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Czym jest czas? 
Scenariusz lekcji dla szkół ponadpodstawowych

Teksty literackie: 
Księga Koheleta
Daniel Naborowski Krótkość żywota
Olga Tokarczuk Prawiek i inne czasy, mowa noblowska Czuły narrator [fragmenty]
Wisława Szymborska Nic dwa razy się nie zdarza     
  
Główne zagadnienia: 
Nieuchwytność i wszechobecność fenomenu czasu. 
Nieuchronność przemijania versus perspektywa wieczności. 
Czas i przestrzeń jako elementy tekstów literackich.  
Formy opisywania czasu w języku potocznym, literaturze i sztuce.
Historyczne, kulturowe, filozoficzne i metafizyczne znaczenie pojęcia.   
  
Cele lekcji:
Uczennica/ uczeń potrafi:
– wskazać podstawowe cechy fenomenu czasu, 
– dostrzegać motyw czasu w tekstach kultury,
– analizować teksty omawiane na lekcji,
– sformułować własne odczucia i opinie dotyczące zjawiska czasu, 
– samodzielnie zrobić notatkę z lekcji. 

Uwagi dotyczące realizacji lekcji:
Zajęcia realizowane są w ciągu dwóch godzin lekcyjnych. Nauczyciel/ka może wykorzystać róż-
norodne metody: poprosić o wyszukanie definicji, połączyć heurezę z pracą w mniejszych zespo-
łach, otworzyć ogólną dyskusję, dodać (na początku lekcji) mapę myśli.

Środki dydaktyczne:
– wybrane fragmenty tekstów 
– zasoby audiowizualne w internecie (na przykład obraz Hansa Baldunga Siedem etapów życia 
kobiety)
– definicje pojęć.



Lekcja 1. 

1. Wprowadzenie

Nauczyciel/ka pisze na tablicy słowo czas. Prosi uczniów o podawanie i zapisywanie na tablicy 
wszystkich napływających skojarzeń. 

Nauczyciel/ka czyta albo przedstawia uczniom fragment tekstu: 
  
Rozważmy pojęcie metaforyczne CZAS TO PIENIĄDZ oraz sposoby, w jakich pojawia się ono w ję-
zyku. […] W naszej kulturze czas jest artykułem wartościowym. Jest on środkiem o ograniczonej 
ilości, używanym przez nas do osiągania celów, jakie sobie stawiamy. Ze względu na to, jak poję-
cie pracy rozwijało się we współczesnej kulturze zachodniej, gdzie pracę zwykle kojarzy się z cza-
sem, jakiego ona wymaga, i z tym, że czas daje się precyzyjnie kwantyfikować, stało się zwycza-
jem, że płaci się ludziom za godzinę, tydzień, miesiąc albo rok. […]. Dlatego też pojmujemy czas 
w ten właśnie sposób. Dlatego pojmujemy czas jako coś, co można wydać, stracić, dobrze lub źle 
inwestować, oszczędzać czy trwonić. 

   Metafory w naszym życiu, George Lakoff, Mark Johnson

 Podobnie – metaforami potocznymi są takie zwroty jak: „czas leci”, „płynie”, „goni mnie”, „Face-
book to złodziej czasu” etc. 

2. Od metafory potocznej do poetyckiej. Po co nam poetki i poeci, pisarze i pisarki?

Nauczyciel/ka pisze na tablicy słowo fenomen. Prosi klasę o przedstawienie jego definicji.
Proponuje tę zawartą w słowniku PWN:
fenomen
1. «rzadkie, niezwykłe zjawisko»
2. «osoba wyjątkowa, niezwykle uzdolniona»
3. «zjawisko fizyczne lub psychiczne będące przedmiotem poznania doświadczalnego»
4. «każdy fakt empiryczny będący punktem wyjścia badań naukowych»

Klasa wybiera punkty adekwatne do naszych rozważań. 

3. Arystoteles: „Albowiem czas jest właśnie ilością ruchu ze względu na przed i po”.
Innymi słowy – nie ma czasu pustego, bez dziania się, choćby przemieszczania się słońca, ruchu 
wskazówek zegara, rośnięcia włosów etc. 

4. Uczennice i uczniowie czytają fragment rozpoczynający Księgę Koheleta:

Słowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jeruzalem. 
Marność nad marnościami, powiada Kohelet, 
Marność nad marnościami – wszystko marność. 
  
Nic nowego pod słońcem
Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu,
Jaki zadaje sobie pod słońcem? 



Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, 
A ziemia trwa przez wieczne czasy. 
Słońce wschodzi i zachodzi, 
I na miejsce swoje spieszy z powrotem,
i znowu tam wschodzi. 
  (z Biblii Tysiąclecia)

Nauczyciel/ka prosi o przypomnienie znaczenia formuły vanitas vanitatum et omnia vanitas. 

Przypadek Koheleta: 
– filozof starożytności – pojęcia takie jak pesymizm, stoicyzm, sceptycyzm,
– podmiot medytacji – rytm powtórzeń, próba wyjścia poza ulotność, „marność” – ludzkiej do-
czesności,
– podmiot doświadczenia religijnego monoteizmu.
[W jaki sposób jego doświadczenie związane jest z fenomenem czasu?] 

5. Uczennice i uczniowie czytają fragment wiersza barokowego poety Daniela Naborowskiego.

Krótkość żywota 

Godzina za godziną niepojęcie chodzi:
Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi.
Krótka rozprawa: jutro – coś dziś jest, nie będziesz,
A żeś był, nieboszczyka imienia nabędziesz; 
Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt – żywot ludzki słynie. […].
 
Nauczyciel/ka przypomina motyw vanitas np. w malarstwie – martwe natury Pietera Claesza, 
Św. Hieronim Caravaggia. 

6. Uczniowie otrzymują i samodzielnie czytają skrócony fragment pierwszej cząstki mowy no-
blowskiej Olgi Tokarczuk Czuły narrator.

    Pierwsze zdjęcie, jakie świadomie przeżyłam, to zdjęcie mojej matki, jeszcze zanim mnie urodzi-
ła. […].
    Mama siedzi przy starym radiu, takim, które miało jeszcze zielone oko i dwa pokrętła – jedno 
do regulowania głośności, drugie do wyszukiwania stacji. […] .
   Wpatrując się w to zdjęcie jako kilkuletnia dziewczynka, byłam przekonana, że mama szukała 
mnie, kręcąc gałką radia. Niczym czuły radar penetrowała nieskończone obszary kosmosu, pró-
bując dowiedzieć się kiedy i skąd przybędę. Jej fryzura i ubiór (duży dekolt w łódkę) wskazują, 
kiedy zrobiono to zdjęcie – to początek lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Patrząc gdzieś poza 
kadr, nieco zgarbiona kobieta widzi coś, co nie jest dostępne oglądającemu to zdjęcie. Jako dziec-
ko rozumiałam to tak, że ona patrzy w czas. Na tym zdjęciu nic się nie dzieje, to fotografia stanu, 
procesu. Kobieta jest smutna, zamyślona, jakby nieobecna. 
 Kiedy ją potem pytałam o ten smutek – a robiłam to wiele razy, żeby zawsze usłyszeć to samo – 
mama odpowiadała, że jest smutna, bo jeszcze się nie urodziłam, a ona już za mną tęskni. 
– Jak możesz do mnie tęsknić, skoro mnie jeszcze nie ma? – pytałam.
Wiedziałam już, że tęskni się za kimś, kogo się utraciło, że tęsknota jest efektem straty. 



– Ale może też być odwrotnie – odpowiadała. – Jeżeli się do kogoś tęskni, to on już jest.
  Ta krótka wymiana zdań […] utkwiła mi na zawsze w pamięci i dała zapas mocy na całe życie. 
Wyniosła bowiem moje istnienie poza zwyczajną materialność świata i przypadkowość, poza 
przyczynę i skutek oraz prawa prawdopodobieństwa. Umieściła je niejako poza czasem, w słod-
kim pobliżu wieczności. Zrozumiałam swoim dziecięcym umysłem, że jest mnie więcej, niż sobie 
do tej pory wyobrażałam. I jeśli nawet powiem: „Jestem nieobecna”, to i tak na pierwszym miej-
scu znajduje się: „Jestem” – najważniejsze i najdziwniejsze słowo świata. 
  W ten sposób niereligijna młoda kobieta, moja mama, dała mi coś, co kiedyś nazywano duszą, 
a więc wyposażyła mnie w najlepszego na świecie czułego narratora. 

  
Olga Tokarczuk, Czuły narrator – mowa noblowska

7.  Nauczyciel/ka prosi o skoncentrowania się na ostatnich dwóch akapitach.     
  
 Pytania: 
 W jaki sposób pisarka opisała wieczność?
 Jaki nadała kontekst temu pojęciu?
 Czy odnosi swoje doświadczenie do religii i Boga? W jaki sposób? 
 Co dokładnie znaczą  przymiotniki opisujące doświadczenie: 
– egzystencjalne 
– metafizyczne
– religijne 
– empiryczne?     
 8. Pytania do dyskusji: 
 Czy uczniowie znają okoliczności własnych narodzin?
 Czy chcieliby opowiedzieć jakieś wspomnienie z głębokiego dzieciństwa? 
 Co oznaczają dla nich współczesne określenia czasu: realny, wirtualny, rzeczywisty, względny? 

    
 
 Lekcja 2. 

1. Czytamy wiersz Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy się nie zdarza.

2. Pytania: 
Jaka jest według poetki podstawowa cecha czasu? 
Jakie są korzyści i straty z tym związane?
Jakiej prostej metafory używa poetka? (szkoła / szkoła życia) 

3. Uczniowie sporządzają notatkę.

4. Nauczyciel/ka prosi uczniów o przeczytanie przygotowanego fragmentu tekstu Olgi Tokarczuk. 
 
    Popielscy, kiedy wyjechali do Krakowa, klepali biedę. Żyli ze sprzedawanych ze ściśniętym ser-
cem sreber. Liczna rodzina Popielskich, rozrzucona po całym świecie, pomagała trochę kuzynom, 



o ile możliwe było dostarczenie im dolarów czy złota. Dziedzic Popielski został oskarżony o współ-
pracę z okupantem, jako że handlował z Niemcami drzewem. Kilka miesięcy przesiedział w wię-
zieniu, ale zwolniono go w końcu ze względu na na zaburzenia psychiczne, które podpłacony psy-
chiatra trochę, ale niewiele, wyolbrzymił. […].
   Czas płynął i dziedziczka w swoich modlitwach zostawiała trochę miejsca, żeby podziękować 
mu, że płynie, że się porusza, a tym samym wprowadza zmiany w życiu ludzi. Rodzina, cała wiel-
ka rodzina Popielskich, znowu zbierała powoli siły i otwierała w Krakowie swoje małe interesy. 
Dziedzic Popielski w ramach niepisanej rodzinnej umowy został przydzielony do doglądania pro-
dukcji butów, a konkretnie – podeszew do butów. Dozorował pracę małego zakładu, w którym 
sprowadzona z Zachodu prasa wyrzucała z siebie plastikowe spody do sandałów. Z początku robił 
to bardzo niechętnie, ale potem całe przedsięwzięcie wciągnęło go i, jak to z dziedzicem bywało – 
pochłonęło całkowicie. 

Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy

 
5. Nauczyciel/ka w paru słowach opowiada klasie o tej powieści noblistki:
Przedstawia ona losy mieszkańców Prawieku, polskiej wsi usytuowanej w realistyczno-magicznej 
przestrzeni „w środku wszechświata”. Dzieje kilku pokoleń, od pierwszej wojny do – jak można 
zgadywać – lat 70. XX wieku, tworzą na równi historia i mit. Bohaterowie czytanego przez nas 
fragmentu są jednymi z wielu innych, z których każdy i każda ma swój własny czas, swoją własną 
opowieść snutą przez wszechwiedzącego narratora trzecioosobowego. Rozdziały powieści za-
tytułowane np. Czas Prawieku, Czas Misi, Czas dziedzica Popielskiego, Czas Gry, Czas Kłoski etc. 
– przeplatają się tworząc spójną, wielowątkową całość. Nazwa wsi i sposób ułożenia narracji po-
kazują, że świat powieści jest ściśle zorganizowaną, zamkniętą czasoprzestrzenią, która na oczach 
czytelnika ulega powolnej erozji, odczarowaniu.  
 
6. Pytania do analizy tekstu: 
Czy czas opisany we fragmencie o rodzinie Popielskich ma jakiś cechy magiczne? 
Czy może mieć to związek z przenosinami bohaterów z Prawieku do Krakowa? 
Co to jest czas historyczny? 
Co to są realia historyczne? 
Czy czas historyczny jest obecny w tekście Tokarczuk? 
Jak zostaje odnotowany?
7. Pytania do dyskusji: 
Czy uczniowie znają historię swojej rodziny? 
Umieją połączyć ją z wydarzeniami historycznymi? 
Czy widzą wpływ historii na życie, na biografie krewnych?  
 
8. Praca pisemna zadana do domu: 
Odwołując się do notatek z lekcji przedstaw opis fenomenu czasu w omawianych tekstach (wy-
bierz co najmniej dwa). Która z wizji jest Ci najbliższa i dlaczego? Odwołaj się również do innego 
tekstu kultury – książki, filmu, serialu, gry, piosenki etc. przedstawiającego ten fenomen w cieka-
wy sposób. 


