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Ukazanie sie˛ piatego
˛
wydania Insight 1, głównego dzieła i poniekad
˛ opus vitae
kanadyjskiego filozofa i teologa Bernarda Lonergana, jest dobra˛ okazja˛ do przypomnienia sylwetki myśliciela, który uchodzi − w opinii jego zwolenników − za Tomasza
z Akwinu naszych czasów, gdyż dokonał nowej, udanej syntezy teologii, filozofii i nauki.
Czytelnikowi polskiemu jego postać i poglady
˛ prawdopodobnie niewiele mówia,
˛ podobnie
jak pozostaje on na ogół nieznany poza waskim
˛
gronem filozofów katolickich2. Osobe˛
i poglady
˛ Lonergana rzadko również odnotowuja˛ nawet katolickie słowniki i encyklopedie, tymczasem jego entuzjaści uważaja˛ go za najważniejszego katolickiego myśliciela
XX wieku3, a Insight za najbardziej doniosłe dzieło filozoficzne naszych czasów4.
W dalszej cze˛ ści przedstawie˛ krótko nowe wydanie ksiażki,
˛
która − w odróżnieniu
od wielu innych dzieł filozoficznych − zdaje sie˛ z upływem czasu nie ulegać zapomnie-

1
Bernard J. F. L o n e r g a n. Insight. A Study of Human Understanding. Ed. by Frederick
E. Crowe and Robert M. Doran. 5th ed., rev. and aug. Toronto−Buffalo−London: published for
Lonergan Research Institute of Regis College, Toronto by University of Toronto Press 1992
ss. XXVII, 875. Collected Works of Bernard Lonergan 3.
2
Z autorów polskich nieco wie˛ cej uwagi B. Lonerganowi poświe˛ cił ostatnio B. Dembowski
(O filozofii chrześcijańskiej w Ameryce Północnej. Warszawa 1989 rozdz. 7: „B. Lonergan o podmiocie, filozofii Boga i teologii” s. 201-216).
3
Mie˛ dzy innymi dzie˛ ki takim pracom, jak Grace and Freedom: Operative Grace in the Thought
of St. Thomas Aquinas (London 1971) i Method in Theology (London 1972; Toronto 1990 − tł. pol.
A. Bronk: Metoda w teologii. Warszawa 1976).
4
Insight nie doczekało sie˛ dotychczas przekładu ani na je˛zyk niemiecki, ani na francuski.
Potencjalnych tłumaczy odstre˛czała być może obje˛ tość ksi ażki,
˛
trudna problematyka i jej specyficzna
terminologia. K. Rahner, jak głosi anegdota, który podejmował pewne inicjatywy w kierunku
przekładu ksi ażki
˛
na niemiecki, miał powiedzieć, że Lonergan jest zemst a˛ Amerykanów za
Heideggera.
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niu5. Celem moim nie jest jednak dokładne wyłożenie zawartych w Insight pogladów,
˛
a tym bardziej dyskusja z nimi, gdyż wykracza to nie tylko poza ramy zwykłej recenzji,
lecz również moje możliwości. Insight jest z wielu powodów lektura˛ trudna˛ i − pokazały
to wcześniejsze próby − każde zbyt skrótowe przedstawienie treści ksiażki
˛
rodzi wie˛ cej
6
watpliwości,
˛
niż wyjaśnia .
Chociaż zdaniem Lonergana (s. 23) „czytelnik w trakcie lektury odkryje, iż nie jest
to uczone dzieło”, badacze, którzy od wielu lat zajmuja˛ sie˛ studiowaniem Insight i którzy
poniekad
˛ „zjedli nad nim ze˛by”, stwierdzaja,
˛ że nawet po dziesiatkach
˛
lat studiów stale
jeszcze maja˛ trudności z jego rozumieniem. Dotyczy to zwłaszcza pierwszych pie˛ciu
rozdziałów, poświe˛conych matematyce i naukom przyrodniczym, których lektura może
skutecznie znieche˛cić wytrwałego nawet czytelnika. Lonergan ostrzega, że ksiażka
˛
napisana jest z pozycji ruchomego punktu widzenia (from a moving viewpoint), co oznacza,
że wcześniejsze poglady
˛ musza˛ być oceniane i interpretowane w świetle późniejszych.
Bernard F. J. Lonergan urodził sie˛ 17 grudnia 1904 r. w Buckingham, Quebec. W
1922 r. wstapił
˛
do zakonu jezuitów. Po studiach w Montrealu (Loyola College), na
Uniwersytecie Londyńskim (B. A.) i w Gregorianum (doktorat) nauczał w kolegium
L’Immaculée Conception w Montrealu, w Regis College w Toronto i na Gregorianum
w Rzymie. Wskutek poważnej choroby w 1965 r. przeszedł na emeryture˛ i wrócił do Kanady. Nadal jednak pracował naukowo, wykładajac
˛ najpierw w Regis College, a potem
na Harvardzie oraz jako visiting professor w Boston College. Zmarł 26 listopada 1984 r.
w Pickering, Ontario.
Osiem lat po jego śmierci teologiczne, filozoficzne i społeczno-ekonomiczne poglady
˛
B. Lonergana maja˛ coraz wie˛ cej zwolenników. Na świecie istnieje kilkanaście ośrodków
badań nad jego myśla,
˛ najważniejsze w Toronto i Bostonie, Montrealu, Santa Clara (Kalifornia), St. Paul (Minnesota), Sydney, Manili, Dublinie, Rzymie i Neapolu. Gromadza˛
one archiwalne prace Lonergana i inne, powstałe z jego inspiracji, wydaja˛ szereg
czasopism oraz organizuja˛ sympozja i zjazdy (workshops), na których dyskutuje sie˛ i
rozwiazuje
˛
aktualne problemy w świetle jego pomysłów 7. Atrakcyjne u Lonergana jest
bowiem to, że nie poprzestaje on na teoretycznym wyłożeniu własnych idei, lecz zaprasza
czytelnika do wspólnego ich przemyślenia i przyswojenia sobie. Podkreślajac
˛ potrzebe˛
otwarcia na rzeczywistość i drugiego człowieka, zache˛ca do niezależnego myślenia, tj.

5

O ile wiem, Insight nie było dot ad
˛ przedmiotem polskiej recenzji.
Dobrym wprowadzeniem w świat myśli Lonergana sa˛ ksi ażki
˛
H. A. Meynella: An Introduction
to the Philosophy of Bernard Lonergan. Toronto 1976, 1991 2 i The Theology of Bernard Lonergan.
Atlanta, Georgia 1986.
7
W dniach od 17-21 lipca 1991 r. w Bostonie mogłem wzi ać
˛ udział w XVIII Sympozjum
Lonerganowskim, poświe˛ conym problematyce społecznej, ekonomicznej i politycznej („Social,
Economic and Political Ecology: The Rerum Novarum Century”), obserwuj ac
˛ ludzi autentycznie zatroskanych dobrem świata i swych bliźnich, usiłuj acych
˛
realizować ścisł a˛ jedność teorii i praktyki.
Korzystam z okazji, by podzie˛ kować prof. Josephowi Flanaganowi SJ za ułatwienie mi wówczas
pobytu w Boston College.
6
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samodzielnego podejmowania zasadniczych pytań i szukania na nie własnych odpowiedzi,
by potem odpowiedzialnie działać.
Najnowsze wydanie Insight ukazało sie˛ jako trzecia pozycja w serii Collected Works
of Bernard Lonergan pod redakcja˛ wieloletniego kierownika Lonergan Research Institute w Toronto F. E. Crowe'a oraz bezpośredniego jego współpracownika i redaktora
obecnego przedsie˛wzie˛ cia R. M. Dorana, którym pomaga wielu innych konsultantów. Z
zapowiedzianych 22 tomów ukazały sie˛ dotychczas trzy: właśnie Insight jako t. 3, t. 4 −
Collection (1988) i t. 5 − Understanding and Being (1990). Serie˛ publikuje wydawnictwo
Uniwersytetu w Toronto.
Egzemplarz, którym dysponowałem, był tańszym paperbackiem, wydanym na dość grubym papierze, co w połaczeniu
˛
z liczba˛ stron (875) dało ksiażke
˛ ˛ cie˛żka˛ i niepore˛ czna˛
w lekturze8. Zwie˛kszenie obje˛ tości ksiażki
˛
spowodowały: przedmowa wydawców
(s. XV-XXVII), słownik słów oraz zwrotów łacińskich i greckich (s. 771-774), rozbudowany aparat analityczny w postaci przypisów i uwag (s. 775-801) od wydawców, doła˛
czona wybrana bibliografia prac B. Lonergana oraz spis jego wykładów na temat Insight
(s. 809-812), wreszcie rozbudowany indeks (s. 813-875).
W przedmowie wydawcy przedstawiaja˛ krótko historie˛ powstania Insight: napisania,
korekty i publikowania poszczególnych jego wydań, trudności zwiazane
˛
z obecnym opracowaniem oraz wprowadzone zmiany, ujednolicenia i poprawki. Obecne wydanie słusznie
może uchodzić za krytyczne, gdyż powstało w wyniku sczytywania i porównywania re˛kopisów B. Lonergana, maszynopisów i kopii złożonych u wydawców oraz kolejnych drukowanych wydań (pierwszego z 1957 i drugiego z 1958 r.). Jest ono głównie dziełem
R. Dorana, który odkrył w wyniku drobiazgowych porównań (informuje o tym przyp. 29
na s. XXIII) 130 różnic mie˛dzy poszczególnymi tekstami, niektóre istotne dla zrozumienia myśli B. Lonergana.
Insight składa sie˛ z 20 rozdziałów, zgrupowanych w dwu cze˛ ściach: I. „Wglad
˛ jako
czynność” (co sie˛ dzieje, kiedy poznajemy?), II. „Wglad
˛ jako poznanie” (co zostaje
poznane, kiedy poznajemy?). Rozdziały 1-13 stanowia˛ pewna˛ całość i, jak stwierdza Lonergan, „ksiażka
˛
mogłaby sie˛ na nich zakończyć”. Zakres poruszanych w niej problemów
jest zróżnicowany i rozległy, obejmujac
˛ teologie˛, filozofie˛, matematyke˛, nauki przyrodnicze (głównie fizyke˛ ), ekonomie˛, etyke˛ , psychoanalize˛ i literature˛.
Wychodzac
˛ z założenia, że czasy nasze wymagaja˛ zarówno nowej filozofii, jak i nowej
teologii, pomagajacych
˛
człowiekowi w zrozumieniu otaczajacego
˛
go świata, Lonergan
umieszcza swa˛ ksiażke
˛ ˛ na przejściu od kultury klasycznej do współczesnej. Szczególnie
wiele uwagi poświe˛ca problemowi rozwoju, zwłaszcza samorozwojowi człowieka. Widzi
świat i poznanie dynamicznie, sprzeciwiajac
˛ sie˛ każdemu myśleniu traktujacemu
˛
filozofie˛,
teologie˛ i nauke˛ statycznie. Zwalcza cztery mity czasów współczesnych: że poznanie jest
patrzeniem, że obiektywność zdeterminowana jest przez świadomość skierowana˛ na zewnatrz,
˛
że rzeczywistość jest tym, co znajduje sie˛ „tu-zewnatrz”
˛
(out-there) i że podmiot

8

Trzecie wydanie z 1970 r. również liczyło prawie 800 stron (784), ale wydane było na cienkim
papierze i w mniejszym formacie.
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jest tym, co istnieje tutaj i teraz. Stawia trzy podstawowe pytania: co czynie˛, kiedy
poznaje˛ ? dlaczego czynność ta jest poznaniem? co wiem, kiedy poznaje˛?
Z pewnego punktu widzenia to, co czyni Lonergan, może słusznie uchodzić za teorie˛
poznania9 z ambicja˛ kładzenia podstaw metodologicznych i metafizycznych pod kulture˛,
nauke˛, filozofie˛ i teologie˛ . Chce on przezwycie˛żyć immanentyzm filozofii współczesnej
i podmiotowe uwarunkowania podmiotu przez ich właściwe zrozumienie. Jest przekonany, że realistyczna analiza podmiotu we wszystkich jego działaniach, nie tylko w
poznawaniu, lecz również aktach wolitywnych i emocjonalnych, pozwala na ugruntowanie
filozofii realistycznej i obiektywnej. Egzystencjalny podmiot, o którym mówi Lonergan,
jest bowiem podmiotem realnie istniejacym,
˛
zachowujacym
˛
sie˛ w sposób wolny i odpowiedzialny. Lonergan zache˛ ca do myślenia nawet za cene˛ sprzeciwu wobec własnych idei.
Dokonana przez Lonergana transformacja metafizyki i oparcie jej na epistemologii
(zajmuje sie˛ on najpierw poznaniem, by przejść do charakterystyki bytu) polega na:
1) umieszczeniu metafizyki w kontekście metodycznym: chodzi o zrozumienie sposobu,
w jaki zależy ona od epistemologii, a ta z kolei od apriorycznego poznania siebie przez
człowieka jako poznajacego;
˛
2) zamianie dialektyki odmiennych filozofii w dialektyke˛
odmiennych filozofów: zamiast zajmować sie˛ pogladami
˛
filozoficznymi, należy sie˛ zajać
˛
filozofami.
Lonerganowska teoria poznania ma postać analizy intencjonalności przez badanie
ludzkiej potrzeby (drive) poznania. Poznanie interesuje Lonergana jako sposób poznania
bytu proporcjonalnego, tzn. bytu, który jest proporcjonalny (korelatywny) do skończonego umysłu ludzkiego. Przyjmuje on klasycznie, że być człowiekiem − to poznawać
(animal rationale). Główna teza Insight głosi, że poznanie polega na „przenikaniu
poprzez bezpośrednio ujmowana˛ postać zewne˛ trzna˛ przedmiotu do jego intelektualnie
poznawalnego bycia”. Lonergan zwalcza błe˛ dna˛ analogie˛, jakoby poznawanie polegało
tylko na patrzeniu10, gdyż nie ujmuje ona wszystkich przypadków poznania, np. naszych
myśli, uczuć lub zdarzeń z przeszłości. Poznanie jest pierwotnie doskonaleniem sie˛
podmiotu, dzie˛ ki któremu dochodzi on do ograniczonej identyczności z tym, co poznawane. Wglad
˛ (insight) jest podmiotowa˛ intuicja,
˛ majac
˛ a˛ swe podstawy w przedmiotowo
rozumianym bycie.
Szczególnie mocno podkreśla Lonergan nieograniczony charakter umysłu ludzkiego
w pragnieniu poznania tego wszystkiego, co tylko da sie˛ poznać. Każdy człowiek rodzi
sie˛ jako potencjalny metafizyk, epistemolog i poznajacy,
˛
gdyż przychodzi na świat z nieskończonym pragnieniem poznania. Dlatego podstawowe zadanie metafizyki polega na
zaproszeniu poznajacych
˛
„z natury”, by odkryli, że ich bytowanie jest istnieniem
poznajacym.
˛
Ta potencjalna nieograniczoność cechuje jednak tylko stawianie pytań, gdyż
odpowiedzi człowieka wytyczone sa˛ granicami jego rozumienia.

9

Zob. N. M. F a l c a o. „Knowing” According to Bernard Lonergan. Rome 1987.
Z podobna˛ krytyka˛ metafory patrzenia wyste˛ puje dzisiaj np. R. Rorty (Philosophy and the
Mirror of Nature. Oxford 1979, 1986 2).
10
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Lonergan, podobnie jak H.-G. Gadamer, sprzeciwia sie˛ wiazaniu
˛
obiektywności
poznania z wymogiem poddania umysłu gruntownemu oczyszczeniu, by nie wpływał on
zakłócajaco
˛
na poznanie przedmiotów zewne˛ trznych11. Przeciwnie, im wie˛ cej wie
poznajacy
˛ o sobie i własnych ograniczeniach, tym bardziej jest obiektywny. Obiektywność
poznania bytu zależy bowiem od sposobu, w jaki poznajacy
˛ ustosunkowuje sie˛ do tego
bytu, jakim jest on sam. Zwalczajac
˛ postać konceptualizmu głoszac
˛ a,
˛
że poznanie
sprowadza sie˛ do poje˛ciowania, Lonergan kładzie nacisk na role˛ sadu,
˛
stwierdzajacego
˛
istnienie konkretnego przedmiotu
Wielu komentatorów podkreśla, że nawet pierwszego rozdziału Insight nie można
zrozumieć bez dobrego rozumienia historii matematyki i nauk przyrodniczych. Lonergan
zdawał sobie sprawe˛ z tego, że poczatkowa
˛
koncentracja na matematyce i nauce zawe˛zi
krag
˛ potencjalnych czytelników (s. 14). Wymienia trzy powody, dla których zaczał
˛ od
tych właśnie dziedzin: 1) w rozumieniu naukowym, rzadz
˛ acym
˛
sie˛ metoda˛ naukowa,
˛
widać najlepiej rozwojowy charakter rozumienia; 2) zdrowy rozsadek,
˛
do którego tak
che˛tnie odwołuje sie˛ opinia potoczna, jest mieszanina˛ rozumienia i niezrozumienia,
które jest skutecznie minimalizowane lub nawet eliminowane przez metody współczesnej
nauki; 3) rozwój metody naukowej w XX w. pokazał brak obrazowości i wyobrażalności
inteligibilnych treści naukowych aktów rozumienia. Dodajmy − za P. Byrnem12 − że
przesunie˛ cie rozumienia do nauki jest najbardziej fundamentalna˛ kulturowa˛ zmiana˛ w
naszych czasach i dlatego wyjaśnienie rozumienia naukowego i metody naukowej jest
ważnym krokiem w projektowanym przez Lonergana samoprzyswojeniu sobie wgladu.
˛
Lonerganowi chodziło również o zrozumienie, dlaczego metoda naukowa jest tak skuteczna, dlaczego jej przedmiotem jest obiektywny świat i jakie sa˛ implikacje procedur
naukowych 13. Według cytowanego P. Byrne’a Lonergan jest pierwszym myślicielem,
który zartykułował podstawy współczesnej nauki (s. 66).
Scjentyzm Lonergana (wyjście od faktu nauki) wywołuje zastrzeżenia. Wyraźne
traktowanie w Insight matematyki i nauk przyrodniczych jako paradygmatycznego wzorca
wgladów,
˛
opiera sie˛ na kwestionowanym dzisiaj indukcjonistycznym, kumulatywnym
modelu nauki14. M. Hesse 15 zarzuca Lonerganowej filozofii nauki („wnioskowanie na
podstawie metod nauk przyrodniczych o metodach poznania i rozumienia w ogólności”)
brak krytycyzmu oraz nieuwzgle˛dnianie znaczenia wyników współczesnych (kuhnowskich
i postkuhnowskich) dyskusji nad nauka˛ dla poruszanych przez niego problemów. Scjen-

11

Zob. omówienie Lonergana poje˛ cia obiektywności w Method in Theology przez M. Hesse
(Lonergan and Method in the Natural Sciences. W: Looking at Lonergan’s Method. Ed. P. Corcoran.
Dublin 1975 s. 68 n.).
12
The Fabric of Lonergan’s Thought. W: Lonergan Workshop. Ed. F. Lawrence. Boston 1990
s. 65 n.
13
Cały rozdz. 3 poświe˛ cony jest pokazaniu, jak obecność insight wyjaśnia stosowane w praktyce
naukowej reguły i kanony metody naukowej.
14
W rozumieniu nauk humanistycznych Lonergan idzie natomiast za antypozytywistyczna˛
tradycj a˛ Vico, Diltheya i Collingwooda.
15
Jw.
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tyzm ten bardziej jest jeszcze widoczny w Method in Theology, gdzie Lonergan od
poczatku
˛
zakłada (popperowski) hipotetyzm dla naszkicowania schematu całego poznania
ludzkiego, w którego ramach nauki przyrodnicze odgrywaja˛ ważna˛ wprawdzie, ale podporzadkowan
˛
a˛ role˛ . „Akurat wówczas, gdy filozofowie nauki odrzucaja˛ hipotetyczny dedukcjonizm i stawiaja˛ zasadniczo nowe i sceptyczne pytania o relacje˛ nauk przyrodniczych do zjawisk zmian kulturowych i znaczeń mie˛dzykulturowych, Lonergan nie tylko
charakteryzuje nauke˛ jako dziedzine˛ stała˛ i pewna˛ siebie w swych własnych granicach,
jak to sobie wyobrażali dziewie˛ tnastowieczni mechanicystyści, lecz równocześnie opiera
swój model metody właśnie na założeniu o poste˛ pujacej
˛
akumuluacji oraz zróżnicowaniu
wiedzy na − kwestionowane dzisiaj − relatywnie niezależne «specjalności»” 16.

16

H e s s e, jw. s. 59.

