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RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Adam de Wodeham: Lectura secunda in  lib rum  prim u m  Sententiarum , 
edited by Rega Wood, assisted by Gedeon Gal O. F. M., volumen I: 
Prologus et distinctio prim a, 50+ +  354 p.; volumen II: Distinctiones 
II—VII,  374 p.; volumen III: D istinctiones VI I I—X X V I ,  491 Fran
ciscan Institute Publications of St. Bonaventure Uniwersity, St. Bona-

venture, N. Y., 1990.

W znanym Instytucie Franciszkańskim Uniwersytetu św. Bonawen
tury w  1990 roku ukazało się monumentalne dzieło wydane w  trzech 
tomach, którym jest Lectura Secunda in  librum  prim um  „Sententia
ru m ” i którego edycję sporządził dr Rega Wood przy współudziale dra 
Gedeona Gala O. F. M. Autorem omawianego komentarza do pierw
szej księgi Sen tencji Piotra Lombarda jest jeden z wielkich filozofów  
i teologów franciszkańskich z pierwszej połowy XIV wieku, który 
zmarł w  1358 roku w  konwencie Babwell w  pobliżu Bury St. Edmunds. 
W swoich studiach i karierze teologicznej Adam z Wodeham nie mógł 
nie zetknąć się z popularnym podręcznikiem teologii w  klasycznym  
i późnym średniowieczu, jakim były Sen tencje  Piotra Lombarda. Po 
•raz pierwszy nastąpiło to podczas studiów teologicznych. Chcąc zdo
być stopień naukowy bakałarza-sentencjariusza, musiał przez cztery
semestry komentować cztery księgi wspomnianych Sentencji. Po dwu
letnim  wykładzie tego dzieła można było ubiegać się o licencjat i o
stopień doktora teologii. Złożenie profesji podczas tego uroczystego
aktu uprawniało w  wiekach średnich do noszenia zaszczytnego tytułu
profesora teologii. Dopiero w  takim charakterze mógł teolog samo
dzielnie i bez żadnego nadzoru komentować Sentencje  Piotra Lom
barda. Adam z Wodeham komentował aż trzy razy to dzieło.

Komentarz Adama z Wodeham do Sen tencji Piotra Lombarda, który 
powstał w  wyniku prowadzonych w  Londynie wykładów, cytowano 
jako Lectura Londoniensis, ale do historii średniowiecznej literatury 
teologicznej wszedł on jako Lectura prim a. Do tej redakcji komenta
rza do Sen tencji nawiązał w  jakiejś mierze Adam z Wodeham około 
1330 roku, gdy wykładał w  szkole franciszkańskiej w  Norwich. Ko
mentarz do Sentencji, który powstał w  tej miesjcowości, otrzymał z tej 
racji nazwę Lectura N orvicensis  lub Lectura secunda. Z 1332 roku 
pochodzi jeszcze Lectura Oxoniensis  lub Lectura  tertia, której autorem  
jest też Adam z Wodeham. Zdarza się rzadko, ażeby jeden autor pi
sał aż trzy różne redakcje komentarza do Sen tencji Piotra Lombarda, 
jak to uczynił Adam z Wodeham.

Przedmiotem tej recenzji jest Lectura secunda in  librum  prim um  
Sententiarum . Wydane dzieło wydrukowano aż w  trzech tomach. 
Pierwszy z nich składa się z liczącego 50 stron i zaznaczonego odmien
ną paginacją wstępu edytorskiego, tekstu wraz z prologiem (s. 1—322)



i indeksów cytowanych rękopisów (s. 325), autorów (s. 325—331), rze
czy (s. 331—351) i  spisu treści s. 353—354). Drugi tom dzieli się na 
tekst (s. 3—354), indeksy (s. 355—372) i spis treści s. 372—374). Trzeci 
tom Wydawca podzielił na tekst (s. 3—448), bibliografię dzieł cytowa
nych (s. 449—461), indeksy (s. 463—488) i spis treści (s. 489—491). Wy
pada podkreślić, że opracowane indeksy są bardzo pożyteczne, gdyż 
ułatwiają one wgląd w  obszerny tekst. W tomie pierwszym na stronie 
50 Wydawca wprowadził jeszcze znaki używanych rękopisów i dzieł 
drukowanych oraz skrótów. W ostatnim przypadku na skrócenie sło
wa „folium” użyto niepotrzebnie aż dwóch skrótów „f.” i „fol.”.

Bardzo pożyteczny jest zamieszczony W stęp  do edycji. W nim Wy
dawca nie ograniczył się tylko do podania niektórych skąpych w iado
mości z życia Adama z Wodeahm (które w  zasadzie występują już w  
1512 roku u Jana Majora, pierwszego wydawcy komentarza Adama 
z Wodeham do Sen tencji i u siedemnastowiecznego uczonego Łukasza 
Waddinga), lecz także wskazał na to, że jest on wybitnym komentato
rem Jana Dunsa Szkota i Wilhelma z Ockham. Adam z Wodeham, 
którego największą działalność naukowa i pisarska przypadła głównie 
na lata od 1318 do 1338, wziął udział w  filozoficznych i teologicznych 
kontrowersjach angielskiej scholastyki. Wywarł też poważny wpływ  
na poglądy niektórych wybitnych myślicieli, którzy działali w Paryżu. 
Do nich należą augustianie Grzegorz z Rimini i Alfons Vargas oraz cy
stersi Jan z Mirecourt i Piotr Ceffons. Był też wielkim  autorytetem na
ukowym dla Henryka Tottinga z Oyta, Piotra d’Ailly i P.iotra z Kandii, 
późniejszego papieża Aleksandra V. Należy dodać, że poprzez Henry
ka Tottinga poznano poglądy Adama z Wodeham także w e wschod
niej Europie, najpierw w  głównych szkołach erfurckich a później na 
uniwersytetach w  Pradze i Wiedniu. Na Uniwersytecie Praskim za
poznali się z jego zapatrywaniami filozoficznymi i teologicznymi tak
że niektórzy polscy studenci, którzy przenieśli je na Uniwersytet Kra
kowski na początku X V wieku.

Dr R. Wood, wydając Lectura secunda  Adama z Wodeham, musiał 
krytycznie ustosunkować się do zapatrywań innych historyków teo
logii na temat chronologicznej kolejności jego trzech redakcji komen
tarza do Sentencji Piotra Lombarda. Wydaje się, że R. Wood przeko
nywująco udowodnił, iż Lectura Norwicensis, czyli Lectura secunda  
jest w łaśnie drugą redakcją komentarza Adama z Wodeham do S en 
tenc ji Piotra Lombarda (s. 32*—35*). Tym samym odstąpił on od 
współcześnie lansowanych zapatrywań prof. W. Courtenay’a, a przy
jął pochodzące z 1937 roku ustalenie polskiego m ediewisty K. Michal
skiego (por. Le problèm e de la volonté  à Oxford et à Paris).

Omawiana edycja Lectura secunda  Adama z Wodeham opiera się 
na rękopisie z Cambridge, Conville and Caius 281, f. 105—250 (s. 8*, 
39*). Ten przekaz rękopiśmienny nie jest ani autografem, ani pier- 
wopisem. Jest to jednak jedyny znany rękopis tego dzieła. Od po
wstania omawianego dzieła aż do sporządzenia jego kopii upłynęło 
więc około 45 lat. W tej sytuacji trudno coś powiedzieć, na ile znana 
wersja rękopiśmienna oddaje pierwotną redakcję Adama z Wodeham. 
R. Wood, przedstawiając swoją metodę edytorską (s. 46*—49*), stwier
dził, że w  pierwszym rzędzie dążył do wiernego odtworzenia tekstu 
przekazu rękopiśmiennego przyjętego za podstawę edycji i że tylko 
w  wątpliwych przypadkach uciekał się do świadectw pomocniczych, 
które Adam z Wodeham zacytował w  Lectura secunda, lub które prze



ją ł z trzeciej redakcji swego kom entarza do Sen tencji P io tra  Lom 
barde. Mimo to W ydawca nie zdołał rozwiązać wszystkich w ątpliw ości, 
k tó re  dotyczą zwłaszcza identycznie skracanych przez kopistę słów.

Je s t zrozumiałe, że przy edycji tekstu  opartej tylko na jednym  rę 
kopisie b rak  bardziej rozbudow anego ap ara tu  krytycznego.

W iele czasu W ydawcy zajęło w szakże sporządzenie ap a ra tu  h isto 
rycznego. Je s t on stosunkowo dosyć obszerny. W ydaje m i się, że jest 
też dobrze opracowany.

W w ydanym  tekście kom entarza A dam a z W odeham  do pierw szej 
księgi Sentencji P io tra  L om brada R. Wood w prow adził w iele tytułów  
i podtytułów. Je st to zabieg godny pochwały, gdyż u ła tw ia ją  one czy
telnikow i lepszą i  szybszą orien tację w  obszernym  tekście. Adam  
z W odeham, podobnie jak  niektórzy p rzedstaw ic ie li szkoły francisz
kańskiej z początku XIV wieku, np. Jan  Duns Szkot, W ilhelm 
z O ckham  i W alter C hatton nap isał bardzo obszerny prolog w  swoim 
kom entarzu  do pierw szej księgi Sentencji. Taki prolog m ożna by n a 
zwać też w ykładem  w stępnym , k tóry  stanow ił form alny fak t uzyska
n ia  stopnia bakałarza-sen tencjariusza teologii. W ykład w stępny sk ła
dał się zazwyczaj i przynajm niej z trzech członów: pochw ały teologii, 
przedstaw ionej kw estii do dyskusji i' podziękow ania złożonego zw ła
szcza profesorom  teologii. W odniesieniu do tego tekstu  A dam a z W o
deham  R. Wood użył jednak  słowa „prolog”, co je st o tyle uzasad
nione, że chodzi tu ta j o książkę przeznaczoną do lektury , a nie o tra k 
ta t szkolny. O m aw iany prolog składa się tylko z dwóch zasadniczych 
części, tj. z collatio i sześciu kw estii. Użycie słowa „collatio”, które 
w prow adził WyHawca, nie w ydaje się zupełnie trafne. Zgodnie z u trw a
loną średniow ieczną tradycją  w łaściwsze byłoby użycie te rm inu  „re- 
com m endatio theologiae”. Byłoby to też zgodne z zaw artością treścio
w ą tej części prologu, mówiąc popraw niej, w ykładu wstępnego. P o
chw ała teologii odbyw ała się na podstaw ie tekstu  zaczerpniętego 
z P ism a św. A dam  z W odeham  oparł się n a  w ersecie z Genesis, 5,1: 
„Hic est liber generationis A dam ”.

A nalizując Lectura secunda in  prim um  librum  „Sententiarum ” pod 
w zględem  treści, trzeba nadm ienić, że w  kw estiach prologu i w  p ierw 
szych zagadnieniach pierw szej księgi kom entarza do Sentencji P io tra  
L om barda w ystępuje w iele interesującego m ateria łu  z teorii poznania, 
m etodologii n auk  i  teorii nauki. U przednie rozpatrzenie tych rozw ią
zań u ła tw ia znacznie zrozum ieć dogłębniej w ażne zagadnienia teolo
giczne.

Dr R. Wood i d r G. Gal, w ydając obszerną Lectura secunda in  li
brum  prim um  „Sententiarum ” A dam a z W odeham , nie tylko u ra to 
w ali od ew entualnej zupełnej zagłady unikatow y tekst rękopiśm ien
ny, lecz także w ydali in teresujący tekst, k tóry  zain teresu je nie tylko 
historyków  teologii, lecz także specjalistów  z innych dziedzin wiedzy, 
zwłaszcza zaś historyków  filozofii średniow iecznej. Należy żywić n a 
dzieję, że dotychczasowe przyczynki n a  ten tem at zostaną niebaw em  
zastąpione m onografiam i. O ile W ydawcom  tego dzieła A dam a z W o
deham  należą się słowa uznania za sta rann ie  w ykonaną edycję tekstu, 
o tyle pod adresem  F ranciscan In stitu te  Publications należy skierować 
w yrazy wdzięczności za w ydrukow anie na znakom itym  poziomie tej 
książki. Dzięki tem u w ydana Lectura secunda in  librum  prim um  
,.Sen ten tiarum ” A dam a z W odeham  znajdzie szersze grono czytelni
ków. Pod tym  względem  edycja obecna bow iem  przewyższa znacznie



w ydanie parysk ie Ja n a  M ajora z 1512 roku pt. A dam  Goddam  „Super 
qu attu o r libros ''S en ten tia rum ’’”. Być może, że obecne w ydanie przy
czyni się też do odnalezienia Lectura Londoniensis.

M ieczysław  M arkow ski

Stefan Swieżawski, Eklezjologia późnośredniow ieczna na rozdrożu, 
K raków : Polskie Tow arzystwo Teologiczne, 1990 (druk: 1991), 224
stron (=  S tud ia do dziejów  W ydziału Teologicznego U niw ersytetu  J a 

giellońskiego, tom  1).

P apieska A kadem ia Teologiczna w  K rakow ie, chcąc uczcić 600-lecie 
w ydania bu lli papieskiej (Exim iae devotionis affectus, 11.01.1397) ze
zw alającej na założenie W ydziału Teologicznego w  K rakow ie, zapo
czątkow ała specjalną serię jubileuszow ą Studia  do dziejów  W ydziału  
Teologicznego U niw ersytetu  Jagiellońskiego. Zainaugurow ała ją  książ
k a  prof, d ra  hab. d ra  h.c. S tefana Swieżawskiego pt. Eklezjologia  
późnośredniow ieczna na rozdrożu (De ecćlesiologiae saeculo X V  excu l
tae fa tis  perlexis), k tó ra  ukazała się w  druku  w  1991 roku.

Już sam  ty tu ł om aw ianej książki je s t w ielce obiecujący, a naw et 
w ręcz fascynujący. S ugeruje on bow iem  przypuszczenie, że prof. Swie
żaw ski nie ograniczył się tylko do re jestrac ji i prezentacji faktów  h i
storycznych z zakresu dziejów  późnośredniowiecznego Kościoła, lecz 
że n a  w ybranych zagadnieniach z bogatej i złożonej problem atyki ekle
zjologicznej późnego średniow iecza s ta ra ł się ukazać genezę, rozwój 
i przem iany new ralgicznych w ątków  z duchowych dziejów  łacińskiej 
Europy w  zawiłym  okresie dziejowym. Sam  A utor m ówi o tym  w y
raźn ie w  Posłowiu  (s. 206) : „Celem tej książki nie jest ferow anie w y
roków na zaw iłe koleje przem ian i napięć teoretycznych i prak tycz
nych, rozgryw ających się w  łonie Kościoła i całej łacińskiej Europy 
na przełom ie dwóch epok, średniow iecza i nowożytności ; n ie chodzi 
o to, by szukać w innych i tropić błędy, lecz raczej o możliwie w n i
kliw e i w szechstronne zrozum ienie tych procesów, których znaczenie 
było bardzo duże, nie tylko od strony dziejów  Kościoła, lecz rów nież 
z uw agi na dzieje teologii i filozofii w  tej tak  bardzo zawiłej chwili 
dziejowej. To, co się wówczas rozgryw ało na tym  odcinku, m iało de
cydujący w pływ  na oblicze duchowe nowożytnej Europy, a  oddziały
w anie tych XV-to, czy X V I-to-w iecznych faktów  sięga n iew ątpliw ie 
samego rdzenia w ielu przem ian, k tóre dokonują się dziś, w  naszych 
oczach”. Z powyższego tekstu, jak  i z treści książki w ynika, że A utor 
położył główny nacisk:
1) na zrozum ienie zawiłych procesów, a n ie  n a  system atyczny w y
k ład  późnośredniow iecznej eklezjologii;
2) n a  ukazanie toku duchowych przem ian n ie tylko w aspekcie h i
storii Kościoła, lecz także w kontekście dziejów  życia umysłowego, 
zwłaszcza teologii i filozofii, badanej epoki;
3) na szukanie związków między dążeniam i koncyliarystów  XV w ie
ku a odnow ą posoborową dzisiejszych czasów.

Tak u ję ta  książka z jednej strony rozpoczyna now ą serię jubileuszo
w ą, a z drugiej strony m a stanow ić dokończenie m onum entalnych 
dziejów  filozofii XV wieku. Zespół redakcyjny uw ażał bowiem, że


