lub cisza cielesnych doznań. Bardzo często czas choroby to czas bólu mierzony kolejny-
mi atakami, skurczami, przełknięciami. Dramatyzm i uporczywość objawów, a przede 
wszystkim nieustanna obawa przed nawrotem czy kolejnym rzutem choroby, stanowi 
obsesyjną rzeczywistość chorego. Czas choroby ma charakter totalny, odmienia bowiem 
wszystko: 

Granice czasu są również inne w kraju choroby. Jej postępy (regres) odmierzają pory roku. 

Pierwsza operacja, druga operacja, kryzys, radioterapia, kryzys, pierwsza chemia. Jak szybko 

oddalił się nasz normalny świat, z którego zostaliśmy zesłani w świat choroby. Jak łatwo ten 

drugi, znaczony paniką i bólem, przejął funkcję pierwszego. I już tylko jego reguły rządzą. Nic 

więcej nie ma znaczenia. Sprawy niezałatwione, rachunki niezapłacone, koszule w szafie, buty, 

resztki jedzenia w lodówce, listy, fragmenty niedokończonego losu. Nic z tamtej rzeczywisto-

ści, niezbędnej do niedawna i jedynej, nie jest konieczne. Nic. Ubrania, obrazy, walizki, czeki, 

papiery, nawet książki, podróże, rzeczy, zbiory. Sam pocięty, pokiereszowany w szpitalnym 

łóżku, prześcieradła, poduszka, ktoś, kto pogłaszcze po głowie. Nic więcej się nie liczy. Nic14. 

To wyjątkowe świadectwo współuczestniczenia w chorobie zostało spisane przez pi-
sarkę i reportażystkę, Agatę Tuszyńską. Ćwiczenia z utraty to niezwykle przejmujące, in-
tymne zapiski zmagań z chorobą nowotworową męża autorki. Właśnie czas okazuje się 
kategorią najsilniej poddawaną przemianie. Moment diagnozy jest punktem inicjującym 
szereg tragicznych wydarzeń, jest punktem ostatecznie odmieniającym życie małżonków. 
Wszystko to, co przed, traci wyrazistość i rację bytu. Pozostaje tylko walka o przetrwanie 
i rutyna choroby:

Pamiętam czekanie. Wiele rodzajów czekania. Pod salami operacyjnymi, ciężkie jak niespeł-

nione modlitwy, pod gabinetami lekarskimi, bo może ktoś się myli, przed diagnozą ostatecz-

ną, po ostatecznej diagnozie, po wyroku, po odroczeniu wyroku. Żeby się dowiedzieć, żeby 

skonsultować, żeby stracić nadzieję i nigdy jej nie odzyskać. Żeby się upewnić, że chemia  

Go nie zabije, żeby ustalić plan dalszego działania, żeby spojrzeć w oczy prawdzie, rozszy-

frować strategie przeżycia. Czekanie pod kolejnymi pokojami badań, prześwietlenia, skany, 

tomograf, na łóżku, wózku, noszach15.

Czas choroby jest nade wszystko czasem oczekiwania. Gwałtowna potrzeba natychmia-
stowych zmian konfrontowana jest z nużącą rutyną trwania w zawieszeniu, bycia w innym 
wymiarze czasowym, pomiędzy życiem a śmiercią. 

14 A. Tuszyńska, Ćwiczenia z utraty, Kraków 2007, s. 185. 
15 Tamże, s. 58. 
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Godot nie nadchodzi. Wszystko dzieje się jak w zwolnionych kadrach. Z krzesła do łóżka, 

odkryć, zwilżyć usta, pogłaskać. Na miejsce. Przykryć. Od nowa. Bezruch czekania. Napięcie16.

Uczę się rutyny choroby. Drobne czynności zajmujące całe dnie. Wstawanie, mycie, ubieranie, 

śniadanie i tak dalej, aż do nocy. Tabletki, pigułki, proszki, różne kształty, kolory, częstotliwo-

ści, nie pomylić, na początku wielkie wyzwanie, stada ich, masaże, ćwiczenia17. 

Głos Tuszyńskiej jest niezwykle cenny. Rzadko bowiem zdarza się, by zmagania  
ze śmiertelną chorobą opisywane były z perspektywy partnera. Tuszyńska staje się mimo-
wolnie towarzyszem cierpień swego męża. Choroba, choć nie jest odczuwana dosłownie, 
namacalnie, dotyczy ją w równym stopniu. Dziennik Tuszyńskiej stanowi ważną ilustrację 
analiz socjologicznych; wraz z rozpoznaniem choroby zmienia się nie tylko status społeczny 
samego chorego, ale i najbliższych mu osób. Wejście w rolę chorego, tak dobrze opisane  
na gruncie socjologii medycyny, powinno zostać uzupełnione o perspektywę osób uczest-
niczących w chorobie, rzecz jasna – abstrahując od samego zaplecza instytucjonalnego. 

Nawet pobieżna analiza tekstów opisujących zmagania z chorobą pokazuje dosko-
nale, jakim olbrzymim zmianom podlegają wówczas czas i przestrzeń. Sceneria choroby 
bywa przytłaczająca, to pewnie jeden z ważniejszych powodów obecnej w naszej kulturze  
od wielu lat medykalizacji śmierci. Salon, kojarzony dotąd z rozrywką i ciepłem domowym, 
stać się może sceną rozgrywającego się dramatu walki z ułomnością własnego organizmu. 
Cierpienie fizyczne nie odbywa się wyłącznie wewnątrz, jego znaki manifestują swoją obec-
ność w postaci kroplówek, pigułek, zastrzyków, jęków, lampki nocnej, zasłoniętych kotar, 
przymkniętych drzwi, zapachu medykamentów i chorego ciała. Atmosfera choroby przeni-
ka przestrzeń, dom staje się szpitalem. Codzienność najbliższych poddana zostaje w sposób 
nieuchronny rytmom choroby; czas odmierzany jest odtąd porą podawanych leków, spły-
wających kroplówek, oczekiwań na chwilę bez bólu, na sen chorego. 

Czas choroby powinien być zatem zawsze opisywany z dwóch perspektyw: samego 
chorego, ale i uczestniczących w jego dramacie towarzyszy. Uciążliwości, na jakie narażeni 
są bliscy chorego, wciąż pozostają w kulturze Zachodu tabu. Jawna werbalizacja niechęci 
do chorego, wyczerpania zasobów cierpliwości – już nie tylko do samej choroby – uchodzi 
za hańbiącą. Samarytański imperatyw pomocy w czasie choroby trudny jest do zawieszenia 
zwłaszcza wówczas, gdy problem dotyka jednego ze współmałżonków lub dzieci, mniej 
natomiast restrykcyjny pozostaje w relacji do rodziców. Ćwiczenia z utraty także w tym 
względzie pozostają ważnym świadectwem mrocznych stron uczestniczenia w dramacie 
choroby najbliższej osoby: 

Późną jesienią H. często krzyczy. Jest niecierpliwy. Nie umie czekać. Wybucha. Ma coraz sil-

niejsze napady wściekłości, wyrzuca mnie z domu, wymyśla. Nie umiem ujarzmić Jego furii. 

16 Tamże, s. 59. 
17 Tamże, s. 51. 
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Tłumaczę sobie, że to nie On, to choroba, to coś w Nim, czego nie może opanować. Nie zdaje 

sobie zresztą z tego sprawy. Przedmiotem ataków nie jestem tylko ja, choć najczęściej, bo naj-

bliżej, także przyjaciele, każdy, kto znajdzie się pod ręką, również ludzie na ulicy, w kawiarni, 

w sklepie. On szybko o tym zapomina. Ja wolniej18.

W przypadku opieki nad pacjentem przewlekle chorym granice empatii mogą zostać 
naruszone lub też wystawione na poważną próbę. Chory, domagający się absolutnej uwagi 
i protekcji, rzadko uwzględnia możliwość fizycznego i psychicznego wyczerpania opiekuna. 
Zrozumiałym zatem wydaje się, że towarzysze chorych wyczekują chwili sprzed dramatu, 
że często opuszczają szpitalne sale, by odetchnąć i nabrać nowych sił. Marzeniem rodzi-
ny stać się może wyjście poza arenę cierpienia, choćby na moment. Codzienność chorych 
i towarzyszących im osób ulega absolutnej destrukcji w wyniku długiej choroby. Wszystkie 
przyzwyczajenia podlegają bolesnej konfrontacji z rzeczywistością choroby i jej specyfiką.

Mimo wszelkich niedogodności związanych z chorowaniem stan fizycznego niedo-
magania może stać się również okazją do przewartościowania własnego życia, dokonania 
w nim swoistej gradacji celów i wartości. Pozytywna wartość wszelkich stanów chorobo-
wych objawiać się może poprzez intensyfikację działań dotąd postrzeganych jako mało 
ważne lub, znacznie częściej, aktywności i planów „mogących zaczekać”. Stała obecność 
choroby w życiu człowieka sprawia, że wszystko odtąd wygląda inaczej, przemianie ulegają 
nawet najprostsze czynności i przyzwyczajenia. Zmienia się również, co należy szczególnie 
mocno podkreślić, hierarchia wartości. Ciekawy fragment odnaleźć można w popularnym 
bardzo dzienniku z czasu choroby Jerzego Stuhra: 

A przede wszystkim choroba nauczyła mnie cierpliwości w cierpieniu. To sprawia, że z cie-

kawością obserwuję siebie. Jestem inny. Zawsze gnała mnie niecierpliwość – w życiu, w sztu-

ce. Szukałem wyzwań, nowych wydarzeń, doznań. Teraz czekam… aż wydarzenia, doznania 

przyjdą do mnie. To ciekawe stać się innym człowiekiem19.

Nieustanne zmierzanie się z niepewnością jutra wyzwala bardzo często u chorych 
osób szczególną wrażliwość i umiejętność rzeczywistego czerpania z życia. Świadomość 
zagrażającej człowiekowi śmierci i wzmożony lęk przed dezintegracją, powoduje, że ucieka-
jące życie staje się nagle czymś absolutnie wyjątkowym i pożądanym. Tak właśnie o czasie 
walki z chorobą nowotworową mówił Kamil Durczok: 

Jestem przekonany, że – paradoksalnie – to jest moment, w którym można pokochać życie, 

choć czasem czujemy, że ono z nas ucieka, że ledwie majaczy na dalekim horyzoncie20.

18 Tamże, s. 160. 
19 J. Stuhr, Tak sobie myślę… Dziennik czasu choroby, Kraków 2012, s. 238. 
20 K. Durczok, Wygrać życie. Rozmowy przeprowadził Piotr Mucharski, Kraków 2005, s. 66. 
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Nagłe znalezienie się w sytuacji w sytuacji granicznej nie tylko pomaga bardziej cenić 
życie, lecz również przykładać o wiele większą wagę do wszelkich jego przejawów, pozwala 
zauważać i cieszyć się najdrobniejszymi czynnościami, które wcześniej w żadnym razie 
nie były przedmiotem refleksji. Doskonałą ilustracją powyższych uwag są wspomnienia 
Krystyny Kofty:

Oddychanie to życie, zapomniałam o tym poprzednio, w aroganckim zdrowiu21. 

Narodziny tożsamości „przeklętej”
Czas choroby to także czas wyłączenia, czas zawieszenia normalnej egzystencji. Choroba 
bowiem naznacza, odrywa, piętnuje. „Istnienie chore” w antropologicznym sensie wyraża 
daremną walkę ciała walczącego o dawną równowagę. Choroba antycypuje wizję własnego 
zgonu, stając się jego czytelną i odczuwalną zapowiedzią. Manifestacja śmierci w chorobie 
objawia się także w niekończącym się dramacie ludzkiego nieprzystosowania na to, co osta-
teczne i nieuchronne. Tuszyńska stwierdza:

Cierpienie staje się rdzeniem nowej osobowości pacjenta z nowotworem. Cierpienie, które 

H. nazywa bólem duszy, kształtuje go, zmienia, dopełnia. Nie mówi o nim. Patrzę z troską, 

jak godnie dźwiga ciężar choroby, jak przytłacza Go swoista odpowiedzialność, jak mężnie 

sprostał oczekiwaniom, że podejmie walkę. Ci, którzy „wiedzą”, nazywają tę tożsamość prze-

klętą. Bo zepsuta, bo skażona bólem, gniciem, rozkładem. Jest w niej nadzieja, jest niepewność 

i lęk. Nawet ocaleni – chwilowo, częściowo, tymczasowo – nie są w stanie pozbyć się stygmy 

raka22.

Casus przewlekłej choroby to również sprawa konwergencji chorego z własnym nie-
domaganiem; choroba staje się z czasem integralną częścią tożsamości pacjenta. Stan dłu-
gotrwałej dysfunkcji organicznej inicjuje wejście człowieka w rolę chorego, a ta z kolei 
generuje proces kształtowania się nowej tożsamości. Ciało chore, początkowo postrzega-
ne jako obce, prowadzi do dezintegracji „ja”; bycie tym-samym okazuje się już niemoż-
liwe. Zakwestionowana integralność jednostki aktywuje rozpad obrazu „ja” lub – drogą 
kompensacji – uruchamia mechanizmy scalające. Następuje wówczas zasadnicza zmiana: 
różnicowanie dokonuje się odtąd nie w perspektywie zewnętrznej: ja – nie-ja (Inny), ale 
w perspektywie wewnętrznej: ja-zdrowy (dawny) – ja-chory (aktualny). To pamięć staje się 
narzędziem różnicującym. 

Z problemem dłuższego trwania w chorobie – byciem chorym wiążą się jednocześnie 
piętrzące się przed człowiekiem trudności utożsamienia z samym sobą, wskazujące na pry-
marną rolę nieustannego projektowania, (re)organizowania, odgrywania własnej tożsamo-
ści. Kształtowanie się nowej tożsamości w przypadku chorego ciała jest procesem drama-

21 K. Kofta, Lewa, wspomnienie prawej. Z dziennika, Warszawa 2003, s. 147. 
22 A. Tuszyńska, Ćwiczenia z utraty…, s. 117. 



95
MATEUSZ SZUBERT / CZAS CHOROBY – PERSPEKTYWA ANTROPOLOGICZNA

tycznym. Sytuacja taka wymaga szeregu zerwań uprzednio ustalonych wzorów zachowań 
i punktów odniesienia. To proces, by użyć określenia Anthony’ego Giddensa, naruszenia 
„bezpieczeństwa ontologicznego” (ontological security) – poczucia trwania i ciągłości oswo-
jonego uprzednio porządku zdarzeń23. Przypadek nieuleczalnej choroby wiązać się musi 
nieuchronnie z postawami samego chorego wobec własnej niemocy. Tożsamość chorego 
zbudowana jest przede wszystkim na lęku wobec własnego ciała. 

Zakończenie
Przedstawione przykłady ilustrują aż nazbyt dosadnie fakt, że problem choroby przewlekłej 
nie jest i nie powinien być rozumiany wyłącznie w perspektywie medycznej, chory bowiem 
żyje w określonej kulturze i środowisku, przeżywa swoje lęki i emocje najczęściej razem 
z najbliższymi, odwołuje się również do wielu środków i mechanizmów uśmierzających ból 
i niepokój o niemedycznej proweniencji. Skala odczuć związanych z chorowaniem prze-
kracza ramy powszechnej stereotypizacji, wiążącej stan dysfunkcji somatycznej wyłącznie 
z problemem odczuwanego bólu i lęku o własne przetrwanie. Czas choroby może być tyleż 
momentem wzbogacającym duchowo rzeczywistość chorego, co i – pewnie zdecydowanie 
częściej – stanem absolutnej dezintegracji jego osobowości. 

23 Zob. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. 
A. Szulżycka, Warszawa 2001, s. 137. 



Замисленото време 
(по повод откъс  

от Андрешко на Елин Пелин)
–

КАТЕРИНА КОКИНОВА
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

(KATERINA KOKINOVA
UNIWERSYTET IM. śW. KLEMENSA Z OCHRYDY, SOfIA)
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– Дий, дий, господа! – и се замисли.

Конете склисиха малко и също се замислиха. Госпо-

динът повдигна голямата яка на вълчия си кожух, 

потъна в него и също тъй се замисли. На усамоте-

ното дърво край пътя кацна врана с настръхнала 

перушина, залюля се на сухия клон, гракна унило  

и също се замисли. И тъжното зимно време също 

беше замислено1.

Словесното построение на тази част от Андрешко може да реконструира както основ-
ните линии на разказа, така и цялостното творчество на автора. В тези шест изрече-
ния се проявявят характерните за Елин-Пелиновите текстове елементи: диалогич-
ност; пейзажът герой; стил, смесващ книжовно и диалектно, лирическо и епическо.

Думите на Андрешко лъжливо подсказват за ускоряване хода на действието. 
Двукратното повторение на повелителното „дий” говори за припряност на героя, 
напълно опровергана още в следващото изречение. Обръщението към конете с „гос-
пода” би могло да означава почитане на добитъка. Но в контекста на целия разказ 
вменяването на ролята на събеседници на животните като да демонстрира нечо-
вешкото у съдията. По този начин не „господата” са като равни на човека, а по-ско-
ро „господинът” е припознат като добитък. Иронията на Андрешко е прикрита зад 
привидната учтивост на обръщението и чрез формата за второ лице, единствено 
число („Ти какъв си, господине”2). Подкрепяйки това, повествователят се присъеди-
нява към намека за глупостта и безчувствеността на гражданина. Така той сякаш 
дори усилва ролята на обръщението, използвано от Андрешко, като го превръща  
от обособена част на изречението в главна (подлог). Чрез думите на „хитреца”  
се подсказва и проблемът за конфликта град–село, в който опонентите остават вза-
имно непроникнати от чуждия свят и отказващи да го разберат.

Още неразкрил целта на пътуването си, съдията загатва за неприветливата 
си същност чрез обидните си думи към селяните – „пропаднал народ”. Ироничният 
отговор на Андрешко, в който той привидно се съгласява с неграмотността и просто-
тата на „селяците”, следван от ескалиращото в иронията си „Дий, дий, господа!” (обо-
собено като отделна реплика), демонстрира идеята за недалечното сходство между 
съдията и тези, които той хули. Едва след разкритието за „работата” си, „господинът” 
забелязва как се обръща Андрешко към конете и поставя знак за равенство между 
тях и селянина. По този начин той сам несъзнателно се отъждествява с „хитреците”, 
които презира.

Високомерното отношение на съдия-изпълнителя предизвиква иронията,  
а след това и „замислянето“ на Андрешко. Унесен в мисли и загрижен е „момъкът” 

1 Е. Пелин, Разкази, т. 1, София 1967, с. 118.
2 Пак там, с. 119.
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за разлика от останалите субекти, неспособни на това – конете, господина, враната 
и времето. Първите два са сродени семантично в конкретния текст, а вторите два  
са фонетично близки. Ситуиран сред и изравнен за пореден път с животните, съ-
дията е припознат като немислещ, унесен, но без мисъл. Това е подсилено и от по-
тъването му, след което той не е способен на отличаващото човека от животните 
действие. „Замислянето” и в петте изречения се явява в края. Тази епифорност – бе-
лег на лирическото в прозата на Елин Пелин, внушава цикличност, застиналост, 
непроменност, затвореност, подсилена и от последователността на изброените су-
бекти. Времето се оказва изначално „замислено” – то е последният и същевремен-
но първият елемент от веригата. Така като да се затваря  кръгът на сковаността, 
потвърждава се статиката. Носителят на промяната на статуквото, Андрешко, вече 
не е инициатор, а става пасивен участник в цикличността, която подсказва безвре-
мие и невъзможност за промяна, потвърдени и от абстрактността на времето като 
субект на „замислянето”.

В следващото изречение и небето (което е на границата между абстрактно  
и реално) се оказва „замислено“. По този начин се издига перспективата,  
за да се снижи отново в контраста между последната дума на това първо изречение из-
вън цитирания откъс („небе”) и първата дума на второто („земя”)3. Кръгът окончател-
но се затваря. За това допринасят и десетте производни на „мисленето” думи (както  
и семантично близката „помни”) в целия текст. Половината от тях са събрани  
в откъса. Силно се откроява „размислянето” на Андрешко, предшествано от преуста-
новяването на „подвикването” и тананикането (белези на безгрижието, антонимни  
на „мисленето”). Гласът му изчезва, когато узнава какво очаква Станоя. Андрешко 
вече не е в унес както преди, а започва същински да мисли, сякаш пробудил се от сън.

За този „развой в мисленето” подсказва още струпването на „замисли” в ци-
тирания откъс. То е пряко обвързано с мълчание, което рязко се откроява поради 
„подвикването” на Андрешко и „гракването” на враната (което заедно със залюлява-
нето може да се тълкува като акт на безгрижие, подобно на тананикането). Гласът  
на момчето е индикатор за човешко присъствие, очаквано е. „Замислянето” на жи-
вотните обаче не е очаквано, на пръв поглед е безцелно и неконкретизирано. „Грак-
ването” още веднъж напомня необосноваността на това действие, което контрастира 
на последвалия мисловен процес, но същевременно и загатва за финала на разказа. 
Демонстрирана е здравата връзка на човека с природата – първичното, същинското, 
но и е откроено човешкото у Андрешко. Мълчанието на съдията, дотогава симули-
рал диалог, подсказва за невъзможността му да общува, да отговаря на и разговаря 
с чуждото, другостта. Неслучайно той „потъва” във вълчия си кожух – не се чувства 
удобно и толкова защитен в непознатия свят, в който навлиза; като да търси защита 
от природата срещу самата нея.

3 Вж. с. 118-119.
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Цитираният откъс сякаш е умален модел на целия текст – започва с пряка реч 
и завършва с неговорене. Във финала на разказа то е подчертано чрез „неотговора 
на тъмнината”4, а в откъса – чрез епифорността. Отказът на съдията да срещне дру-
гия свят предизвиква симетрична безответност.

Първоначално е изпълнено очакваното ускоряване на действието – конете за-
бързват. Но това почти не променя нормалния им ход – единени с останалата част 
от характеризираната метафорично „унила” и „тъжна” природа. Диалектизмът 
„склисиха” демонстрира поредното ловко съчетание на висок литературен стил  
и разговорна реч, характерно за Елин-Пелиновите текстове. Глаголът означава 
близостта на животинското с народното, селяческото. Така се доизгражда вече зат-
върдилата се опозиция на природното срещу управляващия, господаря – съдията. 
Той се чувства несигурен и потъвайки в кожуха си, потъва в калта на антагонизма  
и апатията си. Неслучайно в хода на сюжета, наподобяващ този на конете, кару-
цата затъва в блатото. Така е демонстрирано буквалното и преносно „потъване”  
на силния слаб съдия – неспособен да мисли и разговаря, на границата да се уда-
ви във властолюбието си. Той е ситуиран в „мъртвешкия скелет” на каруцата, за-
обиколен от самота (самотното дърво) и липса на живот („сухия клон”, „скелет”, 
„мъртви… пейзажи”5, „мъртвешки очи”6), подчертаващи „мъртвата” му душа7. Калта 
(спомената шест пъти в разказа) и блатото (отново шест(!) пъти и една производна 
дума) сякаш не просто са на пътя му, а са го обградили и няма връщане назад –  
от застигащата съдията безизходица: „Беше тъмно и по земята не личеше нищо 
освен кал, дълбока и гъста кал. Пътят се губеше в тая кал и не водеше никъде ос-
вен пак в нея”8. Три пъти съдията „потъва” (колкото Св. Петър се отрича от Иисус),  
а два пъти „потъва” цяло, чиято част е той. Едва ли е случаен броят на повторените 
думи в текста. Преди окончателното „потъване” (седмо в разказа) изчезва и гласът  
на Андрешко (единствената връзка на съдията с човешкото и единственият „непотъ-
ващ” и неможещ да потъне в разказа). Това предпоставя единението му с природата,  
но и до края гражданинът не се припознава като принадлежащ й. Още „потъването” 
на „господина” в кожуха му и „гракването” на враната като да предопределят изхо-
да. С изравняването на съдията с „господата” и явното му нежелание да се докосне  

4 „Но тъмнината не му отговори” (Е. Пелин, Разкази…, с. 125). Повече за разговорите и мълчанието 
в разказа вж. Н. Георгиев, „Андрешко“ от Елин Пелин, [в:] Анализационни наблюдения, 1992-1994. 
http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/analizacionni/andreshko1.html (1 III 2014).

5 Е. Пелин, Разкази, т. 1, София 1967, с. 118.
6 Пак там, с. 119.
7 Единствено водата оживява в мига на затъването в блатото, сякаш за да контрастира още по

-ярко с душата на съдията: „Мъртвата и блестяща, зеленобисерна вода на блатото се размърда  
и оживя” (пак там, с. 123). Още по темата за мъртвото вж. Н. Георгиев, „Андрешко” от Елин Пелин, 
[в:] Анализационни наблюдения, 1992-1994, http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/analizacionni/andre-
shko1.htm (1 III 2014).

8 Е. Пелин, Разкази..., с. 122.
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до „пропадналия народ”, той става инициатор единствено на собствената си обрече-
ност и впряга себе си в затъващата каруца.

Идентична и последователно разширяваща се е конструкцията на епифората: 
„и се замисли”, „и също се замислиха”, „и също тъй се замисли”, „и също се замисли”, 
„И... също беше замислено”. Съчинителният съюз „и” подсказва за пряката обвърза-
ност на изреченията с всяко предходно, както и ненарушимостта на причинно-след-
ствената връзка. Макар и затворен кръг на вглъбяване, този цикъл е необратим 
– сякаш вечно повтарящ се и винаги в тази последователност, „симетричното въз-
връщане на края на фразите към една и съща точка”9.

Единадесет са глаголите в откъса, но сякаш в него отсъства всяка активност. 
В границите му не е назовано действието на Андрешко, преди да „се замисли”10. 
Той се обръща към конете, но актът му не е назован. Ако разгледаме откъса отдел-
но от останалия текст, ще забележим, че всеки следващ субект извършва с едно 
действие повече от предходния, преди да „се замисли”. Това отдалечава от „мисле-
нето” и сякаш намеква за (не)способността на всеки от тях да мисли. Така Андрешко 
се явява най-близо до „мисленето”. Конете неслучайно са в непосредствена близост  
до „момъка”, следвани от сродния им „господин”. Враната – като птичка – е отда-
лечена максимално от акта на „мисленето”. Времето не е видяно в друго действие 
преди „замислянето”, но и този момент не е назован. Сякаш времето е (в) мисленето.  
По този начин „мисленето” се оказва непостижимо за „действащите” субекти, остава 
достъпно само за Андрешко. Отново съдията е поставен на границата на невъзмож-
ността да овладее и открие човешкото. Не е чудно и, че в хода на сюжета единствено 
на Андрешко принадлежи глагола „размисли” и производните му, така както пре-
димно на „господина” принадлежи потъването.

Цялостното внушение на частта от и самия разказ Андрешко на Елин Пелин като 
да е за „замислеността“ на времето и непроменността на света на „господина” – така 
близък-и-далечен на природния свят на „хитреците”.

9 Р. Коларов, Из „Елин Пелин” („Андрешко”), [в:] „Литературен форум”, бр. 21 (505), http://www.slovo.
bg/old/litforum/221/rkolarov.htm (1 III 2014).

10 Замислянето по повод склисиха бе подпомогнато от Речник на редки, остарели и диалектни думи 
в литературата ни от ХІХ и ХХ век, София 1974.
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В днешния запъхтяно-меркантилен и комерсиализиран свят, в който автоматизмът 
и девалвацията на изконните морални ценности са се превърнали в стратегия, има-
ме редкия шанс да попаднем на един вечно зелен остров за менталнo-естетически 
пътешествия (обследвания), сякаш недосегаем за природни и обществени катакли-
зми, какъвто е творчеството на Олга Токарчук. Този остров, врязан асиметрично 
в консумативното пространство, в което всички ние блуждаем, търсейки бързи ре-
шения и евтини удоволствия, ни изтръгва от духовната летаргия, за да ни въведе  
в една вълшебна приказка и да ни убеди, че тя не е изислица, а е напълно възможна. 
И най-резервираният читател, чиито позадрямал мозък и позакърняло естетическо 
чувство авторката непрекъснато реактивира, като хипнотизиран се отдава на очаро-
ванието на тези книги, в които е събрана цяла вселена от екзистенциални мотиви 
и нравствени ценности, осмислящи съществуването на индивида. 

За Олга Токарчук може да се напише солидна монография, да се проследят от-
делните мотиви или символиката на отделни топоси, застъпени в творчеството  
й. Тук ще се ограничим с кратко изложение на три от ключовите, според нас, кате-
гории, образуващи хармонично триединство. Паралелите, които бихме потърсили 
между художествено-философската концепция на писателката и теориите на екзис-
тенциалистите, не биха били плод на ексцентрична или ефектна приумица. Едно 
проникновено и специализирано изследване с прецизна последователност би могло 
да изтъкне както сходствата, така и различията между личното творчество на ав-
торката и постановките на екзистенциалната философия. Емоционалният по своята 
същност „екзистенциализъм” на Токарчук, който вижда човека като пленник или 
дори като жертва на времето и пространството, като че ли надмогва емоционалната 
си ограниченост и се отваря в безкрайна перспектива, която обаче няма нищо общо  
с трагизма на изкуплението, а тъкмо обратното – предлага нови възможности  
за едно изчистено, естетически съзерцателно и балансирано съществуване. Духов-
ната и интелектуално-естетическата визия на писателката в художественото прос-
транство на творенията й, успява да „научи” човека как да надмогва вечната си кон-
фронтация с времето и пространството, как да съритмизира субективното си време 
с глобалното, как да съизмерва вътрешното си пространство с космическото. И как 
да постигне това по свой собствен път. Големият датски философ Сьорен Киркегор, 
с чието име се свързва генеалогията на екзистенциализма, говори за недефиниру-
емостта на дълбинната действителност, защото тя може да бъде дори съвместно 
преживяване, но не може да бъде обект на интерсубективно познание1. Худoжестве-
но-творческият дискурс на Токарчук се доближава в известна степен и до философ-
ската концепция на Жан-Пол Сартр за отсъствието на общовалиден и стандартизи-
ран морално-етичен кодекс. Няма нравстен еталон, независим от човека2. Героите 
на писателката са сякаш над общоприетите ценности – те или ги преосмислят, или 

1 С. Киркегор, Избрани произведения, т.1-2, София 1991.
2 Ж.-П. Сартр, Ситуации. 2. Екзистенциална философия, Плевен 1997.
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създават нови, или изваждат на дневна светлина незабелязаните дотогава. Не е тол-
кова важно дали тези действия са плод на съзнателен избор или на Осенение Свише, 
което им разкрива дълбочината на Божията промисъл. Сартровото съзнание като ус-
ловно екстериоризирана проекция на субекта – близко до типа мислене на полската 
писателка – е съзнание за някакво съществуване, което го има дотолкова, доколкото 
ние го осмисляме като съществуващо. Не е задължително да го има реално. Оттук  
и усещането за приватизиране и интимизиране на времето, както по вертикала (от-
делните етапи от човешкия живот от раждането до смъртта), така и по хоризонтала 
(синхронната „парцелизация” на времето под формата на индивидуализирани „учас-
тъци” (лични хронотопи) на персонажите, които не са затворено-монолитни обра-
зувания, а редуват фрагменти от себе си и имат кръгообразна траектория. По този 
начин сякаш задават посоката и формата на вечното движение на конкретното би-
тие – човешко, зооморфно или предметно – в космическата архитектоника, от която  
то е неотменна част. Така индивидуалната човешка съдба, уподобяваща се на „съдба-
та” на околната предметност, придобива надиндивидуални, извънвременни, косми-
чески измерения. Правек чрез времената на действащите в романа лица и предмети 
(дори чрез нарастващото им изреждане, отправено в безкрайността и изпълняващо 
ролята на композиционен похват: Времето на Геновева, Времето на Лошия Човек, 
Времето на Клоска, Времето на Михал, Времето на Миша, Времето на Мишината 
мелничка, Времето на свещеника-игумен, Времето на Ели, Времето на Курт, Времето 
на Изидор, Времето на Рута, Времето на Флорентинка, Времето на Павел, Времето 
на Аделка, Времето на Лили и Мая, Времето на липите, Времето на овощната гра-
дина, Времето на Играта, Времето на Лалка, Времето на мъртвите...) се превръща  
в огледало на всички времена, т.е. във Вечност. Тази прагматична дистрибутивност 
е само една от формите на проявление на безкрайното Време и не го стеснява или 
редуцира, а изтъква неговата многолика, полифонична и вечна природа. Многопла-
стовата символика на различните „съществувания” – имагинерни или не (сънища-
та, Свещената книга, чудноватото дърво на Клоска, птицата на Марек-Марек, гъбите  
и т.н.) доказват (открояват) атрибутивния, комплементарен и сензитивен (сомати-
чен) характер на Времето. За да го познае и изживее, да се почувства част от него, 
човек трябва да го усети като допир, да го възприеме със сетивата си. Според Сартр 
човек съществува по подобие на предметите тогава, когато вече го няма, когато  
е мъртъв и не може да решава нищо за себе си, не може нищо да променя. Това оба-
че не е повод за трагедия при Токарчук, напротив това е избавление от непосилна 
отговорност. Предметът като субститут на личността се превръща в онтологично 
продължение на човешкия живот. На границата със смъртта човекът сякаш се от-
ъждествява с предмета и съзнателно (и доброволно) приема неговото безмълвно би-
тие, защото е прозрял собствената си безкрайност като серия от относителни фина-
ли. За разлика от Сартровия екзистенциализъм, който се превръща във философия  
на разочарованието, въпреки че самият Сартр активно се противопоставя на подоб-
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но тълкуване, перспективата във философските възгледи на Токарчук, естетически 
претворена в произведенията й, е оптимистична. При френския екзистенциалист 
човешкото битие приключва с настъпването на смъртта като краен предел на съ-
ществуването; при полската писателка смъртта е само мост към друга, още непо-
зната екзистенция.

Ментално-рефлективният пласт в прозата на О. Токарчук донякъде напомня 
и концепциите на италианския философ-екзистенциалист Никола Абаняно. Според 
него екзистенцията се основава върху проблематичната неопределеност. Колкото 
по-важно е взетото от мене решение, толкова по-ясно се разкрива алтернативата, 
заложена в него3. Това се откроява в благословеното пътешествие на шепата храб-
реци от „Пътуването на посветениете”, които са посветили живота си на търсенето 
на Свещената книга. Тези герои могат да бъдат наречени перспективни. Тяхното 
съществуване е сякаш пренесено в бъдещето и отдадено на бъдещето. Удивителната 
симбиоза между членовете на групата, въпреки големите различия от всевъзможен 
характер, които ги делят, вероятно се дължи на активната интеракция на трансцен-
денталните им възможности. За разлика от Сартр, Абаняно не смята, че коекзистен-
цията се отразява фатално върху индивидуалното човешко съществуване, а тъкмо 
обратното, възприема я като иманентна съставка на личното ни битие. Моето битие 
никога не е само мое, защото ме определя чрез общуването ми с друг човек. Това  
е битие, което ме отваря за коекзистиране, разкрива неограничена сфера от без-
крайни възможности за срещи, т.е. за разбиране между мен и другия4. Асоцациите 
отново ни отправят към героите от Пътуването... (Р5). Тяхното усещане за Времето 
е в хармония с темпоралния възглед на Н. Абаняно. За италианския философ бъде-
щето е основополагаща категория в човешката екзистенция. Актът, с който човек 
се опитва да определи алтернативната си възможност в битието е в същото вре-
ме реципрочен акт – акт на движение на битието към човека с цел да го определи  
в неговата крайност. Споменатото движение е именно бъдещето като фундаментал-
на категория на времевостта. Но това е един проблематичен акт, който не елимини-
ра риска и затова е именно бъдеще. В повечето от произведенията на О. Токарчук 
темпоралната доминанта е по-скоро миналото, но общата философска трактовка  
на времето не е чужда на концепцията на Абаняно. Според него времевостта озна-
чава крайност; безкрайното не се измерва с категорията време. Самото време е огра-
ничено понятие. Само когато човек вземе решение, изхождайки от своята крайност,  
тя придобива истинския си смисъл, а времевостта (която иначе може да бъде по-
върхностност и разпиляност) става историчност, т.е. средоточие, носещо значение. 
Затова е и толкова отговорен изборът на героите от романите и разказите на Токар-

3 Н. Абаняно, Въведение в екзистенциализма, София 1994. 
4 Ж.-П. Сартр, Ситуации. 2. Екзистенциална философия, Плевен 1997.
5 Ексцерпирана литература O. Токарчук: D – Dom dzienny, dom nocny, Wałbrzych 1999; E – E. E, Warsza-

wa 1997; P – Podróż ludzi księgi, Warszawa, 1997; Pr – Prawiek i inne czasy, Warszawa, 1997. 
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чук. Категорията време при нея е диференцирана и йерархизирана така, че всъщ-
ност наподобява крайното време и безкрайното извънвремие на Абаняно.

Философската концепция на италианския мислител за страстта намира своето 
художествено превъплъщение в стремежите на героите от произведенията на То-
карчук. Абаняно определя страстта като самоограничаване на човека в собствената 
му крайност, което според него е единствено правилната градивна позиция. Човек 
може да се спаси от разпиляност, да се избави от заблуждението си само чрез из-
бор, който го задължава да бъде верен на себе си. Това е верността на човека към 
собствената му крайност. Тя не трябва да се отрича или отхвърля, а трябва да бъде 
осъзната, приета и реализирана докрай. Ако бъде отречена, тогава тя възпира всяко 
движение и творчество, но ако бъде призната и усвоена – се превръща в субстанция 
на свободата. Когато човек се разполага в собствената си крайност, става спосо-
бен на силни чувства, защото живее във фокуса на своето усилие и изцяло приема 
вътрешноприсъщия му риск, отстранявайки всяко разпиляване. Онова, което човек 
може да направи истински, може да се извърши само със страст. Единствено чрез 
нея и за нея той е свободен в крайността си. Тези думи могат да послужат за мото  
на много от героите на О. Токарчук и особено на тримата „посветени” от Пътува-
нето....

Италианският мислител предлага една доста обнадеждаваща интерпретация 
на смъртта. Неговият възглед сякаш намира художествено отражение в подстъпите 
на Токарчук към тази толкова изследвана и все още толкова енигматична фило-
софска категория. Според Абаняно смъртта представлява разграничителна възмож-
ност и трябва да се разбира не като факт, който неизбежно настъпва в поредицата  
от природни събития, а като възможност, която винаги е налице и винаги е свър-
зана с всички останали човешки възможности. Гледната точка на героите от Пъту-
ването..., мотивирала целта и поведението им през цялото му времетраене, силно  
се доближава до тази концепция. Като факт смъртта им е чужда, но като възмож-
ност детерминира цялото им същество. Смисълът на смъртта е самият смисъл  
на проблематичността на екзистенцията, а следователно и на нейната времевост.  
Да се страхуваш от смъртта, когато тя непосредствено не те заплашва, не е истин-
ски страх от нея, а просто приемането й като фундаментален риск на екзистенци-
ята. Който решава да не мисли за смъртта, преследва безрезултатно възможности-
те, които му се откриват. Другата крайност също е неприемлива. Който е обсебен  
от смъртта и решава да мисли за нея като за единствена перспектива на живота  
му, също пропилява собствените си възможности, изгубва и самия себе си. Той по-
тъва в терзанието. Само верността към смъртта – единственото достойно за човека 
поведение – отразява автентичността, присъща на екзистенцията. 

Многоаспектната и полисемантична категория време е интерпретирана  
от Токарчук в респектиращия диапазон – от универсалното космическо време през 
историческото и астрономическото до субективно-личното. Времето във своето 
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биологично измерение не се радва на особен интерес от страна на писателката  
и тя предпочита да го нарича състояние. В Правек и други времена Токарчук предлага 
разгърната космогония на времето в духа на любимия й философ Археман, учителя 
на Питагор (Pr). Митологичната хроногенеза е свързана с взаимодействието на две 
извечни стихии, едната от които непрекъснато поглъща другата. Първата се нари-
ча Хтонос. Тя вечно ражда и се разраства. Втората се нарича Хаос и е нематериал-
на. Тя именно поглъща Хтонос и разтваря неговите пространства, сякаш ги смила.  
И двете не могат да съществуват една без друга. От тяхната свръхинтензивна връзка 
се ражда Хронос. В самия център на поглъщането и унищожението възниква съ-
щество, чиято основна харатеристика е постоянството, правилността, редът и дори 
известна хармония, която дава началото на света. Хронос спира поглъщането, при-
давайки му известна форма. Той действа като регулатор – от една страна прецежда 
сътвореното и го разпределя, а от друга отслабва силата на унищожението. Точно  
на това ключово място израства светът с основните му енергии. Самата конструк-
тивна, омиротворителна и уравновесяваща функция на Времето като демиург пре-
допределя неговата относителна статика в космогоничен план. Това почти еретично 
твърдение, разклащащо общоприетия канон за динамиката на времето, е убедител-
но защитено от Токарчук със средствата на високата художествена проза. В нейната 
концепция глобалното време е архитектонично, има пространствена конфигурация, 
а неговите корелати в човешкото пространство имат динамичен характер. Двойн-
ствената природа на времето се дължи на обстоятелството, че освен космическа, 
то е и антропологична категория, а съотношението статика – динамика се проме-
ня в зависимост от акцентите. Статическото (Космичното) време сякаш се слива  
с пространството, превръща се в чисто пространство. На пръв поглед семантичната 
доминанта в Правек и други времена е времето, а в Дом дневен, дом нощен – прос-
транството. Заглавията и на двете произведения обаче показват хибридния характер 
на категориите и изкуствеността на тяхното разчленяване. В заглавието на романа 
Правек... в духа на разсъжденията на Ролан Барт за амфибологиите6, се актуализи-
рат и двете значения на думата правек – пространственото като топоним (ойконим) 
(название на селцето, където се развива действието) и времето, обозначено в това 
название и допълнително актуализирано чрез съседното словосъчетание – „и други 
времена”. В заглавието на романа Дом дневен, дом нощен също се актуализират ед-
новременно и двете значения на хронотопа – и пространственото, и темпоралното. 
Кабалистиката на числото 4 ни посочва като първо градивно измерение на времето 
пространството (четирите темпорални аспекта са: Пространство – Минало – Сегашно 
– Бъдеще), а като една от градивните съставки на пространството – времето (четири-
те пространствени параметри са съответно: Ширина – Дължина – Височина – Вре-
ме). Оптическата перспектива на Токарчук в романа Правек...) е космическото време  

6 Р. Барт, Ролан Барт за Ролан Барт, София, 2005.
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с неговата пространствена стабилност, която дава възможност за полагането на уси-
лия по пътя към самопознанието и уверението, че изолзваме пълноценно нашата 
крайност (смърт) като възможност, вчленена в безкрайната серията от възможнос-
ти, която прави смъртта условно понятие в универсалния контекст.

Малкото селце Правек е микромодел на света, който се издига в символ на гло-
балното време. Историческото и астрономическото време също не отричат прос-
транствената статика на космическото време. Тяхното движение е условно, защото 
е кръгово (повторението сякаш потвърждава статичността), а накрая всеки цикъл 
се затваря без да напуска пространствените очертания. Големите исторически ка-
тастрофи (войните) и личните житейски съдби се въртят ритмично като стрелките 
на часовника, като смяната на деня и нощта. Те не нарушават стабилитета на уни-
версалното време – приличат на работата (динамиката) на органите в човешкия 
организъм, които извършват своите микродвижения и когато тялото е в пълен по-
кой. Оттук идва усещането за „свръхобективност” на операторския, безпристрастен 
поглед на авторката в хода на повествованието, което тече като на филмова лента, 
както и усещането за естетическата картинност на изображението, която доминира 
над емоционалната съпричастност към участта на героите. На субективно равнище, 
по силата на противодействието, човешките съдби на персонажите изглеждат още 
по-тягостни и покъртителни, но в светлината на  универсалното време, те са просто 
част от неизбежния кръговрат. Космогоничното е всъщност божественото време, 
което е абсолютно симултантно. То няма диахронен аспект; тричленната дистрибу-
ция минало – сегашно – бъдеще е човешко „изобретение”, плод на вечния, екзистен-
циален страх, на драматичната борба със субективизираното време.

Към времето има два основни подхода, които ни предлага Токарчук. Или  
да приемем, че ние се намираме в него привидно непокътнати, че то сякаш ни об-
лива, но понякога ни уврежда, или че го носим вътре в себе си (сякаш сме негови 
генератори) в смисъл, че самите ние произвеждаме собствената си промяна. 

Претериталният аспект на времето в човешки план, в духа на писателката, 
се оказва определящ за човешката екзистенция. Бъдещето, следвайки философския 
дискурс на Абаняно е наистина решаващо за идентифицирането ни в собствената 
крайност и за максималното й осъществяване в перспективата на безкрайността. 
Но цялото ни доживотно съществуване е всъщност маркирано от миналото. Дори 
реципрочната (реверсивната) траектория на бъдещето (във възгледа на Абаняно)  
за утвърждаване на индивида чрез възможността да оползотвори максимално своя-
та крайност, е обръщане към миналото като първоизточник или първопроекция 
на бъдещето. Човек се стреми към бъдещето или като сбъдване на несбъднатото 
в миналото (отново се връща към него), като компенсация за изживени провали, 
разочарования и нещастия, като постигане на непостигнати цели, или като пов-
торение на сполуки, завоевания и изпитани удоволствия. Прекомерно вторачен  
в миналото обаче, дори с намерението да го поправи и промени, човек в бъде-
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шето си нерядко повтаря същите грешки и несполуки, които държи непременно  
да избегне. Съдбоносната ни зависимост от миналото вероятно се дължи на болезне-
ното ни откъсване от първоначалната ни омнитемпорална принадлежност. Човек  
се опитва да притъпи тази болка, впускайки се в настървена гонитба на някаква 
цел, каквато и да било, подклаждана единствено от инстинктите. В края на краи-
щата той раздробява, накъсва, разсейва, дезорганизира времето, нарушава неговата 
компактност и става негова жертва. Не е лесно да бъде осъзната плодотворността  
на собствената крайност. Токарчук успява да ни убеди, че човек умира от собст-
веното си усилие да открие нещо ново, което бездруго мултиплицира настанилия  
се вече хаос, вследствие на пресищане и излишък от всичко. Така усилието на човека 
става безпредметно, а мисълта му – заплашителна и пакостлива. Това е наказанието  
ни за надменното отхвърляне на Божията любов. Очарован от съвършеното си тво-
рение, Бог се влюбил в човека и разчитал на взаимност, но не я получил. Самонаде-
яните хора били убедени, че ще минат и без неговата помощ (Pr, 166-167). Научили  
се да творят със силата на волята си и се нарекли богове. Светът се изпълнил с ми-
лиони богове. Но тази воля била подчинена на нагоните и затова в Шестия свят  
се върнал хаосът. Всичко било в излишък, макар че непрекъснато се появявало 
нещо ново. Времето се развилняло и хората заочнали да мрат от усилието да на-
правят на всяка цена нещо ново, несъществувало дотогава. Накрая Бог се върнал, 
от безпорядъка търпението му се изчерпало и той унищожил цялото си творение 
само с една мисъл. Сега, както казва писателката, Шестият свят стърчи пуст и глух 
като бетонна гробница (Pr, 222). Това, което отделя човека от Бога, е бариерата 
на времето. Дори животното е по-близо до Бога, защото не е пленник на времето.  
То излъчва чиста емоция и безусловна преданост, животът му е като непрекъс-
нат сън, а събуждането е неговата смърт. Следователно неговото време е сегашно-
то. Едно от доказателствата, че можем понякога и да не бъдем подвластни на чо-
вешкото време са сънищата ни. Те или го елиминират, или правят с него каквото  
си искат – разтеглят минутите в часове, а дните превръщат в отлитащи мигове. Но ние  
не сънуваме непрестенно или поне така мислим – затова сме белязани от миналото 
си. Самата ни обвързаност с времето е стресогенна:

Човекът впряга в страданието си времето. Страда заради миналото и разстила страда-

нието си в бъдещето. Така създава отчаянието. Лалка (кучето) страда само тук и сега.

Човешкото мислене е неразривно свързано с поглъщането на времето. Това е вид за-

душаване...

На животните не им е нужен смисъл. Хората понякога усещат нещо подобно, когато 

сънуват. Но наяве хората се нуждаят от смисъл, защото са затворници на времето...

Лалка знае, че има Бог. Възприема го нерекъснато, а не като хората, само в определе-

ни моменти. Лалка усеща неговата миризма сред тревите, защото не я отделя от Бога  
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на времето. Затова Лалка има такова доверие към света, каквото няма нито един чо-

век. Подобно доверие е носел в себе си Исус, когато е висял на кръста. (Pr, 229-230) 

Правек... е теморален компендиум. В този роман времето е композиционен ске-
лет и ключова „фигура” в повествованието. Има и парадигматично приложение  
с цикличните завъртания на личните времена на отделните герои. Крачка напред 
в преосмислянето и преодоляването на задушаващата ни, трагична зависимост  
от миналото са осъзнатите от Миша нетрайност, взаимно подобие и несъщественост 
на биологичните фази в рамките на субективното ни време: 

От този момент, усещаше, че не съществува разлика между възрастния и детето  

в нищо, което наистина би било важно. Детето и възрастният човек – това са наистина 

преходни състояния. (Pr, 42)

Дори растенията съжителстват в хармония с времето и са по-верни на Бога 
от човека. Дървото е чиста вечност – съзерцателно безвремие. В четирикратно-
то редуване на сезоните дървото не знае за съществуването на времето, не знае,  
че годишните времен се сменят едно с друго. За него и четирите качествени ха-
рактеристики съществуват едновременно. Зимата е част от лятото, а есента е част  
от пролетта. Студът е част от топлината, а смъртта е част от раждането. Гра-
дината има своите две времена, с които се справя съвършено. Наслаждава  
им се и владее сферичното им редуване – времето на ябълките и времето на крушите. 
Ако беше гъба, твърди Токарчук, би имала власт и над хората, и над времето. Би расла  
в най-важните моменти – деня и нощта, когато всички други са заети с робуждането 
или със заспиването си.

Предметите в известен смисъл са най-близо до Бога и най-плътно слети с веч-
ността, защото са потопени в друга действителност, където няма движение и пре-
ходност:

Хората мислят, че живеят по-интензивно от животните, от растенията, а още повече 

от предметите. Животните предчувстват, че живеят по-интензивно от растенията. Рас-

тенията сънуват, че живеят по-интензивно от предметите. Предметите траят и това 

траене е повече живот, от каквото и да е друго. (Pr, 43) 

Предметите задържат и увековечават ефемерното. Както мелничката за кафе  
на Миша (стожерът на Правек), която е осевата конструкция на действието в рома-
на, около която се върти и развива всичко. Такива мелнички са може би по-важни  
за света, отколкото самите хора (Pr, 43-45).

Трудността да заживеем в хармония със сегашното и да го възприемем като 
наше естествено състояние, произтича от слабата вероятност да дешифрираме пра-
вилно миналото си, да открием неговото послание. То остава също толкова тайн-
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ствено и неразгадаемо като бъдещето. Неговата непознаваемост автоматично ре-
флектира върху бъдещето ни като огледален образ на миналото. В пространствения 
обхват на глобалното време не се случва нищо ново, но в субективната зона на вре-
мето се случват множество предвидени и непредвидени събития: 

Когато сънищата повтарят събития от миналото, когато го месят и видоизменят в обра-

зи, когато го пресяват през ситото на значенията, започва да ми се струва, че миналото, 

също като бъдещето ще си остане неразгадано и непознато. Това, че съм преживяла 

нещо, съвсем не означава, че съм разбрала неговото значение. Затова аз се страхувам 

еднакво и за миналото, и за бъдещето. Ами ако се окаже, че нещо, което съм познавала 

и което съм смятала дотогава за постоянно и сигурно, е могло да се случи по съвсем 

друга причина, и по начин, за който не съм и подозирала; че ме е водило към нещо 

друго, а аз не съм открила посоката, че съм била сляпа, че съм спала. И какво да на-

правя със своето „сега”?. (D, 88) 

Оста на света са повтарящите се конфигурации от мигове, движения и жестове.  

Не се случва нищо ново. (D, 134)

Успоредяването на трите темпорални пласта ги поставя в синхронна равнина. 
Така Токарчук мотивира пространствената архитектоника на времето. Фокусира-
нето на конкретния темпорален отрязък се съществява просто чрез смяна на зри-
телния ъгъл. Сегашното е среща на миналото и бъдещето, сливането им. Срахът  
и песимизмът идват от убеждението на човека, че се е разминал с миналото  
си, че не е разбрал и изпълнил повелята му. Това обуслявя антагонистичната ни на-
гласа към времето въобще и отдалечаването ни от неговата изконна семантична ос – 
свободата и любовта. Рядко се случва да се впишем пречистени и автономни в сегаш-
ното и да се слеем с него сякаш за вечни времена. Това състояние понякога е възможно  
в напреднала възраст, на прага на смъртта и се равнява на подвиг, защото никак  
не е лесно да се преодолее стандартната предварителна нагласа за субординираност 
по отношение на времето и за поетапна възрастова деградация (и дегенерация), кое-
то е безспорно депресиращ факт, а да се възриеме като бленувано градивно състоя-
ние. Марта извършва този подвиг: 

А всъщност изглежда, че най-важното е само това, което става сега, пред очите  

ни. Че въпросът за началото и края не носи никакво ценно знание. (D, 12)

Домът на Марта е като гъба, която всмуква мисълта, преди да се е появила. В за-
мяна не дава нищо, не обещава, не заблуждава; в него няма бъдеще, а миналото 
превръща в предметност, т.е. в устойчивост и дълговечност. В Дома на Марта има 
нещо свръхчовешко, някакво осезаемо свръхествено присъствие, което се е сраснало  
с нея, което тя, макар и неосъзнато, носи в себе си и което я прави силна и специална.  
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Тя става носител или транслатор на самата вечност. Взаимната прилика е очевидна 
– Марта прилича на своя Дом и той прилича на самата нея: 

[с]ъщо като нея не познава нищо, нито Бога, нито неговите творения, нито дори самия 

себе си, не иска нищо да знае за света. В него има само един момент, само сега, но това 

„сега” е огромно, разперено във всички посоки, притискащо, не по силите на човека. 

(D, 224)

Времето и пространството са идеалният тандем. Времето сякаш визуализира 
и огъвкавява пространството. През деня очертанията на предметите са едни, а през 
нощта други. Полисемантичната структура на пространството напомня тази на вре-
мето с двете й опорни звена във философската парадигма – личното субективно 
пространство и вселенското пространство като наша заветна цел. Домът като лично 
пространство е микромодел на света. Той се издига в символ на универсалното про-
странство, а смяната на двете основни фази, които го маркират (в случая времето 
квалифицира и идентифицира  пространството) – деня и нощта – от една страна 
създава илюзията за динамика на глобалното пространство, и това ни плаши, де-
пресира, защото ни приближава към смъртта, а от друга ни утешава, защото чрез 
кръговото повторение ни асоциира с вечността. Докато в перспективата на времето 
човек трябва да преодолее своето субективно време, за да се интегрира в космиче-
ското време, в пространствен ракурс, той трябва да открие своето автентично про-
странство, за да успее да го съизмери с универсалното и да го внедри в него. Спо-
ред О. Токарчук хората не могат да живеят откъснати от мястото си. Вероятно това  
е имала предвид Марта, когато казва: 

Ако намериш своето място, ще бъдеш безсмъртна. (D, 168)

Доминантната позиция на пространството в Дом дневен, дом нощен го пре-
връща в композиционен център на романа. Домът като метафора на селото като  
че ли абсорбира всички събития, преработва ги и ги подрежда с помощта на време-
то. Символиката на Дома е амбивалентна – той приютява и закриля човека, но може 
да бъде и враждебен, зловещ – разкрива безсилието и нищожността на индивида. 
Самият човек е пространствено същество. От него зависи как ще организира своето 
вътрешно пространство – дали ще го съизмери и хармонизира с глобалното или  
не. Светицата Куммернис открива в дълбочина стъпаловидната структура на своето 
пространство, в дъното на което вижда образа на Исус (D, 163-164). Тогава тя обик-
ва всеотдайно себе си, защото същество, което носи този съвършен образ, не може  
да бъде посредствено. Вглеждането в личното пространство е път към себепо-
знанието. През погледа на О. Токарчук земното пространство е потънало в мрак.  
То е ограничено и твърде подвижно, затова краищата му се прегъват като на лек 
килим преди да изтърси хората пред Страшния съд. Динамиката на материалното, 
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обозримо пространство е неприемлива за човека, защото му напомня за преходност-
та. Затова човешкото око се стреми да стопира, да запечата всеки отрязък от дейст-
вителността, да го заснеме и увековечи чрез перманентно възпроизвеждане. Така 
си създаваме илюзията за трайност на състоянието. Най-голямата заблуда е пейза-
жът, защото той е несъвместим с понятието трайност. Той е динамичен и изменчив,  
но нашият панически страх от тленното се опитва да го спре и затвори в рамки. Така 
пейзажът се превръща в образ, а нашата памет, която не познава света, произвежда 
пощенски картички. Затова изгледът е така подвластен на настроението на този, 
който го съзерцава. Човек вижда в пейзажа собствената си тленност, нетрайността 
на мига, затова иска да го увековечи и чрез спомена за увековеченото късче свят  
да си открадне късче вечност. 

Човекът е композиран пространствено, има пространствена анатомия. „Хора-
та вътрешно са построени като къщи” – казва Токарчук. Имат стълби, етажи, стаи,  
но празни и тъмни. Човек дори сам не знае с какво да ги запълни, не смее дори  
да погледне навътре в себе си и да запали лампата, защото не иска да бъде свидетел 
на разпадането си. Той още не се е научил какво да прави с вътрешното си прос-
транство, не умее да използва безукорната му хармония. Страхът го парализира  
и затова става лесна плячка на външни стихии. Затова така лесно се руши и раз-
лага. Вътрешното пространство е динамично, променя се заедно със своя носител. 
Външното пространство също се мени и в контекста на фазовите редувания изглежда 
различно. През нощта контурите са по-ясни, открояват се в тъмното с фосфоресцира-
ща светлина, а през деня са прекалено ослепителни, сливат се със слънчевите лъчи  
и стават неузнаваеми.

Марта сътворява една пространствено-географска типология, която опреде-
ля антропологичния и психическия тип на човека (D, 180-182). Тя казва, че хората 
стават като земята, на която живеят. А световете, наблюдавани от различен ъгъл  
са различни светове. Това, което пречи на хората да синхронизират своето индивиду-
ално пространство с глобалното, е тяхната затвореност в концентричните пръстени  
на Сатурн – символ на ограничението. Те са омагьосани кръгове – разделящи частта 
от цялото, приписвайки й херметична обусловеност. Затова ние сме в плен на думи-
те, които вероломно откъсват нашия опит от съществуването. 

Ще успее ли любовта да ни осъзвучи с вселената? Може би тя е рзковниче-
то на човешката мъдрост? Тя ни помага да съжителстваме хармонично с времето 
и пространството, осигурява ни перспектива. Любовта е третият свързващ елемент 
в спатиално (пространствено)-темпоралния комплекс. Тя също е с широк семанти-
чен диапазон – от най-интимната до космическата, съвършената любов. Във всич-
ки случаи обаче тя е чудо, защото придава изключителност и на най-невзрачния 
индивид. В светлината на любовта няма обикновени хора – когато обичаме някого, 
той става необикновен и неповторим, защото любовта променя гледната точка, 
избистря погледа. Обсебен от силното чувство, човек може да изглежда смешен 
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отвън, но то получава смисъл, само когато е видяно отвътре. Какъв е генезисът  
на любовта? Отговор ще намерим у Токарчук. Всеки човек носи в себе си частици  
от различни личности. Това са сякаш непокълналите зародиши на потенциални 
хора. Индивидуалният живот излъчва някоя от възможностите, която става собст-
вена, доминантна. И другите се съдържат в нея, но в латентен, стилизиран вид.  
И когато по неведоми причини водещата черта започне да затихва, тогава оста-
налите напомнят за присъствието си. Оттук идва чувството за лудост, обсебване, 
разбитост. Така се появява и любовта, защото понякога ни се струва, че срещна-
тите случайно хора учудващо приличат на нас, че носят в себе си същите семена,  
т.е. че вътрешните ни пространства се застъпват. Следвайки мисълта на писа-
телката, продължаваме по същия път – разпознаването на тези хора и стемежът  
ни да ги включим в собствената орбита се нарича любов. Следователно любо-
вта е кръстосване, припокриване и взаимопроникване на вътрешни простран-
ства. Тя е пространствен феномен. И тъй като в новообразуваното хибридно 
(съвместно) и синкретично пространство се проявяват някои от новите, непро-
явени (но латентно присъстващи) елементи от генотипа и на двата индивида, 
чрез тяхната симбиоза се получава ново, съвършено същество със съвършено 
хармонично пространство и време. Така се стига до идеята за идеалната лю-
бов (и тя се постига) като безграничност, извънвремие и безсмъртие. Когато  
се появи любовта, се изостря нашата способност да виждаме неща, които  
до този момент са оставали в сянка и обратно – остротата на погледа ни за по-
знатите неща отслабва. Вероника вярва в чудото на вечната любов. Същността 
на чувството е неговото очакване, а то е за нея естествено състояние. Самота, из-
пълнена с надежда. Героинята открива тази любов и й принася себе си в жертва.  
Тя се изтръгва от житейския си стереотип и тръгва да търси Свещената книга заедно  
с Маркиза, готова да понесе всички несгоди на пътуването. Накрая умира от из-
тощение заедно с любимия си – опиянени от взаимен възторг и вдъхновение  
по пътя към целта. Понякога на Маркиза му се е струвало, че е доживотен пленник  
на тази любов, че е в златна клетка – до такава степен магическат й сила го приковава  
на място. Любовта също има амбивалентна природа – омайва с очарованието  
си, но поставя на изпитание силата на духа и волята, налага извършването на ре-
шителен избор: 

Той се повдигна на лакът и погледна спящата Вероника. Беше красива, толкова кра-

сива. Имаше в себе си злато и мед, и покорство, което е по-мощно от силата. Можеше 

да води и подкрепя, можеше само с присъствието си да придава смисъл на всичко. 

Можеше да оправдава и прощава, можеше да утешава и да вдъхва сили. Но беше въз-

можно и да потънеш в нея и никога повече да не продължиш нататък. Тя можеше като 

огромна пчела да изсмуква цялата енергия и да я превръща в мед на удоволствието. 

Можеше да спре, да зароби, да скове и да превърне в животно... (P, 93) 
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За майката на Ерна, госпожа Елцнер, любовта е запас от енергия, насочена към дру-
гите (Е). Ветрилообразно-дисперсното изображение на това чувство определя специ-
фиката на нейната пространственост. 

Криша си припомня своя любовен сън и осъзнава колко болезнено е да си оби-
чана за нищо, т.е. само за това, че съществуваш. Какъв смут носи такава любов! Ние 
още не сме дорасли да я приемем. Та тя е толкова съвършена, безкористна, безус-
ловна! Затова така боли: 

Криша изведнъж се почувства самотна. (D, 45)

За да не се превърне в буфонада, любовта трябва винаги да поддържа своя маг-
нетизъм и откровеност. Когато е измамена и изоставена, любимата жена не бива 
да носи същото име, защотото би издавало лъжата и лицемерието. Когато любовта 
започне  да гасне, тя се изживява особено драматично и тази драма се проявява 
като дихотомия в темпорално отношение: от една страна времето се възприема 
негативно като ускорен  процес на стареене и атрофия на чувствата, а от друга –  
се призовава с надеждата, че може да прогони мъката и да притъпи душевната бол-
ка (времето лекува раните или поне отклонява вниманието от тях). В универсален 
аспект перцепцията на времето също е дихотомична – негативна – като фиксация 
на страдането в любовта (липса на алтернатива), и позитивна – като увековечаване 
на идеализираната любов (салутативна (спасителна) възможност). 

Един от най-убедителните възгледи за любовта е на героинята-разказвач от Дом 
дневен, дом нощен. Според нея мълчанието е най-красноречивият израз на любовта, 
защото е най-естествено, често носи философско послание и е освободено от евтина 
зрелищност. Всяка показна екзалтация разрежда чувството и в крайна сметка еро-
зира любовта. Мълчанието е висш израз на интуитивно разбиране, на увереност  
в здравината на връзката, на взаимодействие и емоционално съзвучие. То е аналог 
на хармоничното пространство. Токарчук обобщава, че любовта е тотално чувство  
за сигурност. Тя успокоява и уверява, че времето не ни е враг, че в него се раждат всич-
ките ни богове-покровители, чието основно качество е любовта. Те ни я даряват едва 
когато се издигнем до разбирането за съвършената, божествената любов. Възможно 
ли е да станем иманентна част от универсалната любов? Можем поне да се опита-
ме и опитът ни да бъде благословен, ако страданието, макар и твърде херметично,  
ни е помогнало да преодолеем егоизма и самочувствието си на „богоравни”, които 
си позволяват да изземват демиургичната функция на Твореца и да узурпират мяс-
тото му. Ако преживяното ни помогне да променим светогледа си, да преосмислим 
любовта и съществуването си, значи сме успели. С изтънчено-горчива ирония, пи-
сателката проследява краха на илюзиите у героите на разказа „Той и Тя” и чертае 
естествената траектория на земното им битие: 
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Носеха се в тези свои светли, модни, чисти дрехи, които им проясняваха някак  

по ангелски лицата, така че на човек да му се прииска чак да се прекръсти при вида  

им и да приклекне на тротоара пред тази затворена в себе си човешка двойка, съвър-

шено вградена в снимката на света.

Най-напред не искаха да имат деца. Внимаваха, пазеха се и се чувстваха някак по-до-

бри от всички тези семейства, които се самозабравяха влюбовта и веднага се проваля-

ха. Това им се струваше банално – да живееш така, после да извадиш на бял свят едно 

дете и да гледаш как всичко се променя и посивява. Кухнята вони на мляко и пикня,  

в банята се сушат пелени, а с стаята се появява нова мебел – дъска за гладене с нейната 

нетрайна желязна арматура. Трябва и да се редиш на опашка за телешко, да ходиш  

на лекар, да се тревожиш за зъбките – да се питаш дали са поникнали. „Така ни е добре” 

– шепнеше в ухото й той, а тя добавяше, притискайки се до силната му гръд, изпъстре-

на с белези, за които никога не питаше „Как бих могла да деля любовта си към тебе?  

Та нали ще се разпокъсваме в чувствата си, ще бъдем принудени да обичаме някой 

друг извън нас; такава любов само би ни отнемала времето, вниманието и сърцето”. 

Около леглата им се търкаляха станиолчета от презервативи, а банята на лавицата 

стоеше иригатор – тривиалните доводи, че упражняват контрол над живота. Затова 

пък бяха свободни, наистина свободни. [...]

Но животът си е живот. Зачатъци на деца се появяваха в тях, въпреки всичко, защото 

на телата не им пукаше за тези въпроси и за войната. Всеки месец в нейните яйчни-

ци се раждаха непълни, половинчати същества; и неговите гениталии произвеждаха 

милиони животи. Понякога се случваше така, че тези милиони зачатъци се сливаха  

в нейната матка, но тя не искаше да ги носи, нито да ги храни, нито да се грижи за тях, 

и те тайно умираха, измивани с водопади от кръв. А тя набожно вярваше, че светът  

е подвластен на нейната воля, че когато нещо не иска, то няма да се случи, а когато  

го поиска – то ще стане. [...]

А после й откриха тумор на яйчника с големината на слива. [...] 

Как изглежда светът, когато животът се превръща в тъга? Изглежда като хартия, 

рони се между пръстите, разпада се. Всяко движение се самонаблюдава, всяка мисъл 

се самонаблюдава, всяко чувство започва и свършва, и накрая самият предмет на тъ-

гуването става хартиен и нереален. [...] 

Сега бяха толкова различни хора, че можеха да си сменят имената и фамилиите. [...]

И все пак, външно изглежда така, като че ли нищо не се е променило нито между тях, 

нито извън тях, сякаш светът е заспал и само от време на време потръпва от прелитащ 

кошмар. [...]

Никога повече не си казаха: „обичам те”. Защото любовта беше скрит недъг.  
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Не си казаха нищо, което би излязло извън рамките на пазаруването, на пожеланията  

за поредните Коледи. Късно се връщаха от работа, следобед той отиваше на бридж,  

тя на църква, понякога се притискаха в нощта,не от нежност, а от студ, защото къщата 

беше голяма и трудно се отопляваше. Затова пък в техния език се появи незабеляза-

но нов израз, особено когато се зададоха нови грижи – „Да се държим един за друг”.  

„Да се държим един за друг” си повтаряха взаимно и това звучеше като заклинание. 

(D, 236-237, 258-259)

Любовта е многолика и непредвидима – през каквито и превратности да преми-
нава, под каквато и форма да се проявява, тя не се губи във времето и пространство-
то, а сублимира, като ги прави по-релефни и осезаеми в самосъздаващия се триптих. 
Олга Токарчук не натрапва дълбокомъдрени сентенции, не предлага изпитани бе-
летристични рецепти и не прокарва ефектни идеи – просто съзерцава с опитното 
око на родéн художник, рисува с думи незабравими картини и ги оставя да говорят 
сами... 

От направения преглед на избраната проблематика заключаваме следното:
1. Трите компонента в триединството време – пространство – любов в творчеството 
на Токарчук водят балансирано, естетически сугестивно и съритмично съществу-
ване като модел за вътрешна хармония на личността, която може да го постигне 
въпреки превратностите на личната си съдба.
2. Произведенията на полската авторка се превръщат в психо-естетически урок  
по съизмерване на личното (субективното) време с глобалното, на вътрешното  
си пространство с космическото.
3. Времето и пространството са надаксиологични – те получават оценъчна стойност 
дотолкова, доколкото се пречупват през личния опит на персонажите и представля-
ват част от тяхната емоционална и нравствено-етична палитра.
4. Човешката „вечност” е постижима чрез кръгообразното редуване на фрагменти 
от личното време-пространство като микромодел на глобално статичната вселена 
– събрала в себе си динамичните пространства на съдържимото, – като нейна супле-
тивна хипостаза.
5. Предметът е като продължение на човешкия живот, като алтернатива за неговата 
крайност.
6. В произведенията на Токарчук крайност и безкрайност на времето в човешки 
план не се изключват взаимно, а плодотворно съжителстват. Необходимостта  
от самоопределение в крайността с цялата отговорност и изострена самонаблюда-
телност е залог за разбиране на условността на собствената крайност и на условия-
та за встъпване в безкрайността. Така разбираната крайност става извор и стимул  
за страстта и свободата, благодарение на който смъртта престава да се възприема 
като неизбежност, а се посреща като възможност.
7. Времето в рефлективно-художествената представа на писателката е компендиум, 
конгломерат от индивидуални актуализации, ръководени от миналото, проектирани 
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в бъдещето и въплътени, макар и илюзорно, в едно безкрайно като усещане сегашно.
8. Човекът притежава рефлекса да стопира достъпната му динамична простран-
ственост (чрез фотографирането й), защото тя му напомня за неговата преходност 
(тленност). По този начин опредметява пространството (а и времето чрез него),  
т.е. го увековечава, а притежавайки го (субективизирайки го, интериоризирайки 
го), увековечава и себе си. 
9. Предметите носят в себе си вечността и са неин материален репрезентат. Общу-
вайки с тях, използвайки ги, макар че не може да ги познава, човек живее сякаш  
в тяхната сянка, но чрез тях се докосва до безкрайността, втъкава в нея своята край-
ност.
10. Любовта е ключът към съзвучието ни с времето и пространството.
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