
 

Recenzja rozprawy doktorskiej  

 

Michał Zembrzuski, Koncepcja zmysłów wewn ętrznych w teorii 

poznania św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2010 /maszynopisu  

ss 247/. 

 

Rozprawa mgra Michała Zembrzuskiego składa si ę ze Wst ępu, 

pi ęciu rozdziałów (I. Źródła Tomaszowej koncepcji poznania 

przez zmysły wewn ętrzne, II. Propozycje współczesnych, uj ęć 

Tomaszowej koncepcji zmysłów wewn ętrznych, III. Rozwój 

koncepcji zmysłów wewn ętrznych w dziełach św. Tomasza z 

Akwinu, IV. Metafizyczna perspektywa zmysłów wewn ętrznych, V. 

Teoriopoznawcza perspektywa działania zmysłów wewn ętrznych), 

Zakończenia i Bibliografii. Struktura pracy zwarta i 

uzasadniona. W ka żdym rozdziale mamy "podsumowanie". Z 

Zakończenia mo żna wydoby ć nast ępuj ące tezy pracy: Tomasz z 

Akwinu daje spójn ą z całym systemem (Autor nawet mówi: 

wyj ątkow ą) koncepcj ę zmysłów wewn ętrznych uj ętych w 

perspektywie metafizycznej oraz teoriopoznawczej, w yró żnia 

cztery zmysły wewn ętrzne, daje własne - na tle poprzedników – 

uj ęcie zwi ązanej z nimi problematyki (poprzednikami tu s ą 

głównie Arystoteles, Awicenna, Aweroes, Albert Wiel ki). 

Autor pieczołowicie zebrał teksty Akwinaty dotycz ące 

omawianego tematu. Odniósł si ę do do współczesnej - polskiej i 

zagranicznej - literatury w tej sprawie. To zebrani e i 

uporz ądkowanie źródłowego materiału jest wielk ą zalet ą pracy. 

Widać te ż obycie Autora z problematyk ą metafizycz ą w ogóle 

oraz z jej aspektami historycznymi. Warsztat histor yczny 

Autora nie budzi zastrze żeń. 

Jednak że rozprawa M. Zembrzuskiego zawiera kilka usterek 

i nasuwa pewne uwagi, z których niektóre trzeba tu 

sformułowa ć. 
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I tak: 

1) Autor niekiedy wyra źnie przeciwstawia sobie u Akwinaty 

badania metafizyczne i teoriopoznawcze nad zmysłami , lecz z 

jego wywodów wida ć jasno, że to, co on nazywa teori ą poznania 

u Tomasza jest cz ęści ą metafizyki człowieka, cz ęści ą zajmuj ącą 

si ę mechanizmami ontycznymi dochodzenia przez podmiot (i jego 

władze) do poznania rzeczywisto ści i pojawiania si ę bł ędów 

poznawczych. Trzeba wyra źnie powiedzie ć, że mamy tu do 

czynienia z metafizykaln ą koncepcj ą teorii poznania. 

2) Autor korzysta z tłumaczenia Swie żawskiego, lecz nie idzie 

za jego propozycj ą oddania "intentio" przez "uj ęcie". Szkoda, 

że nie zatrzymał si ę nad t ą wa żną spraw ą, a przypis na s. 39 

nie wystarcza. Nie mo żna te ż po prostu powiedzie ć, i ż u 

Akwinaty nie ma czego ś takiego jak byt intencjonalny (s. 159), 

skoro mówi o "esse intentionale". Czytelnik musi so bie pewne 

rzeczy domy śle ć albo mo że by ć zdezorientowany. 

3) Relacje miedzy wyobra źni ą, wyobra żeniem a innymi zmysłami 

(czy odpowiednimi władzami) nie s ą do ko ńca wyja śnione. 

Nic dziwnego, skoro i u Tomasza w tej sprawie mo żna dostrzec 

niedopowiedzenia, co prowadziło pó źniejszych scholastyków (np. 

Jana od św. Tomasza) do pewnych rozró żnie ń. Te sprawy 

wymagałyby wnikliwej analizy. 

4) Trzymaj ąc si ę przyj ętych i przez Zembrzuskiego definicji, 

nie mo żna powiedzie ć - za Gogaczem - że bł ąd jest łagodn ą 

postaci ą fałszu (s. 226). Wzi ęcie fałszu za prawd ę nie jest 

postaci ą fałszu, lecz drog ą, na jakiej fałsz pojawia si ę w 

naszym poznaniu. 

Przy okazji: cytuj ąc z atencj ą wypowiedzi M.Gogacza na s. 194, 

Autor nie zauwa żył, że mi ędzy nimi (dosławnie wzi ętymi) rysuje 

si ę sprzeczno ść. 
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5) Szkoda, że Autor nie zatrzymał si ę nad tekstem z De 

Veritate I 11 (lubelskie wydanie s.105)wa żnym na temat 

przedmiotu poznania zmysłowego. 

6) Nie rozumiem, dlaczego na s. 236 Autor pisze, że u Tomasza 

"nie mo żna poda ć jednoznacznej liczby zmysłów wewn ętrznych" 

oraz że "okre ślenia władz /zmysłów wewn ętrznych/ oraz ich 

liczba ... maj ą charakter analogiczny"? 

Pewne sformułowania (np. ss 16, 38, 63, 87) mo żna 

potraktowa ć b ądź jako potkni ęcia j ęzykowe, b ądź niedokładno ści 

wynikaj ące z po śpiechu(np. pomieszanie form poznania z ich 

przedmiotami). Mo żna te ż wytkn ąć niewykorzystanie pewnych 

pozycji polskich i obcych. 

Bior ąc pod uwag ę wymienione wy żej, niew ątpliwe zalety 

pracy ,mog ę stwierdzi ć, i ż spełnia ona wymagania stawiana 

rozprawie doktorskiej i jest dobr ą podstaw ą do podj ęcia 

dalszych etapów przewodu doktorskiego. 
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