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Recenzja
Tomasz z Akwinu, Komentarz „O pamięci
i przypominaniu”, przekład i opracowanie
Michał Zembrzuski, w: Opera philosophorum
medii aevii. Textus et studia, t. 13, Warszawa
2012

W serii Opera philosophorum medii aevii. w tradycji filozoficznej od czasów PlatoTextus et studia wydawanej przez Kate- na do Tomasza z Akwinu. Druga część
drę Historii Filozofii Starożytnej i Śre- to dwujęzyczny komentarz do traktatu
dniowiecznej Uniwersytetu Kardynała O pamięci i przypominaniu. Celem główStefana Wyszyńskiego ukazał się w to- nym, jaki wyznacza sobie autor przekłamie trzynastym przekład, wraz z obszer- du i opracowania jest w pewien sposób
nym opracowaniem, komentarza Toma- zrehabilitowanie filozofii średniowieczsza z Akwinu do traktatu Arystotelesa nej i jej wkładu w budowę koncepcji paO pamięci i przypominaniu, autorstwa mięci, ze szczególnym uwzględnianiem
Michała Zembrzuskiego.
myśli samego Akwinaty. W związku
Publikacja podzielona jest na dwie z powyższym, autor czuje się zobowiączęści. Pierwsza, która składa się z pię- zany uczynić obszerny komentarz (200
ciu rozdziałów i podsumowania, stano- stron, co stanowi 2/3 objętości całej puwi obszerne wprowadzenie do proble- blikacji) do samego Komentarza. W pomatyki pamięci i przypominania szczególnych rozdziałach M. ZembrzuDr Dawid Lipski, filozof - mediewista, związany z Katedrą Histori i Filozofii Starożytnej
i Średniowiecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracuje jako
nauczyciel etyki i filozofii w warszawskich szkołach średnich, członek redakcji czasopism „Pro
Fide, Rege et Lege” oraz „Rocznika Tomistycznego”.
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Dawid Lipski

ski chce dokonać pełnej rekonstrukcji wszystkim rozpatrywać w powiązaniu
koncepcji pamięci, jaką znajdujemy z koncepcją samej duszy. Konsekwencją
w poglądach Doktora Anielskiego.
tego zaś jest ujmowanie pamięci zarówPierwszy rozdział pracy wyodrębnia no jako władzy zmysłowej (spostrzeżenia),
dwie tradycje filozoficzne odnoszące jak i władzy intelektualnej (wyobrażenia).
się do problematyki pamięci. Pierwsza –
Z książki dowiadujemy się, że Awiplatońska, ze szczególnym uwzględnie- cenna wyróżnił pięć zmysłów wspólnych,
niem św. Augustyna, oraz druga – Awerroes zaś cztery. Wydaje się jednak,
arystotelesowska, wraz z arabskimi ko- że analizy odnoszące się do arabskich fimentarzami i wkładem Alberta Wiel- lozofów mogłyby być nieco skrócone,
kiego. Takie przedstawienie problema- zważywszy, iż tematyka publikacji ma
tyki nie ma być tak zwanym rysem hi- za cel analizę kwestii pamięci i przypostorycznym, ale raczej – jak postulował minania u Tomasza z Akwinu, a nie
Étienne Gilson – ma za zadanie służyć omawianie władz wewnętrznych.
lepszemu zrozumieniu problematyki paNie do końca jasna jest struktura drumięci jako idei filozoficznej.
giego rozdziału. Autor we wstępie do
Autor w pierwszej części, podejmując niego z jednej strony sugeruje, że proproblematykę pamięci i przypominania, blematyka pamięci w tekstach Tomasza
rozważa kwestie słynnej anamnezy jest zależna od „dojrzałości intelektualzawartej w dialogach Platona. Wskazu- nej” Akwinaty i tekstów, do których miał
je, że poznanie u Platona dokonuje się dostęp. Takie przedstawienie sprawy suprzez przypominanie sobie, ale zastrze- geruje wykład chronologiczny tekstów
ga – i słusznie – że samej anamnezy nie Tomasza na temat pamięci (tak też ma
należy utożsamiać z poznaniem (praw- to miejsce w publikacji). Z drugiej strodziwym). Anamneza dotyczy pewnego ny, autor wskazuje, że na bazie poszczesposobu uczenia, poznanie zaś jest bez- gólnych dzieł można dostrzec ujęcie papośrednim wynikiem dialektyki. Michał mięci ze względu na odniesienia
Zembrzuski wyraża również swoje augustyńskie, arabskie czy ujęcie pamięstanowisko w kwestii, czy święty Augu- ci sensu stricto. Ten zaś aspekt realizuje
styn przejmuje platońską koncepcję się wyłącznie poza chronologią powstaanamnezy.
wania dzieł Tomasza. Wydaje się rówTradycja arystotelesowska – w opozy- nież, że można byłoby zrezygnować
cji do platońskiej – miałaby łączyć z ogólnych wprowadzeń do omawianych
pamięć i przy pominanie przede dzieł Tomasza, a odnoszących się do ich
wszystkim z władzami zmysłowymi zawartości treściowej czy wreszcie samej
(bardziej lub mniej dowartościowując struktury. Sama zaś zawartość tego rozrolę intelektu). Wydaje się, że kluczem działu wyczerpuje jego zamierzony cel.
do odróżnienia jednej tradycji od drugiej
Można stwierdzić, że trzeci rozdział,
jest, dla autora, kwestia utożsamiania obok samego tłumaczenia, stanowi najbądź odróżniania duszy od jej władz. bardziej wartościową część pracy. Autor
Jednak, jak wskazuje autor, koncepcję słusznie odnosi w nim dość wąską propamięci u Arystotelesa należy przede blematykę pamięci i przypominania u To408
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masza z Akwinu do całości problematy- erudycja w tekście, analiza głównego i poki władz poznawczych jako takich. bocznych tematów, struktura kwestii).
Michał Zembrzuski wskazuje, jak nale- Tę właśnie metodę autor wykorzystuje
ży ujmować akt (memorari) i przedmiot w piątym rozdziale, czyniąc tym samym
pamięci (memorabilia) u Akwinaty, jak szerokie wprowadzenie do problematyrównież wskazuje na istotne powiązanie ki pamięci i przypominania w komenpamięci z zagadnieniem poznania nie- towanym przez Akwinatę dziele Arywyraźnego.
stotelesa.
Przy omawianiu problematyki pamięNiewątpliwie mocną stroną tej puci autor buduje pewnego rodzaju „meta- blikacji jest zarówno potężna literatufizykę poznania” według Doktora Aniel- ra źródłowa, jak i pomocnicza odnosząskiego. Wskazuje na wiele rozróżnień ca się do podjętej tematyki. Autor starał
(np. akt władzy duszy od samej władzy, się z jednej strony wyłuskać wszelkie,
czy pamięć przedmiotu od wyobrażania najmniejsze nawet wzmianki o pamiętegoż przedmiotu), zasad (np. zasadami ci u Doktora Anielskiego, jak również
kojarzenia są podobieństwo, przeciwień- starał się dokładnie prześledzić źródło
stwo i styczność) czy też na to, że przy- tych refleksji u jego poprzedników. Sapominanie przysługuje wyłącznie lu- ma literatura cytowana obejmuje przedziom, a nie zwierzętom. W tej części szło 150 pozycji, uwzględniając najnowautor wskazuje też, że u Tomasza pamięć sze publikacje (zob. np. omówienie
jako taka (per se) jest poznawczą władzą kwestii pamięci i przypominania u Aryzmysłową, lecz w pewnym sensie (per ac- stotelesa – R. King, D. Bloch czy R. Socidens) będzie ona przynależała również rabji)
intelektowi możnościowemu.
Samo zaś tłumaczenie komentarza
Czwarty, króciutki rozdział pracy, obejmującego osiem lekcji jest solidne.
obok zasad zapamiętywania zawartych Jest to typ tłumaczenia ad litteram, któw Summa theologiae, omawia rolę pamię- ry miałby być konsekwencją dbałości
ci jako składnika cnoty roztropności. o oddanie „głosu” samemu tekstowi źróWśród dziesięciu składowych tej cnoty dłowemu, a nie tłumaczowi. Słowa uzuTomasz umieszcza pamięć na pierwszym pełniające czy wyjaśniające kontekst lub
miejscu. Staje się ona warunkiem ko- odniesienie, wprowadzone przez sameniecznym tego, co w roztropności go tłumacza, są zawsze opatrzone nanajważniejsze, czyli doboru przez inte- wiasami. Same zaś odwołania Tomasza
lekt środków do działania.
do innych dzieł opatrzone są przypisem
Oryginalności pracy tłumacza nale- często z szerokim komentarzem tłumaży upatrywać w metodzie badawczej. cza.
Autor stosuje nieznaną szerszemu gronu
Obszerność i rozbudowany charakter
badaczy metodę analizy tekstu nauko- pierwszej części publikacji, skłaniają do
wego według założeń Mieczysława Go- zapytania, czy ta część pracy nie powingacza. Łączy ona w sobie analizę histo- na stanowić samodzielnie funkcjonująryczną (data powstania, kontekst cej całości. Stanowi ona bowiem pogłęi specyfika dzieła) i filozoficzną (użyta bioną prezentację i analizę poglądów
409
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i przypominania.
Publikacja ta stanowi niewątpliwie
duży wkład w badania nad średniowiecznymi zagadnieniami teoriopoznawczy-
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mi i metafizycznymi w szerszym zakresie, a także w pogłębienie bogactwa
myśli Tomasza z Akwinu w węższym
zakresie.

