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(ok. 1380—przed 1430)



aweł z Worczyna zwany tak od miejscowości, z której najprawdopodobniej 
pochodził. Jest to zapewne dzisiejsze Wurzen, położone w Miśni w pobliżu 
Lipska. Pierwsze ślady jego działalności związane są z Pragą. Na początku 
XV w. studiował na tamtejszym uniwersytecie filozofię. W semestrze zimo

wym w 1403 r. zdobył stopień bakałarza sztuk wyzwolonych. Nie są znane jego losy 
do r. 1409 — być może dalej studiował filozofię w Pradze. W tym roku powrócił 
w rodzinne strony i w tymże roku otwarto Uniwersytet w Lipsku, a już w grudniu 
1409 r., będąc jednym z pierwszych studentów, wpisał się do metryki jako praski 
bakałarz artium. W tymże samym miesiącu został promowany na stopień magistra 
sztuk wyzwolonych. Paweł z Worczyna był zapewne jednym z tych studentów, którzy 
w 1409 r. dokonali w Pradze secesji i tłumnie opuścili praski uniwersytet. Od począt
ku istnienia lipskiego uniwersytetu Paweł z Worczyna był przedstawicielem nacji mi
śnieńskiej we władzach uniwersyteckich. Był członkiem komisji egzaminacyjnej Wy
działu Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Lipskiego we wrześniu 1410 r. i w lutym 
1412 r. W semestrze zimowym w 1414/15 r. być może pełnił urząd dziekana Wydzia
łu Filozoficznego. Sprawowanie przez niego tej funkcji nie znalazło jednak dotych
czas potwierdzenia w źródłach. W 1416 r. Paweł z Worczyna został inkorporowany 
w skład ciała profesorskiego Wydziału Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakow
skiego. Z faktu tego można wnosić, że przybył on do Krakowa mniej więcej dwa lata 
wcześniej. Statuty Wydziału Filozoficznego wymagały, by przed włączeniem wykła
dowcy do grona profesorów Uniwersytetu Krakowskiego odbył dwuletnią praktykę. 
Możliwe, że pracę pedagogiczną na Uniwersytecie Lipskim zaliczono mu i w Krako
wie nie musiał odbywać obowiązkowego „stażu”. 

Paweł z Worczyna przybył do Krakowa z pewnością przed 3 kwietnia 1415. 
W dniu tym bowiem zakończył pisanie komentarza do Etyki nikomachejskiej Arysto
telesa. Komentarz ten napisał pod wpływem poglądów Jana Burydana. Pod tekstem 
nie ma jego podpisu, ale zachowany rękopis tego komentarza jest napisany jego 
ręką. W pierwszych latach pobytu w Krakowie napisał komentarze do następnych 
dzieł Arystotelesa. Pisanie komentarza do Etyki zakończył 8 września 1416, a do 
Polityki w dwa tygodnie później, tj. 22 września. Komentarze do Etyki i Polityki na
pisał w formie glos marginalnych i interlinearnych. Poza częstym cytowaniem Jana 
Burydana, pod którego wpływem komentarze te powstały, cytuje Alberta Wielkiego 
oraz Henryka z Oyta. W 1417 r. napisał także komentarz do dzieła Arystotelesa 
O duszy. Tekst tej pracy zachował się w rękopisie spisanym przez studenta krakow
skiego Krystyna z Reddin. Paweł z Worczyna przy pracy nad tym komentarzem 
posiłkował się dziełami m. in. Jana Burydana, św. Tomasza z Akwinu i Alberta Wiel
kiego. Znaczenie i prestiż w krakowskim środowisku uniwersyteckim podkreśla fakt 
powierzenia mu w 1419 r. urzędu dziekana Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Jako 
dziekan Wydziału Filozoficznego zapewne wykładał Fizykę Arystotelesa, co było 
zwyczajowo domeną każdego dziekana. W jednym z rękopisów zachowały się mar
ginalne glosy, sporządzone jego ręką do komentarza Fizyki napisanego przez Jana 
Burydana. 
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Na podstawie zachowanych rękopisów można ustalić zakres działalności nauko
wej i pedagogicznej Pawła z Worczyna w czasie jego pobytu w Krakowie. W roku 
akademickim 1422/23 komentował na Wydziale Filozoficznym m.in. dzieła Arysto
telesa Parva naturalia i De generatione et corruptione. Do wykładów tych zachowały 
się rękopisy, spisane przez późniejszego profesora i rektora Uniwersytetu Krakow
skiego Mikołaja Spicymierza, w formie obszernych kwestii. W 1424 r. Paweł z Wor
czyna napisał bardzo obszerny komentarz do Etyki Arystotelesa. Komentarz ten skła
da się z 547 kwestii i jest wielokrotnie obszerniejszy niż komentowany tekst Arysto
telesa. Oparł go na dziełach Jana Burydana, Tomasza z Akwinu i Gerolda z Odonis. 
Dowodził w nim wyższości filozofii praktycznej. W komentarzach dotyczących filo
zofii moralnej Paweł z Worczyna opowiadał się za wyższością poznania praktycznego 
nad teorią.

Będąc profesorem Wydziału Filozoficznego, studiował też teologię. Przed 1421 
r. uzyskał stopień bakałarza biblijnego teologii. Dwa lata później był już bakałarzem 
formatem teologii. Około 1426 r. uzyskał najwyższy wówczas stopień naukowy — 
został doktorem teologii. Po uzyskaniu stopnia doktora teologii został profesorem 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Krakowskiego. W rękopisach zachowały się 
także prace Pawła z Worczyna z zakresu teologii. Są to kwestie do Sentencji Piotra 
Lombarda, napisane według komentarza Communis lectura Pragensis i anonimowego 
traktatu Utrum Deus gloriosas. Napisał także pięć kwestii w sprawie dyspensy od ślu
bów.

Paweł z Worczyna był zwolennikiem konkordatyzmu, co wynikało z jego kon
cepcji filozoficzno-teologicznych. Głosił w swych pracach praktycyzm, pisał o wy
raźnym oddzieleniu wiedzy przyrodzonej i wiary, etyki filozoficznej i teologii mo
ralnej. Podobnie jak większość ówczesnych teologów krakowskich, propagował 
koncepcję teologii praktycznej. Jej zwolennicy opowiadali się za nauczaniem cnotli
wego życia. Był zdania, że biskup, który łączy teorię z praktyką w swoim postępo
waniu, daje lepszy przykład życia chrześcijańskiego niż mnich kontemplujący w od
osobnieniu. Przeciwstawiał się tym samym lansowanej wówczas tzw. nowej poboż
ności. W podejściu do teologii wyżej stawiał sferę wolitywną nad poznawczą. 
W metodologii swoich prac brał przykład z najczęściej przez siebie cytowanego 
autora, tj. Jana Burydana.

Zapewne na początku lat dwudziestych XV w. Paweł z Worczyna został kanoni
kiem kolegiaty św. Floriana na Kleparzu. W 1427 r. piastował stanowisko dziekana 
tej kolegiaty, w której kanonikami byli zazwyczaj profesorzy Uniwersytetu Krakow
skiego. Ostatni źródłowy ślad jego działalności pochodzi z 1427 r. Zapewne wkrótce 
potem zmarł. Paweł z Worczyna posiadał najprawdopodobniej bardzo zasobną bi
bliotekę.
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