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„RÓWNOCZESNO*+” A „TERA0NIEJSZO*+” 
– FIZYKA I METAFIZYKA CZASU 

S t r e s z c z e n i e  

Jednym z gdównych problemów filozofii czasu jest okreGlenie statusu tera$niejszo+ci. Za-
gadnienie teraz pojawia sig explicite choHby w dyskusji prezentyzm-eternalizm czy w pytaniu 
o mooliwoGH uzgodnienia idei obiektywnego updywu czasu z rozumieniem czasu we wspódczesnej 
nauce. Filozofia nauki ujawnia zaG – wczeGniej nie dostrzegany – problem zdefiniowania równo-

czesno+ci. 
Dyskusje na temat obiektywnoGci lub realnoGci updywu czasu nie sp domenp filozofii ostat-

niego stulecia ani teo pokdosiem odkryH fizyki XX wieku. To wdaGnie jednak na gruncie fizyki 
nastppido spektakularne zderzenie intuicyjnego rozumienia czasu, w tym tak oczywistych – zda-
wadoby sig – idei, jak równoczesno+4 czy wspó5istnienie, z filozoficznymi implikacjami teorii 
naukowej. RozbieonoGH intuicji temporalnych z czasem relatywistycznym analizowali pod kptem 
konsekwencji metafizycznych Gödel, Rietdijk i Putnam. Próby uzgodnienia klasycznych kate-
gorii tensalnych z pojgciami STW, podejmowane m.in. przez Sklara, wskazujp na koniecznoGH 
wyeksplikowania odmiennych zadooes ontologicznych obu schematów pojgciowych oraz potrze-
bg oddzielenia metafizyki od epistemologii. Radykalnp propozycjg wyeliminowania konfliktu 
migdzy intuicjp updywu czasu i relatywistycznym obrazem czasu wysunpd Prior, który przypisad 
fundamentalnp rolg potocznym kategoriom temporalnym (A-teoria), pojgcia relatywistyczne zaG 
uznad za czysto konwencjonalne i wtórne. Poglpd taki jawnie przeczydby jednak ontologicznym 
zadooeniom STW, sformudowanym przez samego Einsteina. 

Niniejszy artykud ma na celu wyeksplikowanie wspomnianych trudnoGci w oparciu o fun-
damentalne zadooenia i wdasnoGci klasycznej oraz relatywistycznej koncepcji czasu.  
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“SIMULTANEOUSNESS” AND “NOWNESS”: 
PHYSICS AND METAPHYSICS OF TIME 

S u m m a r y  

The status of “nowness” is one of the most important problems of the philosophy of time. The 
question of “the now” remains relevant in the discussion between presentism and eternalism, or 
in the problem of reconciliation between the classic idea of objective sense of the flow of time 
and the concept of time in the modern science. Philosophy of science also reveals the never-
recognized-before problem of defining “simultaneousness.” 
 The discussions on the objectivity or reality of the flow of time neither are the domain of the 
20th-century philosophy, nor are the result of the discoveries in the modern physics. It was right 
on the grounds of relativistic physics, however, where the intuitive perception of time (including 
the supposedly obvious ideas of “simultaneousness” or the “coexistence”) and the philosophical 
implications of the scientific theory spectacularly collided. The dissonance between temporal 
intuitions and ontological implications of relativistic time was studied by Gödel, Rietdijk, and 
Putnam. The attempts to reconcile the classic tensal categories with the STR definitions, made by 
Sklar and the others, indicate the need of explication of the different presumptions of the two 
frameworks of conceptual schemas as well as the need of the separation between metaphysics and 
epistemology. A radical attempt of elimination of the conflict between the intuition of the flow of 
time and the relativistic concept of time was presented by Prior, who assigned a fundamental 
meaning to the tensal categories (A-theory) and who considered the relativistic concepts to be 
conventional and secondary. Such an idea, however, would explicitly negate the ontological 
presumptions of the STR, formulated by Einstein himself. 

The article presents this difficulties on the basis of the fundamental presumptions and features 
of the classic and relativistic concept of time. 

Summarised by Artur Przechowski OFMConv 
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