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Ks. Alfred M. WIERZBICKI

DLACZEGO WARTO DZIŚ CZYTAĆ STYCZNIA?
AKTUALNOŚĆ PROBLEMU AUTONOMII ETYKI*

Owo odkrycie osoby w samym sobie i w drugim – odkrycie, do którego nie potrze-
ba ani treningu fi lozofi cznego, ani określonych przekonań światopoglądowych, 
jest źródłem i racją afi rmowania osoby. Styczeń podkreśla, że każda fi lozofi a 
osoby jest wtórna i nabudowana na przeżyciu dobra, jakim jest osoba. W fi lozofi i 
moralności chodzi w gruncie rzeczy o to, aby objawić osobę, ukazać, że prawda 
o jej wyjątkowości i wielkości – którą Styczeń wyraża słowami „inaczej” i „wy-
żej” – ma sens normatywny.

Debata wokół tekstów księdza profesora Tadeusza Stycznia jest już od 
kilku lat trwałym elementem działalności Instytutu Jana Pawła II na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim, dzięki czemu myśl etyczna założyciela tego 
ośrodka staje się przedmiotem badań równolegle ze studiami nad myślą Karola 
Wojtyły–Jana Pawła II. Czerpanie z własnych intelektualnych źródeł buduje 
tożsamość Instytutu, a fakt ten tłumaczy już do pewnego stopnia, dlaczego or-
ganizatorzy zatytułowali sesję „Autonomia etyki dziś”. Zdają się oni wyrażać 
przekonanie, że warto – a nawet trzeba – powracać do rozumienia autonomii 
etyki, jakie zaproponował Tadeusz Styczeń, i w ten sposób dawać wyraz ży-
wej więzi między refl eksją z zakresu etyki uprawianą obecnie w środowisku 
Instytutu a jego fi lozofi cznymi korzeniami. 

Tradycja fi lozofi czna zakłada szacunek dla mistrzów i właśnie w imię tego 
szacunku, którego istotą jest respekt dla racjonalności, domaga się dyskusji. 
Pamiętamy, z jaką ochotą ksiądz Styczeń poddawał pod dyskusję swoje teksty, 
nierzadko jeszcze w trakcie ich tworzenia, czy to na seminarium etyki, czy to 
na zwoływanych specjalnie zebraniach gromadzących pracowników Katedry 
Etyki i Instytutu Jana Pawła II. Dzisiejsza lektura artykułu księdza Stycznia 
– tekstu sprzed niemal czterdziestu lat – ukazuje zatem ciągłość debaty, którą 
lubelski etyk inicjował swoimi publikacjami.

* Niniejszy tekst stanowi zmienioną wersję wystąpienia, które przedstawione zostało podczas 
seminarium „Autonomia etyki dziś”, zorganizowanego przez Instytut Jana Pawła II KUL 11 grudnia 
2015 roku.
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Słowo „dziś” sugeruje również, że problematyka autonomii etyki, którą 
ks. Tadeusz Styczeń w oryginalny sposób rozwijał przez kilka dekad swojej 
fi lozofi cznej pracy, pozostaje nadal aktualna jako problematyka ważna sama 
w sobie, doniosła w wymiarze praktycznym, domagająca się teoretycznej wy-
kładni. A to znaczy, że problemem tym należy się obecnie zajmować z uwagą 
podobną do tej, z jaką odnosił się do niego wybitny uczeń Karola Wojtyły.

 Nawiązywanie dziś do myśli autora książki Etyka niezależna?1, po raz 
pierwszy opublikowanej w roku 1980, której zarys obecny jest w artykule wy-
branym jako punkt wyjścia naszej debaty, rodzi się z przekonania, że metaetycz-
na refl eksja Księdza Profesora nad autonomią etyki przybrała z czasem dojrzały 
teoretyczny kształt, dzięki czemu rozumienie autonomii etyki w wyniku prac 
Tadeusza Stycznia stało się dziś głębsze niż było uprzednio. W tym wymiarze 
słowo „dziś” oznacza, że ugruntowane i poprawne rozumienie zagadnienia etyki 
niezależnej zawdzięczamy właśnie Styczniowi. Nie można dziś bowiem my-
śleć o problemie autonomii etyki bez odniesienia do jego dorobku na tym polu. 
W tym przypadku nasze „dziś” to punkt dojścia myśli ks. Tadeusza Stycznia. 

Czytanie Stycznia dziś może ponadto prowadzić do odkrywania obecno-
ści tej samej lub pokrewnej problematyki we współczesnej debacie etycznej. 
Narzuca się wtedy konieczność porównywania rozwiązań zaproponowanych 
przez Stycznia z innymi – późniejszymi i najczęściej rozwijanymi bez kon-
taktu z jego dorobkiem – próbami ujęcia problemu. Być może w niektórych 
aspektach myśl Stycznia trzeba korygować, a w innych rozwijać i dopełniać.

Wreszcie czytanie tekstu współczesnego klasyka dziś stwarza szansę zde-
rzenia jego wizji etyki i metaetyki – podnoszącej problem autonomii sfery 
moralności i autonomii etyki jako normatywnej nauki o moralności – z nie-
pokojącymi współczesnymi zjawiskami wchłaniania rzeczywistości moralnej 
przez politykę, a nawet przez religię, zwłaszcza w jej formach fundamentali-
stycznych. Czy myśl Stycznia dostarcza dziś klucza do przeciwstawienia się 
już nie tylko nieadekwatnym teoriom etycznym, za jakie uznawał on etykę 
szczęścia i etykę nakazu, ale groźnej atrofi i całej sfery moralności? 

Rozpiętość słowa „dziś” pozwala odróżnić, jakkolwiek bez konieczności 
oddzielania, różne płaszczyzny współczesnej lektury artykułu ks. Tadeusza 
Stycznia – tekstu pierwotnie wygłoszonego jako referat na kongresie teolo-
gów moralistów obszaru języka niemieckiego, który odbył się we Fryburgu 
w Szwajcarii w dniach od 19 do 23 września 1977 roku2. W moim komentarzu 

1  Zob. T.  S t y c z e ń SDS, Etyka niezależna?, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1980; 
zob. też: t e n ż e, Etyka niezależna?, w: tenże, Dzieła zebrane, red. ks. A.M. Wierzbicki, t. 2, Etyka 
niezależna, red. K. Krajewski, Towarzystwo Naukowe KUL–Instytut Jana Pawła II KUL, Lub-
lin 2012, s. 247-373.

2  Zob.  t e n ż e, Problem autonomii etyki, w: tenże, Dzieła zebrane, t. 2, s. 421-450. Zob. 
też:  t e n ż e, Authonome Ethik und die Ethik mit einem christlichen „Proprium” als methodologisches 
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pisanym z perspektywy „dziś” uwzględnię wszystkie z wymienionych płasz-
czyzn, aczkolwiek w różnych proporcjach. Każda kolejna lektura dokonuje się 
bowiem niejako ad modum recipienti, nie powinno więc dziwić, że niektóre 
akcenty stawiam inaczej, niż czynił to autor artykułu. Zmianę tych akcentów 
usprawiedliwia w dużym stopniu właśnie słowo „dziś”, wyznaczające kontekst 
interpretacji. Podejmę z jednej strony próbę pokazania recepcji i rozwinięcia 
etycznej refl eksji Taduesza Czeżowskiego i Tadeusza Kotarbińskiego w my-
śli Tadeusza Stycznia, z drugiej zaś szkicowo ukażę praktyczną doniosłość 
Stycznia koncepcji autonomii etyki w sytuacjach podporządkowania racji 
moralnych racjom pozamoralnym.

DOJRZEWANIE KONCEPCJI ETYKI NIEZALEŻNEJ

Adresując swe wystąpienie do teologów moralistów obszaru języka nie-
mieckiego, ksiądz Styczeń pragnie uchronić swoich słuchaczy, jak również 
przyszłych czytelników, przed konfuzją dotyczącą rozumienia autonomii 
etyki. Zauważa on, że inaczej rozumieją autonomię etyki polscy fi lozofowie 
o rodowodzie laickim: Tadeusz Czeżowski i Tadeusz Kotarbiński, a inaczej 
niemieccy teologowie należący do nurtu nowej teologii moralnej, a wśród nich 
Franz Böckle, Josef Fuchs, Bruno Schüller, Alfons Auer, Norbert Hoerster czy 
Dietmar Mieth. Pierwszym chodzi o autonomię przedmiotu etyki, a więc o au-
tonomię tego, co moralnie powinne, ci drudzy natomiast, mówiąc o autonomii 
moralności, wywodzą ją z autonomii podmiotu działania moralnego. Styczeń 
podziela obiektywizm i realizm poznawczy polskich fi lozofów, niepokoi go 
zaś rozumienie autonomii podmiotu nawiązujące do myśli Kanta, wedle któ-
rego podmiot jest moralnym prawodawcą, aktem woli konstytuującym treść 
prawa moralnego.

Zaskakujące może się wydawać, że chrześcijański fi lozof z jednej strony 
znajduje wspólny język z Tadeuszem Kotarbińskim, który tezę o niezależności 
etyki rozwija na gruncie ateizmu, z drugiej zaś odrzuca próbę „unowocześnie-
nia” teologii moralnej, z jaką występują liczni teologowie moraliści obszaru 
języka niemieckiego.

W tle propozycji teologów niemieckich, zmierzającej do odróżnienia „tra-
dycyjnej” etyki chrześcijańskiej od „etyki autonomicznej”, znajduje się Kan-
towskie rozróżnienie autonomii i heteronomii moralnej. Przeobrażenie „etyki 
chrześcijańskiej” w „etykę autonomiczną” miałoby zatem ich zdaniem polegać 
na zastąpieniu etyki nakazu, za jaką uważają oni etykę przykazań Bożych, 

Problem, w: Ethik im Kontext des Glaubens. Probleme – Grundsātze – Methoden, red. D. Mieth, 
F. Compagnoni, Universitätsverlag, Freiburg 1978, s. 75-100.

Ks. Alfred M. WIERZBICKI




