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Útdráttur 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er tekin fyrir ritgerð McTaggarts The Unreality of Time og 

hugmyndir hans um tímann. Farið er yfir skilgreiningar hans á A-röðuninni og B-

röðuninni, hverjir eiginleikar A-röðunarinnar og B- röðunarinnar eru og hversvegna þær 

eru nauðsynlegar fyrir fullan skilning á tímanum og fyrir tilvist tímans. Síðan er farið 

yfir aðra nauðsynlega eiginleika tímans, nefnilega breytingu, og hvernig hægt sé að 

sýna fram á breytingu með A- og B-röðuninni. Þá er farið yfir mismunandi leiðir til að 

hugsa eiginleika tímans og yfir rök McTaggarts fyrir því að tíminn geti ekki verið 

raunverulegur. Einnig er tekin fyrir gagnrýnin sem McTaggart telur að verði sett fram á 

hugmyndir hans, og svör McTaggarts við þeim rakin. 

 

Í seinni hluta ritgerðarinnar er litið á hvernig hugmyndir McTaggarts hafa þróast síðan 

The Unreality of Time kom út. Aðallega er litið á tvær megin gagnrýnir sem fram hafa 

komið á ritgerð McTaggarts, annars vegar á þá hugmynd að A-röðunin sé nauðsynleg 

fyrir tilvist tímans, og hins vegar á þá niðurstöðu að A-röðunin sé órökleg. Litið er á þau 

rök sem hafa verið gefin fyrir því að B-röðuninni ein og sér sé nægileg fyrir 

skilgreiningu tímans og möguleikinn á föstum (e. static) tíma er íhugaður. Einnig er litið 

á þau vandamál sem myndast við það sjónarhorn, ásamt því að athugað er hvort til sé 

leið til að hugsa tímann án þess að A-röðunin sé mótsagnarkennd. 

 

Að lokum er fjallað örstutt um tvö önnur möguleg svör við hugmyndum McTaggarts. 
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Hugmyndir McTaggarts um óraunveruleika tímans 

 

Árið 1908 skrifaði John Ellis McTaggart ritgerðina “The Unreality of Time” þar sem 

hann reyndi að sýna fram á hvert eðli tímans væri og þær niðurstöður sem væri hægt 

draga af þeim eiginleikum, nefnilega það að tíminn gæti ekki mögulega verið 

raunverulegur. Í ritgerðinni lýsir hann tímanum annarsvegar sem föstum atburðum á 

tímalínu, eins og að lesa heimssöguna þar sem tíminn er lagður fyrir framan mann sem 

röð, auðlesanlegur og varanlegur. Lýsing sem virkar vel með þeirri vísindahyggjandi 

heimssýn sem hefur verið ráðandi síðan Upplýsingin byrjaði fyrir um 200 árum síðan. 

Hinsvegar þá lýsir hann tímanum eins og hann kemur fram í persónulegri reynslu, þar 

sem nútíðin hefur raunverulega meiningu, fortíðin er liðin og er manni að baki, og 

framtíðin er manni opin og býður upp á ótalda möguleika. Þessi lýsing útskýrir 

persónulegan raunveruleika tímans sem vísindin gætu aldrei gert en er gríðarlega 

mikilvæg fyrir raunverulegan skilning á tímanum. Þessar tvær mismunandi lýsingar á 

tímanum eru svo íhugaðar og McTaggart kemst að þeirri niðurstöðu að í þessum 

lýsingum felist þversögn sem valdi því að allt sem við teljum okkur vita um tímann 

hljóti að vera rangt, og að við þurfum að endurhugsa tímann algjörlega frá grunni, ef 

hann getur á annað borð verið til. Þversögnin sem hann sýndi fram á í eiginleikum 

tímans hefur síðan hann skrifaði ritgerðina verið í brennidepli umræðunnar um tímann 

þar sem heimspekingar hafa ýmist reynt að leysa úr þversögninni með því að leggja 

áherslu á aðra lýsinguna fram yfir hina eða með því að gera eins og McTaggart og 

einfaldlega neita því að tíminn geti verið til. Það skiptir því miklu máli að skilja 

þversögn McTaggarts til þess að skilja hvernig umræðan um tímann hefur þróast síðan 

ritgerð hans var gefin út. 

 

Nauðsynlegir eiginleikar tímans 

Í ritgerð sinni lýsir McTaggart raunverulegum eiginleikum tímans. Hann reynir ekki 

að útskýra hvernig tíminn kemur okkur fyrir sjónir, né hvernig við skiljum hann, heldur 

lýsir hann tímanum eins og hann raunverulega er. Þegar hann talar um að eiginleiki sé 

raunverulegur þá er nauðsynlegt að þessi eiginleiki sé til. A- og B-raðanirnar, sem hann 

skilgreinir í ritgerðinni og eru útskýrðar hér seinna, eru því ekki bara grind sem hann 
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smíðar í kringum hugmyndir okkar um tímann til þess að við getum skilið hann, heldur 

reynir hann að lýsa raunverulegum eiginleikum sem þurfa að vera til staðar til þess að 

tíminn geti verið til. Því helsti eiginleiki þess að vera raunverulegur er að vera til. 

 

Þegar McTaggart lýsir tímanum þá skiptir hann honum upp þannig að hver „staður“ í 

tímanum er kallaður stund (e. moment), og innihald stundar er kallað atburður (e. 

event). Á hverri stund gerast margir atburðir og því er hægt að segja að einhver atburður 

gerist samstundis einhverjum öðrum atburði, og að það séu atburðir sem gerast í 

nútímanum. Hann nefnir líka að það sé hægt að hugsa stundir þannig að hver stund 

innihaldi eingöngu einn atburð sem sé samansafn alls þess sem gerist á þeirri stund. Ef 

hugsað er um tímann þannig þá myndu það ekki vera atburðir sem gerast í stundunum, 

heldur væru það stundirnar sem væru að gerast. Ef það væri bara einn atburður fyrir 

hverja stund þá væri tilgangslaust að gera upp á milli þeirra. Hver stund væri atburður. 

Og þá væri ekki rétt að hugsa að atburðir gerist samstundis, því allt sem gerist á hverri 

stund er hluti af þeim eina atburði sem stundin inniheldur og er nauðsynlega partur af 

þeim atburði, og því eingöngu einn atburður á hverri stundu. Það þýðir samt ekki að það 

geti ekki verið margir hlutir að gerast í atburðinum. McTaggart kýs að hugsa hverja 

stund þannig að hún innihaldi marga atburði, en útilokar ekki að það sé hægt að hugsa 

tímann þannig að hann innihaldi eingöngu einn atburð á hverri stund. Hann trúir því 

hinsvegar ekki að það skipti máli fyrir rökin sem hann hefur fyrir óröksemi tímans hvort 

maður hugsi tímann sem staka atburði eða sem marga atburði á hverri stund.
1
 

 

A-röðunin og B-röðunin 

Það sem McTaggart kallar A-röðun tímans er lýsingin á tímanum þannig að atburðir 

eru í fortíðinni, nútíðinni eða framtíðinni. Gærdagurinn er í fortíðinni og 

morgundagurinn er í framtíðinni. Landnám Íslands er líka í fortíðinni, en A-röðunin 

býður ekki upp á að sýna hvar landnám Íslands er í samhengi við gærdaginn. Báðir 

atburðirnir eru í fortíðinni, og þótt McTaggart tali um að atburðir í A-röðuninni fari frá 

því að vera langt í fortíðinni yfir í það að vera stutt í framtíðinni yfir í að vera í 

nútíðinni, þá er ekki hægt að skoða samhengið á milli atburðanna þótt annar þeirra sé 

                                                 
1
 John Ellis McTaggart, “The Unreality of Time,” Mind, New Series, Vol. 17, No. 68 (Oct. 1908): 458 
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langt í fortíðinni og hinn stutt, því A-röðunin gerir aðeins skil á því hvar atburðurinn er 

á tímalínunni miðað við nútíðina. Til þess að fá tímalegt samhengi á milli atburða þarf 

það sem hann kallar B-röðun tímans, sem er lýsingin á tímanum þannig að atburður X 

er á eftir atburði Y, eða að X er samtímis Y, eða að X er á undan Y. Atburðir á 

tímalínunni eru þá settir í samhengi við aðra atburði á tímalínunni. Sem dæmi má nefna 

að stofnun Alþingis var á undan þorskastríðunum. B-röðunin gefur atburðum festu í 

tíma og setur þá í samhengi við aðra atburði. Ef atburður X gerðist á undan atburði Y þá 

mun atburður X ávallt vera á undan atburði Y og samhengið á milli þeirra verður alltaf 

það sama. Atburðurinn að Plato dó gerðist áður en atburðurinn að Descartes dó og það 

getur aldrei verið þannig að Plato hafi dáið eftir að Descartes dó
2
. 

 

Að hugsa tímann sem B-röð gefur tímanum varanleika. Í B-röðuninni eru allir atburðir 

í röðuninni settir á línu, og þar sitja þeir óbreytanlegir og varanlegir. B-röðunin ein og 

sér getur samt ekki gefið til kynna hvenær nútíminn er. Ef teknir eru fyrir tveir atburðir 

og þeir skoðaðir með tilliti til B-röðunarinnar þá er ekkert í þeirri athugun sem getur 

gefið til kynna hvor atburðurinn sé nútíminn, eða yfirhöfuð hvort annarhvor atburðurinn 

sé í nútíðinni, eða hvort þeir séu í fortíðinni eða framtíðinni. Það sem B-röðunin gefur 

til kynna er einungis tímalegt samhengi á milli tveggja atburða. 

 

A-röðunin gefur til kynna hvort atburður hefur þegar gerst, hvort hann eigi eftir að 

gerast, eða hvort hann sé að gerast í nútíðinni. A-röðunin gefur þannig til kynna tengsl 

atburða við nútíðina og fer frá fortíð yfir í nútíð yfir í framtíð. En A-röðunin ein og sér 

getur ekki gert meira en að segja til hvort atburður sé í fortíð, nútíð eða framtíð. Dauði 

Plato og dauði Descartes eru báðir í fortíðinni og A-röðunin segir einungis það og 

ekkert meira. Til þess að komast að því hvor atburðurinn er lengra í fortíðinni þarf að 

beita bæði A-röðuninni og B-röðuninni. Þá er A-röðunin notuð til þess að fullyrða að 

atburðirnir séu báðir í fortíðinni, og B-röðunin til að segja til um hvor sé lengra í 

fortíðinni. 

 

McTaggart telur því að bæði A-röðunin og B-röðunin séu nauðsynlegar til að fá fulla 

                                                 
2
 McTaggart, “The Unreality of Time”, 458 
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sýn á tímann
3
. Þegar tíminn er skoðaður þá þarf nauðsynlega að sjá hann í ljósi beggja 

raðananna. Eina leiðin til að það geti verið nokkurskonar saga er ef maður sér tímann 

sem B-röðun, og til að staðsetja sjálfan sig í þeirri sögu þarf A-röðunina. Eini tíminn 

sem hægt er að skoða beint er nútíðin og allir hlutir sem gerast í nútíðinni gerast 

samtímis. Þeir hlutir sem gerast í fortíðinni eru á undan þeim sem gerast í nútíðinni, og 

þeir hlutir sem gerast í framtíðinni eru á eftir þeim sem gerast í nútíðinni. Þegar tíminn 

er skoðaður þá er því ekki hægt að sjá tímann nema sem bæði A og B-röðun. En þýðir 

það að við sjáum tímann sem samansafn eiginleika A- og B-röðunarinnar og að tíminn 

krefjist nauðsynlega þess að á hann sé litið með bæði eignleika A-röðunarinnar og B-

röðunarinnar í huga? Er ekki möguleiki að A-röðunin sé eingöngu huglæg og að einu 

raunverulegu eiginleikar tímans séu B-eiginleikarnir
4
, þannig að tíminn sé í rauninni 

ekkert nema röð af atburðum í samhengi við hvern annan óháð sjónarhorni og 

hugmyndum okkar um nútímann? McTaggart segir að það geti ekki verið, því A-

röðunin sé algjörlega nauðsynleg fyrir tilvist tímans, eins og hann sýnir fram á seinna, 

og að segja að A-röðunin sé óraunveruleg sé það sama og að segja að tíminn sé 

óraunverulegur. Ef A-röðunin er huglæg þá er hún óraunveruleg, því ef hún er huglæg, 

þá getur hún ekki verið til. 

 

Báðar raðanirnar eru nauðsynlegar fyrir tímann, en McTaggart vill meina að þær séu 

ekki jafn mikilvægar. A-röðunin er samkvæmt honum meira til undirstöðu tilvistar 

tímans og skiptir mun meira máli en B-röðunin
5
. 

 

Mikilvægi breytinga fyrir tilvist tímans 

Það eru fáir sem myndu neita því að tíminn krefjist breytinga. Í heimi þar sem ekkert 

breytist er ekki hægt að segja að tíminn sé til. Við sjáum tímann eingöngu í þeim 

áhrifum sem hann hefur á hlutina í heiminum. Tíminn verður okkur sýnilegur þegar 

hlutir í heiminum breytast og því ekki hægt að fullyrða að tíminn sé til staðar þar sem 

ekki er breyting. Það er augljóslega hægt að ímynda sér hluti sem haldast óbreyttir í 

gegnum tímann, en þegar við segjum að hlutur haldist óbreyttur þá er einungis hægt að 

                                                 
3
 McTaggart, “The Unreality of Time”, 458 

4
 McTaggart, “The Unreality of Time”, 458 

5
 McTaggart, “The Unreality of Time”, 463 
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fullyrða það ef hluturinn hefur haldist óbreyttur á meðan aðrir hlutir í kringum hann 

hafa breyst. Krafan er ekki sú að allir hlutir í heiminum verði að vera stöðugt að breytast 

til að tíminn sé til, en það þarf að eiga sér stað einhver breyting. Í heimi þar sem alls 

ekkert breytist er ekki hægt að sjá neinn tíma, og því enginn grunnur til að byggja þá 

hugmynd á að tíminn sé til, og því ekki hægt að fullyrða tilvist hans.
6
 

 

Það þýðir þá að annaðhvort A-röðin eða B-röðin, eða báðar, hljóta að bjóða uppá 

möguleikann á breytingu. A-röðunin virðist geta gert það þar sem hún byggir á 

hugmyndinni að framtíðin breytist í nútíðina og að nútíðin breytist í fortíðina. B-röðunin 

er hinsvegar fastari í formi, og virðist ekki bjóða uppá miklar breytingar. Atburðirnir í 

B-röðuninni eru varanlegir. Dauði Plato hefur alltaf verið, og mun alltaf vera dauði 

Plato, og það er með öllu óhugsandi að það sé á nokkurn hátt öðruvísi en það er. 

Atburðir í B-röðuninni eru einnig ávallt í sama samhengi við aðra atburði í röðuninni 

þannig að ef atburður X gerðist á undan atburði Y þá mun atburður X alltaf hafa gerst á 

undan atburði Y. Atburðirnir sjálfir geta heldur ekki hreyfst í röðuninni. Ef atburðirnir á 

tímalínunni eru í röðinni X Y Z þá er engin leið fyrir atburðinn X að færast þannig að 

röðunin verði Y X Z eða Y Z X. Stofnun Alþingis mun ávallt vera síðar en landnám 

Íslands, og tengslin á milli atburðanna geta ekki breyst. Það er heldur ekki hægt að 

hugsa sér að tíminn líði með því að atburðir séu eingöngu atburðir meðan þeir eru í 

nútímanum, og þá að atburðir byrji að vera atburðir þegar atburðurinn á undan hætti að 

vera atburður, sem leið til að útskýra hvernig tíminn líði í gegnum B-röðunina. Atburðir 

geta ekki hætt að vera atburðir. Ef atburður er á annað borð kominn á tímalínuna þá er 

engin leið fyrir hann að hætta að vera atburður því staða hans á tímalínunni er varanleg. 

Atburðirnir geta heldur ekki „runnið saman“ þannig að atburður sem er í nútíðinni 

sameinist atburði sem er seinna á tímalínunni til þess að losna við nauðsyn á breytingu 

fyrir tilvist tímans. Það er ómögulegt fyrir atburðinn X að renna saman við atburð Y án 

þess að hafa breytingu í för með sér. Án breytingar þá myndi X halda áfram að vera X, 

og augljóslega ekki verða Y. Atburðir geta ekki breyst, þannig að X getur ekki orðið að 

Y. B-röðunin býður því ekki upp á breytingu. Atburðir geta ekki breyst, og heldur ekki 

röðunin á þeim. Það verður því að vera leið fyrir breytingu án þess að eiginleikar 

atburðanna eða tengsl þeirra breytist. A-röðunin getur boðið upp á þá breytingu með því 

                                                 
6
 McTaggart, “The Unreality of Time”, 459 
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að breytast frá framtíð yfir í nútíð yfir í fortíð. A-röðunin er því nauðsynleg fyrir 

breytingu.
7
 

 

Nauðsyn A-röðunarinnar fyrir tilvist B-röðunarinnar 

Tíminn krefst þess að það sé bæði A-röðun og B-röðun til þess að hægt sé að fá fulla 

sýn á tímann, en A-röðunin er samkvæmt McTaggart meira til grundvallar tilvistar 

tímans vegna þess að B-röðunin þarf á A-röðuninni að halda til þess að B-röðunin geti 

verið til. Til þess að útskýra þetta þá skilgreinir McTaggart einnig það sem hann kallar 

C-röðun, sem er röðun sem inniheldur stök sem eru í ákveðinni röð, en hafa enga 

fyrirfram ákveðna stefnu. Þ.e. stökin raðast alltaf upp í sömu röð en það skiptir máli frá 

hvaða sjónarhorni maður lítur á röðunina hvernig hún er lesin. Sem dæmi: C-röðun sem 

inniheldur tölurnar 1 til 5 er hægt að líta á sem upptalningu eða niðurtalningu eftir því 

hvernig er litið á hana, þ.e. það er hægt að líta á hana sem röðunina 1 2 3 4 5, eða sem 5 

4 3 2 1, og röðin hefur enga ákveðna stefnu eða átt. C-röðunin hefur hinsvegar alltaf 

nauðsynlega sömu röðun, þannig að það er ekki hægt að finna sjónarhorn þar sem 

röðunin verður 1 2 5 3 4. C-röðun sem inniheldur alla atburði sem eru í tímanum myndi 

þá innihalda sömu atburði eins og B-röðunin. Munurinn á þessarri C-röðun og B-

röðuninni væri þá sá að tengslin á milli atburða í B-röðuninni væru tengsl byggð á tíma 

meðan tengslin á milli atburða í C-röðuninni myndu þurfa punkt utan röðunarinnar til 

þess að tengslin hefðu einhverskonar stefnu. B-röðunin hefur nauðsynlega ákveðna 

stefnu, hún fer alltaf frá fyrr til seinna. Án þessarar stefnu þá myndu hugtökin á undan 

og á eftir vera ómöguleg þar sem tengslin væru stefnulaus. Til þess að fá samskonar 

stefnu á C-röðunina er hægt að beita hugtökunum úr A-röðunina á C-röðunina. Ef 

einhver atburður í C-röðuninni er settur sem nútíminn, og allir atburðir öðru megin við 

hann væru hugsaðir sem fortíð meðan atburðir hinumegin við nútímann væru hugsaðir 

sem framtíð þá væri þar með búið að búa til C-röðun sem innihéldi öll atvik í tímanum, 

ásamt stefnu í tímanum, og þá væri C-röðunin orðin nægjanleg til að gefa tímanum þann 

varanleika sem þarf fyrir tilvist tímans, og því orðin að B-röðuninni.
8
 

 

Það er því hægt að segja að grundvallar eiginleikar tímans séu A-röðunin, sem býður 
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upp á breytingu og staðsetningu í tímanum, og C-röðun sem inniheldur alla atburði 

tímans. Saman mynda þessar tvær raðir svo B-röðunina sem gefur tímanum festu, og 

gefur okkur fulla skynjun á tímanum.
9
 

 

Órökmæti A-röðunarinnar 

Á þessum punkti finnst McTaggart hann vera búinn að sýna það nokkuð fyllilega að 

A-röðunin sé nauðsynleg fyrir tilvist tímans. Leggur hann þá í að sýna fram á að A-

röðunin sé órökleg og geti því ekki verið raunveruleg, og að fyrir vikið geti tíminn ekki 

verið raunverulegur. 

 

Þegar einkenni A-röðunarinnar eru hugleidd þarf annaðhvort að hugsa þau sem tengsl 

eða sem eiginleika. Ef einkennin eiga við atburðina, þ.e. ef það er raunverulega hægt að 

segja að atburður sé í fortíðinni, nútíðinni eða framtíðinni, þá þarf að vera hægt að 

tengja þessa eiginleika á einhvern hátt við atburðina. Atburður þarf þá að hafa 

eiginleikann að vera fortíð, nútíð eða framtíð, eða þarf að hafa einhverskonar tengsl við 

þá eiginleika. En hvort sem það er hugsað sem eiginleiki eða tengsl þá sér McTaggart 

mótsögn í tilvist A-röðunarinnar eins og verður fjallað um hér á eftir.
10

 

 

Fortíð, nútíð og framtíð sem eiginleikar 

Eiginleikarnir að vera í fortíð, í nútíð og í framtíð eru ósamrýmanlegir. Engin atburður 

getur verið í fortíðinni, nútíðinni og í framtíðinni allt í einu. Ef atburður er í fortíð, þá 

getur hann ekki líka verið í nútíð, né heldur í nútíð og framtíð, eða fortíð og framtíð, 

samtímis. Hver af þessum eiginleikum gefur til kynna staðsetningu atburðarins miðað 

við nútíðina og það er með öllu ómögulegt fyrir einn atburð að vera á mörgum stöðum á 

tímalínunni.
11

 En þá kemur upp vandamál. Ef einkenni A-röðunarinnar eru hugsaðir sem 

eiginleikar atburðanna þá hljóta allir atburðirnir að hafa alla þrjá eiginleikana. Atburður 

sem er framtíð mun verða að nútíð og svo að fortíð eftir það, atburður sem er nútíð var 

þar áður framtíð og verður svo að fortíð og atburður sem er fortíð var áður nútíð og á 

undan því framtíð. En búið er að benda á það áður að hvorki eiginleikar né tengsl 
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atburða geta breyst. Vegna þess að atburðirnir geta ekki breyst þá þýðir það að allir 

atburðir sem eru í A-röðuninni hljóta að innihalda alla þrjá eiginleikana, framtíð, nútíð 

og fortíð, hvar sem þeir eru á tímalínunni. En ef atburður inniheldur alla þrjá 

eiginleikana þá er búið að loka á möguleikann fyrir þá breytingu að atburðurinn fari frá 

því að vera framtíð yfir í að verða að nútíð og þaðan að fortíð. Ef atburðurinn inniheldur 

alla þrjá eiginleikana þá getur ekki orðið breyting frá einum þeirra yfir í annan og því 

getur ekki verið til tími. Það var þessi breyting sem átti að gera A-röðuninni kleyft að 

mynda tímann þar sem staðsetning atburðarins á A-röðuninni er eini þátturinn sem getur 

breyst á atburðinum. Þar fyrir utan þá eru þessir eiginleikar ósamhæfanlegir og því 

hlýtur það að vera mótsögn að atburðurinn innihaldi alla þrjá eiginleikana.
12

 

 

Vandamálið við að lýsa með tíðum 

Augljósu mótrökin eru að auðvitað hafi atburðirnir ekki alla þrjá eiginleikana á sama 

tíma. Atburður sem er í nútíðinni, var í framtíðinni og verður í fortíðinni, eða atburður 

sem er í fortíðinni, var í nútíðinni og framtíðinni, eða atburður sem er í framtíðinni, 

verður í nútíðinni og fortíðinni. Það er engin mótsögn nema að atburðurinn hafi alla þrjá 

eiginleikana á sama tíma og þeir gera það augljóslega ekki. Þeir hafa eiginleikana hvern 

á fætur öðrum.
13

 Til þess að þessi mótrök séu skiljanleg þarf samt að gera ráð fyrir því 

að tíminn sé til og að hann sé röklegur. Án þess hafa orðin var, verður og er enga 

merkingu. Ef yfirlýsingin að atburður muni hafa eiginleikann nútíð á að skiljast þarf að 

vera hægt að útskýra hvað er átt við með því að hann muni hafa þennan eiginleika. Til 

þess að það sé hægt þarf að vísa til tímans, en það er tilvist tímans sem er verið að reyna 

að sýna fram á með upprunalegu rökunum. Það að atburður muni hafa eiginleikann 

nútíð en hafi núna eiginleikann framtíð þarf nauðsynlega á raunverulegum tíma að 

halda. Það þýðir að til að útskýra hvernig A-röðunin sé rökleg þarf að gera ráð fyrir 

tímanum, en það þarf A-röðunina til þess að tíminn geti verið raunverulegur. Þau 

mótrök að atburðir hafi ekki eiginleikana á sama tíma virka því ekki.
14
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Fortíð, nútíð og framtíð sem tengsl 

Þá er hægt að reyna að hugsa þessi einkenni sem tengsl. Ef einkenni A-röðunarinnar 

eru hugsuð sem tengsl þá þurfa þessi tengsl nauðsynlega að vera milli atburðar í A-

röðuninni og einhvers utan tímans
15

. Ef tengslin eru innan A-röðunarinnar þá væru þau 

föst og óbreytanleg, eins og tengsl milli atburða í B-röðuninni, og því ekki nægjanleg 

fyrir tilvist tímans þar sem það myndi útiloka möguleikann á breytingu. Það þýðir að 

það þarf að vera eitthvað utan tímans sem getur ákvarðað tengslin milli atburðar og A-

eiginleikans sem á að eiga við atburðina hverju sinni, en hvað þetta utan tímans ætti að 

vera er erfitt að segja. En þótt hægt væri að finna út úr því þá stendur samt eftir mótsögn 

því atburðurinn í A-röðuninni þyrfti að vera með tengsl við alla þrjá A-eiginleikana. 

Tengsl atburðanna sjálfra geta ekki breyst og því kemur upp sama mótsögn eins og ef 

það væri verið að hugsa um einkennin sem eiginleika atburðanna í stað tengsla. Tengsl 

atburðarins við hlutinn utan tímans gæti ekki breyst, og hluturinn utan tímans mætti 

ekki breytast heldur, því þá þyrftu tengslin að breytast þar sem þau væru að tengjast við 

eitthvað annað. Þá þyrfti atburðurinn fyrir vikið að hafa breyst, en hann getur ekki gert 

það.
16

 

 

Það er þá sama hvort einkenni A-röðunarinnar eru hugsuð sem eiginleikar eða tengsl 

að niðurstaðan er sú að A-röðunin sé órökleg. 

 

Án A-röðunarinnar þá er engin breyting og það er ómögulegt að mynda B-röðunina án 

A-röðunarinnar. A-röðunin er því nauðsynleg fyrir tilvist tímans og það er ekki hægt að 

vera með tíma án hennar. En eins og er búið að sýna fram á þá getur A-röðunin ekki 

verið raunveruleg því hún er órökleg, og án A-röðunarinnar þá getur tíminn ekki verið 

til. Þar sem aðal einkenni þess að vera raunverulegt er það að vera til, þá þýðir það að 

tíminn getur ekki verið raunverulegur. 
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Gagnrýni McTaggarts á eigin hugmyndir 

Þau mögulegu mótrök sem McTaggart íhugar gegn hugmyndum sínum eru 

annarsvegar rök gegn því að A-röðunin sé nauðsynleg fyrir tilvist tímans og hinsvegar 

gegn því að A-röðunin sé órökleg. 

 

Ímyndaðar tímaraðir 

Fyrri rökin sem McTaggart skoðar gegn því að A-röðin sé nauðsynleg fyrir tilvist 

tímans eru þau að til eru ímyndaðar tímaraðir sem eru fullkomlega skiljanlegar. Þar má 

t.d. nefna tímaraðir í bókum, sem hafa B-röðun þannig að atvikin í sögunni gerast í 

ákveðinni röð og þurfa því ekki A-röðun til að fá stefnu. Þessi tímaraðir hafa enga 

raunverulega A-röðun, þar sem tímalínan í bókinni er ekki raunveruleg og atvikin sem 

gerast í henni geta aldrei verið raunverulega í fortíð, nútíð eða framtíð. Þessar tímaraðir 

eru samt fullkomlega skiljanlegar sem tímaraðir, og það virðist sem tíminn líði og að 

það séu breytingar innan sögunnar þótt að hún hafi enga A-röðun. Ef hægt er að hafa 

skiljanlegan tíma í ímynduðum tímaröðum án A-röðunar, af hverju er þá ekki hægt að 

vera með skiljanlegan raunverulegan tíma án A-röðunarinnar?
17

 

 

Svar McTaggarts er það að allir atburðir sem eru í tíma, sama hvort þeir eru 

raunverulegir eða ímyndaðir, eru í A-röðunum. Ef við erum með ímyndaða tímaröð eins 

og í bók, þá eru atburðirnir sem gerast í henni á ímyndaðri A-röðun sem við myndum 

okkur hugmynd um á meðan við lesum bókina. Þegar við lesum sögur þá ímyndum við 

okkur að sá punktur í sögunni sem við erum á hverju sinni sé nútími sögunnar og fyrir 

vikið verður sagan skiljanleg sem tímaröð. Án þessarar ímynduðu A-röðunar þá myndi 

tímaröðin í bókinni vera óskiljanleg. Þegar við lesum sögur þá verður staðsetning okkar 

í sögunni að nútímanum meðan það sem gerist fyrr í henni verður að fortíð og það sem 

gerist seinna verður að framtíð. Þannig að það er hægt að vera með ímyndaða tímaröð 

sem hefur raunverulega B-röðun, en það þarf þá ímyndaða A-röðun til að það sé hægt 

að skilja hana. A-röðunin er því ennþá nauðsynleg þótt að ímyndaða tímaröðin hafi 

eingöngu ímyndaða A-röðun.
18
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Möguleikinn á mörgum tímaröðum 

Seinni mótrökin sem McTaggart íhugar gegn nauðsyn A-röðunarinnar fyrir tilvist 

tímans er sá möguleiki að það séu til margar tímaraðir. Þ.e. að það séu margir 

mismunandi nútímar á B-röðuninni þar sem hver þeirra hefur sínar eigin fortíðir og 

framtíðir óháð hinum tímaröðunum. Ef þessar tímaraðir eru raunverulegar þá þýðir það 

að þær verða að vera raunverulegar án  A-röðunar þar sem skilgreining á því hvað er 

fortíð og hvað er framtíð hefur eingöngu gildi innan hverrar tímaraðar og fyrir vikið er 

engin alger fortíð eða framtíð og því ekki hægt að hugsa um þá eiginleika sem 

raunverulega eiginleika.
19

 

 

Svar McTaggarts er það að þessi gagnrýni virki ekki, þar sem hann er búinn að sýna 

fram á að A-röðun sé nauðsynleg fyrir tilvist tímans. Þessi gagnrýni geti ekki virkað þar 

sem í rökunum sé það gefið að tímaraðirnar sem um ræðir séu raunverulegar áður en 

spurt er um nauðsyn A-röðunarinnar. Maður þarf að hugsa sér að það séu margar 

raunverulegar tímaraðir til þess að mótrökin virki, en þar sem það er búið að sýna fram 

á að A-röðunin er nauðsynleg fyrir tilvist allra tímaraða þá þýðir það að það geti ekki 

verið margar raunverulegar tímaraðir. Gagrýnin fellur um leið og það er búið að sýna 

fram á nauðsyn A-röðunarinnar fyrir tilvist tímans.
20

 

 

Óskilgreinanlegur grunneiginleiki raunveruleikans 

Rökin sem McTaggart íhugar gegn því að A-röðunin sé órökleg er möguleikinn á því 

að fyrst að það er ekki hægt að úskýra tímann án þess að gera ráð fyrir tímanum, getur 

þá ekki verið að tíminn sé einhverskonar grunneiginleiki raunveruleikans sem ekki er 

hægt að útskýra, og þurfi ekki að útskýra? Til eru hlutir sem virðist vera ómögulegt að 

skilgreina án þess að vísa til þess sem verið er að skilgreina, eins og hugmyndin um 

hvað sé gott. Þessir hlutir eru samt taldir raunverulegir þrátt fyrir að þeir virðist 

óskilgreinanlegir.
21

 

 

McTaggart neitar þessu sem mögulegum rökum því að þótt að tíminn væri 
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óskilgreinanlegur eiginleiki heimsins þá væri tíminn samt ennþá óröklegur. Þessir hlutir 

sem eru óskilgreinanlegir eru ekki óröklegir, en tíminn er óröklegur. Það myndi ennþá 

þurfa að útskýra hvernig atburðir geti haft alla þrjá A-eiginleikana á sama tíma, og að 

gera ráð fyrir tímanum sem grunneiginleika raunveruleikans geti einfaldlega ekki svarað 

því. Vandamálið er ekki að það sé ekki hægt að útskýra tímann, því McTaggart er búinn 

að sýna að það sé hægt. Vandamálið er að tíminn er óröklegur.
22

 

 

Eðli nútímans 

McTaggart sér einnig vandamál með eðli nútímans, nefnilega hversu langur nútíminn 

sé. Atburður X getur verið samtíma atburði Y og þeir því báðir í nútímanum á sama 

tíma. En lengd þessara atburða er ekki nauðsynlega sú sama, þannig að sú staða getur 

komið upp að atburður X færist úr nútímanum yfir í fortíðina þótt atburður Y haldi 

áfram að vera í nútímanum. Þetta er vandamál því atburðirnir hljóta samt ennþá að vera 

samtíma, en það getur ekki verið að nútíðin sé samtíma fortíðinni. Þannig að nútíminn 

getur ekki haft ákveðna lengd. En ef nútíminn er hugsaður sem punktur þar sem 

framtíðin breytist í fortíðina í stað þess að hugsa hann sem tímabil sem atburðir séu í, þá 

þarf að endurhugsa hvernig það er sem við skynjum atburði. Við skynjum tíma með 

nútíð sem er ekki hægt að skilgreina lengdina á, en ef nútíminn væri ekkert nema 

punktur þá þyrfti að útskýra hvernig við getum skilið hluti sem eru samkvæmt okkur í 

nútímanum þegar þeir eru raunverulega annaðhvort í framtíðinni eða fortíðinni, og 

hvernig við færum að því að skilja á milli þeirra hluta sem eru í skynjuðu nútíðinni og 

þess sem er hugsað sem fortíðin eða framtíðin. Það hljóti því að vera virkilegur efi um 

tilvist A-röðunarinnar.
23

 

 

Niðurstaða McTaggarts 

Hér með hefur þá verið sýnt fram á að tíminn krefjist breytinga og að eingöngu A-

röðunin geti svarað þeirri kröfu og að B-röðunin, sem er nauðsynleg fyrir tímann, 

krefjist A-röðunarinnar til að myndast. A-röðunin er því nauðsynleg fyrir tilvist tímans. 
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Jafnframt hefur verið sýnt fram á að A-röðunin sé órökleg þar sem hún krefjist þess að 

atburðir geti haft ósamrýmanlega eiginleika. Því getur A-röðunin ekki verið 

raunveruleg, og fyrir vikið þá er B-röðunin, sem krefst A-röðunarinnar, ekki heldur 

raunveruleg. Eina röðunin sem er þá hægt að segja að sé raunveruleg er C-röðunin. 

 

Þar sem tíminn krefst A-röðunarinnar til að vera til, og A-röðunin getur ekki verið 

raunveruleg, þá þýðir það að tíminn getur ekki verið raunverulegur.
24
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B-röðunar kenningin 

 

Það hlýtur samt að þykja nokkuð augljóst að þessi niðurstaða sem McTaggart hefur 

komist að getur ekki mögulega verið rétt. Ef tíminn er ekki raunverulegur þá er ekki til 

neinn hlutur sem er nútíðin, eða framtíðin eða fortíðin, og það væri þá ómögulegt að 

eitthvað hafi gerst áður en eitthvað annað, eða síðar. En það þarf ekki nema að íhuga 

það að maður hlýtur að lifa í tímanum, því ef maður er til þá þarf maður að hafa verið til 

einhvern tíman. Gærdagurinn var nauðsynlega á undan deginum í dag. Það er með öllu 

ómögulegt að ímynda sér heim þar sem maður lifir lífi sínu án þess að hafa fyrst fæðst. 

Það eitt að heimurinn er til þýðir að það hlýtur að vera eitthvað að röksemdunum sem 

McTaggart hefur sett fram, því það er ómögulegt að hann hafi rétt fyrir sér. Augljósast 

er að ætla að það sé eitthvað að röksemdum hans um nauðsyn A-röðunarinnar fyrir 

tilvist tímans, eða að það sé eitthvað að röksemdum hans fyrir því að A-röðunin sé 

órökleg. Það þýðir ekki að það séu ekki aðrar mögulegar leiðir til að gagnrýna 

McTaggart, en þessar tvær leiðir eru þær sem liggja beinast við þar sem þetta eru þau 

rök sem McTaggart leggur fram til að sýna fram á óraunveruleika tímans, og ef önnur 

hvor af þeim er röng þá þýðir það að tíminn getur mögulega verið til.
25

 

 

Umorðun A-röðunar í B-röðun 

Þeir sem halda fram því að A-röðunin sé ekki nauðsynleg fyrir tilvist tímans reyna oft 

að rökstyðja það með því að lýsa eiginleikum tímans þannig að B-röðunin sé nægileg 

fyrir tilvist tímans, og neita þar með því að órökleiki A-röðunarinnar hafi nokkur áhrif á 

möguleika tímans til að vera raunverulegur. Ein leið til að gera þetta er að lýsa 

eiginleikum A-röðunarinnar þannig að þeir séu ekkert nema umorðun á  eiginleikum B-

röðunarinnar. Þegar sagt er “atburður X er í nútímanum” þá er hægt að umorða það sem 

“atburður X er samtímis þeim tíma þegar þetta var sagt”. Þá er það að hafa sagt þessa 

setningu hugsað sem atburður, og þetta eru því B-eiginleikar. Það virkar samt ekki 

fyllilega því með því að segja “þeim tíma þegar þetta var sagt” er verið að vísa til A-

eiginleika þar sem það þarf einhvernvegin að staðsetja setninguna í tímanum. Það er þá 

hægt að umorða þetta frekar þannig að í stað þess að atburður X gerist samtímis því að 
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setningin er sögð þá er hægt að segja að atburður X gerist samtímis atburði Y, þar sem 

atburður Y er sá atburður að maður sagði setninguna „X er í nútímanum“. Þá er 

eingöngu verið að líta á Y sem atburð, en ekki sem yfirlýsingu um að atburðurinn hafi 

gerst í nútímanum. Nákvæmt innihald atburðarins skiptir ekki nauðsynlega máli. Það 

sem skiptir máli er að atburðurinn er á sama stað á tímalínunni, og með því að segja „X 

er í nútímanum“ þá er verið að tengja X við Y. Það er einnig hægt að hafa atburð Y 

einungis vísun í tímasetningu, þ.e. ef sagt er að „X er í nútímanum“ þá sé verið að segja 

að X gerðist á árinu M, degi N, klukkan O. Þá er búið að fjarlæga vísunina í nútíðina 

með því að umorða setninguna sem tengsl milli tveggja atburða.
26

 

 

Möguleiki breytinga í B-röðuninni 

Eftir sem áður þarf að útskýra hvernig B-röðunin á að bjóða upp á breytingu, þar sem 

A-röðunin var nauðsynleg fyrir það. Það er búið að umbreyta A-eiginleikunum yfir í B-

eiginleika, og B-röðunin gat ekki boðið upp á þá breytingu sem þarf fyrir tilvist tímans. 

Þeir sem eru fylgjandi því að B-röðunin sé nægileg fyrir tilvist tímans eru hinsvegar 

ekki sammála McTaggart varðandi þessa nauðsyn A-röðunarinnar fyrir breytingu. Þeir 

vilja meina að það sé hægt að sýna fram á breytingu eingöngu með B-röðuninni. Þegar 

við segjum að hlutur breytist þá erum við raunverulega að segja að hluturinn hafi haft 

einhvern eiginleika á einhverjum tímapunkti, og að á einhverjum öðrum tímapunkti þá 

hafi hann einhvern annan eiginleika, en sé ennþá hugsað sem sami hluturinn. Breytingin 

er semsagt munurinn á hlut eftir því hvar hann er á tímalínunni. Þetta krefst þess ekki að 

atburðirnir sjálfir breytist. Ef hlutur, t.d. veggurinn í herberginu mínu, hefur eiginleikann 

X, að vera blár, á einhverjum punkti en eiginleikann Y, að vera hvítur, á öðrum punkti 

þá er breytingin sú að veggurinn var blár, en er núna hvítur, og það krefst þess ekki að 

eiginleiki fyrri atburðarins breytist. Breytingar eru sem sagt eiginleiki hluta til að hafa 

mismunandi ósamrýmanlega eiginleika hvern á fætur öðrum. Þetta útskýrir hvernig það 

er hægt að vera með breytingar innan tímans. Svo er hægt að útskýra hvernig tíminn 

sjálfur breytist, svo sem hvernig framtíðin verður að nútímanum, og að nútíðin verður 

að fortíðinni með því að umorða A-eiginleikana eins og var sýnt hér að framan.
27
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Vandamál við B-röðunina 

Það er hinsvegar stórt vandamál við að hugsa tímann á þennan hátt, að þrátt fyrir að 

það hafi mögulega tekist að breyta A-eiginleikunum yfir í B-eiginleika þá hefur þó ekki 

ennþá verið svarað hvernig A-eiginleikarnir geti verið röklegir. Ef A-röðunin er órökleg, 

hvernig er þá hægt að umorða hana þannig að hún hafi B-eiginleika? Ef A-röðunin er 

órökleg og því ekki raunveruleg, hvernig er þá hægt að setja hana upp sem endurorðaða 

B-röðun. Þessi nýja B-röðun þarf ennþá á A-eiginleikunum að halda til að geta útskýrt 

tímann, en þótt það sé búið að umorða þá sem B-eiginleika þá þurfa atburðir samt að 

hafa alla umorðuðu A-eiginleikana sem myndi þýða að B-röðunin myndi lenda í sömu 

vandræðum og A-röðunin.
28

 

 

Svarið við þessu er að ef A-röðunin er ekkert nema umorðuð B-röðun þá er hún ekki 

nauðsynlega órökleg. Atburðir hafi ennþá alla þrjá A-eiginleikana, en þar sem þeir séu 

umorðaðir B-eiginleikar þá sé ekkert sem krefjist þess að þeir hafi alla þrjá eiginleikana 

á sama tíma. B-röðunin geti líka sýnt fram á hvernig atburðurinn breytist frá því að vera 

í framtíð, yfir í nútíð og þaðan í fortíð án þess að lenda í neinum vandræðum.
29

 

 

Hvernig við skiljum nútímann verður samt eingöngu huglægt þegar tíminn er 

hugsaður á þennan hátt. Þegar búið er að umorða A-eiginleikana yfir í B-eiginleika þá 

hverfur öll tilvitnun til staðsetningar á tímalínunni, því allar tengingar verða 

ópersónubundnar tengingar milli varanlegra atburða. Það er ekki hægt að segja að hlutur 

hafi þann eiginleika að vera í nútímanum því að setningin „X er í nútímanum“ breytist í 

„X er samtímis dagsetningunni Y“. Það er eingöngu hægt að staðsetja nútímann 

huglægt. Það er hægt að segja að atburður sé í nútímanum á B-röðuninni, þökk sé því að 

það er hægt að umorða A-eiginleikana sem B-eiginleika, en þessi staðsetning verður 

ekkert meira en tengsl milli eins atburðar og annars atburðar eða dagsetningar. Tíminn 

sem er hugsaður sem eingöngu B-röðun er ekkert nema röð atburða sem hafa tímalegan 

eiginleika. Hvar nútíminn raunverulega er „týnist“. 
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A-röðunar kenningin 

Svar við B-kenningunni 

Þeir sem samþykkja rök McTaggarts fyrir því að A-röðunin sé nauðsynleg fyrir tilvist 

tímans þurfa einhvernvegin að útskýra hvernig A-röðunin getur verið rökleg. Einu 

leiðirnar til að gera það er að finna villu í röksemdafærslu McTaggarts, eða sýna fram á 

hvernig það getur verið mögulegt fyrir eiginleika atburðar að breytast frá framtíð, yfir í 

nútíð og fortíð. Ef atburður er í tímanum þá þarf hann nauðsynlega að hafa þessa þrjá 

eiginleika. Það er hinsvegar spurning hvort það þurfi nauðsynlega að vera óröklegt. Þeir 

sem styðja hugmyndina að A-röðin sé nauðsynleg fyrir tilvist tímans benda á að það séu 

nokkur vandamál varðandi hugmyndina að B-röðunin ein og sér sé nægileg fyrir tilvist 

tímans. Eins og er búið að minnast á þá geti B-röðunin ekki sagt til um hvenær nútíminn 

sé, né hvort hlutur sé í nútímanum, en það hljóti að vera frekar mikilvægur partur af 

tilvist hlutar hvort hann sé í nútímanum eða ekki, og það skipti máli fyrir okkur „hvar“ 

nútíminn er, og hvað sé í honum, þar sem við hljótum að lifa í nútímanum. Þá sé 

grundvallar mismunur á eiginleikum hluta eftir því hvort þeir séu í fortíðinni eða 

framtíðinni. Hlutir sem gerast í fortíðinni eru fastir í formi, og skilgreiningar um þá eru 

annaðhvort réttar eða rangar. Það sem er hinsvegar í framtíðinni getur ekki verið eins 

fast í formi, þar sem það hefur ekki enn gerst, og því eingöngu hægt að spá í framtíðina 

byggt á vitneskju okkar, sem gæti verið rétt eða röng, en þarf ekki nauðsynlega að vera 

rétt eða röng nákvæmlega á meðan við erum að íhuga framtíðina. Það að nútíminn sé 

„týndur“ í B-röðuninni er því virkilegt vandamál. Þennan mismun er ekki hægt að sýna 

fram á í tíma sem er eingöngu byggður á B-röðuninni. Þessar upplýsingar vantar þegar 

reynt er að þýða A-röðunina yfir í B-röðunina, og því sé ekki fyllilega hægt að umorða 

A-röðunina yfir í B-röðunina. Niðurstaðan er þá sú að B-röðunin geti ekki innihaldið 

„staðsetningu“ tímans og því hljóti A-röðunin að vera nauðsynleg eins og McTaggart 

sagði.
30

 

 

Eiginleiki atburða til að ferðast í tíma 

McTaggart kemst mjög nálægt því að útskýra hvernig A-röðunin geti verið rökleg 

þegar hann íhugar tilvist tímans sem grunneiginleika raunveruleikans. Hann neitar því 
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að það dugi til vegna þess að atburðir þurfi samt að hafa alla þrjá A-eiginleikana í einu, 

og því geti tíminn ekki verið raunverulegur. Hann missir hinsvegar af möguleikanum að 

það sé ef til vill ekki bara tíminn sem sé grunneiginleiki raunveruleikans, heldur líka 

hvernig atburðir ferðist í gegnum tímann. Ef tíminn og eiginleiki atburða til að ferðast í 

gegnum tímann eru grunneiginleikar raunveruleikans þá þarf ekki að útskýra frekar 

hvernig atburður getur hafa verið framtíð, verið nútíð og að hann muni verða fortíð. Ef 

það er grunneiginleiki atburða að þeir breytist frá því að vera framtíð, yfir í að verða 

nútíð og þaðan yfir í að verða fortíð þá þarf atburðurinn ekki að hafa alla þrjá 

eiginleikana samtímis.
31

 

 

Vandamál tungumálsins 

C. D. Broad setti fram þá tillögu að það gæti verið eitthvað við sögnina að vera sem 

gæti verið ástæðan fyrir því að það virðist sem að það sé mótsögn í eðli A-röðunarinnar. 

Þegar maður segir „það er rigning“ þá er það öðruvísi hugsun en þegar maður segir „sjö 

er prímtala“.  Þegar maður segir að það sé að rigna þá er maður að gefa til kynna að 

rigningin sé í nútíðinni, en þegar maður segi að sjö sé prímtala þá er það ekki hugsun 

grundvölluð í tíma, sjö er alltaf prímtala. Það er þá spurning, hvaða meiningu setur 

maður í sögnina að vera þegar maður er að tala um framtíðina, nútíðina og fortíðina? Ef 

maður hugsar að þessar setningar séu hrein lýsing og innihaldi ekki tilvísun í tíma þá er 

ekkert óröklegt við að segja að hver atburður verði að innihalda alla þrjá A-eignleikana. 

Ef maður hugsar að setningarnar innihaldi tilvísun í tímann þá er það alveg rétt að 

atburður geti ekki innihaldið alla þrjá í einu. En það er engin mótsögn í því að atburður 

innihaldi alla þrjá eiginleikana í einu ef eiginleikarnir sem eru ekki í notkun hafa ekki 

tilvísun í tíma.
32
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Fleiri mótrök 

 

Það eru aðrar leiðir til að svara McTaggart, eins og að segja að bæði A-röðunin og B-

röðunin séu nægilegar til að útskýra tímann ef þær eru látnar standa óháðar hvor annarri. 

Það sé hægt að útskýra breytingu og hvernig tíminn líði með A-röðuninni, og að það 

valdi engum rökvillum svo lengi sem maður reyni ekki að beita A-eiginleikunum á B-

röðunina. Og að ef maður leyfi A-röðuninni að standa sér þá geti B-röðunin einnig 

svarað þeim spurningunum sem maður gæti haft um tímann án þess að þurfa á A-

röðuninni að halda. Það sé ekkert vandamál svo lengi sem maður rugli ekki saman 

hugtökunum og reyni ekki að hugsa um A-röðunina með B-eiginleikum og öfugt.
33

 

 

Það er einnig hægt að hugsa að A-eiginleikarnir og B-eiginleikarnir séu tvær 

mismunandi leiðir til að segja sama hlutinn, og eina ástæðan fyrir því að það komi upp 

vandamál sé sú að það sé verið að hugsa þetta sem tvo mismunandi hluti, og verið að 

rugla saman hvor hugtökin eigi við hvora lýsingarleiðina.
34
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Niðurstaða 

 

Vandamálið sem McTaggart setti fram í The Unreality of Time er vandamál sem þarf 

að leysa ef það á að vera hægt að hugsa tímann sem raunverulegan. Þversögnin sem 

hann setur fram er sprunga í grunni þess hvernig við sjáum og hugsum um tímann og 

krefst þess að henni sé svarað áður en hægt er að reyna að vinna meira með hugtakið. 

Vandamálið hefur leitt það af sér að fólk reynir að hugsa tímann annaðhvort algjörlega 

út frá B-röðuninni eða algjörlega út frá A-röðuninni, en hvorug leiðin til að hugsa um 

tímann getur fyllilega svarað þeim spurningum sem vakna. A-hugsunin þarf á B-

hugsuninni að halda til að það sé fyllilega hægt að útskýra tímann, og B-hugsunin þarf á 

A-hugsuninni að halda til að fá fulla sýn á tímann, en McTaggart er búinn að sýna fram 

á að þessar tvær hugsanir geta ekki unnið saman án þess að þversögnin komi fram. Þar 

sem hvorug hugsunin getur svarað McTaggart almennilega þá er enginn traustur 

grunnur til að byggja hugsun okkar um tímann á án þess að gera eins og McTaggart 

gerði og einfaldlega neita tilvist tímans. En það er afstaða sem mjög fáir eru tilbúnir að 

taka. Heimur án tíma hljómar þversagnakenndara en vandamálið sem McTaggart setti 

fram. Tíminn er svo stór hluti af bæði reynsluheimi okkar og tungumálum okkar að það 

er því sem næst ómögulegt að ímynda sér tímalausan heim, og þeim mun erfiðara að 

lýsa honum. Mun eðlilegri niðurstaða er að eitthvað sé að röksemdafærslu McTaggarts. 

Þeir sem fylgja A-hugsuninni eða B-hugsuninni geta talið sig hafa fundið lausn á 

þversögn McTaggarts, en þangað til að einhver getur almennilega bent á vandamálið í 

röksemdafærslunni án þess að það gangi þvert á þá ímynd sem fólk hefur um tímann, 

þ.e. finnur lausn sem getur leyst úr þversögninni án þess að útrýma A-röðuninni og án 

þess að lenda í rökleysu, þá er eina örugga niðurstaðan sú að tíminn hljóti að vera 

óraunverulegur. 
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