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1. Wprowadzanie 
 
Według Squire’a i Kandela1 jesteśmy, kim jesteśmy, nie tylko 

dzięki myśleniu (zgodnie ze swoistym cogito ergo sum), ale przede 
wszystkim dlatego, że potrafimy pamiętać, o czym myślimy.  
Wypowiadane przez nas słowa, podejmowane czynności, zacho-
wania, relacje z innymi, poczucie tożsamości – zawdzięczamy  
pamięci. Każdego dnia posługujemy się niezliczoną ilością infor-
macji, zapamiętywanych na później lub przypominanych w okre-
ślonym celu2. Dzięki pamięci możliwe jest wykonywanie różno-
rodnych operacji poznawczych, począwszy od procesów uwago-
wych, przez spostrzeganie, na myśleniu kończąc3. Pamiętamy, co 
powinniśmy zrobić w zbliżającym się tygodniu, wspominamy zda-
rzenia z przeszłości, przypominamy sobie, gdzie odłożyliśmy waż-
ne dla nas dokumenty.  

Trudno wyobrazić sobie życie pozbawione umiejętności zapa-
miętywania, choć dramatyczne przypadki jej utraty są szeroko  

                                                
1 Zob. L.R. Squire, E.R. Kandel, Memory: From Mind to Molecules, 

Nowy Jork 1999. 
2 Nie wspominając o informacjach potencjalnie dostępnych, które może-

my przywołać w dowolnym czasie. 
3 Zob. T. Maruszewski, Psychologia poznania, Gdańsk 2001, s. 118. 
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opisywane w literaturze4. Pamięć rozumiana jest przez Squire’a  
i Kandela szeroko: w kategoriach zdolności5 umysłu do nabywania 
i przechowywania doświadczeń. Przenośnie ujmowana jest jako 
swoiste rusztowanie osobistej historii, biografii, integrujące życie 
umysłowe. Istotna rola pamięci w naszym życiu, bez względu  
na definicje, teorie określające jej rodzaje, strukturę czy zasady 
funkcjonowania, jest intuicyjnie odczuwana oraz trudna do przece-
nienia. Choć zazwyczaj kluczowymi elementami wspomnienia  
są: osoba ( k t o ? ), działanie ( c o ? ) oraz miejsce ( g d z i e ? ),  
to czas ( k i e d y ? ) również zdaje się jego istotnym składnikiem 
(nie zawsze jednak wyrażanym równie bezpośrednio).  

W tym kontekście, szczególnie interesujące jest pytanie: jak  
to się dzieje, że potrafimy podać dokładne daty pewnych zdarzeń, 
innych natomiast nie? Jak określany jest czas wspomnień? Skąd 
wiemy, że pewne zdarzenia miały miejsce dawno lub niedawno? 
Artykuł6 ma na celu przedstawienie najważniejszych teorii oraz 
wyników badań empirycznych, które na tak postawione pytania 
starają się udzielić odpowiedzi. 

 
2. Czas w pamięci 
 
Wszelkie wspomnienia, historie, dotyczące osobistej przeszło-

ści, które różnią się stopniem szczegółowości, emocjonalności czy 
też wyrazistości – zawsze określane są przez czas. Wyznacza  
on przeszłość (choć w równej mierze także teraźniejszość i przy-
szłość), która już z definicji jest w nim „zanurzona”. W przypadku 

                                                
4 Zob. P. Broks, Niedostępny świat. Podróż w głąb umysłu, Gdańsk 2006; 

O. Sacks, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, Poznań 1994. 
5 „Zdolności” rozumianej również jako właściwość. Należy zaznaczyć,  

iż Squire i Kandel, określając pamięć mianem zdolności, nie traktują jej sta-
tycznie, lecz dynamicznie – jako proces. 

6 Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w artykule prezentowane jest ujęcie 
psychologiczne. 
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wspomnień, osobistej biografii, odniesienia czasowe zdają się natu-
ralne i spontaniczne. Czas (poza podmiotem) pełni rolę głównego 
tła, punktu odniesienia, integralnego wymiaru pamięci. Stanowi  
on podstawową właściwość (fundamental qualifier), określającą 
sytuację oraz kontekst poszukiwania informacji z przeszłości7.  

Jak podkreśla Maruszewski8, czasowe uporządkowanie pozwala 
określić relacje przyczynowo-skutkowe między dwoma zdarze-
niami (by określić, że X przyczyniło się do Y, należy w jakiś spo-
sób pamiętać, że X było przed Y)9. Jest to punkt wyjścia dla umie-
jętności nadania doświadczeniu znaczenia i sensu (Maruszewski 
mówi o „minimalnym warunku zrozumienia serii doświadczeń  
czy pojedynczego doświadczenia”10). Jest on również szczególnie 
istotny dla obrazu siebie (self-concept), wymagającego wiedzy 
temporalnej na temat zdarzeń specyficznych11. Poczucie osobistego 
rozwoju, odczucie zmian, jakim się podlega, opiera się na pamięci 
tego, kiedy i jakim się było.  

                                                
7 Zob. R. Savolainen, Time as a Context of Information Seeking, „Library 

& Information Science Research” 2006, vol. 28, s. 116. 
8 Zob. T. Maruszewski, Pamięć operacyjna a kodowanie i odtwarzanie 

informacji w pamięci autobiograficznej, „Studia Psychologiczne” 2005,  
nr 43/1, s. 60. 

9 Swoistą trudność sprawić może próba abstrahowania od czasowego upo-
rządkowania. Douwe Draaisma powołując się na artykuł filozofa Francisa 
Herberta Bradleya z 1887 roku zauważa, iż co prawda potrafimy poruszać się 
w czasie dzięki pamięci (zarówno do przodu, jak i do tyłu), to jednak wspo-
minane zdarzenie odtwarzamy zawsze zgodnie z porządkiem, w jakim nastą-
piło. Pamiętamy więc wprzód, nigdy wstecz. Zob. A. Draaisma, Dlaczego 
życie płynie szybciej, gdy się starzejemy, Warszawa 2006, s. 73. 

Choć możemy przedstawić sobie wspomnienie w odwrotnej kolejności 
(jako zamierzony eksperyment myślowy), to taka jego konstrukcja wymaga 
znacznego wysiłku.  

10 T. Maruszewski, Pamięć operacyjna..., dz. cyt., s. 60. 
11 Zob. J.J. Skowronski, [w:] Oxford Handbook of Evolutionary Psychol-

ogy, red. R. Dunbar, L. Barrett, Oxford 2007, s. 5. 
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Skowronski uważa12, iż wrażliwość na informacje o charakterze 
czasowym może mieć wpływ na wzrost dopasowania organizmów 
do niszy środowiska, jest więc wartościowa z ewolucyjnego punktu 
widzenia. Według Friedmana13 umiejętność temporalnego lokali-
zowania wydarzeń w określonym miejscu naszej przeszłości, świa-
domość czasu i tego, że nasze życie rozwija się w czasie, są specy-
ficzne14 dla człowieka. Pewne zdarzenia potrafimy lokalizować 
precyzyjnie na osi czasu (w kategoriach dnia, miesiąca, roku), inne 
natomiast mniej dokładnie. Niektóre, mimo że nie są opisywane  
za pomocą wymiaru jednostkowego czasu (jak na przykład liczba 
dni), określane są jako niedawne lub odległe. Jednak w każdym 
wypadku mamy do czynienia z jakimś poczuciem, umiejętnością 
czasowego lokalizowania i określania wspomnień.  

Pomimo tego, że większość z nas intuicyjnie wie, czym jest 
czas, to trudno przedstawić konkretną jego definicję15. Jak pisze 
Friedman16, większość badaczy przyjmuje – według niego błędnie 
– intuicyjne założenie o linearnym kodowaniu epizodów, zgodnie  
z ich chronologicznym następstwem. Dokonując przeglądu teorii 
wyjaśniających mechanizm kodowania czasu, Friedman zauważa, 
że niektórzy zakładają istnienie wewnętrznego zegara, który po-
zwala na określenie czasu wydarzenia i jego zapisanie. Dla innych 
                                                

12 Zob. tamże, s. 6. 
13 Zob. W.J. Friedman, Memory for the Time of Past Events, „Psychologi-

cal Bulletin” 1993, vol. 113/1, s. 44.  
14 Mówiąc o ich specyfice nie mamy na myśli, iż umiejętność lokalizowa-

nia zdarzeń w czasie jest zdolnością zarezerwowaną wyłącznie człowiekowi. 
15 Jak pisał św. Augustyn: „Cóż bowiem jest czas? Któż to łatwo i krótko 

wyjaśni? Któż nawet czyste wyobrażenie sobie o nim uczynić potrafi? Cóż 
jednak pospolitszego i zwyklejszego w mówieniu nad czas? I pojmujemy  
go, gdy o nim mówimy, pojmujemy nawet, gdy innych mówiących o nim 
słyszymy. Cóż więc jest czas? Jeśli nikt mnie nie pyta, wiem; jeśli pytające-
mu objaśnić chcę, nie wiem”. Św. Augustyn, Wyznania, przeł. M.B. Szyszko, 
Warszawa 2008, s. 440. 

16 Zob. W.J. Friedman, Memory…, dz. cyt., s. 44 
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czas jest „w jakiś sposób naśladowany” przez pamięć, a zdarzenia 
są lokalizowane za pomocą terminów „wcześniejszego” lub  
„późniejszego” ich występowania względem siebie.  

W celu podsumowania istniejących teorii, wprowadza on trzy 
różne kategorie ujmowania czasu17: (a) dystans, (b) lokalizacja,  
(c) uporządkowanie. I tak, na pytanie: „kiedy?”, możemy udzielać 
odpowiedzi (to jest datować poszczególne wspomnienia) na trzy 
różne sposoby.  

Pierwszy dotyczy czasu względnego (relative time)18, rozumia-
nego jako wiek wspomnienia, czyli ilości czasu, jaka upłynęła  
od jego zaistnienia do dzisiaj (to jest – teraźniejszości, na przykład: 
„studiuję już trzy lata”).  

Drugi polega na charakteryzowaniu zdarzenia jako należącego 
do pewnego przedziału czasowego. Odniesienie tego typu (to jest 
posługiwanie się czasem bezwzględnym, absolute time)19 ujawnia 
się na przykład we wspominaniu lat młodości czy też okresu,  
„kiedy było się na studiach”.  

Trzeci sposób (określenie względnego czasu zaistnienia pewne-
go X, relative time of occurrence20) polega na opisaniu wydarzenia 
za pomocą relacji temporalnych względem innych wydarzeń. Tak 
jak w przypadku czasu bezwzględnego punktem odniesienia jest 
teraźniejszość, tak w tym wypadku może nim być dowolnie  
wybrany przez podmiot punkt lub przedział w czasie (na przykład: 
„po maturze, a przed podjęciem studiów, wybrałem się na roczną 
wycieczkę do Nowej Zelandii”).  

Trzy formy czasu pozwalają uporządkować istniejące teorie 
czasu we wspomnieniach. I choć nie są dobrze rozwinięte, a nie-

                                                
17 Zob. tamże, s. 45. 
18 Zob. S.M.J. Janssen, A.G. Chessa, J.M.J. Murre, Memory for Time: 

How People Date Events, „Memory & Cognition” 2006, vol. 34/1, s. 138. 
19 Zob. tamże. 
20 Zob. tamże. 
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które mają raczej metaforyczny charakter21, to wszystkie razem 
pozwalają wyjaśniać i opisywać mechanizmy pełniące istotną rolę 
w datowaniu wspomnień. Friedman wyróżnia teorie22: (a) dystan-
su, (b) lokalizacji, (c) kolejności (następstwa czasowego). 

W teoriach dystansu zakłada się, iż wiek zdarzenia jest szaco-
wany na podstawie czasu, jego kodowania i przypominania. Do tej 
grupy można zaklasyfikować teorie siły śladu pamięciowego23 oraz 
organizacji chronologicznej24. Zgodnie z pierwszą25, informację  
w pamięci charakteryzuje pewna siła zapisu, która z czasem słab-
nie. Czas wydarzenia wyznaczany jest więc przez siłę śladu pamię-
ciowego. I tak też, im jest on silniejszy, tym zdarzenie określane 
jest jako młodsze.  

Jak zauważa Niedźwieńska26, badania nie potwierdzają tego  
założenia. Zdarzenia z dalekiej przeszłości mogą być dobrze  
pamiętane i prawidłowo lokalizowane w czasie, niezależnie od ich 
wieku. Teoria organizacji chronologicznej przyjmuje natomiast27, 
iż zdarzenia uporządkowane są zgodnie z kolejnością występowa-
nia. Pamięć organizowana jest przez czas traktowany liniowo,  
co prowadzi do ustalenia, kiedy dane wydarzenie miało miejsce. 
Informacje o charakterze temporalnym są przechowywane w formie 

                                                
21 Zob. A. Niedźwieńska, [w:] Doświadczenie indywidualne. Szczególny 

rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci, red. K. Krzyżewski, Kraków 
2003, s. 187. 

22 Zob. W.J. Friedman, Memory..., dz. cyt., s. 45. Tenże, Time in Autobio-
graphical Memory, „Social Cognition” 2004, vol. 22/5, s. 592. 

23 Zob. J.V. Hinrichs, A Two-Process Memory-Strength Theory for Jud-
gment of Recency, „Psychological Review” 1970, vol. 77/3. 

24 Zob. B.B. Jr. Murdock, Human Memory: Theory and Data, Maryland 
1974. 

25 Zob. J.V. Hinrichs, A Two-Process..., dz. cyt., s. 224–225. 
26 Zob. A. Niedźwieńska, [w:] Doświadczenie indywidualne…, dz. cyt.,  

s. 188. 
27 Zob. W.J. Friedman, Memory..., dz. cyt., s. 45. 
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przestrzennej (w rozumieniu linearnym), pozwalając na oszacowa-
nie dystansu pomiędzy czasem kodowania wspomnienia a jego 
przypominaniem. Teoria opisywana jest również za pomocą meta-
fory linii taśmowej (bagażowej). Starsze wspomnienia są przesu-
wane coraz dalej od punktu „tu i teraz” na osi czasu, w miarę  
pojawiania się nowych wspomnień. W ten sposób dystans między 
nimi a chwilą obecną ulega systematycznemu zwiększaniu. Ocena, 
kiedy zdarzenie miało miejsce (kolejność na „taśmie”), opiera się 
na chronologii czasu – wydarzenie jest w „jakiś sposób” zapisywa-
ne w strukturze wspomnienia. Niedźwieńska28 podsumowuje  
jednak, iż wyniki badań zdają się nie potwierdzać założenia o roli 
styczności czasowej w procesie datowania. Istotne są, według niej, 
związki znaczeniowe między zdarzeniami (na przykład relacja 
przyczynowo-skutkowa, powiązanie aktywności z celem, któremu 
jest dedykowana).  

Zgodnie z teoriami kolejności, informacje o czasie istnieją  
w tym sensie, iż jedno zdarzenie jest odnoszone do drugiego  
i w jego kontekście jest wyznaczany czas. Pozwala to określić  
tylko, które zdarzenie było „wcześniejsze” lub „późniejsze”. Teorie 
te dobrze zdają się tłumaczyć fakt znajomości uporządkowania 
wielu powiązanych ze sobą istotnych zdarzeń. Nie potrafią jednak 
jej wyjaśnić w odniesieniu do zdarzeń ze sobą niepowiązanych.  
Co więcej, badania nad kodowaniem kolejności zdarzeń w pamięci 
autobiograficznej sugerują, iż jest ona wyznaczana na podstawie 
skojarzenia każdego komponentu epizodu z pamięcią zdarzeń 
ogólnych29. 

Problematyki lokalizacji dotyczą teorie: oznaczenia czasowego 
oraz rekonstrukcyjne. Zakładają one, iż informacje o wieku wspo-
mnienia są wbudowywane we wspomnienie na etapie jego kodo-

                                                
28 Zob. A. Niedźwieńska, [w:] Doświadczenie indywidualne…, dz. cyt.,  

s. 189. 
29 Zob. C.D.B. Burt, S. Kemp, M. Conway, Ordering the Components  

of Autobiographical Events, „Acta Psychologica” 2008, vol. 127, s. 44. 
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wania i później, w razie potrzeby, bezpośrednio z niego wydoby-
wane. Zgodnie z teorią oznaczenia czasowego30, w chwili zapamię-
tywania jednostki informacji o epizodzie, wpisywane są w nią 
również dane na temat kontekstu czasowego, które nie podlegają 
już późniejszym zmianom. We wspomnieniu zdarzenia istnieją 
precyzyjne dane o czasie jego zaistnienia. Zdaje się to jednak 
sprzeczne z intuicją, ponieważ dokładna lokalizacja zdarzeń  
w czasie ma miejsce raczej rzadko. Co więcej, data okazuje się 
najmniej przydatną wskazówką31, co jest sprzeczne z założeniami 
teorii.  

Inna kwestią, na którą zwraca uwagę Stawiska32, jest pytanie, 
czy i kiedy jest nam potrzebna umiejętność precyzyjnego określa-
nia daty wydarzenia. Można odnieść wrażenie, iż poza kilkoma 
sytuacjami potrzeba taka zachodzi dość rzadko. 

Zgodnie z teoriami rekonstrukcyjnymi podmiot, posiadając  
różnorodne informacje na temat kontekstu czy otoczenia społecz-
nego zdarzenia, potrafi zrekonstruować jego czas. Tak jak wcze-
śniej mówiono o zapisie dokładnych danych o czasie bądź czaso-
wym uporządkowaniu zdarzeń zgodnie z ich następstwem, tak  
w teoriach rekonstrukcyjnych osoba konstruuje czas wspomnienia, 
opierając się na jego zawartości (treści). Wszelkie schematy  
czasowe wiedzy (społeczne, naturalne, osobiste), którymi podmiot 
dysponuje, mogą mieć istotne znaczenie w procesie odtwarzania 
temporalnego kontekstu. Większość badań zdaje się potwierdzać 

                                                
30 Zob. A.M. Glenberg, N.G. Swanson, A Temporal Distinctiveness  

Theory of Recency and Modality Effects, „Journal of Experimental Psychol-
ogy: Learning, Memory and Cognition” 1986, vol. 12/1, s. 4. 

31 Zwróciła na to uwagę A. Niedźwieńska, [w:] Doświadczenie indywi-
dualne…, dz. cyt., s. 186. 

32 Zob. A.M. Stawiska, Wyznaczniki dokładności przechowywania infor-
macji w pamięci autobiograficznej, „Studia Psychologiczne” 2004, nr 42/2,  
s. 82–83. 
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teorie konstruktywistyczne, które obecnie stały się dominującym 
ujęciem pamięci czasu zdarzenia33.  

Dla przykładu, wyniki badania Burta i Kempa34 sugerują,  
iż określanie czasu trwania specyficznego zdarzenia w dużej  
mierze opiera się na wiedzy ogólnej, która umożliwia jego rekon-
strukcję. Uczestnicy badań35 zapytani, w jaki sposób datowali  
wydarzenia w zadaniu, wskazywali raczej na proces o charakterze 
rekonstrukcyjnym niż pamięciowym (bezpośrednie przypomina-
nie). Nie znaczy to jednak, że proces rekonstrukcji jest zawsze  
w pełni świadomy. Wyniki badań Kempa36 sugerują, że nawet  
rzekome zgadywanie daty zdarzenia przez respondentów (nota 
bene im nieznanej) powiązane jest w pewien sposób z datami aktu-
alnych wydarzeń. Nie znaczy to również, że precyzyjne informacje 
czasowe nie są zapamiętywane w ogóle. Choć ludzie potrafią  
podać dokładną datę wydarzenia, wymaga to jednak pewnego  
wysiłku. Stąd nie robią tego spontanicznie. Istotną rolę w procesie 
rekonstrukcji pełnią wszelkie wskazówki, które odnosząc się  
do kontekstu zdarzenia (na przykład miejsca, osoby, okresu życia), 
mogą przyczynić się do precyzyjniejszego określania jego tempo-
ralnego wymiaru.  

 
3. Teoria konstruowania czasu Simona Kempa 
 
W kontekście teorii rekonstrukcyjnych szczególnie warta  

przytoczenia wydaje się asocjacyjna teoria szacowania czasu  

                                                
33 Zob. A. Niedźwieńska, [w:] Doświadczenie indywidualne…, dz. cyt.,  

s. 190. 
34 Zob. C.D.B. Burt, S. Kemp, Retrospective Duration Estimation of Pub-

lic Events, „Memory & Cognition” 1991, vol. 19/3. 
35 Zob. S. Kemp, Bias in Dating News and Historical Events, „Acta  

Psychologica” 1994, vol. 86. 
36 Zob. tamże. 
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wspomnienia i cen Simona Kempa37. Propozycja Kempa odwołuje 
się do ogólnych założeń asocjacjonistycznych modeli pamięci38. 
Zgodnie z nimi, pamięć opiera się na sieci semantycznej tworzonej 
przez pojęcia powiązane ze sobą relacjami. Asocjacja rozumiana 
jest jako konstrukt teoretyczny, opisujący mechanizm produkowa-
nia (sic!) wspomnienia za pomocą innych wydarzeń do niego  
prowadzących39. Założeniem szczególnie istotnym dla teorii Kem-
pa jest to, iż wydarzenia tworzą sieć wzajemnie powiązanych  
ze sobą elementów. Bezpośrednio odwołuje się ona jednak do teo-
rii hierarchicznej organizacji informacji temporalnych, zakładającej 
wielopoziomowy charakter pamięci czasu40. Zgodnie z nią, czas 
może być określany za pomocą jednostek zdeterminowanych kul-
turowo (dni tygodnia, miesiące), jak również odzwierciedlających 
okresowość pewnych wydarzeń (na przykład odwoływanie się  
do okresu studiów). Zakłada się, że zdarzenia są kodowane za po-
mocą wielopoziomowego szkieletu, który umożliwia dokładne 
określenie czasu zajścia.  

Propozycja Kempa różni się jednak od wcześniejszej propozycji 
Huttenlochera, Hedgesa i Prohaska założeniem o dostępności  
informacji temporalnych o wydarzeniu. Według Kempa41, dla 
większości zdarzeń w pamięci brak jest konkretnych infor- 
macji, precyzyjnie określających ich czas. Jeżeli jednak informacje 
o charakterze temporalnym zdarzenia są dostępne – zazwyczaj 

                                                
37 Zob. S. Kemp, An Associative Theory of Estimating Past Dates and 

Past Prices, „Psychonomic Bulletin & Review” 1999, vol. 6. 
38 Zob. J.R. Anderson, G.H. Bower, Human Associative Memory: A Brief 

Edition, Nowy Jork 1980, s. 238. 
39 Zob. A.M. Glenberg, What Memory Is For, „Behavioral and Brain  

Sciences” 1997, vol. 20, s. 44. 
40 Zob. J. Huttenlocher, L. Hedges, V. Prohaska, Hierarchical Organiza-

tion in Ordered Domains: Estimating the Dates of Events, „Psychological 
Review” 1988, vol. 95/4, s. 472. 

41 Zob. S. Kemp, An Associative Theory..., dz. cyt., s. 45. 



Krystian Barzykowski 

Wymiary czasu 228 

pozwalają w miarę dokładnie (prawidłowo) określić, kiedy zdarze-
nie miało miejsce. Huttenlocher, Hedges i Prohaska uważali nato-
miast42, iż informacje temporalne są dostępne dla wszystkich  
wydarzeń, a możliwe błędy są wynikiem przypadkowych znie-
kształceń. Co więcej, zakładali oni, że zdarzenia powiązane  
są raczej bezpośrednio z zewnętrznymi ramami czasowymi (na 
przykład kalendarzem) niż ze sobą nawzajem. Nie tworzą więc 
sieci wzajemnie powiązanych ze sobą elementów. Proces datowa-
nia zdarzenia polega na odwołaniu się do zewnętrznej miary czasu, 
a nie do innego zdarzenia. Brak założenia o możliwości pełnienia 
przez zdarzenia względem siebie roli wskazówek istotnie odróżnia 
model Huttenlochera i współpracowników od zaproponowanego 
przez Kempa.  

Teoria asocjacyjna Kempa opiera się zasadniczo na trzech  
podstawowych założeniach: (a) zdarzenia doświadczane są wraz  
z całym kontekstem im towarzyszącym, (b) informacje temporalne 
wraz z upływem czasu stają się coraz trudniejsze do przypomnie-
nia, (c) data wydarzenia, z którego informacje temporalne zostały 
zapomniane, może zostać oszacowana na podstawie innego,  
podobnego do niego zdarzenia. W dalszej części zostaną one  
pokrótce scharakteryzowane. 

Zgodnie z pierwszym założeniem, wspomnienie jednego zda-
rzenia pozostaje powiązane z innym mu podobnym (zdarzenia  
mogą funkcjonować względem siebie w roli wskazówek). I tak też, 
nie mając dostępu do jednego wspomnienia, można je uzyskać 
dzięki innemu, które do niego prowadzi. Badania Browna43 sugeru-
ją, iż zdarzenia podobne (na przykład należące do tej samej katego-
rii) są przechowywane wspólnie w pamięci długotrwałej. Jak wy-
nika z jego badań: (a) wydarzenia polityczne są silniej związane  

                                                
42 Zob. J. Huttenlocher, L. Hedges, V. Prohaska, Hierarchical..., dz. cyt., 

s. 472. 
43 Zob. N.R. Brown, Organization of Public Events in Long-Term Me-

mory, „Journal of Experimental Psychology: General” 1990, vol. 119/3, s. 311. 
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z okresami historycznymi niż zdarzenia o charakterze niepolitycz-
nym, (b) fakty, dotyczące wydarzeń o charakterze publicznym, 
przypominane są wraz z osobistym kontekstem ich zapamiętania, 
(c) zdarzenia niepolityczne są znacznie silniej powiązane z osobi-
stymi informacjami w porównaniu z wydarzeniami politycznymi 
(mającymi mniej osobisty charakter).  

W badaniu przeprowadzonym przez Kempa44 respondenci mieli 
za zadanie określić datę różnych zdarzeń, poprzez umieszenie ich 
na osi czasu. Okazało się, iż zdarzenia podobne (zarówno znane, 
jak i te, co do których respondenci nie byli pewni, kiedy miały 
miejsce) były lokalizowane na osi czasu bliżej względem siebie niż 
względem zdarzeń niepodobnych. Wyniki te sugerować mogą  
istnienie powiązań między podobnymi zdarzeniami, stąd też są one 
grupowane razem na osi czasu.  

Model Kempa zakłada istnienie kontekstualnego indeksu wraz  
z odpowiadającymi mu mentalnymi reprezentacjami wydarzeń. 
Wydarzenia nie są izolowane od czasu i przestrzeni, w których 
mają miejsce, ale powiązane z całym kontekstem ich zaistnienia. 
Wymiar temporalny istnieje „w wydarzeniu”, którego dotyczy,  
i jest w niego wpisany. Innymi słowy, czas jest częścią zdarzenia, 
traktowaną jako dyskretna porcja informacji, zawierająca różno-
rodne treści istotne dla jednostki45. Informacje te mogą mieć cha-
rakter osobisty (na przykład gdzie pracowałem, kiedy coś się stało) 
lub publiczny (powszechnie dostępny, na przykład kataklizm, który 
nas dotknął). Niektóre konteksty odnoszą się do pojedynczego  
wydarzenia (są specyficzne tylko dla niego i nie stanowią odnie-
sienia dla innego), inne natomiast powiązane są z wieloma różnymi 
wydarzeniami. Innymi słowy, trudniej jest określić czas wydarze-
nia, jeżeli miało ono miejsce podczas, na przykład, cyklicznie  
odbywającego się wyjazdu pod namiot. Kontekst corocznych  
                                                

44 Zob. S. Kemp, Gestalt Grouping Effects in Locating Past Events  
on Timelines, „Acta Psychologica” 1987, vol. 64, s. 147. 

45 Zob. tenże, An Associative Theory..., dz. cyt., s. 45. 
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wyjazdów jest wspólny dla wielu różnych, składających się na nie, 
wydarzeń. I tak też, aby określić, kiedy Julian złowił dwuipółkilo-
gramowego pstrąga, należałoby przypomnieć sobie coś, co ten  
właśnie wyjazd wyróżniało spośród wszystkich poprzednich „przy-
gód” (na przykład było to w tym roku, kiedy poznał Małgorzatę). 
Poprzez odniesienie imponującego połowu do konkretnego, izolo-
wanego kontekstu (rok zdawania matury), data może zostać prawi-
dłowo zrekonstruowana. Potencjalnie istnieje wiele kontekstów,  
w różnym stopniu stanowiących wspólny mianownik wydarzeń. 

Drugie założenie odnosi się do dostępności informacji tempo-
ralnych. Informacje temporalne z czasem są coraz trudniej dostęp-
ne. Teoria nie podejmuje się jednak opisania natury procesu utraty 
informacji. Nie przesądza się więc, czy informacje są bezpowrotnie 
wymazywane z pamięci, czy tylko trudniej do nich dotrzeć46.  
Zakłada się natomiast, że jeżeli informacje o czasie zdarzenia  
są dostępne, to są one wystarczające do jego dokładnego określe-
nia. W przypadku zdarzenia pamiętanego dokładnie, z dużym 
prawdopodobieństwem można oczekiwać poprawnego przypo-
mnienia (także szacowania) jego daty47. Jak wspomniano jednak – 

                                                
46 E. Tulving (Cue-Dependent Forgetting, „American Scientist” 1974, 

vol. 62/1, s. 74) dokonał rozróżnienia między całkowitym brakiem informacji 
w pamięci (unavailability) a jej niedostępnością (inaccessibility). Według 
niego, zapominanie w znacznej mierze wynika z utraty dostępu  
do informacji (cue-dependent forgetting) i zależy przede wszystkim od kon-
tekstu, w którym zachodzi proces przypominania. Wspomnienie traktowane 
jest przez niego jako produkt informacji pochodzących z dwóch źródeł. 
Pierwsze odnosi się do zawartości pamięci (tego, co zostało zakodowane  
w chwili zapamiętywania), drugie natomiast dotyczy informacji zawartej  
we wskazówce wywoławczej (retrieval cue-information). Sygnał wywoław-
czy odnosi się do warunków (również okoliczności) towarzyszących proce-
sowi przypominania. 

47 W badaniach obserwuje się negatywny związek między trafnością  
pamięci zdarzenia a wielkością błędu oszacowania jego daty. Zob. A.L. Betz, 
J.J. Skowronski, Self-Events and Other-Events: Temporal Dating and Event 
Memory, „Memory & Cognition” 1997, vol. 25/5, s. 712. 



Pamięć czasu zdarzenia. Czas w pamięci zdarzeń 

Wymiary czasu 231 

czas rzadko kiedy jest zapamiętywany precyzyjnie. Stąd też, zgod-
nie z trzecim założeniem, w sytuacji braku informacji temporal-
nych o pewnym zdarzeniu, jego data jest rekonstruowana za pomo-
cą sieci asocjacyjnej. Kontekst zdarzenia, którego data jest poszu-
kiwana, porównywany jest z innymi kontekstami (zdarzeń podob-
nych do niego), zapisanymi w sieci asocjacyjnej i zawierającymi 
informacje o czasie. Proces przeszukiwania kontekstów trwa do 
momentu, kiedy nie zostanie znalezione zdarzenie o dacie w naj-
większym stopniu powiązanej z poszukiwaną. Po jej znalezieniu, 
jest ona bezpośrednio przypisywana do zdarzenia, którego pytanie 
dotyczyło. Innymi słowy, nie pamiętając, kiedy X miało miejsce, 
możemy odnieść jego okoliczności do wydarzenia Y (o podobnym 
kontekście, okolicznościach), którego czas potrafimy określić. 
Ogólnie wszystkie informacje, które mogą zostać dopasowane  
do obu zdarzeń (poszukiwanego i jego odpowiednika), pełnią istot-
ną rolę w procesie rekonstrukcji daty.  

Wyniki badań Larsena i Thompsona48 sugerują, iż kontekst oso-
bisty zdarzenia ma ogromny wpływ na trafność określania daty 
zdarzeń z życia codziennego. O ile tylko wydarzenie, którego datę 
chcemy określić, może zostać w jakiś sposób powiązane z naszym 
doświadczeniem lub wiedzą – o tyle możliwe jest prawidłowe  
zlokalizowanie go w czasie49. Nie znaczy to jednak, iż proces da-
towania czasu nie jest podatny na błędy i zniekształcenia. Odwo-
ływanie się do niewłaściwych danych (na przykład wiedzy) prowa-
dzi do błędnego określenia czasu50. Również dokładne określenie  

                                                
48 Zob. S.F. Larsen, C.P. Thompson, Reconstructive Memory in the Da-

ting of Personal and Public News Events, „Memory and Cognition” 1995, 
vol. 23/6, s. 788. 

49 Zob. S.F. Larsen, M.A. Conway, Reconstructing Dates of True and 
False Autobiographical Memories, „European Journal of Cognitive Psycho-
logy” 1997, vol. 9/3, s. 271. 

50 Zob. S. Kemp, Association as a Cause of Dating Bias, „Memory” 1996, 
vol. 4/2, s. 141. 
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czasu zdarzenia, które zdaje się wiarygodne kontekstualnie, nie 
gwarantuje jego prawdziwości51. I tak, przekonujące kłamstwo 
może zostać „prawidłowo” zlokalizowane w czasie, dzięki wiary-
godnemu kontekstowi, wzmacniając tym samym jego status 
„prawdziwego wspomnienia”. Efekt rekonstrukcji wyznaczany jest 
w głównej mierze przez dane, na których się opiera.  

Co więcej, badania sugerują52, iż tendencja do systematycznych 
błędów ujawniać się może częściej w przypadku datowania zda-
rzeń, które uznawane są przez badanych za nieznane, niż w odnie-
sieniu do zdarzeń znanych. Nie powinno to dziwić, biorąc pod 
uwagę fakt, iż model Kempa ma zastosowanie w sytuacji, kiedy nie 
potrafimy bezpośrednio określić czasu zdarzenia.  

Pytanie, jakie może się nasunąć, brzmi: jak określane jest podo-
bieństwo kontekstów? Zgodnie z teorią, różne typy kontekstów 
tworzą pojedynczy kontekstualny indeks, choć teoria nie określa, 
czym taki indeks jest i jaka jest jego natura. Z drugiej strony moż-
liwe jest, iż różne konteksty (na przykład studiowania, wiedzy  
społecznej) mogą być przeszukiwane jednocześnie (równolegle)  
i niezależnie od siebie. Teoria nie określa również, czym taki  
proces przeszukiwania jest (jakie są jego właściwości).  

 
4. Pamięć czasu – wnioski z badań, czyli jak pamiętamy czas 
 
W badaniach nad pamięcią czasu stosuje się różnorodne metody 

i plany eksperymentalne53. Z uwagi na przedmiot analizy, wszyst-
kie badania dotyczą umiejętności określenia czasu pewnych wyda-
rzeń (udzielania odpowiedzi na pytanie, kiedy X miało miejsce). 

                                                
51 Zob. S.F. Larsen, M.A. Conway, Reconstructing..., dz. cyt., s. 271. 
52 Zob. S. Kemp, Association..., dz. cyt., s. 142. 
53 Zob. S.M.J. Janssen, A.G. Chessa, J.M.J. Murre, Memory..., dz. cyt.,  

s. 139. 
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Zazwyczaj różnią się więc materiałem, który podlega opisowi54. 
Badani proszeni są, na przykład, o prowadzenie przez pewien czas 
(kilka dni, tygodni, miesięcy) dzienniczków, w których zapisują 
ważne dla nich wydarzenia, jakie w tym okresie mają miejsce.  
W kolejnym etapie badania ich zadaniem jest dokonywanie ocen 
czasowych wcześniej zapisanych wydarzeń. Druga metoda, choć 
podobna do pierwszej, nie ma charakteru eksperymentalnego.  
Korzysta się w niej także z pamiętników, choć nieprowadzonych 
na wcześniejsze polecenie eksperymentatora55. Trzecia metoda 
jako materiał wykorzystuje osobiste zdarzenia, których czas można 
obiektywnie ustalić (na przykład wizyty u lekarza lub wyjazdy 
służbowe). Ostatnia odwołuje się do zdarzeń publicznych i/lub 
historycznych56.  

Dodatkowo uczestnicy mogą być pytani o sposób, w jaki przy-
pomnieli sobie czas określonego zdarzenia. Wypowiedzi wskazują, 
że badani57: (a) niekiedy przypominają sobie dokładną datę,  

                                                
54 Rzadziej manipuluje się formatem odpowiedzi. W eksperymencie 

Friedmana i Huttenlochera (zob. Memory for the Time of ‘60 Minutes’ Stories 
and News Events, „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory 
& Cognition” 1997, vol. 23) badani proszeni byli o określenie czasu posługu-
jąc się jego formą względną (tydzień, miesiąc temu) lub bezwzględną  
(dokładna data, miesiąc). Mimo iż potrafili określić czas za pomocą obydwu 
form, preferowali format względny. Z kolei w badaniu Janssena, Chessa’ea  
i Murre’a (zob. Memory..., dz. cyt.) uczestnicy udzielali odpowiedzi w dwóch 
warunkach: narzuconego formatu i swobodnego wyboru. W zależności  
od charakteru wspomnienia (odległe/niedawne, dobrze/słabo pamiętane), 
posługiwali się oni albo formą względną, albo bezwzględną. To badanie  
zostanie omówione szerzej w dalszej części artykułu. 

55 Zob. C.D.B. Burt, Retrieval Characteristics of Autobiographical Me-
mories: Event and Date Information, „Applied Cognitive Psychology” 1992, 
vol. 6. 

56 Zob. S. Kemp, Dating Recent and Historical Events, „Applied Cogni-
tive Psychology” 1988, vol. 2. 

57 Zob. S.M.J. Janssen, A.G. Chessa, J.M.J. Murre, Memory…, dz. cyt.,  
s. 139. 
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(b) innym razem potrafią odnieść jedno wydarzenie do drugiego 
(related events), (c) pamiętają ogólny kontekst (albo orientacyjny 
czas), (d) wnioskują o wieku zdarzenia (dawno/niedawno) na pod-
stawie wyrazistości wspomnienia (dostępności czy też znajomo-
ści), (e) szacują liczbę dzielących od niego zdarzeń (number  
of intervening events), (f) korzystają ze schematów czasowych 
(określają dzień tygodnia, miesiąc), opisując w ten sposób zdarze-
nia, które zazwyczaj mają miejsce w tym okresie. 

Na podstawie przeglądu badań (przeprowadzonych przez bada-
czy: Friedmana58, Niedźwieńskiej59 oraz Skowronskiego60) doty-
czących procesu datowania zdarzeń, można sformułować szereg 
wniosków, opisujących funkcjonowanie pamięci czasu. Niektóre  
z nich (choć nie wszystkie) zostaną wymienione w punktach  
i pokrótce opisane.  

1. Pamięć czasu najczęściej jest zbliżona do rzeczywistej61. 
Choć rzadko zdarza się, aby badani podawali dokładny czas epizo-
du, to jednak ich oszacowania są trafniejsze, niż mogłoby to wyni-
kać z przypadkowego wyboru. Istnieje więc u ludzi pewna forma 
poczucia czasu i umiejętność określania temporalnego charakteru 
wspomnień. 

2. Wiedza na temat wymiaru temporalnego wspomnienia wraz  
z jego wiekiem staje się coraz uboższa. Im zdarzenie, którego  
dotyczyły pytania, było starsze, tym trudniej było respondentom 
poprawnie zlokalizować je w czasie.  

                                                
58 Zob. W.J. Friedman, Time in Autobiographical Memory..., dz. cyt.,  

s. 593–597. 
59 Zob. A. Niedźwieńska, [w:] Doświadczenie indywidualne…, dz. cyt.,  

s. 186–187. 
60 Zob. J.J. Skowronski, [w:] Oxford Handbook…,  dz. cyt., s. 12–17. 
61 Zob. C.P. Thompson, J.J. Skowronski, S.F. Larsen, A.L. Betz, Autobio-

graphical Memory. Remembering What and Remembering When, Mahwah 
1996, s. 116. 



Pamięć czasu zdarzenia. Czas w pamięci zdarzeń 

Wymiary czasu 235 

3. Dane przytoczone przez Skowronskiego62 sugerują, iż badani 
potrafią prawidłowo określić czas około siedemdziesięciu procent 
zdarzeń sprzed tygodnia (week old) w porównaniu z zaledwie 
dwudziestoma procentami zdarzeń sprzed dziesięciu tygodni.  
Co więcej, badani raczej rzadko przypominali sobie dokładny,  
precyzyjny czas wydarzenia. 

4. Wiele wyników sugeruje, iż wspomnienia lepiej pamiętane  
są trafniej lokalizowane w czasie, niezależnie od ich wieku. Moż-
liwe, iż treść/zawartość wspomnienia może mieć większe znacze-
nie dla pamięci czasu niż czas sam w sobie. 

5. Datowanie na skali opisującej precyzyjnie czas w mniejszych 
jednostkach (dni tygodnia) prowadzi do trafniejszych oszacowań 
niż w przypadku jednostek szerszych (takich jak na przykład mie-
siąc). Podobne rezultaty uzyskuje się w badaniach laboratoryjnych 
nad pamięcią słów63. Czasami badanym łatwiej jest określić,  
w którym miejscu danej listy znajdowało się określone słowo  
(na początku, końcu listy), niż powiedzieć, na której liście spośród 
wszystkich wcześniej prezentowanych ono występowało. 

6. Niepowiązane ze sobą wydarzenia zlokalizowane blisko sie-
bie w czasie są trudniejsze do przypomnienia, niż powiązane  
ze sobą związkiem znaczeniowym. Tak więc łatwiej zapamiętywa-
ne są dwa zdarzenia z tego samego dnia, które tworzą razem całość 
(na przykład pewną spójną historię lub jej elementy składowe).  

Wynika z tego, że czas rzadko kiedy jest precyzyjnie i dokład-
nie zapisywany w pamięci64. Wyniki badania przeprowadzonego 
przez Stawiską65 sugerują, iż daty nie stanowią istotnego elementu 
pamięci autobiograficznej. Zdecydowanie częściej czas jest rekon- 

                                                
62 Zob. J.J. Skowronski, [w:] Oxford Handbook…, dz. cyt., s. 13. 
63 Zob. W.J. Friedman, Time in Autobiographical Memory..., dz. cyt.,  

s. 596. 
64 Zob. tamże, s. 597. 
65 Zob. A.M. Stawiska, Wyznaczniki…, dz. cyt., s. 90. 
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struowany na podstawie wszelkich dostępnych danych o zdarzeniu. 
Czynić to może pamięć temporalnego wymiaru wspomnienia, 
szczególnie podatna na błędy i zniekształcenia.  

Jeden rodzaj systematycznych błędów, określany mianem efek-
tu teleskopowego (telescoping effects), zdaje się szczególnie intere-
sujący ze względu na systematyczność i powtarzalność. W bada-
niach z zastosowaniem pytania typu: „kiedy zdarzenie X miało 
miejsce?” (na przykład: „kiedy byłeś u lekarza?”) uzyskano cha-
rakterystyczny wzór odpowiedzi66. Zdarzenia z niedalekiej prze-
szłości datowane są zazwyczaj jako starsze, podczas gdy zdarzenia 
z odległej przeszłości opisywane są jako młodsze niż w rzeczywi-
stości. Pierwsza z sytuacji określana jest mianem efektu telesko-
powego oddalającego (backward telescoping), druga – efektu  
teleskopowego przybliżającego (forward telescoping effects). 

Jak sugerują badacze67, duży wpływ na osiągnięty wynik ma 
format pytania. Kiedy respondenci pytani są o czas wydarzenia X, 
uruchamiane są procesy rekonstruujące jego wymiar temporalny. 
Pytania te jednak, nie odnosząc się do wymiaru kontekstowego, 
uniemożliwiają badanym skuteczne dotarcie do informacji, które 
pozwoliłyby trafnie zrekonstruować czas. Badacze uważają więc, 
że efekt teleskopowy jest wynikiem zbyt małej ilości aktywizowa-
nych kontekstualnych informacji.  

Przedstawiona wcześniej koncepcja Kempa zdaje się dobrze 
wyjaśniać występowanie efektu teleskopowego, zarówno w formie 
przybliżającej, jak i oddalającej (choć drugi z nich nie jest równie 
silny i powszechny jak pierwszy68). Peter J. Lee i Norman  

                                                
66 Zob. np. V. Prohaska, N.R. Brown, R.F. Belli, Forward Telescoping: 

The Question Matters, „Memory” 1998, vol. 6/4; S.M.J. Janssen, A.G. Ches-
sa, J.M.J. Murre, Memory..., dz. cyt. 

67 Zob. V. Prohaska, N.R. Brown, R.F. Belli, Forward Telescoping...,  
dz. cyt., s. 463–464. 

68 Zob. S. Kemp, Association..., dz. cyt., s. 131. 
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R. Brown69 uważają, iż model asocjacyjny jest obecnie jedynym 
możliwym wyjaśnieniem tego zjawiska.  

Podkreśla on role trzech elementów w procesie datowania 
wspomnień: (a) potencjalnie istotnych informacji temporalnych, 
(b) dynamiki pamięci, (c) procesu utraty informacji o zdarzeniach 
wraz z upływem czasu.  

Zgodnie z modelem Kempa, konstruowanie odpowiedzi  
na pytanie, kiedy zdarzenie X miało miejsce, aktywizuje w pamięci 
inne zdarzenie Y – podobne do niego i kontekstowo z nim zwią-
zane. Informacje temporalne potencjalnie istotne to wszelkie  
możliwe dane, które pozwalają powiązać zdarzenie X z Y i na pod-
stawie zdarzenia Y oszacować datę zdarzenia X. Asocjacja, która 
jest dynamicznym procesem pamięciowym, stanowi więc  
wskazówkę istotną w procesie szacowania czasu wydarzenia X.  
Jej adekwatność względem pierwotnego zdarzenia jest kluczo- 
wa dla uzyskania odpowiedzi. Proces określania czasu wyda- 
rzenia polega więc na aktywizacji całej sieci przydatnych infor-
macji. Efekt teleskopowy wynikałby więc z systematycznego błędu 
aktywizacji sieci asocjacyjnej. Zgodnie z założeniem o spadku 
dostępności informacji istotnych wraz z upływem czasu, akty-
wizowana jest data zdarzenia młodszego, co prowadzi w efekcie  
do zjawiska teleskopowego przybliżającego70. Teoria Kempa  
pozwala oczekiwać, iż zdarzenia z bardziej odległej prze- 
szłości będą datowane mniej trafnie niż zdarzenia znacznie  
młodsze. Zgodnie z drugim założeniem, informacje o czasie  
są mniej dostępne dla zdarzeń starszych. Badania Bastin i Lin-

                                                
69 Zob. P.J. Lee, N.R. Brown, The Role of Guessing and Boundaries  

on Date Estimation Biases, „Psychosomic Bulletin and Review” 2004,  
vol. 11/4, s. 753. 

70 Zob. S. Kemp, Bias in Dating News and Historical Events, „Acta Psy-
chologica” 1994, vol. 86, s. 85–86. 
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den71 sugerują, iż pamięć kontekstu temporalnego z wiekiem staje 
się coraz gorsza. Tak też, nawet jeżeli za pomocą asocjacji zostaną 
wydobyte informacje najlepsze spośród dostępnych, to zawsze 
będą one mniej trafne niż w przypadku zdarzeń młodszych.  

Podsumowując, zjawisko efektu teleskopowego przybliżającego 
jest tłumaczone w kontekście teorii Kempa bardziej szczegółowo. 
W odniesieniu do zdarzeń starszych, informacje temporalne  
są mniej dostępne i w mniejszym stopniu konkurują z bardziej  
dostępnymi informacjami (młodszymi zdarzeniami). W tym  
wypadku, wspomnienie, którego czas chcemy ustalić, będzie  
datowane na podstawie wszelkich zdarzeń, których data jest  
dostępna. Odpowiedź na pytanie: „kiedy?” będzie więc uśrednioną 
wartością czasu wszystkich zdarzeń, których kontekst temporalny 
jest znany. W związku z drugim założeniem, przeważać będą 
przede wszystkim zdarzenia młodsze, stąd też średnia wieku wyda-
rzenia będzie znacznie niższa niż w rzeczywistości. Co więcej, 
wyniki badań Piolino i współpracowników72 wskazują na zróżni-
cowany wpływ procesu starzenia się na elementy pamięci seman-
tycznej i epizodycznej. Sugerują one, iż pamięć epizodyczna  
jest znacznie bardziej wrażliwa na „starzenie się” niż pamięć  
semantyczna. W szczególności wspomnienia z bardziej odległej 
przeszłości podatne są na działanie czasu, co zdaje się wspierać 
przewidywania teorii. 

Według Kempa, efekt teleskopowy oddalający może wynikać  
ze zjawiska reminiscencji73, choć – jak zauważa Maruszewski74 – 
                                                

71 Zob. C. Bastin, M. Van der Linden, Memory for Temporal Context:  
Effects of Ageing, Encoding Instructions and Retrieval Strategies, „Memory” 
2005, vol. 13/1, s. 106. 

72 Zob. P. Piolino, B. Desgranges, K. Benali, F. Eustache, Episodic and 
Semantic Remote Autobiographical Memory in Ageing, „Memory” 2002,  
vol. 10/4, s. 251–252. 

73 Zwany również jako efekt wybrzuszenia (bump effect), zob. D.C. Ru-
bin, S.E. Wetzler, R.D. Nebes, [w:] Autobiographical Memory, red. D.C. Rubin, 
Cambridge 1986, s. 210.  
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dotyczy on przede wszystkim osób w wieku podeszłym. Remini-
scencja polega na tym, iż wspomnienia z pewnego okresu pamięta-
ne są znacznie lepiej, niż mogłoby to wynikać z tendencji do  
zapominania informacji wraz z upływem czasu. Innymi słowy, 
respondenci najczęściej lepiej pamiętają określone okresy życia  
z bardziej odległej przeszłości niż inne, mniej odległe75. Nie  
wikłając się w rozważania nad możliwym mechanizmem owego 
efektu76, można uznać, iż pewne okresy życia zawierają więcej 
wspomnień i powiązań asocjacyjnych niż inne. Przypominamy 
sobie więcej szczegółów z jednego okresu, podczas gdy z innego 
pamiętamy relatywnie mniej (a więc rzadziej się do niego odnosi-
my). Czas zdarzeń znacznie łatwiej może być odnoszony do okre-
su lepiej pamiętanego, z powodu większej liczby wspomnień  
go tworzących oraz większej liczby powiązań i asocjacji77.  
                                                                                                     

74 Zob. T. Maruszewski, Pamięć autobiograficzna, Gdańsk 2005, s. 160. 
75 Zob. np. wyniki badań S.M.J. Janssena, A.G. Chessa i J.M.J. Murre’a 

(Modeling the Reminiscence Bump in Autobiographical Memory with the 
Memory Chain Model, Amsterdam 2003, s. 8–9) które wskazują, iż wydarze-
nia z okresu dojrzewania i wczesnej dorosłości są znacznie lepiej pamiętane  
i częściej przypominane niż okresy następujące po nich. 

76 Jednym z wyjaśnień zaproponowanym przez Fitzgeralda (zob. J.M. Fitz-
gerald, [w:] Remembering Our Past: Studies in Autobiographical Memory, 
red. D.C. Rubin, Nowy Jork 1996, s. 369) jest hipoteza kształtowania się 
tożsamości. Być może czas adolescencji i wczesnej dorosłości jest szczegól-
nie istotny dla jednostki. Na podstawie doświadczeń z tego okresu młody 
człowiek stara się odpowiedzieć sobie na najbardziej podstawowe pytanie: 
kim/jaki jestem? Wszelkie zdarzenia mające istotne znaczenie ze względu  
na formujące się poczucie tożsamości mogą być przetwarzane dokładniej, 
intensywniej czy też głębiej stąd też, są lepiej pamiętane. Inną próbą wyja-
śnienia tego zjawiska jest hipoteza siły kodowania wspomnień w zależności 
od wieku (zob. S.M.J. Janssen, A.G. Chessa, J.M.J. Murre, Modeling...,  
dz. cyt., s. 1–2). Zgodnie z nią, pomiędzy trzynastym a osiemnastym rokiem 
życia wspomnienia są najsilniej kodowane. Stąd też okres ten szczególnie 
dobrze opisywany jest przez dużą liczbę wspomnień. 

77 Być może jest również i tak, iż na zniekształcenie teleskopowe wpływ 
ma nie tylko to, kiedy w biegu życia (tj. w jakim okresie życia) zdarzenie 



Krystian Barzykowski 

Wymiary czasu 240 

W efekcie zdarzenia określane są jako znacznie starsze niż  
w rzeczywistości.  

 
5. Podsumowanie 
 
Jak zapamiętujemy czas? Wydaje się, że udzielenie jednoznacz-

nej odpowiedzi jest niemożliwe. Jak zauważa Niedźwieńska78, czas 
nie jest dla pamięci szczególnie istotny. Pewne zdarzenia pamięta-
my literalnie, natomiast w odniesieniu do innych wystarcza poczu-
cie, że miały miejsce „dawno” czy też „jakiś czas temu”. W tym 
kontekście warty uwagi wydaje się – przedstawiony przez Jansse-
na, Chessa’ea i Murre’a79 – pragmatyczny model, określający  
warunki (typ i wiek zdarzenia) posługiwania się poszczególnymi 
formatami czasowymi (lokalizacja, dystans). Jak przedstawiono  
na rysunku 1, zdarzenie opisane może być informacjami pierwszo-
rzędnymi i drugorzędnymi. Wraz z upływem czasu, informacje 
pierwszego rodzaju, bezpośrednio odnoszące się do zdarzenia  
(a więc także czasu), ulegają stopniowemu zapominaniu, choć nie 
znaczy, że jest to reguła. Z czasem bardziej istotną rolę w tempo-
ralnej ocenie wspomnień zaczynają pełnić informacje pośrednio  
je charakteryzujące (na przykład kontekst). Jeżeli informacje te są  
dostępne i przydatne, to za ich pomocą może zostać zrekonstru-
owany dokładny czas (format bezwzględny). Natomiast ich brak 
może prowadzić do posługiwania się w ocenie temporalnej poczu-
ciem znajomości i/lub świeżości wspomnienia. W tym sensie  
wybór między jednym a drugim formatem zależy od dostępności  
i wyrazistości informacji drugorzędnych.  

                                                                                                     
miało miejsce, ale także: kiedy w biegu życia staramy się przypomnieć sobie 
jego czas (zob. C.D.B. Burt, S. Kemp, M. Conway, What Happens if You 
Retest Autobiographical Memory 10 Year On?, „Memory & Cognition” 
2001, vol. 29/1, s. 134).  

78 Zob. A. Niedźwieńska, [w:] Doświadczenie indywidualne…, dz. cyt., s. 197. 
79 Zob. S.M.J. Janssen, A.G. Chessa, J.M.J. Murre, Memory..., dz. cyt.  
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Dodatkowo zakłada się80, iż ze względu na większą ilość infor-
macji wiążących zdarzenia osobiste w porównaniu ze zdarzeniami 
o charakterze publicznym, łatwiej jest w ich opisie posługiwać się 
formatem bezwzględnym. Wyniki przeprowadzonego badania zda-
ją się te oczekiwania potwierdzać. Mimo że badani potrafią posłu-
giwać się zarówno czasem dystansu, jak i lokalizacji, to preferują 
pierwszy z nich w przypadku zdarzeń publicznych oraz odległych 
w czasie, a drugi w odniesieniu do zdarzeń osobistych oraz mają-
cych miejsce niedawno.  

Chociaż przedstawiony model jest stosunkowo nowy i jeszcze 
słabo rozwinięty (wymaga dopracowania i kolejnych badań81),  
to wydaje się interesującą próbą integracji istniejących teorii czasu 
we wspomnieniach: teorii dystansu i lokalizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
80 Zob. tamże, s. 141. 
81 Na co, nota bene, sami autorzy zwracają uwagę. Zob. tamże, s. 146. 
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R y s u n e k  1 .  Schemat modelu wyboru formatu czasu zdarzenia w za-
leżności od jego wieku oraz dostępności informacji pierwszo- i/lub drugo-
rzędnych (Janssen, Chessa, Murre)82. 

 
 

 
 

                                                
82 S.M.J. Janssen, A.G. Chessa, J.M.J. Murre, Memory..., dz. cyt., s. 140. 

Typ informacji Wiek zdarzenia Dostępność Preferowany format 

Informacje 
pierwszorzędne: 
kto, 
co, 
gdzie, 
kiedy (pora dnia, 
tygodnia itd.) 
 
Informacje 
drugorzędne: 
kontekst, 
powiązane  
inne wydarzenia 

Bardzo 
niedawne 

niedawne 

dawne 

Pierwszorzędne 
informacje  
czasowe 

Wyróżniające się 
informacje  

drugorzędne 

Jak znajome  
jest wydarzenie? 

Liczba  
dzielących  

od niego zdarzeń 

NIE 

NIE 

Czas  
absolutny 

Czas  
absolutny 

Czas  
względny 

TAK 

TAK 


