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Pan Mgr Michał Zembrzuski ukończył studia teologiczne i 

studia filozoficzne na naszym Uniwersytecie w 2006 roku. Tytuł 

zawodowy magistra teologii uzyskał na podstawie pracy pt. 

Summa contra gentiles św. Tomasza z Akwinu jako demonstratio 

veritatis christianae. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. 

Henryk Seweryniak. Magisterium z filozofii, przygotowane pod 

moim kierunkiem, dotyczyło Pamięci jako zmysłowej władzy 

poznawczej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Za to ostatnie 

magisterium, mgr Zembrzuski otrzymał Złotą Nagrodę im. 

Profesora Mieczysława Gogacza. 

Od 2008 r. doktorant jest asystentem w Katedrze Historii 

Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Opublikował w tym 

czasie kilkanaście różnych tekstów naukowych w tym kilka 

tłumaczeń z łaciny klasycznych tekstów średniowiecznych (np. 

Tomasza z Akwinu i Izydora z Sewilli). Uczestniczył czynnie w 

kilku ważnych konferencjach naukowych. Jest współredaktorem 

dwóch pierwszych tomów wznowionych Opera Philosophorum Medi 

Aevi. 

Rozprawę doktorską, pt. Koncepcja zmysłów wewnętrznych w 

teorii poznania św. Tomasza z Akwinu, mgr Michał Zembrzuski 

poświęcił wydobyciu z różnych tekstów św. Tomasza jego 

koncepcji poznania zmysłowego. Tę starannie zrekonstruowaną 

teorię, ukazał w jej rozwoju w myśli Akwinaty na tle 

platońskiej i arystotelesowskiej tradycji filozoficznej i 

skonfrontował z obrazem tomistycznej teorii poznania 

zmysłowego, jaki możemy znaleźć u przedstawicieli różnych 

odmian tomizmu (Wolfson, Black, Klubertanz, Mercier, Siwek, 

Krąpiec). Pozwoliło to na zarysowanie metafizycznej i 

teoriopoznawczej perspektywy dla Tomaszowej koncepcji zmysłów 

wewnętrznych. 



Do najważniejszych osiągnięć rozprawy doktorskiej Michała 

Zembrzuskiego zaliczam: 

1)wykazanie, że teoria poznania św. Tomasza z Akwinu 

zawiera wyjątkową zarówno pod względem historycznym jak i 

teoriopoznawczym koncepcję zmysłów wewnętrznych, 

2)nakreślenie jej aktualnych perspektyw metafizycznych i 

teoriopoznawczych, 

3) spójne zarysowanie problemu doskonalenia zmysłowych 

władz poznawczych (w pewnej dyskusji z Woronieckim i Gogaczem) 

co ma także znaczenie w dydaktyce i pedagogice, 

4) naświetlenie problematyki prawdy i fałszu w poznaniu 

zmysłowym, 

5) wytropienie w tekstach i zinterpretowanie problemu 

intelektu biernego. 

Poczynione ustalenia w dużym stopniu zawdzięczają swoje 

powstanie starannemu zbadaniu przez doktoranta, tradycji 

filozoficznych, z którym przyszło zmierzać się św. Tomaszowi. 

Kluczowe znaczenie dla tych tradycji miała filozofia arabska, 

która była próbą syntezy platonizmu i arystotelizmu, i 

stanowiła bezpośrednie zaplecze intelektualne dla uczonych 

europejskich w XIII wieku. Skonfrontowanie tekstów Tomasza z 

Akwinu z arabskimi komentarzami do Arystotelesa pozwoliło 

Autorowi lepiej wniknąć w istotę ustaleń Akwinaty. Można 

powiedzieć, że tymi zabiegami badawczymi mgr Zembrzuski 

nawiązuje bezpośrednio do badań i doniosłych ustaleń prof. 

Mieczysława Gogacza, przez co również wnosi swój wkład w 

zapoczątkowany przez Profesora tomizm konsekwentny. 

Należy więc podkreślić, że praca mgra Michała Zembrzuskiego 

przynosi opracowanie tematu ważnego dla historii tomizmu oraz 

ważnego także dla współcześnie uprawianej tomistycznej 

filozofii poznania. 
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