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Traktat o rzeczach nastêpuj¹cych po sobie,
przypisywany Williamowi Ockhamowi
Czêœæ pierwsza – Traktat o ruchu*

Od t³umacza
Przypisywany Williamowi Ockhamowi «Traktat o bytach nastêpuj¹cych po
sobie» (Tractatus de Successivis) sk³ada siê z trzech czêœci: o ruchu, miejscu
i o czasie. Czêœæ druga stanowi czêœæ innego dzie³a Ockhama: Summulae in libros Phisicorum, które znane jest tak¿e pod tytu³em Philosophia naturalis, albo
Summula Philosophiae Naturalis. W³aœciwe ca³y Tractatus de Successivis znajduje siê niejako w dziele Summula Philosophiae Naturalis i w obszerniejszym
Expositio in libros Physicorum, a ró¿nice np. miêdzy Traktatem a Expositio s¹
minimalne.
Nie wiemy kto jest autorem Traktatu. W roku 1380 uczony franciszkanin,
Piotr Philargi z Kandii, póŸniejszy pretendent do tronu papieskiego jako Aleksander V (w dobie synodu w Pizie), w swym Komentarzu do Sentencji przywo³a³ Tractatus jako autentyczne dzie³o Ockhama, podobnie jak wszystkie rêkopisy tekstu. Œwiadectwa te nie rozstrzygaj¹ w¹tpliwoœci, gdy¿ pojêcie autentycznoœci by³o w tym okresie u¿ywane w szerokim sensie: Ockham mo¿e by³
tylko inspiratorem dzie³a, albo jego pisma pos³u¿y³y ewentualnemu kompila*

Czêœæ trzecia, Traktat o czasie, ukaza³ siê w poprzednim „Archiwum Historii Filozofii i Myœli
Spo³ecznej”.
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torowi1. Kompilacji tej móg³ dokonaæ sam Ockham. Pierwszym nowo¿ytnym
historykiem, który podda³ w w¹tpliwoœæ autorstwo Ockhama by³ Leon Baudry.
Niew¹tpliwie ca³y materia³ u¿yty do napisania tego dzie³a pochodzi³ od Ockhama2. Pogl¹dy przedstawione na kartach dzie³a zgadzaj¹ siê z opiniami wyra¿onymi w innych pismach angielskiego uczonego3. Nie mo¿na jednoznacznie
stwierdziæ kiedy powsta³ Traktat, chocia¿ mia³o to miejsce przed rokiem
13504. Dwie pierwsze czêœci dotycz¹ statusu ruchu i miejsca w metafizyce
uprawianej w duchu krytycznego arystotelizmu. Czêœæ trzecia o czasie dotyczy
wa¿nej w epistemologii i ontologii kwestii natury czasu i sposobu istnienia pojêcia czas. Podstaw¹ przek³adu jest wydanie krytyczne5.
Marcin Karas (Kraków)
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Por.: W. Ockham, (attributed to) The Tractatus de successivis, ed. by Ph. Boehner, St. Bonaventure 1944 (dalej: The Tractatus de successivis), s. 30, przypis 3: [Piotr z Kandii] „uses authenticity in the large and truly medieval sense. But his testimony, being too late (1380), is not of great value”.
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Wed³ug Boehnera: „Almost every line was written by Ockham, and in this sense the Tractatus de Successivis is authentic”, The Tractatus de successivis, s. 29. Lektura Traktatu potwierdza
jego siln¹ zale¿noœæ od pozosta³ych dzie³ przyrodniczych angielskiego franciszkanina.
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Jak œwiadczy Perler jest to: „eine Kompilation, die wohl von einem Schüler Ockhams stammt
– die wichtigsten Erörterungen aus der Expositio zusammengefaßt”, D. Perler, Prädestination, Zeit und Kontingenz. Philosophisch-historische Untersuchungen zu Wilhelm von Ockhams Tractatus
de praede-stinatione et de praescientia Dei respectu futurorum contingentium, Bochumer Studien
Zur Philosophie 12, Amsterdam 1988, s. 193.
4
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The Tractatus de successivis, s. 32–122.

