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Ks. Jarosław Merecki SDS

 Etyka jako objawianie osoby.  
Kilka uwag o etyce ks. Tadeusza Stycznia SDS

Tę krótką refleksję rozpocznę od wspomnienia mojego spotkania z ks. 
Tadeuszem, następnie przypomnę kilka faktów z jego życiorysu, powiem 
kilka słów o jego dokonaniach filozoficznych i zakończę pytaniem o to, jakie 
elementy jego filozofii są szczególnie aktualne dzisiaj.

I. Spotkanie z mistrzem

Ks. Stycznia po raz pierwszy zobaczyłem w telewizji. Byłem wówczas 
studentem pierwszego roku filozofii w seminarium w Bagnie i naturalnie sły-
szałem już – zwłaszcza że interesowała mnie filozofia – że jest taki salwatoria-
nin, który nazywa się Tadeusz Styczeń i że to on właśnie jest następcą Karola 
Wojtyła na Katedrze Etyki Ogólnej KUL. W tym jednak roku ks. Styczeń nie 
przyjeżdżał do Bagna. Był 13 maja 1983 roku, dzień zamachu na Jana Pawła II. 
Telewizja, wtedy jeszcze komunistyczna, stanęła jednak na wysokości zadania 
i obszernie informowała o tym wydarzeniu, wyświetliła nawet film o K. Woj-
tyle, w którym pojawił się m.in. ks. Styczeń. Opowiadał o swoich wyprawach 
w góry z Wojtyłą i czynił to w charakterystyczny dla siebie sposób, bardzo 
plastycznie, z żywą gestykulacją. Nie wiedziałem wówczas, że właśnie w dniu 
zamachu na swoje życia Jan Paweł II miał ogłosić powstanie przy Uniwersy-
tecie Laterańskim w Rzymie Instytutu do spraw Studiów nad Małżeństwem 
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i Rodziną i nie mogłem wiedzieć, że za sprawą ks. Stycznia stanę się kiedyś 
profesorem tego Instytutu. Tak czy owak, to pierwsze, jeszcze pośrednie spo-
tkanie z ks. Styczniem wywarło na mnie wielkie wrażenie i już wówczas my-
ślałem, że chętnie zostałbym jego studentem.

W następnym roku w programie studiów przewidziana była etyka. Ks. Sty-
czeń był już wówczas bardzo zajęty i w poprzednich, a także w następnych 
latach przysyłał na wykłady do Wyższego Seminarium Duchownego Salwato-
rianów w Bagnie swoich asystentów. W tym jednak roku wszystkie wykłady 
prowadził on sam. Byliśmy – wówczas studenci drugiego roku filozofii – pod 
wielkim wrażeniem jego osobowości, wiedzy i sposobu przekazywania wiedzy 
o etyce. Platon napisał w swoim 7. liście, że tego, co najistotniejsze w swojej 
filozofii, myśliciel nie powierza słowu pisanemu, ale przekazuje to w bezpo-
średnim dialogu ze swoimi uczniami. Słowo pisane bowiem – wedle Platona 
– nie może się bronić samo i wydane jest na dowolność wykładni różnych 
późniejszych interpretatorów. To, co najważniejsze, może zostać przekazane 
tylko w międzyosobowym dialogu, a jeśli uczeń raz to zrozumie, to nigdy już 
tego nie zapomni. Pamiętam, że w czasie jednej z naszych rozmów, gdy miesz-
kaliśmy już razem w Lublinie, ks. Tadeusz powiedział mi, że według niego 
wykład z etyki powinien być swego rodzaju seansem etycznym, tj. ma nie tylko 
w sposób obiektywny przekazywać wiedzę, ale ma też w pewien sposób poru-
szać słuchaczy, a nawet nimi wstrząsać, stanowić swego rodzaju katharsis, po 
przeżyciu którego słuchacze patrzą już na świat innymi oczyma. Kiedy indziej 
mówił zaś, że wykłady z etyki mają być formą organizowania warunków do 
wglądu w to, co stanowi o istocie doświadczenia moralnego (o czym powiemy 
więcej poniżej). Chodzi o to, aby student samodzielnie dokonał takiego wglą-
du, a wówczas już raz na zawsze zrozumie, o co chodzi w etyce.

Wykłady ks. Stycznia były właśnie takimi seansami etycznymi. Nic dziwne-
go, że wówczas w Bagnie dość liczna grupa studentów była nimi tak poruszona, 
że zapytała ks. Profesora, czy oprócz wykładów nie zachciałby prowadzić również 
seminarium z etyki dla zainteresowanych nią osób. Ks. Styczeń zgodził się, ale 
postawił pewien warunek. Jeśli ktoś chce uczestniczyć w tym seminarium, to 
powinien przeczytać następujące teksty – i tu wymienił kilka artykułów, swoją 
książkę Etyka niezależna? oraz dość grubą i niełatwą dla młodego adepta filozofii 
książkę Marii Ossowskiej Podstawy nauki o moralności – oraz zdać u mnie eg-
zamin z języka obcego. Egzamin miał się odbyć podczas następnego przyjazdu 
na wykłady, czyli za miesiąc. Takie wysokie wymagania zniechęciły niejednego 
z nas, ale pozostało jednak kilku odważnych, którzy zdecydowali się stawić czoła 
tej próbie. I rzeczywiście, podczas następnego pobytu ks. Tadeusza w Bagnie 
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umówiliśmy się z nim – nieco przestraszeni trudnością egzaminu – na popo-
łudnie na ten wymagany egzamin. Ks. Styczeń zaprosił nas do swego pokoju, 
każdego z nas zapytał o to, jak się nazywa i skąd pochodzi – po czym stwierdził: 
No to rozpoczynamy nasze seminarium, nawet nie wspominając o egzaminie.

II. Filozofia wyrastająca z życiowego doświadczenia

Etyka nie wymyśla swoich problemów – pisał w jednym ze swoich ar-
tykułów ks. Styczeń – ale znajduje je w życiu. Myślę, że dotyczy to także 
biografii filozofa, która sprawia, że staje się on wrażliwy na takie a nie inne 
problemy i proponuje na nie takie, a nie inne odpowiedzi. Jakie było życio-
we doświadczenie ks. Profesora? Ks. Styczeń urodził się w Wołowicach koło 
Krakowa (chociaż lubił mówić, że to Kraków leży koło Wołowic). Podczas 
drugiej wojny światowej uczęszczał do szkoły średniej prowadzonej przez sal-
watorianów w Krakowie, która działała w podziemiu, a po zakończeniu nauki 
postanowił wstąpić do nowicjatu i zostać salwatorianinem. Doświadczenie 
wojny pozostawiło w nim niezatarte doświadczenie pogardy dla człowieka 
i jego godności. Jak opowiadał, podczas wojny do Wołowic dochodził dziwny 
zapach, który – jak się później okazało – był zapachem pochodzącym z kre-
matoriów w Auschwitz, gdzie palono ludzkie zwłoki. Być może to właśnie 
doświadczenie uczyniło go szczególnie wrażliwym na wszelkie objawy naru-
szenia ludzkiej godności, zwłaszcza u tych, którzy są słabi i bezbronni. Wiemy 
dobrze, że również po zakończeniu drugiej wojny światowej systematyczne 
gwałcenie ludzkiej godności nie zakończyło się w naszej części Europy, z tym 
tylko, że stosowane dotąd kryterium rasy zostało zastąpione kryterium klasy 
społecznej. Co więcej, również po odzyskaniu niepodległości w roku 1989 
ludzie najsłabsi – nienarodzeni – nie zostali objęci pełną ochroną prawną; 
odrzucono wprawdzie kryterium klasy, ale na wzór innych współczesnych 
społeczeństw liberalnych pozostawiono kryterium wieku (które zresztą jako 
pierwsze wprowadziły kraje realnego socjalizmu). Ta sytuacja była szczególnie 
bolesna dla ks. Stycznia, który zwłaszcza w ostatnim okresie swojej twórczo-
ści i działalności wiele energii poświęcił obronie życia ludzi nienarodzonych, 
uznając tę obronę za kryterium jakości porządku demokratycznego (Nienaro-
dzony miarą demokracji – tak brzmiał tytuł książki, którą przygotowano pod 
jego redakcją).

Odpowiadając swego czasu na ankietę, która dotyczyła zadań etyka w spo-
łeczeństwie, ks. Styczeń napisał poruszający tekst, który zatytułował Objawiać 
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osobę1. W jego przekonaniu zadaniem filozofa etyka – a nietrudno jest zauwa-
żyć, że w takiej optyce nie jest ono dalekie od misji kapłana – jest pokazywanie 
innym prawdy o osobie, o jej – jak mawiał ks. Styczeń – „inaczej i wyżej”, 
w przekonaniu, że dostrzeżenie tej prawdy będzie jednocześnie prowadziło do 
uznania, że jedyną adekwatną odpowiedzią na prawdę o osobie jest afirmacja 
jej godności. W tym właśnie sensie wykłady ks. Stycznia były seansami etycz-
nymi – one objawiały osobę jego słuchaczom, organizowały warunki do wglą-
du w tę godność. Takie rozumienie zadania etyka zbliża ks. Stycznia do postaci 
Sokratesa, który nieprzypadkowo tak często pojawia się w jego tekstach. Jak 
pamiętamy, Sokrates porównywał misję filozofa do zadania akuszerki. Według 
niego zadanie filozofa nie polega na narzuceniu uczniom pewnej wizji świata 
– i tutaj filozof różni się od ideologa – lecz dopomożeniu im w zobaczeniu 
oczyma własnego umysłu tej prawdy, której naucza mistrz, i w sprawdzeniu 
prawomocności tej prawdy we własnym doświadczeniu. Innymi słowy, pozna-
nie prawdy musi „narodzić się” – stąd filozof jako akuszer – w wewnętrznym 
doświadczeniu ucznia, gdyż tylko wówczas prawda nie zostaje zniekształcona 
(ponieważ prawda powinna się narzucać jedynie mocą swojej własnej oczy-
wistości) i zachowuje swoją wartość personalistyczną. W tym sensie początki 
personalistycznej wizji etyki ks. Stycznia można dostrzec już w metodzie ma-
jeutycznej Sokratesa, a jego własne filozofowanie można nazwać sokratejskim 
(co oczywiście nie oznacza, że ks. Styczeń podzielał wszystkie poglądy Sokra-
tesa, nie sądził na przykład, że sama wiedza o dobru jest wystarczającym wa-
runkiem czynienia dobra, a zatem nie podzielał poglądu, który w etyce zwykło 
się określać mianem intelektualizmu etycznego).

Swoje studia filozoficzno-teologiczne obywał ks. Styczeń na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, w którym wówczas nie zlikwidowano jeszcze Wydziału Teologii 
(co uczyniono w trakcie jego studiów). Na początku – mamy tu jeszcze jedno 
podobieństwo z Sokratesem – zainteresował się filozofią przyrody i uczęszczał 
na seminarium ks. prof. Kazimierza Kłósaka, wybitnego uczonego, który 
nawiązując do szkoły lowańskiej, starał się powiązać tomistyczną filozofię 
przyrody z rezultatami współczesnej nauki, a także rozwinął przenikliwą kry-
tykę tak zwanego materializmu naukowego propagowanego wówczas przez 
marksistów. Jednocześnie jednak ks. Styczeń rozwijał swoje zamiłowanie do 
muzyki – które pozostało mu już do końca życia – ucząc się gry na fortepianie 
i organach oraz uczestnicząc, na ile to było możliwe, w życiu muzycznym Kra-

1 Zob. T.  Styczeń, Objawiać osobę, w: tenże, W drodze do etyki, Lublin 1984, 
s. 261-266.
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kowa. Kiedy w roku 1955 został wyświęcony na kapłana, ówczesny prowincjał 
salwatorianów ks. Marek Piątkowski, zdając sobie sprawę z wybitnych uzdol-
nień młodego księdza, zaproponował mu podjęcie studiów specjalistycznych. 
„Co chciałbyś studiować?” – zapytał. „Księże Prowincjale – odpowiedział ks. 
Styczeń – przez lata uczyłem się muzyki i chętnie kontynuowałbym te studia”. 
„Nie – odpowiedział prowincjał – muzyka nie. Jesteś nazbyt romantyczny, 
byłoby to dla ciebie zbyt niebezpieczne”. W tej sytuacji ks. Styczeń musiał 
zaproponować coś innego. „Na Uniwersytecie – powiedział – uczestniczyłem 
w wykładach z etyki społecznej, które prowadził młody profesor – nazywa się 
Karol Wojtyła. Słyszałem, że objął właśnie Katedrę Etyki na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. Chciałbym studiować u niego”.

Prowincjał zgodził się na tę propozycję. I tak ks. Styczeń rozpoczął studia 
pod kierunkiem Karola Wojtyły, który szybko dostrzegł intelektualny poten-
cjał swego studenta i zaproponował mu pozostanie na Uniwersytecie w roli 
jego asystenta. Pod kierunkiem Wojtyły Styczeń przygotował swoją pracę 
magisterską poświęconą pojęciu cnoty w etyce niemieckiego filozofa Nikolai 
Hartmanna, a następnie pracę doktorską zatytułowaną: Problem możliwości 
etyki naukowej u Johna Locke’a. W końcu zaś w roku 1971 przedstawił swoją 
rozprawę habilitacyjną, której tytuł brzmi: Problem możliwości etyki jako empi-
rycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności: studium metaetyczne 
(TN KUL, Lublin 1972). W rozprawie tej rozwinął oryginalną wizję etyki jako 
teorii normatywnej opartej na doświadczeniu – o głównych ideach tej teorii 
powiem więcej za chwilę.

Od roku 1963 ks. Styczeń pracował jako asystent, a następnie adiunkt 
przy katedrze kierowanej przez Karola Wojtyłę. Również po habilitacji, kiedy 
przysługiwało mu prawo do objęcia własnej katedry, wolał pozostać współ-
pracownikiem Wojtyły, a kierowanie Katedrą Etyki Ogólnej przejął dopiero 
po wyborze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Oczywiście, z biegiem lat 
Wojtyła był coraz bardziej zajęty i praktycznie już wcześniej Styczeń prowadził 
zarówno wykłady, jak i seminarium z etyki ogólnej. Ale i wówczas, gdy został 
kierownikiem Katedry Etyki, pozostał w służbie Karola Wojtyły – teraz Jana 
Pawła II. Co więcej, ta służba stała się teraz tym bardziej intensywna, tak że 
właściwie objęła prawie całą pracę naukową ks. Stycznia. W 1982 roku powstał 
przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Instytut Jana Pawła II, którego 
dyrektorem ks. Styczeń pozostał aż do końca swego życia. Instytut skupia 
się nie tylko na studiach nad myślą Jana Pawła II, ale też zwłaszcza poprzez 
kwartalnik „Ethos” prowadzi intensywny dialog z kulturą współczesną. Warto 
w tym miejscu dodać, że staraniem tegoż Instytutu ukazały się obejmujące 
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siedem tomów Dzieła zebrane ks. Stycznia, dzięki czemu jego filozoficzne 
dzieło, poprzednio rozproszone w różnych miejscach, może teraz łatwiej stać 
się przedmiotem studiów dla następnych pokoleń filozofów. 

Służba ks. Stycznia wobec Jana Pawła II miała wiele form. Obejmowała 
towarzyszenie jego Mistrzowi w czasie świąt i wakacji, ale też współpracę 
przy przygotowywaniu ważnych dokumentów jego pontyfikatu. Do naj-
ważniejszych należy encyklika Veritatis splendor, w której przygotowaniu ks. 
Styczeń uczestniczył, organizując sympozja – najpierw w Castel Gandolfo, 
a później w Lublinie – które były poświęcone tematyce planowanej wówczas 
encykliki. 

Warto wspomnieć również o tym, że w roku 1981 wraz z profesorami Jose-
fem Seifertem i Augustynem Basave ks. Styczeń założył Międzynarodową Aka-
demię Filozoficzną, której siedziba znajdowała się najpierw w Dallas, później 
w Liechtensteinie i Chile, a dzisiaj w Granadzie w Hiszpanii. Wiodącą ideą 
Akademii było rozwijanie fenomenologii realistycznej w duchu wizji filozofii 
zaproponowanej przez Karola Wojtyłę, tj. próby połączenia w spójnej teorii 
klasycznej metafizyki z fenomenologią. W ciągu wielu lat istnienia Akademii 
ukończyło ją wiele osób pochodzących z różnych kontynentów, które dzisiaj 
nauczają w wielu ośrodkach akademickich na całym świecie.

III. U źródeł etyki personalistycznej

Jak wspomniałem, problemy etyczne rodzi samo życie. W powojennej 
Polsce najpilniejszym problemem i wyzwaniem również dla filozofa był mark-
sizm, który – jako ideologia i system polityczny – został narzucony polskiemu 
społeczeństwu z zewnątrz, choć, jak to zwykle bywa, w nim również znalazł 
swoich gorliwych propagatorów, wśród których filozofowie marksistowscy zaj-
mowali poczesne miejsce. W swojej praktyce system komunistyczny pogardzał 
jednostką, pojedynczym człowiekiem, twierdząc, że lekceważenie jego godno-
ści może być usprawiedliwione przez wyższe prawa historii, za których nosi-
cieli uważali się marksiści. Jeden z nich, Tadeusz Kroński, pisał: „My sowiec-
kimi kolbami nauczymy ludzi w tym kraju myśleć racjonalnie bez alienacji”2. 
W drodze do „nowego wspaniałego świata” można poświęcać tych, którzy są 
oporni i w taki czy inny sposób hamują marsz. W dziedzinie teorii marksiści 

2 T. Kroński do Cz. Miłosza, 7 grudnia 1948, w: Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie. Kore-
spondencja z pisarzami 1945-1950, Znak, Kraków 1999 (w liście z 7 grudnia 1948 roku).
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twierdzili, że moralność to nic innego, jak wyraz świadomości określonej klasy 
społecznej, a zatem nie istnieje etyka, która byłaby uniwersalnie ważna. Zresz-
tą, jak pisał Lenin, prawda to burżuazyjny przesąd. Również etyka chrześci-
jańska uznawana była za wyraz interesów pewnej klasy społecznej, a głoszone 
przez nią przykazanie miłości uważane było nawet za szkodliwe, ponieważ – 
jak twierdzono – osłabia napięcie społeczne, które należy raczej zaostrzać, gdyż 
w ten sposób zwiększa się potencjał rewolucyjny w społeczeństwie.

W latach pięćdziesiątych stopniowo usuwano z uniwersytetów wydziały 
teologiczne, a na wydziałach filozoficznych wprowadzono ortodoksję mark-
sistowską. Ten, kto się na nią nie godził, był usuwany z uniwersytetu (co 
spotkało nawet tak wybitnych filozofów, jak Roman Ingarden czy Władysław 
Tatarkiewicz). Katolicki Uniwersytet Lubelski pozostał jedynym miejscem, 
w którym filozofia nie została poddana ideologicznym represjom (żartobliwie 
mawiano wówczas: Od Berlina do Seulu filozofia tylko w KUL-u). I właśnie 
w tym czasie, po zamknięciu Wydziału Teologicznego na UJ swoje nauczanie 
na KUL-u rozpoczął Karol Wojtyła, przynosząc ze sobą swoją wizję etyki i an-
tropologii filozoficznej – wówczas dopiero w zarodku – która wychodziła poza 
rozwijaną na KUL-u filozofię tomistyczną (choć jej nie negowała).

Jak wspomniałem, na polu teoretycznym wyzwanie marksizmu dotyczyło 
epistemologicznego i metodologicznego statusu etyki. Pytanie brzmiało (i py-
tanie to nie przestało być aktualne również po upadku systemu politycznego, 
który odwoływał się do marksizmu): Czy etyka jest z konieczności związana 
z takim czy innym systemem filozoficznym? A ponadto: Jaka jest relacja etyki 
i religii? Czy moralne przesłanie Ewangelii dotyczy tylko chrześcijan, czy też 
może być przyjęte również przez tych, którzy nie podzielają wiary w Boga 
chrześcijan? Nawiasem mówiąc, nietrudno tu zauważyć, że w latach sześćdzie-
siątych ten sam problem był przedmiotem ożywionej dyskusji w ramach ka-
tolickiej teologii moralnej, która zastanawiała się nad pytaniem: Czy istnieje – 
a jeśli tak, to na czym ono polega – proprium christianum moralności? W tym 
właśnie kontekście ks. Styczeń opracował swoją oryginalną koncepcję etyki, 
która jest epistemologicznie niezależna od religii i filozofii, a jednocześnie na 
podstawie bezpośredniego doświadczenia moralnego zadaje ona pytania, na 
które odpowiadają różne rodzaje wiedzy, w tym filozofia i religia.

Na swojej drodze ku etyce, która ma swoją podstawę w doświadczeniu 
moralnym, ks. Styczeń spotkał się z propozycją etyki niezależnej opracowaną 
w ramach słynnej szkoły lwowsko-warszawskiej przede wszystkim przez Tade-
usza Kotarbińskiego i Tadeusza Czeżowskiego. Otóż Kotarbiński, który był 
człowiekiem niewierzącym, a jego filozofia była konsekwentną formą materia-
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lizmu (choć nie marksistowskiego), uważał, że etyka nie może być – podobnie 
jak matematyka czy fizyka – chrześcijańska lub marksistowska, ale powinna 
być etyką bez przymiotników. Ponieważ etyka dysponuje swoistą podstawą 
doświadczalną – doświadczeniem moralnym, które jest nieredukowalne do 
żadnego innego doświadczenia i które zasadniczo jest dostępne dla każde-
go człowieka, niezależnie od jego poglądów filozoficznych czy wyznawanej 
religii – etyka jako dyscyplina naukowa powinna być niezależna od filozofii 
i religii. Z tych samych powodów etyka jest również niezależna od dyscyplin 
empirycznych – i tak np. T. Czeżowski przekonująco pokazał, że etyka jest 
dyscypliną naukową epistemologicznie niezależną od psychologii, z którą 
często ją wiązano.

Styczeń z przekonaniem podzielał program etyki niezależnej zaproponowa-
ny przez Kotarbińskiego i Czeżowskiego, ale jednocześnie uważał, że wymaga 
on pewnych – i to istotnych – modyfikacji3. Spróbujmy streścić pokrótce jego 
argumentację. Zdaniem Stycznia adekwatna interpretacja niezależności etyki 
wymaga rozróżnienia trzech wymiarów sądu moralnego: wymiaru powinno-
ści moralnej, wymiaru słuszności moralnej oraz wymiaru egzystencjalnego. 
Odpowiedź na pytanie: Czy etyka jest nauką niezależną? – nie jest taka sama 
w odniesieniu do wszystkich tych wymiarów. I tak na poziomie powinności 
moralnej etyka jest niezależna, ponieważ dysponuje swoim własnym, niere-
dukowalnym do żadnego innego doświadczeniem – jest to doświadczenie jej 
swoistego przedmiotu: moralności. Człowiek nie musi czekać, by filozofowie 
powiedzieli mu o tym, czym jest moralność; powinności moralnej doświadcza 
w swoim sumieniu. Dlatego możemy powiedzieć, że etyka jest niczym innym, 
jak tylko interpretacją i próbą wskazania ostatecznych racji powinności moral-
nej, która jest dana w bezpośrednim przeżyciu. Nie tworzy ani nie wyprowa-
dza swojego przedmiotu z ogólniejszej teorii, np. metafizyki, lecz znajduje go 
w doświadczeniu moralności.

Zadanie etyki nie wyczerpuje się jednak na opisie doświadczenia moralno-
ści. Dobrze wiemy, że ludzie nie zawsze zgadzają się ze sobą co do treści swoich 
sądów moralnych. Przytoczmy przykład, który pojawia się nieraz w pismach 
ks. Stycznia: Oto przed drzwiami szpitala dwóch przyjaciół spiera się o to, czy 
powiedzieć prawdę o stanie zdrowia ich koledze, który jest nieuleczalnie chory. 
Chociaż mają odmienne opinie, to jedna rzecz nie ulega dla nich wątpliwości: 
obydwaj chcą dobra ich przyjaciela, różnią się natomiast opinią co do tego, 

3 Por. przede wszystkim książkę Etyka niezależna?, RW KUL, Lublin 1980, w której 
tytule nieprzypadkowo pojawił się znak zapytania.
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co jest dla niego w tej sytuacji lepsze. A zatem: ich spór nie dotyczy wymia-
ru powinności moralnej, na tym poziomie obydwaj są zgodni. Co więcej, 
ich spór jest w ogóle możliwy tylko na podstawie tej zgody. Możemy zatem 
stwierdzić, że zgoda na poziomie powinności moralnej nie rozwiązuje jesz-
cze wszystkich problemów, które pojawiają się w doświadczeniu moralności. 
Dlatego etyka musi szukać wiedzy o człowieku, która byłaby odpowiednia dla 
jej potrzeb. Stąd możemy stwierdzić, że o ile w swoim punkcie wyjścia etyka 
jest nauką niezależną, ponieważ dysponuje swoją własną bazą doświadczalną, 
to na poziomie, który Styczeń nazywa poziomem słuszności moralnej, etyka 
staje się  metodologicznie zależna od wiedzy o człowieku, antropologii, gdyż 
tylko ona może rozwiązać problemy, wobec których stawia nas doświadczenie 
 moralności.

Wychodząc od wspomnianego tu przykładu, Styczeń odpowiada również 
na jeszcze jedno pytanie etyki. Jaki jest właściwy motyw i racja działania mo-
ralnego? Racją działania dwóch spierających się przyjaciół nie jest z pewnością 
ich własne dobre samopoczucie czy też – mówiąc ogólniej – szczęście (dlatego 
etyka i teoria szczęścia są według Stycznia dwoma różnymi dyscyplinami na-
ukowymi). Racją ich działania nie jest też nakaz jakiejś instancji, autorytetu 
ludzkiego lub Bożego. Jedyną – konieczną i wystarczającą – racją działania 
moralnego jest doświadczenie godności osoby, która wnosi roszczenie do by-
cia traktowaną jako cel sam w sobie (a nie wyłącznie jako środek do innych 
celów – oczywiste jest tu nawiązanie do formuły tzw. imperatywu kategorycz-
nego Immanuela Kanta). W ten sposób Styczeń dochodzi do sformułowa-
nia podstawowej normy porządku moralnego (normy moralności, która stoi 
u podstaw wszelkich szczegółowych norm moralnych): Osobie jako osobie 
należna jest afirmacja. Persona est affirmanda propter seipsam. Nieprzypadkowo 
Styczeń używa w tej formule słowa „afirmacja”, tj. terminu, który pochodzi 
z logiki. W ten sposób pragnie podkreślić, że w etyce mamy do czynienia nie 
z „chmurą emocji”, ale z konstatacją obiektywnej prawdy – prawdy o osobie, 
której uznanie, afirmacja, dokonuje się nie w tylko teoretycznym sądzie, lecz 
również – i przede wszystkim – w działaniu.

Za Styczniem w sądzie moralnym wyróżniliśmy jeszcze trzeci wymiar – 
wymiar egzystencjalny. Powinność moralna jest dla nas wiążąca tylko dlatego, 
że jest realna, istnieje. Nie czulibyśmy się związani moralnie powinnością, 
która byłaby tylko fikcyjna. Konstatacja istnienia powinności moralnej i próba 
ostatecznego wyjaśnienia jej realności odsyła nas do metafizyki. A zatem jeśli 
etyka, jako dyscyplina filozoficzna, pragnie wyjaśnić swój przedmiot, wskazu-
jąc na jego ostateczne racje, to musi stać się metafizyką moralności. Możemy 
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zatem stwierdzić, że w egzystencjalnym wymiarze sądu moralnego etyka staje 
się metodologicznie zależna od metafizyki. 

IV. Etyka jako filozofia pierwsza

Późniejszy okres badań ks. Stycznia poświęcony był w dużej mierze zgłę-
bianiu swoistości doświadczenia moralnego i poszukiwaniu jego najbardziej 
źródłowego momentu, miejsca, w którym się ono rodzi. Lubelski filozof był 
pod wrażeniem słów, które znajdują się we wprowadzeniu do Osoby i czynu 
Karola Wojtyły: „Doświadczenie każdej rzeczy, która znajduje się poza czło-
wiekiem, łączy się zawsze z jakimś doświadczeniem samego człowieka. Czło-
wiek nigdy nie doświadcza czegoś poza sobą, nie doświadczając w jakiś sposób 
siebie w tym doświadczeniu. Kiedy jednak mowa o doświadczeniu człowieka, 
to chodzi nade wszystko o fakt, że człowiek styka się, czyli nawiązuje kontakt 
poznawczy z sobą samym”4. Człowiek nie doświadcza niczego poza sobą, nie 
doświadczając zarazem w jakiś sposób siebie samego. Jeśli tak jest – pytał 
Styczeń – to jakie ma to znaczenie dla naszego doświadczenia moralnego? 
W wielu tekstach z ostatniego okresu swojej twórczości Styczeń pokazywał, 
że doświadczenie moralne towarzyszy każdemu aktowi afirmacji prawdy, każ-
dej prawdy, nawet tej najbardziej banalnej. I w tym wypadku odwoływał się 
do K. Wojtyły, który pisał: „Powinność moralna jest doświadczalną postacią 
zależności od prawdy”5. Gdzie i w jaki sposób doświadczamy tej zależności? 
Styczeń pokazuje, że w każdym sądzie, który wydajemy, obecny jest moment 
asercji (stwierdzamy: tak właśnie jest), a w akcie asercji osoba nie tylko stwier-
dza prawdę, ale zarazem staje się równocześnie jej świadkiem. Od tej chwili nie 
może zaprzeczyć prawdzie, nie zaprzeczając zarazem samej sobie, nie uderzając 
w to, co stanowi o jej moralnej tożsamości jako osoby. Prawda, którą osoba 
potwierdziła w sądzie, staje się dla niej moralnie normatywna. Proces ten opi-
suje Styczeń jako przejście od autoinformacji do autoimperatywu. Stąd płynie 
jego nowa propozycja sformułowania podstawowej normy moralności: Com 
sam stwierdził (moment autoinformacji), temu nie mogę zaprzeczyć (moment 
autoimperatywu). Ethos osoby, tj. właściwy jej sposób istnienia i działania, jest 
zatem dla Stycznia ethosem świadka prawdy. Moment doświadczenia norma-
tywnej mocy prawdy to także właściwy moment konstytuowania się osoby 

4 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969, s. 5.
5 Tamże, s. 199.
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w wymiarze doświadczenia. Człowiek jest wprawdzie osobą od pierwszej chwi-
li swego istnienia, ale doświadcza siebie jako osoby, wolnego i racjonalnego 
bytu, poprzez doświadczenie normatywnej mocy prawdy (Styczeń poświęcił 
temu problemowi obszerny esej Na początku była prawda. U genezy pojęcia 
osoby6). W ten właśnie sposób etyka staje się dla Stycznia filozofią pierwszą – 
w tym sensie, że wymiar moralny jest obecny w każdym, nawet najbardziej 
teoretycznym, akcie osoby. Każda prawda, również ta z pozoru banalna, może 
objawić swój wymiar moralny, którego być może nie byliśmy na początku 
świadomi. Kiedy Piotr staje wobec pytania: „Znasz tego człowieka?”, to oka-
zuje się, że wierność tej prawdzie jest dla Piotra równoznaczna z wiernością 
samemu sobie, a zaprzeczenie jej oznacza nie tylko zdradę Jezusa, ale i zdradę 
samego siebie.

Doświadczenie Piotra pokazuje, że nie zawsze jesteśmy wierni temu, co 
poznaliśmy i uznaliśmy za prawdę. To znane nam wszystkim doświadczenie 
Styczeń nazywa „problemem Owidiusza”, nawiązując do jego znanych słów: 
Video meliora proboque deteriora sequor. Fakt, że są to słowa pogańskiego 
poety (a podobne stwierdzenie znajdujemy również u św. Pawła, Rz 7, 15), 
potwierdza, że moralny dramat zdrady samego siebie jest doświadczeniem 
powszechnym. Jeśli ktoś się jej dopuścił, to może tak jak Piotr żałować, że tak 
się stało, ale nie może już odwołać tego, co się stało. Piotr cierpi z powodu 
swojej winy, ale sam nie może się od niej uwolnić. Przebaczenie może przyjść 
tylko od Innego. W ten sposób etyka staje się dla Stycznia „filozofią adwentu”, 
gdyż z jednej strony odsłania przed człowiekiem jego dramat, ale z drugiej 
przygotowuje go na przyjęcie przesłania o zbawieniu. Stąd doświadczenie winy 
moralnej jest tym miejscem, w którym Styczeń od etyki przechodzi do teologii 
moralnej. To, co etyka odkrywa w doświadczeniu moralnym, znajduje swoje 
dopełnienie i rozwiązanie w spotkaniu z propozycją przebaczenia i zbawienia, 
która wychodzi od Boga i przyjmuje konkretną postać Jezusa Chrystusa.

Idąc śladami swojego Mistrza, Karola Wojtyły, ks. Styczeń opracował ory-
ginalną teorię etyki jako teorii jednocześnie empirycznej (opartej na doświad-
czeniu moralności) i normatywnej. W swoim myśleniu nie pozostał jednak 
wyłącznie na poziomie metaetyki, ale zajmował się również konkretnymi 
problemami moralnymi. Jedną z takich kwestii była obrona życia ludzi niena-
rodzonych, której poświęcił wiele uwagi, starając się przedstawić propozycję 
logicznie spójnej i etycznie słusznej procedury stanowienia prawa w dziedzinie 

6 Por. T. Styczeń, Na początku była prawda. U genezy pojęcia osoby, w: tenże, Rozum 
i wiara wobec pytania: Kim jestem?, TN KUL, Lublin 2001, s. 83-106.
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ochrony życia ludzkiego. Wiele swojej uwagi poświęcił także dyskusji z prąda-
mi, które w ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się w teologii moralnej. Sty-
czeń pokazywał, że odwraca się w nich relację wolności i prawdy, przypisując 
ostatecznie człowiekowi prawo do określania prawdy o sobie samym, a tym 
samym stawiając pod znakiem zapytania potrzebę odkupienia. Tego rodzaju 
teoriom stawiał mocny zarzut antyteizmu ukrytego w teologii.

Jak trafnie zauważył włoski filozof Rocco Buttiglione, wrażliwość ks. Stycz-
nia na ludzką godność płynęła najpierw z jego kapłańskiego serca, które zosta-
ło ukształtowane w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela7. Z naszej wdzięczności 
płynie również zobowiązanie. Dziedzictwo, które w swoim dziele pozostawił 
nam ks. Styczeń, nie może być tylko przedmiotem pracy historyków, lecz 
powinno być nadal rozwijane. Jego personalizm jest szczególnie aktualny 
w chwili, gdy w różnych obszarach życia społecznego, a także kościelnego, 
coraz większą popularność wydaje się zyskiwać wizja, która ludzką wolność, 
twórcze sumienie, stawia przed prawdą o człowieku, a prawdę tę uznaje się 
nieraz wyłącznie za abstrakcyjny ideał. Dzieje człowieka pozostają jednak 
zawsze spotkaniem wolności z prawdą. Wynik tego spotkania nie jest nigdy 
przesądzony. Wiemy, że w dziejach ducha nie ma ostatecznych zwycięstw, 
ale i ostatecznych porażek. Dlatego dzieło, które nam pozostawił ks. Tadeusz 
Styczeń, pozostaje dla nas wyzwaniem, abyśmy nie ulegając duchowi czasu, 
bronili wizji wolności jako uzależniania się człowieka od prawdy i wizji czło-
wieka jako jej świadka.

ETHICS AS MANIFESTATION OF A PERSON.  
A FEW WORDS ABOUT ETHICS OF REV. TADEUSZ STYCZEŃ SDS

Summary

Polish Salvatorian, Rev. Prof. Tadeusz Styczeń, was an outstanding philosopher – 
ethicist. After a short introduction presenting the author’s personal relationship with 
Rev. Styczeń, it is shown, in what way life experience formed the path of Professor’s 
ethical reflection. At its center stood the issue of affirmation and defense of human 
dignity. Scientific cooperation with Karol Wojtyła/John Paul II was another impor-
tant element in development of Fr. Styczeń’s ethical reflection.

In the next part of the study Professor’s philosophical achievements within the 
current of personalist ethics are presented, with its fundamental thesis: affirmation is 

7 Por. R. Buttiglione, Wprowadzenie, w: T. Styczeń, Urodziłeś się, by kochać, TN KUL, 
Lublin 1993, s. XXVII.
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due to a person as a person (Persona est affirmanda propter seipsam). Following in the 
footsteps of his mentor, Karol Wojtyła, Rev. Styczeń developed an original theory of 
ethics as the theory both empirical (based on experiencing the morality) and norma-
tive. His personalism is particularly relevant at the moment, when, in various areas 
of the social and also Church life, the vision which puts human freedom, creative 
conscience, before the truth about the man, seems to gain growing popularity.

Słowa kluczowe: 
ks. prof. Tadeusz Styczeń SDS, etyka, moralność, personalizm, godność osoby 
ludzkiej.

Keywords: 
Rev. Prof. Tadeusz Styczeń SDS, ethics, morality, personalism, dignity of a per-
son.
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