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VI SPOTKANIE EDYTORÓW  

Lublin, 1 paAdziernika 2011 roku 
 
Przy okazji jubileuszu 40-lecia dziaOalnoPci Instytutu Historii Kultury w Trednio-

wieczu w 2005 r. podczas „seminarium edytorskiego” zrodziOa si[ potrzeba spotka\, 
których celem b[dzie dyskusja nad zagadnieniami zwi_zanymi z edycjami Prednio-
wiecznych tekstów Oaci\skich. W Plad za „jubileuszowym seminarium” w 2007 r. 
odbyOa si[ mi[dzynarodowa konferencja przedstawicieli róanych oProdków mediewi-
stycznych z Polski i zza granicy. Od tego czasu co roku na przeOomie wrzePnia 
i paAdziernika Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana PawOa II jest gospodarzem tych 
spotka\. 1 paAdziernika 2011 r. organizatorami jua VI Spotkania Edytorów byli 
OProdek Historii Kultury w Tredniowieczu oraz Katedra Historii Filozofii w Polsce 
WydziaOu Filozofii KUL.  

Spotkanie rozpocz_O ks. prof. dr hab. StanisOaw J a n e c z e k, dziekan WydziaOu 
Filozofii KUL, wprowadzaj_c uczestników w problematyk[ tegorocznej konferencji, 
która poPwi[cona byOa tekstom r[kopiPmiennym z zakresu szeroko poj[tej logiki 
wykOadanej w Predniowieczu. PodkrePliO znaczenie tej dyscypliny dla ogólnego roz-
woju czOowieka i tworzonej przeze\ kultury intelektualnej. Nast[pnie gOos zabraO ks. 
abp prof. dr hab. StanisOaw W i e l g u s, który powiedziaO, ae „czas wszystko gOadzi 
i widae w ayciu krótk_ pami[e historyczn_ i dlatego Pw. Benedykt mawiaO: do 
nowych rzeczy naleay powoOywae nowych ludzi i nieustannie si[ za nich modlie”, 
i oddaO gOos mOodszemu pokoleniu badaczy kultury Predniowiecznej. Byli to prowa-
dz_ca caOoPe konferencji dr hab. Wanda B a j o r  oraz prelegenci: dr Magdalena 
P O o t k a  (UKSW), ks. dr MichaO M a c i o O e k  (KUL), dr hab. Hanna W o j t c z a k  
(UT), dr hab. Krystyna K r a u z e - B O a c h o w i c z  (UW). 

Pani dr Magdalena P O o t k a  swoje wyst_pienie poPwi[ciOa podejmowanemu 
w wielu tekstach logicznych zagadnieniu konsekwencji. Rozwaaania te oparOa na 
dziele Semantica moderna et antiqua secundum Johannem Versorem jako ilustracji 
póAnoPredniowiecznej dialektyki na uniwersytetach polskich, w ramach szeroko ko-
mentowanych traktatów De fallacis. Zagadnienie konsekwencji wyst[puje zarówno 
w dzieOach W. Ockhama i W. Burleya, który w swojej logice traktat o konsekwen-
cjach umiePciO na pocz_tku. Wnioskowanie sylogistyczne ma charakter semantyczny, 
gdya chodzi w nim o prawomocnoPe i prawdziwoPe. Prelegentka przypomniaOa, ae 
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Al-gazel wyró=ni@ piBC stopni prawdziwoHci; 1) prawdziwe bez wMtpienia, 2) praw-

dziwe, ale nie mo=na udowodniC, 3) prawdziwe przekonanie, „=e”, 4) prawdziwe, ale 

fa@szywe, 5) fa@szywe – poezja. W wiekach XII-XIV nastMpi@ szybki rozwój logiki, 

która by@a zwiMzana z dzie@ami Arystotelesa, ale funkcjonowa@y tak=e dzie@a spoza tej 

tradycji. Do najczBHciej dyskutowanych zagadnie^ nale=a@y: teorie terminów w@aHci-

wych; teorie sygnifikacji i supozycji; terminy synkategorematyczne a kategorema-

tyczne; natomiast teorie entymematów (Topiki) sM bezpoHrednim impulsem do teorii 

konsekwencji (u Ockhama). Teoria konsekwencji jest nowM teoriM w stosunku do 

teorii sylogizmów.  

WystMpienie ks. dra Micha@a M a c i o @ k a, zatytu@owane Zagadnienia edytorsko-

-translatorskie na podstawie przyk4adowej kwestii komentarza do Hermeneutyki 

Arystotelesa wed4ug Benedykta Hessego, sk@ada@o siB z dwóch czBHci. Pierwsza czBHC 

mia@a charakter osobistej refleksji historycznej, w której prelegent podzieli@ siB do-

Hwiadczeniami w budowaniu warsztatu historyka mediewisty i edytora, informujMc 

o @atwiejszych i trudniejszych momentach wstBpnego etapu pracy edytorskiej. W dru-

giej czBHci wystMpienia uczestnicy mogli zapoznaC siB z bardziej szczegó@owymi uwa-

gami, g@ównie terminologicznymi, dotyczMcymi wybranej kwestii z komentarza do De 

interpretatione Arystotelesa wed@ug Benedykta Hessego z Krakowa, poHwiBconej 

analizie definicji „oratio”: „Quaeritur, utrum definitio orationis sit bene posita”. Pod-

stawowym problemem wyakcentowanym podczas prelekcji by@a kwestia niejedno-

znacznoHci i niekonsekwencji w definiowaniu nawet fundamentalnych terminów. Ten 

brak precyzji wystBpuje u samego Arystotelesa i niejako z koniecznoHci musi zmie-

rzyC siB z nim edytor komentarzy do Arystotelesa, tym bardziej =e ma on w rBku tekst 

Hredniowiecznego autora, który bardzo czBsto (tak jest w przypadku Benedykta 

Hesego i innych autorów w nurcie burydanowskim – terministycznym) sam doko-

nywa@ licznych i nieraz sztucznych podzia@ów i rozró=nie^ terminologicznych. Edytor 

najczBHciej sam musi zdecydowaC, czy trzymaC siB pewnej „konsekwencji termino-

logicznej”, którM przyjmuje w treHciowej i merytorycznej analizie zagadnie^ logicz-

nych, oraz jaki obraC punkt odniesienia, jeHli chodzi o stan wiedzy prezentowany 

w podrBcznikach Hredniowiecznej logiki. Z du=ym zainteresowaniem przyjBto zapre-

zentowane przez prelegenta slajdy, które umo=liwi@y porównanie stylu pisarskiego 

autorów poszczególnych wersji komentarza. WywiMza@a siB ciekawa dyskusja doty-

czMca kolejnego, bardzo szerokiego zagadnienia edytorskiego, jakim jest kwestia 

autorstwa tekstów. 

Dr hab. Hanna W o j t c z a k  podjB@a zagadnienie recepcji Kategorii Arystotelesa 

w Hredniowiecznych uniwersytetach. Kategorie by@y wstBpnym podrBcznikiem do 

filozofii Arystotelesa. W Hredniowieczu by@o mnóstwo komentarzy Kategorii, ale 

zosta@y one zaliczone do dzie@ logicznych. By@y czytane na poczMtku studiów i ka=dy 

student z nimi siB zetknM@. Istotny w nauczaniu by@ problem, co jest przedmiotem 

kategorii – zosta@y one uznane za przedmiot logiczny, a nie realistyczny. NastBpnie 

prelegentka przedstawi@a krótki rys historyczny tego zagadnienia, poczMwszy od 
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Boecjusza, poprzez Dunsa Szkota, W. Burleya, W. Ockhama i J. Burydana. W swoim 

wystKpieniu podkreLliMa, obrazujKc to fragmentami odpisów, Re nie mamy peMnej 

wiedzy, czy Categoriae, które Burydan pisaM w swojej mModoLci, sK jego wMasnym 

dzieMem, czy – jak chce wielu – napisaM je pod okiem mistrza.  

W sesji popoMudniowej konferencji gMos zabraMa dr hab. Krystyna K r a u z e -  

B M a c h o w i c z, omawiajKc VródMa i pochodzenie komentarzy logiczno-gramatycz-

nych wedMug linii transmisyjnej ParyR – Praga – Kraków. DuRK rolW w Krakowie 

odegraMy katedry jWzykowe fundowane przez bogate osoby. W gramatyce Lrednio-

wiecznej uwidacznia siW mocno nurt spekulatywny, reprezentowany przez teksty Ars 

minor Donata oraz Pryscjan Wi3kszy i Mniejszy. W referacie podkreLlono powiKzanie 

miWdzy Lrodowiskiem uniwersyteckim a szkoMami katedralnymi i parafialnym, gdzie 

uczyli nauczyciele z Akademii, oraz MKcznoLX, jaka istniaMa miWdzy uniwersytetami.  

Druga czWLX „Spotkania Edytorów” miaMa, jak zwykle, charakter seminarium, 

podczas którego uczestnicy prezentowali stan aktualnie prowadzonych przez siebie 

bada[ i dyskutowali zwiKzane z tym problemy warsztatowe i merytoryczne. 

Dr Robert P o d k o [ s k i, który przygotowuje edycjW XIV ksiWgi Liber calculatio-

num Swinesheada, zetknKM siW z problemem, Re w róRnych odpisach zastosowano 

odmienne kolejnoLci ksiKg. ZwróciM siW do uczestników o pomoc w rozstrzygniWciu tej 

kwestii. Zaproponowano, aby zbadaM pod tym wzglWdem inkunabuMy (dr hab. J. So-

szy[ski), a takRe porównaM zaleRne od siebie rWkopisy z odpisami na pergaminie 

(dr L. Nowak) oraz zwróciM uwagW na drogW rozpowszechniania tych rWkopisów i spo-

sób ich skMadania (prof. dr hab. M. Olszewski). 

Prof. MikoMaj O l s z e w s k i  omówiM zgMoszony w ramach konkursu Narodowego 

Programu Rozwoju Humanistyki projekt pt. Opus Philosophorum Polonorum, 

zaplanowany na okres piWciu lat i realizowany przez trzydziestu wykonawców. Dwie 

trzecie projektu obejmujK teksty autorów Lredniowiecznych, ale przedmiotem bada[ 

sK równieR dzieMa autorów z czasów nowoRytnych.  

Prof. Juliusz D o m a [ s k i  poinformowaM, Re uko[czyM pracW nad dziaMem w ksiKR-

ce pt. ?acina w Polsce, poLwiWconym tzw. literaturze myLlicielskiej. Praca ta stanowi 

szeroki projekt na temat kultury Lredniowiecznej w Polsce od Mieszka I do ko[ca XV 

wieku. Ponadto Profesor zasugerowaM, Re wskazany temat nadaje siW na konferencjW, 

ze szczególnym uwzglWdnieniem postawy ludzi Lredniowiecza wobec dziedzictwa 

antycznego.  

DokonujKc podsumowania bada[ przedstawicieli oLrodków mediewistycznych 

w Polsce, naleRy podkreLliX, Re ich studia koncentrujK siW wokóM krytycznych edycji 

tekstów naukowych zarówno autorów polskich: Jan ze SMupczy, Jan z GMogowa, 

Benedykt Hesse, jak i europejskich: Piotr Lombard, Jan Burydan, Marsyliusz z In-

ghen, Augustyn z Ankony, Hildegarda z Binghen, Walter Burley, Antonius Andreae, 

Richard Kilvington. Drugim polem, majKcym na celu popularyzowanie kultury 

Lredniowiecznej, sK publikacje zawierajKce opracowania oraz tMumaczenia wybranych 

tekstów Maci[skich.  


