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Recenzja
Michał Zembrzuski, Od zmysłu wspólnego do 
pamięci i przypominania. Koncepcja zmysłów 
wewnętrznych w teorii poznania św. Tomasza 

z Akwinu, Wydawnictwo Campidoglio, 
Warszawa 2015, stron 324.

Michał Zembrzuski poświęcił swoja 
książkę wydobyciu z różnych tekstów św. 
Tomasza jego koncepcji poznania zmy-
słowego. Tę starannie zrekonstruowaną 
teorię ukazał w jej rozwoju w myśli 
Akwinaty oraz na tle platońskiej i ary-
stotelesowskiej tradycji filozoficznej, a na-
stępnie skonfrontował z obrazem tomi-
stycznej teorii poznania zmysłowego, 
jaki możemy znaleźć u przedstawicieli 
różnych odmian tomizmu (Wolfson, 
Black, Klubertanz, Mercier, Siwek, Krą-
piec, Gogacz). Pozwoliło to na zaryso-
wanie metafizycznej i teoriopoznawczej 
perspektywy dla Tomaszowej koncepcji 
zmysłów wewnętrznych.

Lektura książki daje możliwość dość 
dokładnego prześledzenia dziejów pro-

blemu poznania zmysłowego od począt-
ku – jak słusznie podkreśla M. Zem-
brzuski – uwikłanego w metafizykę  
i wprost zależnego od teorii człowieka. 
Tym można wyjaśnić, dlaczego w tra-
dycji platońskiej, a potem neoplatoń-
skiej i Augustyńskiej, nie wypracowa-
no zbyt bogatej teorii poznania 
zmysłowego – po prostu nie była ona 
potrzebna, skoro poznanie zmysłowe 
właściwie nie było nawet poznaniem 
(ἐπιστήμη [episteme]), lecz co najwyżej 
mniemaniem (δόξα [doksa]) i miało wy-
łącznie znaczenie praktyczne dla życia 
i funkcjonowania na ziemi. Nie dostar-
czało żadnej cennej wiedzy (γνῶσις 
[gnosis]). Inaczej rzecz się jawiła w fi-
lozofii Arystotelesa i wyznaczonej przez 

Prof. dr hab Artur Andrzejuk , kieruje Katedrą Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej 
na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
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niego tradycji, gdzie człowiek był du-
chowo-cielesną jednością, a nabywanie 
wiedzy – procesem zmysłowo-umysło-
wego poznawania. W tej sytuacji zmy-
sły wewnętrznie, przygotowujące swo-
iście przedmiot poznania dla intelektu, 
domagały się dokładnego ujęcia i zana-
lizowania. Podobnie w filozofii arab-
skiej, gdzie poznawcze oddziaływanie 
oddzielonego intelektu było przyjmo-
wane przez władze poznawcze znajdu-
jące się w człowieku. Arabowie – szcze-
gólnie Awicenna i Awerroes, choć 
każdy z nich w inny sposób – wypraco-
wali rozwiniętą koncepcję zmysłów we-
wnętrznych, przejętą w XIII wieku 
przez łacińskie średniowiecze. Michał 
Zembrzuski dokładniej omawia ujęcie 
Alberta Wielkiego jako bezpośrednie-
go nauczyciela Tomasza z Akwinu. Te 
dane historyczne – obok ujęć współcze-
snych, kształtujących dziś nasze myśle-
nie o zmysłach wewnętrznych – stano-
wią w książce tło dla ukazania ujęć 
Akwinaty. Należy dodać, że rozwój pro-
blematyki zmysłów wewnętrznych koń-
czy się, zdaniem M. Zembrzuskiego, 
właściwie na Tomaszu z Akwinu. Jesz-
cze niektórzy poźniejsi scholastycy sze-
rzej omawiają poznanie zmysłowe i dzia-
łanie zmysłów wewnętrznych, ale 
w nowożytności, za sprawą Locke’a, 
a szczególnie Comte’a nastąpił całko-
wity zwrot w tej dziedzinie do stano-
wiska św. Augustyna, kontynuującego 
tradycję platońską.

Michał Zembrzuski przeprowadził 
rekonstrukcję teorii zmysłów wewnętrz-
nych w nauce Tomasza na podstawie je-
go tekstów, uporządkowanych 
chronologicznie. Pierwszym wnioskiem 
tej pracy jest konstatacja, że Akwinata 

głosił przez cały okres swej aktywności 
pisarskiej tę samą koncepcję zmysłów 
wewnętrznych i tylko niuansował różne 
problemy ze względu na zagadnienie, ja-
kie podejmował, lub je rozwijał w kie-
runku wyznaczonym przez tematy po-
dejmowanych analiz. I wprawdzie 
stosowny rozdział w książce Zembrzu-
skiego nosi tytuł Rozwój koncepcji zmy-
słów wewnętrznych w dziełach św. Toma-
sza z Akwinu, to jednak sam Autor 
podkreśla, że „rozwój” ten „nie polega 
na przyjmowaniu innych poglądów (...) 
i rezygnacji z tych, które wyraził na po-
czątku swej twórczości” i dodaje, że 
zmiany polegają na podejmowaniu przez 
Tomasza różnych „kontekstów, dopowie-
dzeń i doprecyzowań” (s. 175). Dla peł-
ności obrazu podajmy, że w książce ana-
l i z owa ne  s ą  u j ę c i a  zmy s łów 
wewnętrznych, wydobyte z następują-
cych tekstów Awinaty: W Scriptum su-
per libros Sententiarum Michał Zembrzu-
ski znajduje wykład praktycznego 
aspektu działania zmysłów wewnętrz-
nych. Z Summa contra gentiles wydoby-
wa intersującą dyskusję Tomasza z uję-
ciem zmysłów wewnętrznych w filozofii 
arabskiej, szczególnie u Awicenny i kry-
tykującego go Awerroesa. Natomiast za-
kwestionowanie augustyńskiego utożsa-
mienia duszy i jej władz znajduje się 
w Quaestio disputata De anima. W Sen-
tentia libri De anima znajdują się dopre-
cyzowania przedmiotów poszczególnych 
zmysłów wewnętrznych, natomiast wła-
ściwy wykład problemu zmysłów we-
wnętrznych zawarty jest w pars prima 
Summa Theologiae. 

W wyniku przeprowadzonych badań 
Michał Zembrzuski przyjmuje, że św. 
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Tomasz wyróżnia cztery zmysły we-
wnętrzne: 

1) zmysł wspólny (sensus communis); 
2) wyobraźnia (imaginatio) spełniają-

ca akt phantasia; 
3) władza oceny w zwierzętach (vis 

aestimativa) i władza osądu myślowego 
lub rozum szczegółowy w człowieku (vis 
cogitativa sive ratio particularis)1;

4) pamięć wraz z aktem przypomina-
nia (memoria et reminiscentia). 

Podkreśla przy tym, że jest to lista 
zmysłów wewnętrznych, która znajduje 
się w Summa Theologiae oraz w Quaestio 
disputata de anima. Odnosząc się do wy-
powiedzi Tomasza, w których mówi on 
o trzech zmysłach wewnętrznych lub na-
wet tylko jednym, uważa, że nie uchy-
lają one przedstawionego katalogu, gdyż 

„określenia tych władz oraz ich liczba 
w koncepcji zmysłów wewnętrznych 
u Akwinaty mają charakter analogicz-
ny” (s. 311), co – jak się wydaje – ma 

oznaczać, że Akwinata korzysta w róż-
nych swoich tekstach z takiego segmen-
tu swojej teorii zmysłów wewnętrznych, 
jaki jest w danej sprawie potrzebny z punk-
tu widzenia podejmowanej problematy-
ki. Niewątpliwie bowiem zarówno w Su-
mie teologii, jak i w Kwestii dyskutowanej 
o duszy temat zmysłów podejmowany jest 
wprost, jako zagadnienie antropologicz-
ne, a nie przy okazji podejmowania in-
nych zagadnień, dla których temat zmy-
słów i poznania zmysłowego jest 
akcydentalny.

Wydobytą z tekstów Tomasza i sta-
rannie zrekonstruowaną koncepcję zmy-
słów wewnętrznych M. Zembrzuski  
referuje w dwóch aspektach: metafizycz-
nym i teoriopoznawczym. Takie ujęcie 
zagadnienia stanowi twórcze i inspiru-
jące podejście do danych historyczno-fi-
lozoficznych. Stanowi to zarazem prze-
kroczenie historii filozofii w kierunku 
tomistycznej filozofii poznania. W ra-

1 Termin vis cogitativa dosłownie należałoby przetłumaczyć „władza myślenia”, gdyż podstawowym 
znaczeniem słowa cogitatio jest „myślenie” (a inne jego znaczenia, jak „zastanawianie się”, 

„mniemanie” czy nawet „zamiar” i „ postanowienie” wiążą się mniej lub bardziej z myśleniem). 
Jednakże rzadko ktoś decyduje się na taki dosłowny przekład w obawie przed skojarzeniem vis 
cogitativa z intelektem – w antropologii św. Tomasza jest to bowiem władza zmysłowa. Dlatego 
tłumacze i interpretatorzy decydują się na przekład opisowy. I tak vis cogitativa to: „rozum 
partykularny” lub „rozum szczegółowy” (M. A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, Lublin 1996, s. 
101 oraz tenże, Realizm ludzkiego poznania, wyd. 2, Lublin 1995, s. 448; jest to więc raczej przekład 
terminu ratio particularis, który u św. Tomasza występuje jako synonim vis cogitativa – vis cogitativa 
jednak, a nie ratio particularis, jest u niego terminem podstawowym); „władza osądu myślowego” 
(S. Swieżawski w: Święty Tomasz Akwinu, Traktat o człowieku. Summa teologii I, 75-80, przekł. 
i oprac. S. Swieżawski, wyd. 2 Kęty 2000, s. 255); „władza osadu rozumowego”, „instynkt ludzki” 
(P. Bełch w: Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 6, Człowiek, tłum. P. Bełch, Londyn 1980, 
s.103); „zmysłowa władza konkretnego osądu” (M. Gogacz, Szkice o kulturze, Kraków – Warszawa/
Struga 1985, s. 81nn). Widać wyraźnie, że Michał Zembrzuski opowiedział się za starszą tradycją 
translatorską, wyznaczoną przez Stefana Swieżawskiego jego tłumaczeniem traktatu o człowieku 
z Sumy teologii. Wydaje się jednak, że wraz z doprecyzowaniem ujęcia wyobraźni i jej działań, 
także w nieco innym świetle, niż znamy to z dotychczasowych interpretacji, jawi się vis cogitativa. 
Może wiec warto – wraz z precyzyjniejszym jej ujęciem – zacząć stosować precyzyjniejszy przekład: 

„władza myślenia”. Zwłaszcza że Autor dość starannie omówił w swojej książce (s. 228-240) działania 
vis cogitativa: apprehensio (ujmowanie), aestimatio (ocenianie), collatio (łączenie), discursio 
(rozumowanie) oraz cogitatio (zastanawianie się).
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mach ujęcia metafizycznego określa się 
podmioty poszczególnych władz zmy-
słowych, ich przedmioty oraz akty.  
Chodzi więc o następującą kolejność i za-
leżności: „podmiot – władza – akt – 
przedmiot” (s. 304). W ujęciu teoriopo-
znawczym bierze się pod uwagę 
współdziałanie władz zmysłowych i in-
telektualnych, problematykę sprawności 
poznawczych oraz fundamentalny pro-
blem obiektywizmu poznawczego i praw-
dy. Kolejność zagadnień w perspektywie 
teoriopoznawczej jest odwrotna niż w me-
tafizycznej, co czyni je obydwie ujęcia-
mi komplementarnymi. Ta kolejność  
zagadnień jest więc następująca: „przed-
miot – akt – władza – podmiot” (s. 304).

Do najważniejszych osiągnięć książ-
ki M. Zembrzuskiego można zaliczyć:

1) wykazanie, że teoria poznania św. 
Tomasza z Akwinu zawiera wyjątkową 
zarówno pod względem historycznym, 
jak i teoriopoznawczym koncepcję zmy-
słów wewnętrznych;

2) nakreślenie jej aktualnych perspek-
tyw metafizycznych i teoriopoznaw-
czych;

3) spójne zarysowanie problemu do-
skonalenia zmysłowych władz poznaw-
czych (w pewnej dyskusji z Woroniec-
kim i Gogaczem), co ma także znaczenie 
w dydaktyce i pedagogice;

4) naświetlenie problematyki prawdy 
i fałszu w poznaniu zmysłowym;

5) wytropienie w tekstach i zinterpre-
towanie problemu intelektu biernego.

Poczynione ustalenia w dużym stop-
niu zawdzięczają swoje powstanie sta-
rannemu zbadaniu przez Michała Zem-

brzuskiego tradycji f ilozof icznych, 
z którymi przyszło zmierzać się św. To-
maszowi. Kluczowe znaczenie dla tych 
tradycji miała filozofia arabska, która by-
ła próbą syntezy platonizmu i arystote-
lizmu i stanowiła bezpośrednie zaplecze 
intelektualne dla uczonych europejskich 
w XIII wieku. Skonfrontowanie tekstów 
Tomasza z Akwinu z arabskimi komen-
tarzami do Arystotelesa pozwoliło Au-
torowi lepiej wniknąć w istotę ustaleń 
Akwinaty. Można powiedzieć, że tymi 
zabiegami badawczymi dr Zembrzuski 
nawiązuje bezpośrednio do badań i do-
niosłych ustaleń prof. Mieczysława Go-
gacza, przez co również wnosi swój 
wkład w zapoczątkowany przez Profe-
sora tomizm konsekwentny.

Po uważnej lekturze książki Micha-
ła Zembrzuskiego jawią się tam dwa 
szczególnie ciekawe tematy, o których 
rozwinięcie warto postulować. Pierwszy 
z nich dotyczy problematyki intelektu 
biernego (intellectus passivus) w tekstach 
św. Tomasza, często utożsamianego 
przez tomistów z intelektem możnościo-
wym (intellectus possibilis). Tymczasem 
w swojej książce Autor (na s. 240-244) 
pokazuje, że Akwinata pojęcie intelek-
tu biernego skłonny był łączyć z działa-
niem władz zmysłowych, szczególnie vis 
cogitativa. Temat ten M. Zembrzuski już 
opracował i przedstawił w bardzo inte-
resującym artykule opublikowanym już 
w „Roczniku Tomistycznym”2. Drugim 
tematem, swoiście domagającym się sta-
rannego opracowania, to problem fanta-
zji czyli wyobraźni (phantasia sive ima-
ginatio), jej działania i skutków tego 

2 M. Zembrzuski, Intelekt bierny a intelekt możnościowy w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Rocznik 
Tomistyczny” 1 (2012), s. 65-84.
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działania (phantasmata). Temat ten jest 
szczególnie ważny co najmniej z dwóch 
powodów: po pierwsze w tekstach św. 
Tomasza wypowiedzi na ten temat są 
czasem trudne do jednoznacznego zin-
terpretowania, po drugie zaś, w inter-
pretacjach tomistów występują tu znacz-
ne różnice, idące często w kierunku 

„przenoszenia” kompetencji wyobraźni 
na rzecz vis cogitativa. Wydaje się na 
przykład, że kolaż różnych wrażeń, w wy-
niku którego powstaje obraz syreny lub 
kozłojelenia (τραγέλαφος – tragelafos), 
jest wynikiem działania właśnie wy-
obraźnii, a nie – jak często się pisze3 – 
vis cogitativa. 

Fakt, że lektura książki Michała 
Zembrzuskiego pobudza do myślenia, 
skłania do stawiania pytań, wywołuje 
ciekawość i domaga się opracowania dal-
szych tematów, wynikających z jej tre-
ści, dowodzi, iż podjęty temat jest inte-
resujący, opracowany został wnikliwie 
i zaprezentowany atrakcyjnie. Koniecz-
nie jednak należy podkreślić, że książ-
ka przynosi opracowanie tematu ważne-
go dla historii tomizmu oraz ważnego 
także dla współcześnie uprawianej to-
mistycznej filozofii poznania.

3 Np. A. Andrzejuk, Uczucia i sprawności . Związek uczuć i sprawności w „Summa Theologiae”  
św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2006, s. 63.
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Pierwsza część obejmuje lata 1879-1918 i zawiera omówienia następujących 
tomistów: Franciszek Gabryl, Marian Morawski, Stefan Pawlicki, Idzi Radziszewski, 
Henryk Romanowski, Piotr Semenenko i Kazimierz Wais. Druga część Słownika 
obejmuje lata 1919-1945 i omawia takie postacie jak: Michał Klepacz, Kazimierz 
Kowalski, Franciszek Kwiatkowski, Czesław Martyniak, Konstanty Józef Michalski, 
Jan Salamucha, Franciszek Sawicki, Jan Stepa, Antoni Szymański, Jacek Woroniecki, 
Aleksander Żychliński. Natomiast ostatnia część obejmująca lata 1946-1965 
przedstawia następujących filozofów: Stanisław Adamczyk, Wojciech Feliks 
Bednarski, Józef Maria Bocheński, Piotr Chojnacki, Kazimierz Kłósak, Józef Pastuszka, 
Jan Piwowarczyk, Paweł Siwek, Stefan Swieżawski, Aleksander Usowicz.
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