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Posłowie / Epilogue / Nachwort

Małgorzata Smereczniak

Czas i aspekt jako podstawowe kategorie czasowników. 
Wybrane zagadnienia w ujęciu glottodydaktycznym

W zasobie kategorii gramatycznych przysługujących 
polskim czasownikom zarówno czas, jak i aspekt 
zajmują ważne miejsce. Wynika to z faktu, że ich funkcja 
i znaczenie ściśle wiążą się z wyrażaniem semantycznej 
kategorii czasu, która w językach indoeuropejskich jest 
w szczególny, choć nie wyłączny sposób związana z klasą 
czasowników. Dodatkowo kategorie czasu i aspektu 
czasownika są w języku polskim silnie ze sobą splecione, 
czego dowodem jest przede wszystkim zależność między 
jakością aspektową czasownika a możliwościami tworzenia 
form odpowiadających poszczególnym wartościom 
kategorii czasu (formy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe). 

Kategoria czasu
Czas jest dla czasowników kategorią fleksyjną1. 

Ponadto gramatyczna kategoria czasu jako kategoria 
nominatywna wiąże klasę leksemów czasownikowych (a 
zatem również konstytuowane przez nie wypowiedzenia) 
z rzeczywistością pozajęzykową. 

Problemy natury glottodydaktycznej dotyczące 
gramatycznej kategorii czasu koncentrują się przede 
wszystkim wokół formalnych wykładników temporalnych 
(czasowych) wartości kategorialnych. Zarówno 
współczesne podręczniki (zwłaszcza dla początkujących), 
jak i gramatyki przygotowane z myślą o uczących się 
języka polskiego jako obcego prezentują strukturę 
form czasu teraźniejszego, przyszłego i przeszłego. 
Opracowania te można charakteryzować ze względu na 
szczegółowe kryteria. W obrębie form czasu teraźniejszego 
mogłyby to być np.: ilość wydzielanych typów odmiany 
(ilość wzorców koniugacyjnych i podtypów w ich 
obrębie)2, sposób graficznego ujęcia, kolejność prezentacji 
wzorców koniugacyjnych (zwłaszcza w podręcznikach dla 
początkujących). Jednak z perspektywy glottodydaktycznej 
również istotnym problemem, choć często traktowanym 
marginalnie lub w ogóle pomijanym, jest zakres użycia 
i semantyczno-pragmatyczna wartość temporalnych form 
gramatycznych. Zagadnienie to nabiera szczególnej wagi 
w kontekście ważnej dla nauczania języka polskiego 

1  Kategoria fleksyjna w odniesieniu do kategorii czasu jest określeniem 
utrwalonym w  opisach gramatycznych, choć być może nie do końca 
precyzyjnym. Biorąc pod uwagę budowę form czasu przeszłego, 
stwierdzić bowiem można, że mają one charakter aglutynacyjny (nie: 
fleksyjny). Stąd w  literaturze językoznawczej gramatyczna kategoria 
czasu określana bywa mianem kategorii modulującej lub kategorii 
paradygmatycznej (Gruszczyński, Bralczyk 2002: 125).
2  Chodzi nam przede wszystkim o  praktykę wydzielania zwykle 3, 
czasem 4 koniugacji.

(i języków obcych w ogóle) przesłanki, by funkcjonalizować 
wszelką wiedzę, także gramatyczną. 

Aby zaprezentować wskazany problem, posłużmy 
się przykładem form czasu teraźniejszego. Przy użyciu 
identycznych form zgramatykalizowanego czasu 
teraźniejszego w polszczyźnie można – jak wiadomo – na 
różne sposoby wyznaczyć granice odcinka czasowego 
(„obszaru”) określanego jako „teraźniejszość”. Funkcję 
doprecyzowania, ścisłego czy jedynie ogólnego, granic 
teraźniejszości pełnią środki leksykalne (np. zawsze, cały 
ranek, teraz, w tej chwili) oraz szerszy kontekst werbalny 
(a także pozawerbalny). Odcinek „teraźniejszość” może więc 
maksymalnie zbliżać się swymi granicami do czasu zdarzenia, 
o którym mowa, zawężać się do momentu mówienia bądź
dowolnie rozciągać w stronę przeszłości lub przyszłości. 
Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia np. w zdaniu: W tej 
chwili prasuję (w opozycji do: Często prasuję; Cały wieczór 
prasuję; Jutro prasuję cały dzień; Wczoraj prasuję, a tu 
Anka staje w drzwiach) – wyrażenie w tej chwili dookreśla 
teraźniejszość, zamykając ją w małym odcinku czasowym, 
zbliżonym do momentu mówienia – przy założeniu, że zdanie 
zostało wypowiedziane rzeczywiście w trakcie wykonywania 
przez nadawcę czynności prasowania. Można zastanawiać 
się nad prawdopodobieństwem sytuacji, w której moment 
mówienia dokładnie pokrywałby się z przebiegiem czasowym 
temporalizowanego zdarzenia – trudność polega tutaj na 
skorelowaniu czasu trwania samego aktu mówienia z czasem 
potrzebnym na realizację akcji wyrażonej czasownikiem. 
Najbliższy spełnienia postulatu jednoczesności jest być może 
metakomunikat: Mówię (‘rzeczywiście mówię w momencie, 
kiedy mówię, że mówię’). 

Na rozpiętość ram czasowych teraźniejszości może 
wpływać znaczenie czasownika związane z charakterem 
czynności (procesu, stanu), który ten czasownik nazywa. 
Renata Grzegorczykowa (2001: 139) argumentuje, że tzw. 
predykaty statyczne konstytuujące zdania typu: Jan jest 
mężem Marii wyraźnie wyodrębniają granice czasowe, gdyż 
opisują stany rzeczy ograniczone temporalnie, podlegające 
ze swej istoty kategoriom czasoprzestrzennym – ponieważ 
można założyć, że w jakimś momencie w przeszłości stan 
‘bycia mężem Marii’ zaczął dotyczyć Jana. 

Nietrudno stwierdzić różnice długości odcinków 
czasowych „teraźniejszość” wyznaczonych w następujących 
zdaniach: Jestem Japonką; Wysyłam właśnie e-mail; 
Wracam z pracy do domu; Teraz wrzucam piłkę do kosza; 
W tej chwili rozmawiam przez telefon; Znam tę piosenkę 
– akcja „wrzucanie piłki do kosza w tym momencie”
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wypełnia mniejszy odcinek czasowy niż „rozmawianie 
przez telefon w tej chwili”, wyznacza zatem węższe granice 
teraźniejszości, a w obydwu przypadkach mamy do czynienia 
z aktualnym użyciem form czasu teraźniejszego. Natomiast 
zdania informujące o znajomości piosenki i „byciu Japonką” 
odnoszą się do szeroko rozumianej teraźniejszości (nie 
łączą się bez zastrzeżeń z przysłówkiem właśnie, który 
jest rodzajem testu na czysto teraźniejsze znaczenie form 
praesens) i przez Alicję Nagórko interpretowane byłyby jako 
konstrukcje „z aktualnym praesens generycznym” (Nagórko 
2010: 136).

Formy czasu teraźniejszego użyte w funkcji nieaktualnej 
mogą wyrażać czynność powtarzającą się, zwyczajową, 
związaną z pewnymi predyspozycjami, właściwościami, 
upodobaniami, obowiązkami podmiotu (czas nieaktualny 
habitualny), np.: Zapominam zamknąć drzwi na klucz; 
Uczęszczam na kurs polskiego; Zawsze wrzucam piłkę do 
kosza; Czytuję „Wiedzę i Życie”. 

Rozróżnienie aktualnych i nieaktualnych użyć czasów 
gramatycznych odbywać się może na kilka sposobów: na 
podstawie informacji wnoszonych przez szerszy kontekst 
tekstowy oraz sytuacyjne wyznaczniki pozajęzykowe, a także 
poprzez językowe środki systemowe. Należą do nich przede 
wszystkim środki leksykalne (np. różnorodne przysłówki 
czasu, temporalizujące frazy przyimkowe), które powodują, 
że czasowniki o podstawowym znaczeniu kursywnym 
używane są na oznaczenie serii zdarzeń. Na interpretacji 
(aktualnej lub nieaktualnej) form gramatycznych ważyć też 
może znaczenie czasownika (co wiąże interpretację form 
temporalnych z tzw. rodzajem czynności). System języka 
polskiego zawiera np. serię czasowników iteratywnych, 
które wyspecjalizowały się w funkcji oznaczania akcji 
powtarzalnych, np.: jadać, czytywać, pisywać, bywać (z 
implikacją: przez pewien czas, od czasu do czasu, czasami). 

Przyjmuje się, że nieaktualne zastosowanie 
teraźniejszych form czasowych (a także form nieprzeszłych 
dokonanych) w odniesieniu do niektórych wypowiedzeń 
nabiera znaczenia omnitemporalnego. Dotyczy to sytuacji, 
gdy:

akcja ma charakter akcji wszechczasowej (czy nawet pozaczasowej), 
jak np. Ziemia krąży wokół słońca, w zdaniach opisujących 
formuły matematyczne (logiczne): Trzy do kwadratu jest dziewięć, 
w zdaniach generycznych: Pies jest ssakiem, Ryby nie mają głosu 
(Laskowski 1999: 174). 

W powyższych przykładach dochodzi właściwie 
do neutralizacji wartości kategorialnej form czasu 
teraźniejszego, gdyż brak w nich odpowiedzi na pytanie 
o wyznaczanie miejsca na linii czasu – kiedy? Krystyna
Pisarkowa mówi wręcz o „czasie zerowym”, który jest 
„nieograniczony i nieokreślony” – mogą go wyrażać 
zarówno formy czasu teraźniejszego, jak i predykaty 
bezczasownikowe typu: sen mara – bóg wiara (Pisarkowa 
1974: 143). 

Czas teraźniejszy uznaje się za nienacechowany i w swej 
podstawowej funkcji wyspecjalizowany w informowaniu 
o zdarzeniach równoczesnych (aktualnych i nieaktualnych)

względem aktu mówienia. Stosunkowo często używany jest 
jednak w znaczeniu sekundarnym w odniesieniu do czynności 
przyszłych (zdania typu: Jutro idę do pracy; Za rok zdaję na 
studia) – pełni wówczas funkcję czasu przyszłego (praesens 
profeticum), zwykle pojawia się także okolicznik czasu 
lokalizujący zdarzenie w przyszłości wobec aktu mówienia. 
Użyty w narracji, czas teraźniejszy może informować 
o zdarzeniach minionych (praesens historicum), zapewniając
większą obrazowość tekstu (np. Wczoraj jadę samochodem, 
a tu za skrzyżowaniem stoi policja)3. 

Propozycję interpretacji form werbalnych czasowników 
polskich, w tym także form czasu teraźniejszego,  ze 
względu na  ich rzeczywiste (pragmatyczne) znaczenia 
temporalne zawiera praca Jacka Perlina (1996). Autor za 
punkt temporalnego odniesienia obiera moment mówienia 
i na tej podstawie w następujący sposób zestawia dwie 
wartości: gramatyczną formę czasową i jej wartość 
temporalną (pragmatyczną): 

Tabela 1. Forma gramatyczna czasownika i jej rzeczywista 
wartość temporalna (Perlin 1996: 109).

Użycie formy werbalnej Forma czasu Wartość 
temporalna

1. Karol obecnie zasypia. teraźniejszy teraźniejszy
2. Wczoraj Henio zasłabł. przeszły przeszły
3. Wkrótce pozbędę się

gosposi. przyszły przyszły

4. Wszedłem do środka
i cóż widzę: wszyscy
leżą pokotem. Idę sobie
wczoraj ulicą…

teraźniejszy przeszły

5. Józio zawiadomił nas
wtedy, że boli go łydka. teraźniejszy przeszły

6. Jutro kończę projekt teraźniejszy przyszły
7. Dopiero wtedy, kiedy

to już naprawdę zrobi,
będzie mógł powiedzieć,
że zrobił.

przeszły przyszły

8. W zeszłym tygodniu
powiedział, że przez cały
obecny tydzień będzie
odpoczywał.

przyszły teraźniejszy

9. Zaraz wszystkim
opowiesz, że
rozmawialiśmy dziś ze
sobą.

przeszły teraźniejszy

10. Nikt nas nie ostrzegł, że
się upije jeszcze przed
zeszłym czwartkiem.

przyszły przeszły

11. Czy dowiedziałeś się,
kiedy wyjeżdża? teraźniejszy nieokreślony

12. I zaraz ci powie, że nigdy
tego nie chciał. przeszły nieokreślony

13. Wywróżono mu, że będzie
często kłamał. przyszły nieokreślony

3  Zastanawiający jest fakt, iż w  podręcznikach do nauki języka 
polskiego przeznaczonych dla cudzoziemców rzadko spotyka się 
podane wprost informacje na temat tych dwu możliwości użycia 
form czasu teraźniejszego (choć, oczywiście, takie użycia zdarzają się 
w podręcznikowych tekstach i dialogach). 
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Swoje obserwacje w zakresie możliwości lokowania 
zdarzeń na abstrakcyjnej osi czasu przez poszczególne 
formy czasowe autor podsumowuje następująco:

musimy stwierdzić, że wszystkie bez wyjątku polskie formy 
czasowe mogą oznaczać absolutnie dowolne temporalne 
usytuowanie czynności w stosunku do momentu nadawania / 
odbioru komunikatu (Perlin 1996: 109).

Już nawet wstępna analiza problemów interpretacyjnych, 
jakie nierzadko miewają cudzoziemcy próbujący dociec 
znaczenia zdań podobnych do tych zaprezentowanych przez 
Perlina, skłania do refleksji, że warto i ten składnik „wiedzy 
o czasie gramatycznym” szerzej uwzględniać w nauczaniu
języka polskiego jako obcego, wiążąc go na przykład 
z leksykalnymi wskaźnikami relacji temporalnych. 

Kategoria aspektu
Kategorialność rozumiana jako regularność 

w tworzeniu form językowych jest cechą przysługującą 
w niejednakowym stopniu różnym konstrukcjom 
morfologicznym. Ze względu na stosunkowo niski 
stopień regularności (w porównaniu np. z pozostałymi 
morfologicznymi kategoriami werbalnymi) kategoria 
aspektu rodzi wiele zastrzeżeń co do swego statusu i w 
opisach lingwistycznych traktowana bywała różnie: jako 
kategoria fleksyjna (przynajmniej w odniesieniu do części 
czasowników)4, jako kategoria słowotwórcza bądź jako 
zjawisko z pogranicza fleksji i derywacji słowotwórczej. 

Niemniej przeświadczenie o semantycznym charakterze 
aspektu jest dziś częste w językoznawczej refleksji nad tą 
kategorią. Henryk Wróbel ujmuje aspekt jako czasownikową 
niefleksyjną klasyfikującą kategorię gramatyczną o podstawie  
semantycznej, która wszystkie czasowniki polskie dzieli na 
dokonane i niedokonane. O zaliczeniu aspektu do kategorii 
słownikowych decyduje fakt, iż – jak pisze badacz – „wartość 
aspektową czasownika przyswajamy sobie wraz z danym 
czasownikiem” (Wróbel 2001: 137). Do uznania każdego 
z członów pary dokonany-niedokonany za osobne leksemy 
przychyla się też Mirosław Bańko (Bańko 2005). 

Renata Grzegorczykowa, również wiążąc aspekt 
czasownika z jego znaczeniem, traktuje go jako zjawisko 
semantyczno-słowotwórcze i stwierdza: 

W tym ujęciu aspekt jest więc dla czasownika kategorią gramatyczną 
klasyfikującą (tzn. każdy czasownik słowiański ma aspekt, tak jak 
rzeczownik ma rodzaj, ale się przez aspekt nie odmienia), natomiast 
wartości tej kategorii (dokonaność // niedokonaność) są wyrażane 
leksykalnie, np. (brać – wziąć), bądź słowotwórczo – za pomocą 
prefiksów (pisać – napisać, szyć – uszyć) lub sufiksów (dać – 
dawać) (Grzegorczykowa 1997: 25–26).

Za leksykalnym charakterem aspektu przemawia kilka 
istotnych faktów: nieregularność derywacji wyrażająca 

4  Chodzi o tzw. czyste pary aspektowe: 1) pary sufiksalne (np. kupować 
– kupić; przepisać – przepisywać), 2) kiedy wykładnikiem dokonaności
jest prefiks, który nie wnosi zmiany znaczenia (np. robić – zrobić) – 
dodatkowym „sprawdzianem” jest  niemożliwość utworzenia czasownika 
niedokonanego od prefiksalnego dokonanego (por. Bańko 2005; Śmiech 
1971).

się brakiem reguł, które określałyby użycie określonego 
prefiksu, np. jeść – zjeść, myć – umyć; pisać – napisać 
(Grzegorczykowa 1995; Laskowski 1999); modyfikacja 
znaczeniowa wprowadzana często przez prefiks (np. 
pisać – napisać; dopisać, przepisać itd.); poszczególne 
człony wielu par aspektowych różnią się polisemią 
(Grzegorczykowa 1995; Bańko 2005), np. w parze 
rozrywać się – rozerwać się tylko człon dokonany może 
być użyty w znaczeniu ‘oddać się rozrywce, miło spędzić 
czas’5. Roman Laskowski podaje ponadto kryterium 
praktyczne (także o walorze dydaktycznym) wynikające 
z dążności do spójnego opisu kategorii aspektu: chociaż 
sufiksy czasowników niedokonanych współtworzących 
pary aspektowe (typu kupować – kupić) można uznać 
za czysto fleksyjne wyznaczniki aspektu, korzystniej 
jest zrezygnować z takiego ujęcia, aby nie dopuścić do 
ujmowania tej samej opozycji funkcjonalnej (jaką jest aspekt) 
raz jako kategorii fleksyjnej, innym razem (w odniesieniu 
do grupy czasowników o innych formalnych wykładnikach 
perfektywności) jako kategorii słowotwórczej (Laskowski 
1999: 84). 

Ewolucja w kierunku leksykalnego ujmowania 
aspektu, która poświadczona jest we współczesnych 
pracach językoznawczych, współbrzmi z takim podejściem 
w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w ramach 
którego czasownik niedokonany i odpowiadający mu 
dokonany traktowane są jako oddzielne leksemy, których 
cudzoziemiec musi się po prostu nauczyć (tak, jak uczy 
się innych słów). Ze względu na wielość sposobów 
i swego rodzaju nieprzewidywalność (jeśli chodzi 
o zastosowanie jednego z tych sposobów) w zakresie
tworzenia czasowników dokonanych osoby uczące 
się języka polskiego jako obcego nierzadko po prostu 
zapamiętują obydwa człony pary aspektowej wraz z ich 
znaczeniem leksykalnym i aspektowym (dokonanym bądź 
niedokonanym). Warto zauważyć, że również dekodowanie 
wartości aspektualnej wielu czasowników (zwłaszcza 
na początkowym etapie nauki, gdy brak jeszcze szerszej 
wiedzy i swego rodzaju „doświadczenia językowego”) 
odbywa się na zasadzie odwołania do znajomości leksyki6. 
Dzieje sie tak dlatego, że wnioskowanie o znaczeniu 
aspektowym na podstawie budowy niektórych konkretnych 
form czasownikowych może być zawodne – na przykład 
z perspektywy cudzoziemca czasowniki robię i kupię 
„wyglądają” tak samo, podczas gdy pierwszy z nich jest 
niedokonany, a drugi dokonany. 

Dosyć powszechnym testem, stosowanym w celu 
odróżnieniu form dokonanych od niedokonanych, jest 
umieszczanie czasowników w bezpośrednim kontekście tzw. 
czasowników fazowych o znaczeniu inicjalnym (zaczynać) 

5  Por. niepoprawne gramatycznie zdanie: *Gdzie się rozrywasz 
wieczorem? 
6  Jest to obserwacja niepoświadczona jeszcze głębszymi 
i systematycznymi badaniami nad sposobami uczenia się aspektu, jednak 
potwierdzana wielokrotnie zarówno przez cudzoziemców uczących się 
języka polskiego jako obcego, jak też przez ich nauczycieli.
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Swoje obserwacje w zakresie możliwości lokowania 
zdarzeń na abstrakcyjnej osi czasu przez poszczególne
formy czasowe autor podsumowuje następująco:

musimy stwierdzić, że wszystkie bez wyjątku polskie formy 
czasowe mogą oznaczać absolutnie dowolne temporalne 
usytuowanie czynności w stosunku do momentu nadawania / 
odbioru komunikatu (Perlin 1996: 109).

Już nawet wstępna analiza problemów interpretacyjnych, 
jakie nierzadko miewają cudzoziemcy próbujący dociec
znaczenia zdań podobnych do tych zaprezentowanych przez 
Perlina, skłania do refleksji, że warto i ten składnik „wiedzy 
o czasie gramatycznym” szerzej uwzględniać w nauczaniu
języka polskiego jako obcego, wiążąc go na przykład
z leksykalnymi wskaźnikami relacji temporalnych. 

Kategoria aspektu
Kategorialność rozumiana jako regularność 

w tworzeniu form językowych jest cechą przysługującą
w niejednakowym stopniu różnym konstrukcjom
morfologicznym. Ze względu na stosunkowo niski 
stopień regularności (w porównaniu np. z pozostałymi 
morfologicznymi kategoriami werbalnymi) kategoria
aspektu rodzi wiele zastrzeżeń co do swego statusu i w 
opisach lingwistycznych traktowana bywała różnie: jako 
kategoria fleksyjna (przynajmniej w odniesieniu do części 
czasowników)4, jako kategoria słowotwórcza bądź jako 
zjawisko z pogranicza fleksji i derywacji słowotwórczej. 

Niemniej przeświadczenie o semantycznym charakterze
aspektu jest dziś częste w językoznawczej refleksji nad tą
kategorią. Henryk Wróbel ujmuje aspekt jako czasownikową
niefleksyjną klasyfikującą kategorię gramatyczną opodstawie
semantycznej, która wszystkie czasowniki polskie dzieli na
dokonane i niedokonane. O zaliczeniu aspektu do kategorii
słownikowych decyduje fakt, iż – jak pisze badacz – „wartość
aspektową czasownika przyswajamy sobie wraz z danym
czasownikiem” (Wróbel 2001: 137). Do uznania każdego
z członów pary dokonany-niedokonany za osobne leksemy
przychyla się też Mirosław Bańko (Bańko 2005).

Renata Grzegorczykowa, również wiążąc aspekt 
czasownika z jego znaczeniem, traktuje go jako zjawisko 
semantyczno-słowotwórcze i stwierdza: 

W tym ujęciu aspekt jest więc dla czasownika kategorią gramatyczną 
klasyfikującą (tzn. każdy czasownik słowiański ma aspekt, tak jak 
rzeczownik ma rodzaj, ale się przez aspekt nie odmienia), natomiast 
wartości tej kategorii (dokonaność // niedokonaność) są wyrażane 
leksykalnie, np. (brać – wziąć), bądź słowotwórczo – za pomocą 
prefiksów (pisać – napisać, szyć – uszyć) lub sufiksów (dać – 
dawać) (Grzegorczykowa 1997: 25–26).

Za leksykalnym charakterem aspektu przemawia kilka 
istotnych faktów: nieregularność derywacji wyrażająca

4  Chodzi o tzw. czyste pary aspektowe: 1) pary sufiksalne (np. kupować
– kupić; przepisać – przepisywać), 2) kiedy wykładnikiem dokonaności 
jest prefiks, który nie wnosi zmiany znaczenia (np. robić – zrobić) – 
dodatkowym „sprawdzianem” jest  niemożliwość utworzenia czasownika 
niedokonanego od prefiksalnego dokonanego (por. Bańko 2005; Śmiech 
1971).

się brakiem reguł, które określałyby użycie określonego 
prefiksu, np. jeść – zjeść, myć – umyć; pisać – napisać
(Grzegorczykowa 1995; Laskowski 1999); modyfikacja
znaczeniowa wprowadzana często przez prefiks (np. 
pisać – napisać; dopisać, przepisać itd.); poszczególne
człony wielu par aspektowych różnią się polisemią
(Grzegorczykowa 1995; Bańko 2005), np. w parze 
rozrywać się – rozerwać się tylko człon dokonany może
być użyty w znaczeniu ‘oddać się rozrywce, miło spędzić
czas’5. Roman Laskowski podaje ponadto kryterium
praktyczne (także o walorze dydaktycznym) wynikające
z dążności do spójnego opisu kategorii aspektu: chociaż
sufiksy czasowników niedokonanych współtworzących 
pary aspektowe (typu kupować – kupić) można uznać 
za czysto fleksyjne wyznaczniki aspektu, korzystniej 
jest zrezygnować z takiego ujęcia, aby nie dopuścić do 
ujmowania tej samej opozycji funkcjonalnej (jaką jest aspekt) 
raz jako kategorii fleksyjnej, innym razem (w odniesieniu
do grupy czasowników o innych formalnych wykładnikach
perfektywności) jako kategorii słowotwórczej (Laskowski 
1999: 84). 

Ewolucja w kierunku leksykalnego ujmowania 
aspektu, która poświadczona jest we współczesnych 
pracach językoznawczych, współbrzmi z takim podejściem
w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w ramach
którego czasownik niedokonany i odpowiadający mu 
dokonany traktowane są jako oddzielne leksemy, których 
cudzoziemiec musi się po prostu nauczyć (tak, jak uczy 
się innych słów). Ze względu na wielość sposobów 
i swego rodzaju nieprzewidywalność (jeśli chodzi 
o zastosowanie jednego z tych sposobów) w zakresie
tworzenia czasowników dokonanych osoby uczące
się języka polskiego jako obcego nierzadko po prostu 
zapamiętują obydwa człony pary aspektowej wraz z ich 
znaczeniem leksykalnym i aspektowym (dokonanym bądź 
niedokonanym). Warto zauważyć, że również dekodowanie 
wartości aspektualnej wielu czasowników (zwłaszcza
na początkowym etapie nauki, gdy brak jeszcze szerszej 
wiedzy i swego rodzaju „doświadczenia językowego”)
odbywa się na zasadzie odwołania do znajomości leksyki6. 
Dzieje sie tak dlatego, że wnioskowanie o znaczeniu
aspektowym na podstawie budowy niektórych konkretnych
form czasownikowych może być zawodne – na przykład
z perspektywy cudzoziemca czasowniki robię i kupię
„wyglądają” tak samo, podczas gdy pierwszy z nich jest 
niedokonany, a drugi dokonany. 

Dosyć powszechnym testem, stosowanym w celu 
odróżnieniu form dokonanych od niedokonanych, jest 
umieszczanie czasowników wbezpośrednim kontekście tzw. 
czasowników fazowych o znaczeniu inicjalnym (zaczynać) 

5  Por. niepoprawne gramatycznie zdanie: *Gdzie się rozrywasz 
wieczorem?
6  Jest to obserwacja niepoświadczona jeszcze głębszymi 
i systematycznymi badaniami nad sposobami uczenia się aspektu, jednak 
potwierdzana wielokrotnie zarówno przez cudzoziemców uczących się 
języka polskiego jako obcego, jak też przez ich nauczycieli.
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bądź terminalnym (kończyć). Łączą się z nimi – jak 
wiadomo – wyłącznie czasowniki niedokonane, które niosą 
znaczenie rozciągłości w czasie, dzięki czemu możliwe jest 
wskazanie początkowej lub końcowej fazy czynności (stanu) 
nazywanego przez taki czasownik. Jest to jednak procedura, 
która daje oczekiwane efekty, czyli pozwala określić aspekt 
czasownika, przede wszystkim rodzimym użytkownikom 
języka polskiego bądź cudzoziemcom z dobrą znajomością 
języka polskiego i pewną intuicją językową. Okazuje się 
jednak – z oczywistych względów – zupełnie nieefektywna 
i nieprzydatna w nauczaniu języka polskiego jako obcego 
na niższych poziomach zaawansowania. Skądinąd celowe 
i potrzebne jest informowanie uczących się języka 
polskiego jako obcego o blokadzie możliwość połączenia 
czasownika fazowego z czasownikiem dokonanym. Taką 
informację można napotkać w niektórych podręcznikach.

Podobnie nieefektywny – w przypadku osób, dla których 
język polski nie jest językiem rodzimym – jest tzw. test 
paradygmatyczny (kryterium paradygmatyczne). Polega 
on między innymi7 na sprawdzeniu możliwości tworzenia 
form czasu przyszłego złożonego (typu: będę pisać/pisał/
pisała) przez dany czasownik i określeniu na tej podstawie 
aspektu tego czasownika. Test ten odwołuje się do zasady, 
że czasowniki dokonane nie współtworzą poprawnych 
form czasu przyszłego złożonego, nie łączą się bowiem ze 
słowem posiłkowym być. Jednak osoby uczące się języka 
polskiego jako obcego bez wcześniejszego opanowania 
listy czasowników dokonanych i niedokonanych nie będą 
w stanie ocenić (nie)poprawności połączeń typu *będę 
napisać. 

Ważnym punktem rozważań o aspekcie jest 
sprecyzowanie pojęć „dokonany” i „niedokonany”, czyli 
określenie funkcji semantycznej aspektu. W pracach 
dotyczących aspektu znaleźć można liczne i oparte 
na różnorodnych założeniach próby zdefiniowania tej 
kategorii. Odpowiedzi na pytanie o semantykę aspektu 
czasownika poszukiwano (zwłaszcza w badaniach 
prowadzonych w duchu metodologii strukturalistycznej) 
drogą wskazywania inwariantu aspektu, czyli tego, co 
wspólne wszystkim czasownikom dokonanym w opozycji 
do niedokonanych. Efektem poszukiwań inwariantu 
było uznanie czasowników dokonanych za nacechowane 
znaczeniowo człony opozycyjnych par aspektowych 
dokonany –  niedokonany. Takie podejście do znaczenia 
form aspektowych nie przyniosło jednoznacznych 
rozwiązań, gdyż znalezienie definicji dokonaności, która 
obejmowałaby wszystkie czasowniki, jest właściwie 
niemożliwe. Witold Śmiech w pracy Funkcje aspektów 
czasownikowych we współczesnym języku ogólnopolskim 
w następujący sposób rozpoczyna rozważania nad 
semantyką aspektu:

kategoria aspektu nie ma jednego, ogólnie uznanego, w pełni 
zadowalającego określenia. Według pewnych autorów czasownik 

7  Kryterium paradygmatyczne odnosi się też do zależności 
między wartością aspektualną czasownika, a  możliwością utworzenia 
poszczególnych imiesłowów.

dokonany wskazuje na zakończenie czynności, według innych na 
jej rezultat, jeszcze inni podkreślają charakter punktowy czynności 
dokonanej itp. Funkcja czasownika niedokonanego według różnych 
definicji polega na oznaczaniu procesu, rozciągłości, trwania itd. 
(Śmiech 1971: 7). 

Diagnoza ta jest aktualna do dziś. Rozbieżności 
i niejednoznaczności w określaniu czym jest, a czym nie 
jest aspekt (nie)dokonany zauważalne są w wielu pracach, 
także tych z zakresu glottodydaktyki polonistycznej (np. 
Lewiński 1993; Oberlan 2004; Karolczuk 2004, 2010)8.

Jeden ze sposobów interpretacji aspektu, który może się 
okazać istotny dla celów nauczania języka polskiego jako 
obcego, eksponuje nadawcę komunikatu jako decydenta 
w zakresie wyboru sposobu językowego ujęcia akcji. Może 
on przedstawić opisywaną akcję jako całościową (aspekt 
dokonany) lub niecałościową (aspekt niedokonany). 
Określenia „całościowa” i „niecałościowa” w odniesieniu do 
akcji (zdarzenia) wydają się mało precyzyjne. Aby uściślić 
ich znaczenie, Witold Śmiech proponuje własną definicję 
aspektu, odwołując się do pojęcia granicy. Jego propozycja 
brzmi następująco: „aspekt jest to zdolność czasownika do 
ujmowania akcji w sposób całościowy z punktu widzenia 
jakiejś granicy lub w sposób niecałościowy” (Śmiech 
1971: 9). Pojęcie granicy – jak można wywnioskować 
kluczowe dla wyjaśnienia znaczenia dokonaności – jest 
tu utożsamiane z końcem czynności (pośrednio – także 
z osiągnięciem celu): 

Jeśli weźmiemy jakiś czasownik dokonany, np. napisał, to 
oznacza on, że czynność pisania została zakończona osiągnięciem 
zamierzonego celu, rezultatu. W wypowiedzeniu takim, jak: 
przez trzy lata napisał powieść, forma czasownika ze względu 
na okolicznik czasu, wskazuje na czynność długotrwałą, zarazem 
jednak podkreśla sam moment jej zakończenia. Formy tej nie 
można byłoby użyć, gdyby czynność nie została doprowadzona do 
samego końca, gdyby piszący nie postawił jeszcze ostatniej kropki 
(Śmiech 1971: 8). 

Granica nie jest jednak tożsama z pojęciem 
wyczerpania się czynności – zwłaszcza w odniesieniu do 
wielu czasowników dokonanych użytych w kontekście, np. 
pytanie ile już napisałeś?9 można zadać także wówczas, 
kiedy autor nadal pisze powieść10. W odniesieniu do tego 
przykładu Śmiech proponuje zawężenie pojęcia granicy 
do momentu zakończenia tylko pewnego etapu czynności, 
co czyni pojęcie granicy nie dość ostrym kryterium 
wyróżniania czasowników dokonanych –  autor ogranicza 
się do ogólnego stwierdzenia, że w odniesieniu do „pewnej 
grupy czasowników” granica oznacza dowolny moment 
czynności opisywanej przez czasownik (Śmiech 1971: 9). 

8  Również współczesne podręczniki do nauczania języka polskiego 
jako obcego w  różny (nie zawsze wystarczająco jednoznaczny) sposób 
wyjaśniają zależności znaczeniowe i  możliwości użycia czasowników 
dokonanych i niedokonanych. 
9  Przykład podany przez W. Śmiecha.
10  Możliwość użycia czasownika dokonanego w  odniesieniu do 
akcji, która faktycznie (jako całość) nie osiągnęła jeszcze swego finału, 
bywa trudna do zaakceptowania przez cudzoziemców uczących się 
języka polskiego jako obcego. Chodzi zwłaszcza o  osoby, które jako 
pierwszym posługują się językiem pozbawionym takiej możliwości, lub 
kształtującym relację perfektywność-imperfektywność w inny sposób.
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W związku z tym nadal niezbędne jest odwołanie się do 
całościowego (kompleksowego) ujęcia akcji dokonanej. 
Ponadto – co stwierdza sam autor – granicę można wskazać 
w strukturze semantycznej tylko niektórych czasowników 
dokonanych. Witold Śmiech wypowiada się na ten temat 
następująco: 

Samo osiągnięcie granicy nie stanowi jeszcze o dokonaności, bo 
są czasowniki niedokonane, które wskazują także na przekraczanie 
granicy czynności, np. dochodził do domu. Jeśli formę tę pojmie 
się jako jednokrotną, wówczas czynność polega na zmierzaniu 
do osiągniętego celu, można jednak interpretować ją jako akcję 
wielokrotnie osiągającą swoją granicę. Mimo tego dochodził jest 
niedokonane, ponieważ nie ujmuje czynności jako zamkniętej 
całości (Śmiech 1971: 10). 

Należy dodać, że Śmiech odnosi się z rezerwą do 
stanowiska, zgodnie z którym aspekt jest kwestią wyłącznie 
subiektywną – przedstawienie akcji jako dokonanej lub 
niedokonanej nie jest – zdaniem badacza – wynikiem 
wyboru nadawcy (jak się to czasem przyjmuje). 

Z kolei Jerzy Kuryłowicz (1972, 1977)11 opowiada się za 
prymatem gramatycznej kategorii czasu (a szerzej – kategorii 
uprzedniości) nad kategorią aspektu. Kursywne widzenie 
akcji charakterystyczne dla czasowników niedokonanych 
przeciwstawione jest ujęciu kompletywnemu, które 
cechuje czasowniki dokonane. Według Kuryłowicza na 
językowe ujęcie akcji jako dokonanej lub niedokonanej 
wpływa usytuowanie obserwatora na osi czasu  i wybór 
momentu obserwacji. Jeżeli obserwator za swój punkt 
widzenia przyjmie jeden z momentów trwania akcji, 
ulokuje się niejako „wewnątrz” zdarzenia, wówczas 
opisze je jako niedokonane (ujęcie kursywne). Natomiast 
przedstawienie akcji jako dokonanej oznacza – zdaniem 
Kuryłowicza – że mówiący obiera jakąś perspektywę 
czasową względem tej akcji, dystansuje się wobec niej 
czasowo. „Zewnętrzna” lokalizacja obserwatora względem 
obserwowanej akcji umożliwia kompletywne jej widzenie 
jako czynności zamkniętej. Moment obserwacji zdarzenia 
nie może być przy tym wcześniejszy od akcji wyrażanej 
czasownikiem dokonanym. Można zatem stwierdzić, 
że – zgodnie z tym stanowiskiem – każda czynność 
wyrażona czasownikiem niedokonanym charakteryzuje 
się pewną rozciągłością czasową i można ją przedstawić 
jako odcinek czasowy lokalizowany na osi czasu poprzez 
formy czasu gramatycznego: Ania czyta / czytała / 
będzie czytała (dodatkowo może tu wystąpić leksykalny 
wykładnik lokalizacji czasowej czynności (teraz / wczoraj 
/ jutro). W strukturze czasowników niedokonanych można 
wydzielić poszczególne fazy czynności (jedna z nich 
odpowiada perspektywie postrzegania akcji) i wyróżnić je 
poprzez połączenie bezokolicznikowej formy czasownika 
niedokonanego z czasownikiem fazowym (Ania zaczyna 
czytać. Ania skończy czytać.). O kursywnym charakterze 
czasowników niedokonanych świadczy też ich niebudząca 

11  Koncepcję Kuryłowicza przedstawioną w  pracy Problemes de 
linguistique indoeuropéenne (1977) relacjonuję za: (Przybylska 1990: 20; 
Laskowski 1999: 158–159).

wątpliwości poprawnościowych łączliwość z określeniami 
duratywnymi: Czytałem długo / krótko. Czytałem przez 
godzinę. Dla czasowników dokonanych sam przebieg 
czasowy czynności jest nierelewantny, są one każdorazowo 
modelowane jako niepodzielny punkt sytuowany na linii 
czasu dzięki gramatycznej kategorii czasu (przy względnym 
lub bezwzględnym jej użyciu). 

Uwagi wysuwane wobec propozycji Kuryłowicza 
dotyczą przede wszystkim przypisywania leksemom 
dokonanym inherentnej cechy punktowość. Takie ujęcie 
okazuje się niewystarczające do opisu wielu czasowników 
dokonanych, których wartości semantycznej nie można 
sprowadzić do komponentu „punkt”, np. posiwieć, 
złagodnieć, postać (podkreśla to wielu badaczy, np. Śmiech 
1971; Laskowski 1999). Ponadto zastrzeżenia budzi również 
traktowanie wszystkich czasowników dokonanych jako 
kompletywnych, przedstawiających akcję jako zakończoną. 
W odniesieniu do niektórych konkretnych użyć leksemów 
dokonanych nie sposób mówić o zakończeniu akcji 
(procesu), np. Asia przesiedziała już godzinę nad zadaniem 
i dalej nad nim siedzi12; Zjadłem już prawie cały talerz zupy; 
Przespała całe przedpołudnie i nadal śpi. Samo pojęcie 
zakończenia czynności – stosowane w semantycznych 
interpretacjach aspektu – Witold Śmiech uważa za 
niejednoznaczne, gdyż – jak pisze – „może oznaczać tylko 
zaprzestanie akcji lub także osiągnięcie rezultatu” (Śmiech 
1971:11) Na tej zasadzie o zaprzestaniu (zakończeniu) akcji 
można mówić zarówno w odniesieniu do czasowników 
niedokonanych (Czytałem przez godzinę, ale jeszcze nie 
skończyłem tej książki), jak też do dokonanych (znaczenie 
rezultatywne). Jak zauważa badacz – i należy się z nim 
zgodzić –  istnieją takie sytuacje, w których zakończenie 
akcji wyraża się wyłącznie czasownikiem niedokonanym, 
a na podstawie szerszego kontekstu wypowiedź traktowana 
jest jako informacja o procesie już zakończonym, np. 
Uczyłem się w liceum.

Opis semantyki aspektu werbalnego Roman Laskowski 
(1999) opiera na fazowej strukturze semantycznej polskich 
czasowników wchodzących w relacje aspektowe13. Każda 
akcja – zarówno niedokonana, jak i dokonana – wyrażana 
czasownikiem procesualnym bądź czynnościowym 
może być przedstawiona jako sekwencja następujących 
po sobie faz (składników semantycznych), a na ich 
liczbę i status komunikacyjny wpływa znaczenie 
leksykalne czasownika (przynależność do jednej z klas 
znaczeniowych wyróżnionych przez Laskowskiego). 
Czasowniki niedokonane poprzez możliwość wystąpienia 
z czasownikiem fazowym łatwo poddają się interpretacji, 
że na ich znaczenie składa się ciąg jednorodnych faz 
denotowanej czynności (procesu) – jednorodne fazy 
(jedna z nich) stanowią w tym przypadku asertoryczny 
składnik znaczenia czasownikowego14. Strukturę 

12  Przykład za: Laskowski 1999: 159.
13  Za czasowniki zdolne tworzyć tzw. czyste pary aspektowe Laskowski 
uważa czasowniki teliczne (procesualne i czynnościowe). 
14  „Informacja (...) o  przebiegu procesu komunikowana jest 



31

semantyczną niedokonanych czasowników procesywnych 
autor przedstawia jako układ trzech elementów: 
presuponowanego stanu początkowego, orzekanej akcji 
rzeczywistej, implikowanego stanu końcowego.  

Jak wykazał Laskowski, również czasowniki dokonane 
zawierają informację o co najmniej dwóch (a czasowniki 
teliczne – trzech) etapach modelowanej sytuacji. Znaczenie 
form dokonanych współtworzą niejednorodne fazy: 
„stan rzeczy wstępujący przed zaistnieniem zdarzenia 
wskazanego przez czasownik dokonany oraz stan rzeczy 
zaistniały w momencie tego zdarzenia (zauważmy, że 
czasowniki niedokonane, np. stać, pracować, czytać nie 
zakładają istnienia żadnego stanu poprzedzającego sytuację 
opisywaną przez dany czasownik)” (Laskowski 1999: 159). 
Dla dokonanych czasowników telicznych autor proponuje 
następujący układ sekwencyjny: stan początkowy 
(presuponowany), akcja (wymaganie – realizacja tego 
składnika umożliwia powstanie stanu końcowego), 
stan końcowy (asercja). Na tej podstawie Laskowski 
stwierdza, że istotą aspektu dokonanego jest zmiana 
stanu, która warunkuje pojawienie się nowej jakościowo 
sytuacji. Wzajemne związki między kolejnymi fazami 
można przedstawić na osi czasu (graficzne prezentacje 
czasownikowych struktur semantycznych przedstawione 
przez autora również opierają się na chronologicznym, 
linearnym uporządkowaniu poszczególnych składników). 
Można więc powiedzieć, że w ten sposób struktura 
semantyczna czasownika (także dokonanego) ujmowanego 
z perspektywy aspektu zasadza się na temporalnej relacji 
następstwa (uprzedniości). Czasowniki dokonane określa 
autor  jako „inherentnie retrospektywne”, co oznacza, że 
mówiący – używając czasownika dokonanego – informuje 
(pośrednio), że daną sytuację relacjonuje z pewnej 
perspektywy czasowej, późniejszej niż opisywana sytuacja. 
Implikacją systemową retrospektywnego charakteru 
czasowników dokonanych jest brak możliwości ich użycia 
w funkcji czasu teraźniejszego aktualnego.

Wydaje się, że fazowe ujęcie dokonaności pozwala 
bez ograniczeń interpretować czasowniki dokonane, 
wyróżniając w ich strukturze dwa jakościowo różne etapy 
(dwie fazy). Na tej zasadzie można opisać np. następujące 
przykłady: Marek zgubił klucze – faza I –‘Marek ma klucze’, 
faza II – ‘Marek nie ma kluczy’; Ania rozlała sok – w fazie 
I sok nie był rozlany, znajdował się w pojemniku, naczyniu, 
w fazie II – poza naczyniem (np. na podłodze). Struktura 
semantyczna niektórych czasowników dokonanych 
pozwala nawet obserwować proces przechodzenia 
z jednego stanu do innego (tak można interpretować na 
przykład czasowniki procesualne typu wyblaknąć ‘mieć 
intensywny kolor – blaknąć – utracić intensywny kolor). 

Laskowski wskazuje również trzy następujące 
możliwości użycia aspektu dokonanego w odniesieniu do 
czynności związanej z teraźniejszością (system językowy 

bezpośrednio przez nadawcę – mówiący orzeka, że zachodzi proces 
wskazany przez czasownik” (Laskowski 1999: 162).

blokuje użycie czasowników dokonanych w czasie 
teraźniejszym aktualnym):

– skutki akcji minionej, dokonanej mogą dotyczyć 
momentu mówienia, np. Właśnie umyłem samochód,  faza 
II (obejmująca sytuację, w której samochód jest czysty), 
która faktycznie zaistniała przed aktualnym momentem 
mówienia, jest „rozciągnięta” na moment obecny;

– akcja opisywana jako dokonana w przyszłości może 
rozpocząć się / trwać już w teraźniejszości, np. Za parę minut 
wysuszę włosy – taką informację można podać, będąc już 
w trakcie ich suszenia. Szczególnej wagi nabiera tu kontekst 
sytuacyjny oraz fraza limitująca akcję (za parę minut). 
Odnosząc się do tego typu użyć czasowników dokonanych, 
Laskowski podkreśla, że punktem temporalnego odniesienia 
(nietożsamym z momentem mówienia) jest moment 
antycypowany względem fazy oznaczającej skutki działania 
(w tym przykładzie: włosy są suche); 

– czasownik niedokonany użyty jest w odniesieniu do 
zjawisk (akcji, stanów) ponadczasowych lub habitualnych 
(Zanim skończy pracę, zawsze robi porządek, Kruk krukowi 
oka nie wykole15) – wówczas gramatyczne formy czasu 
nieprzeszłego nie odnoszą się do aktualnego momentu 
mówienia.

Czasowniki niedokonane – ze względu na 
sfunkcjonalizowanie w tekstach – mogą reprezentować 
jeden z trzech typów znaczeń:
–  znaczenie kursywne – podstawowe dla czasowników 

niedokonanych. Sytuacja jest w stanie rozwoju 
możliwym do zaobserwowania;

–  znaczenie iteratywne (przy czym aktualność akcji 
w samym momencie mówienia nie jest konieczna): 
Ania zawsze śpiewa (na iteratywne użycie czasownika 
niedokonanego wskazuje w tym przykładzie przysłówek), 
Grywam w siatkówkę (iteratywność wyrażona 
wyspecjalizowanym w tej funkcji czasownikiem 
niedokonanym);

–  czasownik niedokonany użyty na oznaczenie 
zamkniętego faktu – zastąpienie go formą dokonaną 
nie zmienia znaczenia całej frazy: Czytałem tę książkę16 
(Laskowski 1999:160 –161). 

Zaprezentowane tu skrótowo ujęcia kategorii aspektu 
są jedynie wyborem dokonanym spośród wielu propozycji 
opisu semantyki czasowników dokonanych i niedokonanych. 
Każda z tych koncepcji, przynajmniej w pewnym zakresie, 
może – zdaniem autorki tych słów – stać się inspiracją do 
pełniejszego opracowania problematyki aspektowej na 
potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego.

15  Przykłady za: Laskowski 1999: 160.
16  Jak wykazuje obserwacja praktyki językowej, perfektywne użycia 
czasowników niedokonanych nie należą w  polszczyźnie do rzadkości. 
Jednak perfektywna interpretacja czasowników niedokonanych sprawia 
spory problem cudzoziemcom uczącym się języka polskiego. Dzieje się 
tak zapewne m.in. dlatego, że w podręcznikach do nauki języka polskiego 
jako obcego nie zawsze dość wyraziście zwraca się uwagę na ten problem 
(a najczęściej pomija się go zupełnie).
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