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Traktat o rzeczach następujących po sobie, 
przypisywany Williamowi Ockhamowi

Część trzecia -  Traktat o czasie*

Od tłumacza

Przypisywany Williamowi Ockhamowi „Traktat o następnikach” (Tractatus 
de Successivis) składa się z trzech części: o ruchu, miejscu i o czasie. Część dru
ga stanowi część innego dzieła Ockhama: Summulae in libros Phisicorum, które 
znane jest także pod tytułem Philosophia naturalis, albo Summula Philosophiae 
Naturalis. Właściwe cały Tractatus de Successivis znajduje się niejako w dziele 
Summula Philosophiae Naturalis i w obszerniejszym Expositio in libros Physi- 
corum, a różnice np. między Traktatem a Expositio są minimalne.

Nie wiemy, kto jest autorem Traktatu. W roku 1380 uczony franciszkanin, 
Piotr Philargi z Kandii, późniejszy pretendent do tronu papieskiego jako Alek
sander V (w dobie synodu w Pizie), w swym Komentarzu do Sentencji przywo
łał Tractatus jako autentyczne dzieło Ockhama, podobnie jak wszystkie rękopi
sy tekstu. Świadectwa te nie rozstrzygają wątpliwości, gdyż pojęcie autentycz
ności było w tym okresie używane w szerokim sensie: Ockham może był tylko 
inspiratorem dzieła, albo jego pisma posłużyły ewentualnemu kompilatorowi1.

* Dwie pozostałe części traktatu ukażą się w kolejnych tomach „Archiwum...”
1 Por.: W. Ockham (attributed to) The Tractatus de successivis, ed. by Ph. Boehner, St. Bona- 

venture 1944 (dalej: The Tractatus de successivis), s. 30, przypis 3: [Piotr z Kandii] „uses authen-
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Kompilacji tej mógł dokonać sam Ockham. Pierwszym nowożytnym history
kiem, który podał w wątpliwość autorstwo Ockhama, był Leon Baudry. Niewąt
pliwie cały materiał użyty do napisania tego dzieła pochodził od Ockhama2. 
Poglądy przedstawione na kartach dzieła zgadzają się z opiniami wyrażonymi 
w innych pismach angielskiego uczonego3. Nie można jednoznacznie stwierdzić, 
kiedy powstał Traktat, chociaż miało to miejsce przed rokiem 135O4. Część trze
cia o czasie dotyczy ważnej w epistemologii i ontologii kwestii natury czasu 
i sposobu istnienia pojęcia czas.

Marcin Karaś (Kraków)

ticity in the large and truły medieval sense. But his testimony, being too late (1380), is not of gre- 
at value”.

2 Według Boehnera: „Almost every line was written by Ockham, and in this sense the Tracta
tus de Successivis is authentic”, The Tractatus de successivis, s. 29. Lektura Traktatu potwierdza 
jego silną zależność od pozostałych dzieł przyrodniczych angielskiego franciszkanina.

3 Jak świadczy Perler jest to: „eine Kompilation, die wohl von einem Schiller Ockhams stammt
-  die wichtigsten Erórterungen aus der Expositio zusammengefaBt”, D. Perler, Pradestination, Ze- 
it und Kontingenz. Philosophisch-historische Untersuchungen zu Wilhelm von Ockhams Tractatus 
de praedestinatione et de praescientia Dei respectu futurorum contingentium, Bochumer Studien 
Zur Philosophie 12, Amsterdam 1988, s. 193.

4 The Tractatus de successivis, s. 22.



Traktat o rzeczach następujących po sobie, 
przypisywany Williamowi Ockhamowi

Część trzecia -  Traktat o czasie5

Filozof w czwartej księdze Fizyki, w rozdziale o czasie, badając czym jest 
czas wprowadza pewne argumenty i pokazuje czym czas nie jest, aby rozważyć 
jego przebieg. Argumenty te nie są pozorne, ale poprawne, a wystarczająco wy
kazują, że czas nie jest żadną rzeczą całkowicie odrębną od każdej rzeczy całko
witej i od wszystkich rzeczy całkowitych.

CZAS NIE JEST INNĄ RZECZĄ POZA RZECZAMI CAŁKOWITYMI

Należy wiedzieć, że tak jak ruch nie jest żadną rzeczą odrębną od rzeczy cał
kowitych albo od rzeczy całkowitej -  jak to już zostało powiedziane -  to podob
nie należy sądzić na temat czasu, że nie jest on czymś odrębnym od rzeczy cał
kowitych. Nazwa „czas” oznacza natomiast pewne rzeczy, tak samo jak „ruch”,. 
Niektóre z nich istnieją, a inne nie istnieją poza umysłem. Niektóre z tych istnie
jących bądź nie współistniejących rzeczy poza umysłem mogą być jednak po
znane przez umysł.

Dlatego Komentator powiada w komentarzu 88, że „tego rodzaju byty nie 
mają jeszcze całkowicie istnienia, ale ich istnienie składa się z czynności umy
słu i z tego, co jest poza umysłem. Bytami całkowitymi są te, których istnienie 
nie jest w żadnym stopniu tworzone przez umysł, jak to później powiemy na te
mat czasu”. Należy to rozumieć w ten sposób, że byty tego rodzaju, do których 
należą ruch i zmiana, oraz podobne, które zakładają następstwo, nie posiadają 
jeszcze całkowicie istnienia, to znaczy nie są bytami całkowitymi, odrębnymi 
od rzeczy całkowitych, ani nie są żadnymi całościami realnie złożonymi z rze
czy całkowitych. Ich istnienie składa się z czynności umysłu w tym, co jest nie- 
-bytem poza umysłem, to znaczy, że coś wprowadzanego przez te byty nie ist
nieje poza umysłem, chociaż może być poznane przez umysł i coś wprowadza
nego przez te byty istnieje poza umysłem. Gdy na przykład trwa ruch, to ko
nieczne jest, aby istniało coś przyszłego, co nie istnieje poza umysłem, chociaż 
może być poznane przez umysł. Ponadto jest jeszcze coś rzeczywiście wprowa
dzane za pomocą nazwy ruch, co rzeczywiście istnieje poza umysłem. Jeżeli po
traktujemy ruch jako jedno złożenie z tego wszystkiego, co jest wprowadzane 
za pomocą nazwy ruch, to potrzeba, aby coś istniało i aby coś nie istniało poza

Traktat o rzeczach następujących po sobie...

5 The Tractatus de successivis, s. 96-122.
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umysłem, chociaż to drugie może być poznane przez umysł. Dlatego Komenta
tor powiada, że „pełne istnienie posiada tylko dzięki umysłowi”. Na przykład na
zwa ogrzewanie oznacza, że coś posiada ciepło, oraz że brakuje mu przyszłego 
ciepła, które będzie posiadać. Zatem nazwa „ogrzewanie” oznacza sam podmiot, 
który się ogrzewa, istniejący rzeczywiście poza umysłem, a także jakiś poziom 
ciepła, który istnieje w czymś poza umysłem. Oprócz tego, co istnieje poza umy
słem, nazwa ta oznacza jakiś przyszły poziom ciepła, którego jeszcze nie ma po
za umysłem, a zatem pojęcie to nie posiada w pełni istnienia poza umysłem. Nie 
ma więc niczego poza umysłem, co byłoby oznaczane przez tę nazwę, ale istnie
nie ciepła dopełnia się dzięki czynności umysłu, to znaczy, że cokolwiek jest 
oznaczane przez tę nazwę, może być pojęte przez umysł. Tak samo należy mó
wić o wszystkim, co ma charakter następstwa. Nie można jednak mówić w ten 
sposób o ruchu lokalnym i o innych rodzajach ruchu, o ile nie wiodą one do po
wstawania prawdziwych rzeczy. Jeżeli bowiem coś się porusza ruchem lokal
nym, to nie trzeba oczekiwać powstania żadnej przyszłej rzeczy, ale wystarczy, 
aby coś współistniało teraz lub w przyszłości, jeżeli to drugie jeszcze nie współ
istnieje. W odniesieniu zaś do innych rodzajów ruchu należy oczekiwać na po
wstanie pewnych przyszłych rzeczy, które jeszcze rzeczywiście nie istnieją poza 
umysłem, chociaż mogą być pojmowane przez umysł. Jest więc jasne, w jaki 
sposób ruch i czas nie posiadają pełnego istnienia poza umysłem, ale dzięki umy
słowi, to znaczy, że to, co oznaczają, może być pojmowane przez umysł.

Trzeba jednak wiedzieć, że w pewien sposób czas bardziej niż ruch zależy 
od umysłu, gdyż jak stwierdzono, czas nie jest żadną rzeczą odrębną od ruchu. 
Poprawnie zaś mówiąc, że ruch jest ruchem, należy też uznać, że ruch jest cza
sem, jak to dalej zostanie pokazane. Korzystając z tego sposobu wypowiadania 
się równoważne są zdania: „ruch jest czasem” i „ruch jest ruchem, który pozwa
la poznać umysłowi jaki jest inny ruch”. Skoro więc określenie „ruch”, które po
zwala komuś poznać, jaki jest inny ruch, nie może niczemu przysługiwać poza 
umysłem, dlatego jest niemożliwe, żeby ruch był czasem inaczej jak tylko 
w umyśle. Tak samo jest niemożliwe, aby ruch bez umysłu był tym, co służy 
umysłowi do mierzenia ruchu.

Jest więc jasne, że w definicji wyjaśniającej nazwę „czas” koniecznie jest 
przyjmowana czynność umysłu. Dlatego Komentator w 88 komentarzu powiada, 
że „czas należy do miary bytów i jest dopełniany przez umysł”. Potwierdza to 
dalej, gdy mówi: „Inaczej będzie trudny i niejasny, to znaczy będzie należeć 
do bytów ukrytych, które istnieją tylko w możności, gdy umysł nie istnieje. Nie 
można stwierdzić ich istnienia za pomocą określeń dotyczących występowania 
i obecności w czymś, ale tylko za pomocą określenia „możliwe”. Gdyby nie ist
niał umysł, to nie może być prawdą, że ruch jest czasem, podobnie jak nie może 
być prawdą, że ruch jest tym, co pozwala poznać umysłowi, jaki jest inny ruch. 
Wtedy jest prawdą, nawet gdyby nie istniał żaden umysł, że może istnieć ruch, 
który pozwala umysłowi”, itd.
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Taki był zamysł Komentatora, gdy tylko wypowiadał się na ten temat. Moż
na zatem uznać, że ruch może istnieć bez umysłu, oraz podobnie, że czas może 
istnieć bez umysłu i że czas może być ruchem bez umysłu. Nie można jednak 
uznać, że czas może być czasem bez umysłu. Czas może być ruchem bez umy
słu, ale w żaden sposób czas nie może być czasem bez umysłu. Chociaż można 
wbrew temu znaleźć pewne zarzuty, to jednak dla znających logikę stanie się 
oczywiste, że nic temu nie zaprzecza.

W ten sposób jest jasne, że argumenty, które wprowadza Filozof na początku 
rozdziału o czasie, pokazują wyraźnie, że czas nie jest niczym poza umysłem, ni
czym odrębnym od każdej rzeczy całkowitej, przeszłej czy przyszłej i od wszyst
kich rzeczy całkowitych.

Nie jest bowiem możliwe, aby było coś odrębne od wszystkich rzeczy istnie
jących w świecie, ponieważ jakaś jego część musi należeć do świata. Gdyby bo
wiem choć jedna część nie należała do świata, to także do świata nie należy ca
łość. Mógłbym wtedy powiedzieć, że martwy człowiek jest człowiekiem, skoro 
istnieje jego materia. Dlatego zdania „istnieje ruch”, „istnieje czas” i podobne nie 
powinny być traktowane tak samo, jak zdania „istnieje człowiek”, „istnieje zwie
rzę”, „istnieje biel” i podobne. Zdania te należy traktować w inny sposób. Tym 
samym jest powiedzieć: „istnieje ruch”, jak że „coś się porusza”. Podobnie tym 
samym jest powiedzieć: „istnieje czas”, jak że „coś się porusza, a umysł może 
stąd poznać ruch innej rzeczy”. Niektórzy wyobrażają sobie, że tak łatwo jak róż
nią się nazwy, tak samo zawsze odpowiadają im odrębne rzeczy, ale lepiej nada
je się to do użycia w jednym sposobie wypowiadania się niż w innym. Ponieważ 
jednak należy mówić tak jak wszyscy, dlatego chcę korzystać z podobnego spo
sobu wyrażania się. Nigdy jednak nie uważam, że czas jest czymś odrębnym 
od wszystkich rzeczy całkowitych. Przez zdanie „czas istnieje” nie należy przyj
mować niczego innego, jak tylko to, że coś się porusza, a umysł może w ten spo
sób poznać, jaki jest ruch czegoś innego.

WYJAŚNIENIE ARGUMENTÓW ARYSTOTELESA

Wbrew temu rozumieniu okazuje się, że przytoczone argumenty nie prowa
dzą do wniosku.

[ 1 ] Kiedy po pierwsze powiada się, że „czas składa się tego, czego nie ma, 
czyli z przeszłości i przyszłości”, to należy odpowiedzieć, że zdanie to należy 
rozróżnić zgodnie z jego dwuznacznością.

Jeden sens tego zdania jest taki, że czas jest czymś jednym, odrębnym od in
nych, złożonym jakby z części z przeszłości i przyszłości. Sens ten jest fałszy
wy, gdyż czas nie jest niczym takim. Drugi sens jest taki, że czas wskazuje na to, 
iż coś jest przeszłe, a coś przyszłe. Dlatego w definicji wyjaśniającej znaczenie 
nazwy „czas” należy wziąć pod uwagę zarówno przeszłość jak i przyszłość, któ
re z tego powodu nazywane są częściami czasu. To rozumienie przyjmują Filo



80 Marcin Karaś

zof i Komentator, kiedy powiadają, że czas składa się z przeszłości i przyszłości, 
oraz że przeszłość i przyszłość są częściami czasu o tyle, że przeszłość i przy
szłość są przyjmowane w definicji wyjaśniającej nazwę czas. W tym sensie przy
jęcie mniejszej przesłanki nie prowadzi do wniosku.

[2] W ten sam sposób należy odpowiedzieć na drugi zarzut, gdy się powiada, 
że „niektóre części czasu są przeszłe, a inne przyszłe”. Należy powiedzieć, że 
zdanie to trzeba rozróżnić z powodu jego dwuznaczności. W jednym sensie 
oznacza ono, że już były pewne części, które w rzeczywistości tworzą czas, od
rębne od każdej rzeczy całkowitej i od rzeczy całkowitych. Ten sens jest fałszy
wy. W drugim sensie zdanie to oznacza, że niektóre rzeczy wprowadzane przez 
nazwę „czas” nie istnieją, albo nie są połączone z innymi, albo nie znajdują się 
w tym samym położeniu, w którym się znajdowały. Podobnie słowa „być wybie
lanym” i „ogrzewać” wprowadzają coś nieistniejącego. Ten sens jest poprawny, 
ale nie prowadzi do wniosku.

[3] Zauważ także, że Filozof konsekwentnie bada problem teraźniejszości: 
Czy w całym czasie trwa to samo „teraz”, czy też ciągle jest ono inne.

Filozof opowiada się za obiema możliwościami, co jest widoczne w tekście. 
Wnioski te wynikają jednak z fałszywych poglądów. Niezależnie, bowiem, czy 
uznamy, że „teraz” czy też „chwila” jest jakąś rzeczą rzeczywiście całkowicie 
odrębną od czasu jako czynnik pośredni między dwiema rzeczywiście całkowi
cie odrębnymi częściami czasu w ten sposób, że rzeczywista różnica między 
chwilą i czasem a częściami czasu będzie taka, jak między węzłem a dwiema 
rzeczami, które on wiąże, to jest to całkiem fałszywe i przeciwne zamysłowi Fi
lozofa, gdyż „teraz” nie jest tego rodzaju rzeczą, ale jest przysłówkiem czaso
wym, oznaczającym, że coś całkowitego istnieje rzeczywiście, ale nie w prze
szłości ani w przyszłości, lecz obecnie. Dlatego „teraz” nie oznacza niczego 
określonego i nie posiada takiego określonego znaczenia, jak nazwy oznaczają
ce. Wystarczająco wykazują to argumenty Filozofa. Dlatego mówiąc ściśle, nie 
należy uznać, że „teraz” trwa zawsze, gdy tylko jakaś rzecz ciągle istnieje, ani że 
„teraz” ciągle się zmienia stosownie do tego, jak ciągle zmieniają się rzeczy. 
W dalszym ciągu traktatu zostanie to szerzej pokazane.

UWAGI DOTYCZĄCE DEFINICJI CZASU

Wedle Arystotelesa czas nie jest więc żadną przypadłością ruchu, żadną rze
czą całkowicie odrębną od ruchu, która przysługiwałaby ruchowi, tak jak biel 
przysługuje podmiotowi. Filozof zamierzał natomiast powiedzieć, że czas jest 
czymś orzekanym, czy to wprost, czy pośrednio o ruchu, oraz że w definicji wy
jaśniającej znaczenia nazwy „czas” jest przyjmowany ruch.

Gdy Komentator w 97 komentarzu powiada, że czas wynika z ruchu i jest 
z nim związany, to nie ma na myśli, że czas jest jakąś rzeczą odrębną od ruchu 
i późniejszą od niego jako jego przypadłość, tak jak ciepło wynika z ognia i jest
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z nim związane. Komentator uważał natomiast, że czas jest czymś orzekanym
o ruchu, późniejszym od niego i jego przypadłością w taki sposób, że czas nie 
jest orzekany o ruchu wprost na pierwszy sposób orzekania, ani istotnie, ale ra
czej wtórnie i przypadłościowo. Dzieje się tak dlatego, że chociaż nazwa „czas” 
coś oznacza lub współoznacza, co nie jest oznaczane lub współoznaczane przez 
nazwę „ruch”, to jednak czas współoznacza umysł który mierzy [ruch]. Powiada 
się, że czas jest późniejszy niż ruch, gdyż czasu nie można ująć w wyobraźni bez 
ruchu. Koniecznie zachodzi wynikanie, że skoro ktoś wyobraża sobie czas, to 
wyobraża sobie ruch. Natomiast można sobie wyobrazić ruch bez czasu, gdyż nie 
zachodzi formalne wynikanie, że skoro ktoś wyobraża sobie ruch, to wyobraża 
sobie czas. Dlatego Komentator powiada, że ruch w sposób naturalny poprzedza 
czas, a czas wynika z ruchu. Wnioskowania to będą się dopełniać, to znaczy, że 
czas nie może istnieć poza umysłem bez ruchu.

Zauważ, że Komentator w komentarzu 98 porusza wątpliwość, czy czas wy
nika z ruchu poza umysłem, czy z ruchu wyobrażonego, a także dlaczego wedle 
Arystotelesa czas wynika z ruchu ciał niebieskich. Wynikałoby bowiem, że nie
widomy, który nigdy nie doświadczył ruchu nieba, nigdy też nie doświadczył 
czasu. Nie można powiedzieć, że czas wynika z każdego ruchu, gdyż wtedy czas 
zwielokrotniałby się stosownie do wielości różnych przypadków ruchu.

Dlatego Komentator podsumowuje: „Okazuje się zatem, że czas nie posiada 
istnienia poza umysłem, a gdyby tak było, to wynikałby z każdego ruchu i zwie
lokrotniałby się stosownie do wielości ruchu, albo też wynikałby tylko z jedne
go ruchu, ale wtedy ktoś nie poznając tego ruchu nie poznawałby również cza
su, co jest niemożliwe”. Dokładną odpowiedź Komentatora możesz znaleźć 
w komentarzu 98.

Dla pełnej jasności tego rozwiązania zauważ, że Komentator nie przyjmuje 
tutaj terminu „postrzegać” w sposób ścisły, a mianowicie jakąś mocą zmysłową, 
ale przyjmuje postrzeganie w sposób szeroki, jako tyle co pojmowanie. Dlatego 
nie zawsze postrzegamy czas za pomocą zmysłów, ale za pomocą intelektu, to 
znaczy pojmujemy, że czas istnieje.

Weź także pod uwagę, że aby postrzegać czas, nie musimy rzeczywiście po
strzegać czegoś, co się zmienia, a więc że my sami jesteśmy uczestnikami zmia
ny, ale Komentator rozumie nasze postrzeganie zmiany i zmienności to w ten spo
sób, że współistniejemy z jakiś ruchem lub czymś zmiennym, co się ciągle poru
sza i nie może się nie poruszać, chociaż nie jesteśmy poruszani w ciele albo 
w umyśle. Na podstawie jego własnych słów jest oczywiste, że taki był jego za
mysł, gdyż mówi dalej: „Istnieją bowiem trzy pomysły czyli poglądy, a wedle jed
nego z nich nie postrzegamy czasu” itd. Na tej podstawie okazuje się, że z zamy
słu Arystotelesa wynika, iż możemy postrzegać czas, o ile nie ma ruchu w naszym 
umyśle, a zatem mówiąc znacznie mocniej, o ile nie ma ruchu w naszym ciele, 
a zatem o ile w żaden sposób nie ma w nas ruchu. Gdy Filozof powiada więc, że 
czas postrzegamy tylko wtedy, gdy postrzegamy, że sami podlegamy zmianie, to
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należy to rozumieć w ten sposób, że postrzegamy czas tylko wtedy, gdy postrze
gamy, że współistniejemy z czymś poruszającym się ciągle i jednostajnie. Arysto
teles ma to właśnie na myśli mówiąc, że nie postrzegamy czasu, jeżeli nie postrze
gamy, że jesteśmy w czymś zmiennym. Używa także innych podobnych wyrażeń.

Weź również pod uwagę, że ujmowanie czegoś można rozumieć na dwa spo
soby, albo ogólnie, albo szczegółowo. Podobnie można coś ujmować za pomo
cą pojęcia prostego albo złożonego. W sposób szczegółowy jest ujmowana biel, 
gdy widzę coś białego, a później pojmuję tę biel. Ujmowanie ogólne polega 
na pojmowaniu barwy w ogóle, wedle jednego poglądu, albo gdy poznający po
siada pojęcie ogólne barwy, wedle innego poglądu. Natomiast pojmowanie cze
goś pojęciem szczegółowym prostym ma na przykład miejsce wtedy, gdy widzę 
biel, a następnie ją pojmuję. Wtedy za pomocą pojęcia szczegółowego złożone
go jest pojmowane jakieś złożenie, gdy podmiot posiada liczne pojęcia. Pewne 
pojęcie jest ogólne dla tego i innego przypadku, a jednak całe złożenie z nich 
wszystkich jest właściwe temu przypadkowi. Podobnie gdy w umyśle istnieje 
wyrażenie „byt pierwszy”, to jego obie części osobno przysługują nie tylko Bo
gu, ale całe przysługuje wyłącznie Bogu.

Gdy to przyjmiesz, to wtedy będziesz mógł zrozumieć zamysł Komentatora, 
który uważał, że gdy ktoś myśli o jakimś ruchu, to może doświadczyć czasu, 
czyli może pojąć, że czas istnieje, ale jednak nie bezpośrednio i w jego istocie. 
Proces poznania będzie przebiegał następująco: ktoś nie widzi ruchu ciał niebie
skich, ale pojmuje jakiś ruch zewnętrzny, albo wyobraża sobie ruch. Może więc 
wyobrazić sobie, że współistnieje z czymś poruszającym się jednostajnie i cią
gle. Zatem może pojąć zdanie, że współistnieje z czymś poruszającym się jedno
stajnie i ciągle. Wtedy pojmuje coś, co jest właściwe dla poruszającego się ciała 
niebieskiego, gdyż nic innego nie porusza się jednostajnie i ciągle. Zatem ruch 
ciał niebieskich nie poznawany zmysłowo jest jednak ujmowany umysłem, ale 
nie za pomocą szczegółowego i prostego pojęcia, ale za pomocą pojęcia złożo
nego. Gdy postrzeżenie takie dokona się w umyśle, to mogą się także dokonać 
kolejne postrzeżenia, które pozwalają na poznanie, że coś się porusza jednostaj
nie i ciągle. Za pomocą tego ruchu umysł może mierzyć inne rodzaje ruchu, nie
ciągłe albo niejednostajne. Na tym polega poznawanie czasu.

Na tej podstawie okazuje się, że wszystkie wypowiedzi Komentatora po
twierdzają się bez sprzeczności, gdyż za pomocą postrzeżenia dowolnego ruchu 
można postrzegać czas, gdyż umysł może postrzegać, że sam istnieje w czymś 
zmiennym, to znaczy postrzegać, że współistnieje z czymś poruszającym się jed
nostajnie i ciągle. Na podstawie postrzeżenia jakiegoś ruchu umysł nie poznaje 
jednak czasu bezpośrednio i w istocie. To znaczy, że gdy umysł poznaje jakiś 
ruch, nie poznaje bezpośrednio czasu, ale musimy najpierw postrzegać, że znaj
dujemy się w czymś zmiennym, jak to zostało opisane.

Okazuje się jeszcze, że z tego powodu nie zachodzi wynikanie, że czas zwie
lokrotnia się stosownie do wielości ruchu, gdyż nie jest bezpośrednio ujmowany
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na podstawie ujęcia każdego ruchu. Widać także, że gdy poznajemy jakikolwiek 
ruch, to poznajemy ten ruch, z którego wynika czas. Gdy poznawany jest więc 
jakikolwiek ruch, to na tej podstawie nie jest koniecznie ujęcie, że coś porusza 
się jednostajnie i ciągle, a jednak gdy umysł ujmuje jakiś ruch, to może pojąć, że 
znajduje się w czymś zmiennym, a zatem może pojąć za pomocą pojęcia mniej 
złożonego ten ruch, z którego wynika czas.

Na tej podstawie okazuje się także, że gdy nie poznajemy, że znajdujemy się 
w czymś zmiennym, to nie poznajemy czasu, gdy bowiem nie poznajemy, że 
znajdujemy się w czymś zmiennym, to nie poznajemy, że coś się jednostajnie 
i ciągle porusza, a zatem nie poznajemy czasu.

Okazuje się ponadto, w jaki sposób jest prawdą to, co powiada Komentator, 
że tylko przez ruch nieba poznajemy nasze istnienie w czymś zmiennym. Ponie
waż tylko niebo porusza się jednostajnie i ciągle, dlatego nie możemy pojąć, że 
jesteśmy w czymś zmiennym inaczej jak tylko pojmując coś, co jest właściwe 
dla ruchu nieba, a więc gdy pojmujemy ruch nieba przynajmniej w złożonym po
jęciu. To wystarczy odnośnie, zamysłu Komentatora i odnośnie do tego, że czas 
wynika jedynie z ruchu nieba, gdyż nie ma innego ruchu jednostajnego, za po
mocą którego umysł w sposób najpewniejszy i najdoskonalszy może zmierzyć 
inny rodzaj ruchu. Z tym wszystkim zgadza się jednak, że nie każdy, kto pojmu
je czas, musi poznać zdanie mówiące, że porusza się niebo. Tym samym okazu
je się, w jaki sposób ktoś znajdujący się w ciemności, a także niewidomy od uro
dzenia może pojąć ruch nieba, chociaż nie wie o tym, że niebo się porusza.

Weź także pod uwagę, że czas poznajemy o tyle, o ile rozróżniamy ruch we
dle tego, co jest w nim wcześniejsze i późniejsze. Czynimy to w ten sposób, że 
przyjmujemy coś wcześniejszego i coś późniejszego w tym ruchu oraz coś po
średniego pomiędzy nimi. Gdy zaś umysł przyjmuje dwie chwile teraźniejsze, 
nazywając jedną wcześniejszą, a drugą późniejszą, oraz coś pośredniego pomię
dzy nimi, to wtedy pojmuje czas. Bez tych oddzielnych chwil teraźniejszych 
umysł nie może przyjąć ani pojąć czasu. Dzieje się tak dlatego, że gdy tylko 
przyjmujemy jedną chwilę teraźniejszą, bez czegoś wcześniejszego i późniejsze
go w ruchu, to nie poznajemy czasu, gdyż nie poznajemy także ruchu. Gdy zaś 
poznajemy coś wcześniejszego, późniejszego i pośredniego, to wtedy poznajemy 
czas, gdyż czas nie jest niczym innym, jak tylko miarą ruchu odnośnie do czegoś 
wcześniejszego i późniejszego w tym ruchu.

Zauważ także, że aby istniał czas, potrzebny jest ruch pomiędzy chwilami te
raźniejszymi. Jeżeli bowiem ktoś wyobraża sobie coś wcześniejszego i później
szego, ale nie wyobrazi sobie ruchu między nimi, to nie wyobrazi sobie również 
czasu. Dlatego jeżeli ktoś wyobraża sobie nagłą zmianę, to poprawnie wyobraża 
sobie coś wcześniejszego i późniejszego, ale nie wyobraża sobie czasu, gdyż nie 
wyobraża sobie ruchu, ale zmianę.

Weź także pod uwagę, że ani Filozof przez dwie chwile teraźniejsze, ani Ko
mentator przez dwie chwile nie rozumieją jakichś dwóch rzeczy rzeczywiście



84 Marcin Karaś

odrębnych, z których jedna ulega zniszczeniu, gdy pojawia się druga, a ruch mię
dzy nimi nie jest żadną odrębną rzeczą, tak jak drzewo między dwoma kamienia
mi. Natomiast chcieli oni powiedzieć, że nigdy nie pojmujemy czasu, jeżeli nie 
powiemy sobie najpierw w umyśle, że coś znajduje się w chwili teraźniejszej tu 
lub tu, a później, że coś w innej chwili teraźniejszej znajduje się tam lub tam. 
Najpierw było prawdą powiedzieć, że w tej chwili jest w A, zanim jest prawdą 
powiedzieć, że jest w B. Wtedy prawdą jest powiedzieć, że „to coś się porusza”. 
Tak właśnie mówi Komentator w komentarzu 100, gdy powiada: „czas poznaje
my na podstawie poznania ruchu”, itd. Komentator chce powiedzieć, że ściśle 
nie poznajemy czasu poznając ruch, któremu podlegamy, to jest ruch nieba, któ
remu podlegamy, gdyż razem z tym ruchem istniejemy. Przyjmujemy jednak 
określoną część tego ruchu, to znaczy określony fragment ruchu nieba, od takie
go do takiego miejsca. Gdy mamy na myśli dwie chwile, to najpierw mówimy, 
iż pewne ruchome ciało teraz znajduje się w A, a później, że ciało to teraz znaj
duje się w B. Jednakże po tym, jak powiedzieliśmy, że to ciało ruchome znajdu
je się teraz w A i zanim powiedzieliśmy, że to ciało teraz znajduje się w B, mó
wiliśmy rzeczywiście, że ciało to się porusza. Przyjmujemy więc dwie chwile te
raźniejsze i ruch pośredni.

To właśnie ma na myśli Komentator, gdy powiada, że chwile są krańcami ru
chu. Nie uważa bowiem, że chwile są pewnymi rzeczami rzeczywiście odrębny
mi od ruchu, ale chce powiedzieć, że przyjmując jakąś wielkość, w obrębie któ
rej porusza się ciało znajdujące się w ruchu, jest prawdą najpierw powiedzieć, że 
ciało to teraz znajduje się w A, a później jest prawdą powiedzieć, że ciało to te
raz znajduje się w B.

Podobnie, gdy Komentator powiada, że punkty są kresami prostej, a prosta 
jest elementem pośrednim pomiędzy dwoma punktami, to nie twierdzi, że dwa 
punkty i prosta są rzeczywiście trzema wzajemnie odrębnymi rzeczami, ale że 
zarówno odnośnie jednej jak i drugiej strony prostej prawdą jest powiedzieć, że 
prosta ta nie przebiega dalej. Prosta zaś jest jedną rzeczą, która jest ograniczona 
z obu stron, ale nie przez dwie rzeczy dodane do niej, ale jest ograniczona przez 
samą siebie. Dlatego wszystkie zdania mówiące, że punkty są odrębnymi rzecza
mi i że chwile są różnymi i odrębnymi rzeczami od czasu, ruchu i od rzeczy cał
kowitych, należy wyjaśniać wedle tego poprawnego rozumienia.

Podobnie należy zauważyć, odnośnie do definicji: „Czas jest miarą ruchu”, 
itd., że nie jest to definicja wyrażona w sposób najwłaściwszy ani definicja wy
jaśniająca istotę rzeczy, ale tylko definicja wyjaśniająca istotę nazwy. Podobnie 
może istnieć definicja rzeczy niemożliwych, czasowników, spójników, przy
słówków i innych [pojęć]. Czas jednak nie może być inaczej zdefiniowany. Nie 
jest tak dlatego, jak się często powiada, że nazwa „czas” oznacza jakąś rzecz od
rębną od rzeczy całkowitych, której naturę lub istnienie można wyjaśnić w defi
nicji. Należy natomiast uznać, że nazwa „czas” oznacza przede wszystkim ruch 
ciągły i jednostajny, a także oznacza lub współoznacza umysł określający to, co
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wcześniejsze i późniejsze w tym ruchu oraz ruch między nimi. To znaczy, że na
zwa czas oznacza, że coś porusza się ciągle, jednostajnie i najszybciej, a umysł 
nazywa części tego ruchu wcześniejszą w jednym miejscu i późniejszą w innym. 
Cały ten ruch jest w ten sposób wyjaśniany za pomocą nazwy „czas”, chociaż 
częściowo jest wyjaśniany wprost, a częściowo pośrednio, częściowo za pomo
cą czasownika, a niekiedy jest współoznaczany z pomocą przymiotników. Filo
zof nie zamierzał wyrazić niczego innego w definicji „czas jest miarą ruchu we
dle tego, co wcześniejsze i późniejsze”.

Jest więc jasne, że nazwa „czas” nie oznacza niczego poza umysłem, co nie jest 
oznaczane nazwą „ruch”. Ponadto jednak nazwa „czas” wprowadza lub współo
znacza umysł mierzący ruch, to znaczy umysł, który powiada, że najpierw poru
szające się ciało znajduje się tutaj, a później tam, oraz że są to miejsca odrębne, to 
znaczy, że poruszające się ciało nie może jednocześnie znajdować się tu i tam.

Zauważ także, że Filozof powiada, że czas jest liczbą liczoną, nie zaś liczbą, 
którą liczymy, gdyż liczba, która poza umysłem nie różni się od liczonej rzeczy 
lub liczonych rzeczy, formalnie przysługuje tym rzeczom. Liczba, która istnieje 
poza umysłem, nie jest więc niczym innym, jak tylko liczoną rzeczą. Z kolei licz
ba, którą liczymy jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze sam liczący umysł może 
być nazwany liczbą, a po drugie liczbą nazywamy akt liczenia. Jeżeli liczbę po
traktujemy na pierwszy sposób, to istnieje jedna liczba, która nie jest niczym 
licznym. Wedle drugiego sposobu może się zdarzyć, że istnieje jedna liczba, bez 
wielokrotności. Gdyby jednak istniało coś licznego, a umysł policzyłby to w jed
nym akcie, a innym razem w odrębnych aktach umysł policzyłby wiele, to licz
ba, którą mierzymy, istniałaby obiektywnie w umyśle.

Odpowiadam na to, że czas po pierwsze i zasadniczo oznacza to, co jest ozna
czane przez ruch, chociaż współoznacza również umysł i jego akt, który prowa
dzi do poznania tego, co wcześniejsze i późniejsze w tym ruchu, w sposób wy
łożony powyżej. Dlatego przyjmując to, co zostało powiedziane na temat ruchu, 
oraz rozumiejąc zdania, w których jest przyjmowana nazwa „ruch” w sposób 
wyżej opisany, można powiedzieć, że czas oznacza wprost ruch i pośrednio 
umysł oraz jego akt. Dlatego czas oznacza wprost to, co wcześniejsze i to co póź
niejsze w ruchu. Wynika stąd, że czas nie jest liczbą, którą liczymy, ale liczbą 
określoną, gdyż jest czymś co jest wcześniejsze i późniejsze w ruchu obliczonym 
wcześniej przez umysł. Jest więc jasne, w jaki sposób czas jest liczbą.

Ponadto jest oczywiste, w jaki sposób czas jest miarą pierwszego ruchu i nie 
zwielokrotnia się na skutek zwielokrotnienia ruchu, gdyż nie wszystko, co jest 
wcześniejsze i późniejsze w szybkim ruchu jednorodnym i jest mierzone przez 
umysł, służy do liczenia i mierzenia tego co wcześniejsze i późniejsze w jakim 
kolwiek ruchu, czyli że jest czasem. To zamierzał powiedzieć Komentator 
w 102 komentarzu słowami: „Czas jest miarą jakiegokolwiek ruchu ze względu 
na to, co wcześniejsze i późniejsze, które istnieją w ruchu, który pozwala nam 
stwierdzić, że znajdujemy się w czymś zmiennym”.
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Ponadto jest więc jasne, w jaki sposób czas jest liczbą liczącą, to znaczy tą, 
którą liczymy, a także liczbą liczoną. Czas jest bowiem tym, co wcześniejsze 
i późniejsze w tym ruchu, za którego pomocą stwierdzamy nasze istnienie 
w czymś zmiennym. Jest to ruch pierwszy, a tym samym liczba liczona, a nie 
liczba, którą liczymy to, co wcześniejsze i późniejsze w tym ruchu. Ponieważ 
za pomocą tego, co wcześniejsze i późniejsze w tym ruchu, określamy to, co 
wcześniejsze i późniejsze w przypadku innego ruchu, dlatego również czas jest 
liczbą, którą liczymy. W ten sam sposób liczba zwana liczbą, którą liczymy, bę
dąca aktem umysłu, jest tylko poznaniem, że coś jest liczne, a Komentator nie
kiedy nazywa ją liczbą zasadniczą. Istnieje także liczba liczona tylko przez akt 
umysłu i jest ona nazywana liczbą liczoną, a nie liczącą. Istnieje również liczba, 
która jest najpierw liczona aktem umysłu, a następnie po jej obliczeniu, za jej po
mocą są liczone inne rzeczy. Ta liczba jest nazywana liczbą liczoną i liczbą, 
za pomocą której liczymy. To miał na myśli Komentator, gdy w 102 komentarzu 
powiada, że „Wszystko, dzięki czemu inne rzeczy są liczone, albo jest liczbą za
sadniczą”, itd.

WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DEFINICJI CZASU]

[ 1 wątpliwość] Można jednak powiedzieć, że w powyższych rozważaniach 
pojawiają się niezgodności, gdyż po pierwsze powiada się, że ruch oznaczany 
jest za pomocą czasu wprost, a następnie powiada się, że czas jest tym co wcze
śniejsze i późniejsze w pierwszym ruchu mierzonym przez umysł, gdzie się 
przyjmuje ruch nie wprost.

Należy odpowiedzieć, że to, co wcześniejsze i późniejsze, nie wprowadza 
żadnej rzeczy poza tymi, które wprowadza nazwa „ruch”, chociaż definicje wy
jaśniające nazwy: wcześniejsze późniejsze i ruch są odrębne. Dlatego nie chodzi
o to, aby przyjąć ruch wprost oraz to, co wcześniejsze i późniejsze, też wprost, 
dodając ruch nie wprost, gdyż wtedy powstanie konstrukcja bardziej nieprze- 
chodnia niż przechodnia. Nie ma więc żadnej niezgodności w sformułowaniach, 
które wydają się brzmieć jak niezgodne.

Gdyby na podstawie tych rozważań powstał zarzut, że czas jest ruchem, 
a przeciwko temu wypowiada się Filozof, to należy odpowiedzieć, że niezależnie 
od tego, czy przyjmiemy dosłownie, czy też nie przyjmiemy, że czas jest ruchem, 
to jednak jest pewne, że czas nie oznacza innej rzeczy niż ta która jest wprowa
dzana nazwą „ruch”. Nazwa „czas” wprowadza jednak w swym znaczeniu akt 
mierzącego umysłu, którego nie wprowadza nazwa „ruch” i tym samym te nazwy 
nie mają jednakowych definicji wyjaśniających ich nazwy ani nie są nazwami, 
które oznaczają to samo. Dlatego Filozof powiada, że czas nie jest ruchem, gdyż 
czas nie jest ruchem obrotowym, ani niczym podobnym. Filozof chciał w ten spo
sób rozumieć tylko to, że definicje wyjaśniające znaczenie nazwy „ruch” i „czas”, 
a także czas i ruch obrotowy, oraz czas i ósma sfera nie są tym samym. Jeżeli jed-
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nak tak jest, to można uznać dosłownie, że czas jest ruchem, czas jest obrotem, 
i podobne. Filozof zamierzał więc tylko powiedzieć, że czas nie oznacza żadnej 
rzeczy poza umysłem poza tą, która jest oznaczana za pomocą ruchu.

Definicje czasu i ruchu są jednak odmienne i z tego wyłącznie powodu Filo
zof powiada, że czas nie jest ruchem. Filozof przyjął bowiem zasadę, że w wie
lu miejscach jedno nazwa jest zaprzeczana przez inną, o ile nazwy te posiadają 
odrębne definicje wyjaśniające istotę tych nazw, chociaż jedna może być rzeczy
wiście orzekana o drugiej. Filozof zaś przyjmuje jedną wypowiedź w miejsce in
nej, korzystając z drugiego rodzaju wieloznaczności.

[2 wątpliwość] Powiada się, że Filozof na podstawie swego zamysłu wykazu
je, że czas nie jest ruchem. Skoro jego argument jest poprawny i przesłanki są 
dosłownie prawdziwe, to wniosek będzie dosłownie prawdziwy. To zaś, że czas 
ogólnie nie jest ruchem, Filozof wykazuje w następujący sposób:

1. Każdy ruch jest szybki albo wolny, ale czas nie jest szybki ani wolny, za
tem, itd.

2. Podobnie: Ruch nie jest tym samym dla wszystkich, a czas jest ten sam dla 
wszystkich, a zatem, itd.

3. Podobnie: Filozof wykazuje zwłaszcza, że czas nie jest ruchem nieba, gdy
by bowiem istniały liczne nieba, to istniałyby liczne miary czasu. Wniosek jest 
fałszywy, a zatem, itd.

4. Podobnie: Filozof wykazuje, że czas nie jest obrotem nieba, gdyż żadna 
część obrotu nie jest obrotem, zaś dowolna część czasu jest czasem, a zatem, itd.

Argumenty sformułowane przez Filozofa, wprowadzają dosłownie zdania 
prawdziwe i koniecznie prowadzą do wniosków. Zatem o ile prowadzą do wnio
sków, o tyle są prawdziwe w sensie dosłownym.

Odpowiadam, że celem Filozofa nie było wykazanie, że czas nie jest ruchem 
w sensie dosłownym wypowiedzi, ale tylko, że czas i ruch nie są nazwami o tym 
samym znaczeniu ani nie posiadają tych samych definicji wyjaśniających zna
czenie tych nazw.

[Na 1] Na pierwsze zaś z powyższych należy odpowiedzieć, że Filozof nie ro
zumuje w przedstawiony sposób, ale chce argumentować następująco: Każdy 
ruch jest szybszy lub wolniejszy od innego ruchu, a czas nie jest szybszy ani wol
niejszy od innego czasu. Na tej podstawie wniosek w formie, że zatem czas nie 
jest ruchem, nie jest poprawny. Tak samo nie wynika wniosek z podobnego ro
zumowania: Każde ciepło jest bardziej lub mniej ciepłe od innego, ale żaden 
ogień nie jest bardziej lub mniej ogniem niż innym ogień, a zatem ogień nie jest 
ciepły. Poprawne jest natomiast wniosek: Zatem ciepło i ogień nie oznaczają te
go samego ani nie posiadają tej samej definicji. Podobnie w analizowanym po
wyżej zdaniu z argumentu Filozofa wynika tylko, że czas i ruch nie oznaczają te
go samego, oraz nie posiadają tej samej definicji.

Skoro Filozof w żadnym miejscu nie formułuje argumentu, więc sam prze
prowadzę rozumowanie zgodne z powyższym: Każdy ruch jest szybki albo wol
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ny, ale czas nie jest szybki ani wolny, a zatem, itd. Sposób dowodzenia jest ja 
sny w czwartym dowodzie drugiej części, przesłanka większa jest oczywista. 
Drugiej dowodzę tak jak Filozof: Szybki i wolny są definiowane za pomocą 
czasu, ale czas nie jest definiowany za pomocą czasu, a zatem, itd.

Odpowiadam: Mówiąc dosłownie należy uznać, że czas jest szybki lub wolny. 
Jeżeli wykazujemy, że szybki lub wolny są definiowane za pomocą czasu, a czas 
nie jest definiowany za pomocą czasu, a zatem, itd., to odpowiadam, że ten sposób 
dowodzenia nie jest poprawny, tak samo jak nie zachodzi wynikanie: ciało barw
ne jest definiowane za pomocą ciała, ale ciało nie jest definiowane za pomocą cia
ła, zatem ciało nie jest barwne. Dlatego Filozof nie zamierzał w ten sposób potrak
tować tego sposobu dowodzenia, ale następująco: szybki lub wolny jest definiowa
ne za pomocą czasu traktowanego nie wprost. Tak samo nie definiuje się czasu 
za pomocą czasu, a zatem czas nie jest szybszy lub wolniejszy od innego czasu. To 
jest prawdą. Dlatego jeżeli definiujemy ruch za pomocą czasu, zarówno co do ja
kości, jak co do ilości, to czas nie jest definiowany za pomocą czasu. Wynika za
tem formalnie, że czas i ruch nie posiadają tej samej definicji. To jest prawdą. 
Za pomocą tych argumentów, które służą do wykazania, że czas nie jest ruchem, 
Filozof nie wykazuje niczego innego jak tylko to, że czas i ruch nie posiadają tych 
samych definicji wyjaśniających znaczenie nazw. Jeżeli zapytać, jaki jest ruch, to 
zwykle w odpowiedzi się powiada, że jest szybki lub wolny. Na pytanie jak wiel
ki jest ruch -  że jest wielki albo mały. To znaczy, że powiada się, iż ruch jest de
finiowany za pomocą czasu zarówno co do jakości, jak również co do ilości.

[Na 2] Na tej podstawie jest również oczywiste, że tego rodzaju sposób do
wodzenia nie jest poprawny w innym przypadku. Podobnie jak nie wynika bo
wiem, że skoro byt nie jest jeden dla wszystkich, a czas jest jeden dla wszyst
kich, to czas nie jest bytem. Można dobrze sprawdzić ten argument, podobnie jak 
poprzedni, biorąc pod uwagę, że czas i ruch nie są nazwami, które mają to samo 
znaczenie, nie wprowadzają tego samego, ani nie w ten sam sposób. Dlatego 
dwie nazwy ogólne: „czas” i „ruch” nie są zamienne, chociaż jest prawdą, że 
każdy czas jest ruchem, to jednak nie można uznać, że każdy ruch jest czasem. 
Zatem gdy Filozof powiada, że czas jest jeden dla wszystkich, to jednak nie miał 
na myśli, że czas jest jedną realną rzeczą, tą samą w każdym miejscu. Arystote
les chciał tylko powiedzieć, że za pomocą tego samego ruchu każdy umysł jest 
w stanie zmierzyć i poznać, jak długo trwa każdy inny ruch.

Jeżeli się powiada, że wtedy ruch jest ten sam dla wszystkich, czemu zaprze
cza Filozof, to należy odpowiedzieć, że chociaż można uznać, że jakiś ruch jest 
tym samym dla wszystkich, na przykład ruch nieba, tak jak jeden przedmiot jest 
tym samym dla wszystkich, którzy go poznają, to jednak prócz tego ruchu istnie
ją  liczne inne przypadki ruchu, a za ich pomocą umysł nie mierzy żadnego ru
chu. Dlatego wystarczy stwierdzić, że nazwy „czas” i „ruch” nie są tym samym 
dla wszystkich, nie są zamienne, a zatem nie mają tej samej definicji. To wystar
czy, aby rozważyć zamysł Filozofa.
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[Na 3] Na kolejne odpowiadam podobnie, że podany sposób dowodzenia nie 
pozwala wyprowadzać wielości z innej wielości, gdyż jedna jest orzekana
0 czym innym, a druga jest wzięta w sensie oznaczającym. Podobnie nie zacho
dzi wynikanie, że skoro człowiek jest biały, to jeżeli istnieją liczne białe przed
mioty, zatem istnieją liczni ludzie. Również nie zachodzi wynikanie, że skoro 
pierwsza inteligencja jest bytem, to jeżeli istnieją liczne byty, zatem istnieją licz
ne pierwsze inteligencje. Podobnie jest w innych przypadkach. Jeżeli natomiast 
przyjmujemy, że rozpatrywane przedmioty są tym samym albo posiadają tę sa
mą definicję, to zawsze można wywodzić wielość z wielości. Dlatego formalnie 
nie zachodzi wynikanie, że skoro ruch nieba jest czasem, to jeżeli istnieją liczne 
nieba, a zatem istnieją liczne czasy. Natomiast inne wnioskowanie jest popraw
ne i formalne: ruch nieba i czas posiadają tę samą definicję albo znaczą to samo, 
a zatem jeżeli istnieją liczne nieba, to istnieją liczne czasy. Jest więc jasne, że Fi
lozof nie zamierzał odrzucić zdania, że ruch jest czasem, ale zdanie, że ruch
1 czas są tym samym albo że posiadają tę samą definicję. Chociaż więc Filozof 
przyjmuje niekiedy zdania, że ruch nie jest czasem, że czas jest czymś innym niż 
ruch, i podobne, to jednak zawsze chce w ten sposób powiedzieć, że czas i ruch 
nie są tymi sami nazwami albo że nie posiadają tej samej definicji, albo że nie 
oznaczają tego samego. Jednak jakiś ruch jest czasem, podobnie jak człowiek 
i biel nie mają tej samej definicji, a jednak [pewien] człowiek jest biały.

[Na 4] W ten sam sposób okazuje się jasne, że kolejna forma dowodzenia nie 
jest poprawna, podobnie jak nie zachodzi wynikanie, że skoro jakaś część sub
stancji jest substancją, a nie każda część człowieka jest człowiekiem, to człowiek 
nie jest substancją. Podobnie nie zachodzi wynikanie, że skoro jakaś część wiel
kości jest wielkością, a nie każda część trójkąta jest trójkątem, to trójkąt nie jest 
jakąś wielkością. Dlatego w ten sposób nie można wyprowadzić wniosku prze
czącego, w którym jedno jest rzeczywiście zastępowane przez inne, a drugie jest 
przyjęte jako oznaczające. Można zaś poprawnie wnioskować, że te dwie nazwy 
nie są zamienne i nie są tymi samymi nazwami. Dlatego zachodzi poprawne wy
nikanie, że skoro jakaś część substancji jest substancją, a żadna część człowieka 
nie jest człowiekiem, to człowiek i substancja nie są zamienne. Podobnie wyni
ka także, że człowiek i substancja nie mają tego samego znaczenia, ani nie mają 
tej samej definicji wyjaśniającej znaczenie nazwy. Dlatego Filozof nie zamierzał 
wykazać, że czas jest jakąś rzeczą odrębną rzeczywiście od obrotu nieba (a tak 
liczni uważają), ale chciał pokazać, że czas i obrót nieba nie są zamienne. Nie 
jest także tym samym, gdy się powiada, że coś znajduje się w czasie, i że coś 
znajduje się w ruchu nieba, ponieważ nie są to określenia zamienne i nie posia
dają tej samej definicji. Jednak zgadza się z tym, że czas nie jest jakąś rzeczą od
rębną od obrotu nieba.

Wszystkie powyższe argumenty wykazują wystarczająco, że czas i ruch nie 
mają tej samej definicji, nie są zamienne ani nie wprowadzają tego samego, cho
ciaż w pewien sposób wprowadzają to samo. Argumenty te wykazują więc, że
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orzekanie jednego o czymś innym jest albo fałszywe, albo jest prawdziwe 
wprost, wedle drugiego sposobu orzekania, albo przypadłościowo, oraz że nie 
jest prawdziwe wprost wedle pierwszego sposobu orzekania. Tyle wystarczy po
wiedzieć o poglądach Filozofa.

Weź także pod uwagę, że zamysł Arystotelesa w całym rozdziale o czasie, 
jest pokrótce taki, że czas nie jest żadną rzeczą odrębną, która istnieje poza umy
słem, a tylko oznacza nazwę pierwszego ruchu, a jednak niekiedy współoznacza 
coś innego, na przykład mierzący umysł albo mierzony okres czasu. Natomiast 
ruch pierwszy nie wprowadza niczego poza poruszającym się ciałem. Jednak nie 
stanowi to przeszkody, aby orzekać różne definicje o poruszającym się ciele. De
finicje te nie mają tego samego znaczenia, chociaż ciało nie zmienia swej sub
stancji ani nie dochodzi do niego żadna formująca go rzecz. Dlatego nazwa 
„chwila” lub przysłówek „teraz” nie wprowadzają żadnej rzeczy odrębnej, która 
nie jest wprowadzana przez nazwę „ciało znajdujące się w ruchu”.

UWAGI DOTYCZĄCE CHWILI

Odnośnie do wypowiedzi Filozofa na temat chwili należy wiedzieć, że chwi
la, albo „teraz” oznacza tylko rzecz całkowitą w ten sposób, że każda rzecz wy- 
obrażalna istniejąca poza umysłem, która jest oznaczana przez nazwę „chwila” 
lub przez przysłówek „teraz”, jest rzeczą całkowitą, która może trwać w czasie. 
Chwila nie jest rzeczą, która nagle przemija, odrębną od wszystkich rzeczy cał
kowitych, tak jak sądzą współcześni. Można to wykazać pokrótce w ten sposób, 
że chwila może być albo substancją, albo przypadłością. Nie jest jednak substan
cją, gdyż nie jest ani materią, ani formą, ani złożeniem. Nie jest także przypadło
ścią, gdyż jeżeli będę szukać jej właściwego podmiotu: czy jest podzielny, czy 
też niepodzielny, to okaże się, że nie jest pierwszym z nich, gdyż jeżeli podmiot 
właściwy jest podzielny, to istniejąca w nim przypadłość jest podzielna. Jeżeli 
przyjmiemy drugą możliwość, a mianowicie, że podmiot właściwy jest niepo
dzielny, to zapytam o ten podmiot: czy jest substancją, czy też przypadłością. 
Nie jest substancją, gdyż nie jest substancją cielesną ani niecielesną, to oczywi
sty wniosek. Nie jest przypadłością, gdyż wtedy trzeba znaleźć jej właściwy pod
miot, i tak w nieskończoność. Dzieje się tak dlatego, że w skończonym czasie ist
niałyby nieskończone rzeczy odrębne i zmienne, albo dlatego, że nie można wy
jaśnić w jaki sposób rzecz tego rodzaju może ulegać zniszczeniu. Nie może się 
to bowiem stać w wyniku zniszczenia jej podmiotu, ani w wyniku pojawienia się 
jej przeciwieństwa, ani poprzez zanik przyczyny utrzymującej jej istnienie, ani 
poprzez brak tej przyczyny, co jest oczywistym wnioskiem.

Dlatego należy odpowiedzieć, że chwila nie jest tego rodzaju rzeczą odrębną 
od ciała znajdującego się w ruchu i od innych rzeczy, które są z istoty zaliczane 
do rodzaju substancji i jakości. Przysłówek „teraz” oznacza natomiast po pierw
sze i w sposób zasadniczy oraz ściśle pierwsze poruszające się ciało, obok któ-
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rego nie ma żadnego drugiego ciała, które poruszałoby się naprawdę i rzeczywi
ście. Żadna nowa rzecz nie powstaje i nie ginie w tym ciele. Dlatego ciało to po
rusza się naprawdę i rzeczywiście. Gdyby bowiem istniało jakieś drugie spoczy
wające ciało, to jedna z części ciała poruszającego się rzeczywiście współistnia
łaby z jedną z części tego drugiego ciała, a później z inną bez żadnego nowego 
powstawania i ginięcia. Wtedy możnaby naprawdę i rzeczywiście powiedzieć, że 
ta część pierwszego ciała poruszającego się współistnieje teraz z częścią tego 
drugiego ciała, a później można by zgodnie z prawdą powiedzieć, że teraz ta 
część współistnieje z inną częścią drugiego ciała. W ten sposób zawsze trwałby 
ten proces bez powstawania nowej rzeczy i bez ginięcia dawnej. W ten sposób 
jest jasne, dlaczego można przypisać chwili to, co wcześniejsze i to co później
sze, mówiąc w chwili pierwszej, że ta część poruszającego się ciała znajduje się 
teraz w tym miejscu, a później prawdą jest powiedzieć, że teraz znajduje się 
w innym miejscu, i tak dalej. W ten sposób staje się jasne, że chwila nie oznacza 
żadnej odrębnej rzeczy, ale zawsze oznacza samo poruszające się ciało, które za
wsze pozostaje to samo i w ten sposób nie posiada w sobie żadnej nowej rzeczy 
ani nie traci formalnie żadnej rzeczy, która w nim istnieje. Poruszające się ciało 
nie zawsze natomiast zachowuje jednakowy stosunek do innego ciała. Dlatego 
można do niego przypisać to co wcześniejsze i to co późniejsze, to znaczy moż
na powiedzieć, że to ciało teraz znajduje się w A, a nie w B, zaś później będzie 
można zgodnie z prawdą powiedzieć, że to ciało teraz znajduje się w B, a nie 
w A i można kolejno stwierdzać pojawianie się wzajemnie sprzecznych stanów.

Z języka łacińskiego tłum. Marcin Karaś

Tractatus de Successivis Attributed to William Ockham. Part III
-  Treatise on Time

Summary

Tractatus de Successivis attributed to William Ockham divides in three parts: 
on motion, on place and on time. Considerations given in the third part, on time, 
plays important role in conceptualistic metaphysical theory of time. Study on 
Ockham prepares important conclusions concerning critical Aristotelianism in 
14th century. Our translation gives also an example of the late scholastic logie 
and epistemology.


