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cji26. Dopiero w tym kontekście stają się zrozumiałe słowa księdza Stycznia: 
„Elementarna percepcja tej prawdy i zawarta w tejże percepcji dla niej asercja 
niesie w sobie w sposób oczywisty normatywną moc kategorycznego zakazu 
jej zaprzeczenia […] Co by było, gdyby − pomimo to − ktoś tej niemożliwej 
wręcz do niezauważenia, i wskutek tego tak natarczywie oczywistej, praw-
dzie mimo to zechciał i ważył się zaprzeczyć i, co gorsza, usiłował innych 
jeszcze do tego samego nakłonić? Wydaje się, iż już samo postawienie sobie 
takiego pytania wystarcza za odpowiedź”27. Zaprzeczenie owej normatywnej 
mocy prawdy prowadzi do destrukcji tożsamości28. A tożsamość ta możliwa 
jest tylko dlatego, że istnieje „ja” – substancjalny podmiot osobowy, któremu 
przysługuje określona normatywność, czyli godność (wsobna wartość). 

W obrazie świata przyjmowanym przez Hume’a nie istnieje „ja” substan-
cjalne. Brytyjski empirysta uważa, że „ja” jest tylko wiązką naszych percepcji. 
Wgląd w „ja” nie ujawnia normatywności, z doświadczenia „ja” jako wiąz-
ki percepcji nie wypływa żadna normatywność, która przekładałaby się na 
sferę praxis w postaci jakiegokolwiek zobowiązania. Rozbicie jedności bytu 
i normatywności ma konsekwencje także dla tożsamości struktury podmiotu 
moralneo. 

Zgodnie z obrazem świata, który przyjmuje ksiądz Styczeń, podmiot od-
krywa normatywność nie tylko w obiektywnym świecie, ale także w sobie 
samym. „Ja” jest normatywne – ma aksjologicznie doniosłą i powinnościo-
rodną wartość (godność). Wraz z odkryciem i wyborem tej normatywności, 
uznaniem jej za własną, konstytuuje się moralna tożsamość podmiotu. Podmiot 
odkrywa w sobie zobowiązanie, które dotyczy nie tylko jego samego, ale też 
wszystkich innych „ja”, tak samo uwikłanych we własną normatywność. To 
wewnętrzne doświadczenie normatywności w sposób konieczny i oczywisty 
ukazuje, że „człowiek pozostaje samym sobą lub przestaje być sobą w zależ-
ności od tego, czy aktami wolności potwierdza poznaną prawdę, czy też na 
odwrót,  aktami tejże wolności zaprzecza tej prawdzie”.  Zwróćmy jeszcze 
uwagę na sposób, w jaki dokonuje się ów wewnętrzny wgląd w normatywną 
strukturę „ja”. Ksiądz Styczeń w niepozbawionych metafor sformułowaniach 

26  Zob. S. J u d y c k i, Szkic o oczywistości i pewności w: Mit, symbol, mimesis. Studia z dziejów 
teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, red. R. Kasperowicz, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 119-135. w(http://ifsid.arch.ug.edu.pl/fi lozofi a/pracownicy/ju-
dycki/doc/Szkic%20o%20oczywistosci%20i%20pewnosci.pdf).

27  S t y c z e ń, Etyka jako antropologia normatywna, s. 334. 
28  „Asercja tedy – to nie tylko bierne stwierdzenie przez podmiot prawdy o stwierdzonym 

przedmiocie, lecz zarazem wyrażenie zaangażowania się poznającego podmiotu po stronie praw-
dy o poznanym przedmiocie. Moment asercji okazuje się więc pierwszym, choć na razie jeszcze 
nie w pełni zreflektowanym aktem zaangażowania się wolności człowieka po stronie stwierdzanej 
przezeń prawdy o przedmiocie swego poznania”. Tamże, s. 330.

29  Tamże, s. 340. 
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charakteryzuje go następująco: „Odkrywając […] w sobie strukturę własne-
go «ja» – patrząc na siebie «od swego wnętrza» – jako strukturę powiernika 
prawdy, odkrywam przez to strukturę «ja» jako „ja”, czyli strukturę każdego 
innego «ja». Odkrywam po prostu «wewnętrzne prawidło» swego «ja» – jego 
universale in concreto. Odkrywając, innymi słowy, w sobie samego siebie, 
czyli prawdę defi niującą mnie jako mnie jako mnie, odkrywam w sobie praw-
dę o każdym drugim «ja», odkrywam w sobie samym… każdego drugiego. 
I wpadam przez to w matnię prawdy o każdym drugim. Wszak drugi, owszem, 
każdy drugi to dla mnie ktoś, kto – tak samo jak ja – poznając w ten sposób jak 
ja prawdę, prawdę o sobie, sam siebie nią wiąże do jej uznania za prawdę, czyli 
do rozciągnięcia nad nią opieki jako jej świadek i powiernik, i to pod groźbą 
autodestrukcji podmiotowej spójności samego siebie w przypadku jej zanego-
wania. Poznając prawdę, zamyka się on – tak samo jak ja – w jej potrzasku. Jest 
to jednak potrzask brzemienny w szansę potwierdzenia swej wolności i szansę 
samospełnienia”30. Tak jak ontycznie (normatywnie) „umeblowany” jest świat, 
tak też ontycznie (normatywnie) „umeblowany” jest podmiot. Normatywność, 
którą każdy odkrywa w swoim „ja”, jest czymś w rodzaju „gotowego wyboru”. 
Normatywności tej nie stwarzamy, lecz ją „od-poznajemy”, odkrywamy i wy-
rażamy w postaci autoimperatywu, który zobowiązuje do zachowania respektu 
wobec odkrytej prawdy31. Doświadczenie to angażuje wybór, decyzję, która 
urzeczywistniana jest w aktach wolności. Podmiot ma realizować swoją praxis 
zgodnie z informacją, którą ujmuje w postaci sądu32. Informacja ta w swoim 
wymiarze semantycznym jest autoinformacją normatywną33. „W konsekwen-
cji tego i sama etyka staje się dyscypliną o podmiocie, który normuje swe 

30  Tamże, s. 344.
31  „Rozpoznając drugiego poprzez strukturę własnego „ja”, dostrzegam, że jedynie afirmując 

jego wewnętrzne samozwiązanie siebie poznaną przez niego („od środka”) prawdą, jestem w stanie 
uczynić zadość wymaganiom prawdy o samym sobie i dać przez to sobie jedyną szansę samospeł-
nienia. Nie wolno mi nigdy nakłaniać drugiego do zakłamania jego sumienia i niewolenia przez to 
samego siebie, jak nie wolno mi gwałcić własnego sumienia, godząc się na samozakłamanie i przez 
to na samozniewolenie. Oto jak niełatwą mam więc drogę do afirmacji samego siebie jako powier-
nika prawdy, drogę do „tak” dla samego siebie. Muszę na niej zaafirmować każdego drugiego dla 
niego samego”. Tamże.

32  Pomijam tutaj dyskusję na temat obecnego w myśli księdza Stycznia tak zwanego interna-
lizmu. 

33  „Ujawnienie swoistego znamienia tegoż datum, jakim jest owa nierozłączalna w nim więź 
wzajemna momentu informatywnego («jest») i normatywnego («powinien»), rozstrzyga w sposób 
definitywny również o metodologicznym charakterze samej naczelnej zasady etycznej i – w kon-
sekwencji – o metodologicznym charakterze samej etyki jako dyscypliny normatywnej, a zarazem 
gruntującej swą przedmiotową prawomocność na datum sui generis doświadczenia. Sedno tego 
doświadczenia, jako źródła epistemologicznie zasadnego i metodologicznie poprawnego punktu 
wyjścia etyki, ująć można w sposób zwięzły formułą: Primum anthropologicum et primum ethicum 
convertuntur”. Tamże, s. 347.
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działanie przez to i dzięki temu, że sam siebie o nim – w sposób właściwy 
dla siebie – informuje”.  Odkryta w doświadczeniu prawda o normatywnym 
statusie „ja” zobowiązuje podmiot do takiego działania, w którym nie może 
on tej prawdzie obiektywnie zaprzeczyć. 

Obraz świata,  który zakłada ksiądz Styczeń, jest teistyczny.  Bóg – rozu-
miany jako osoba – jest ostatecznym spoiwem ontycznej jedności świata, jego 
ostateczną przyczyną i uzasadnieniem powinności działania moralnego. Na 
pytanie: „Dlaczego w ogóle cokolwiek powinienem?” można udzielić tylko 
jednej odpowiedzi: nakaz powinności określonego działania, w którym afi rmu-
ję prawdę o godności osoby, ma swoje ostateczne źródło w samym Istnieniu 
Absolutnym – Bezwarunkowej Miłości. Tym samym wszystkie konieczne 
stany rzeczy, za których asercję podmiot bierze odpowiedzialność, znajdują 
ostateczne wytłumaczenie w Istnieniu Absolutnym. 

UWAGI METATEORETYCZNE 

Po przedstawieniu rekonstrukcji zakładanego w personalistycznej etyce 
księdza Stycznia obrazu świata, warto krótko skomentować jego koncepcję 
oraz sformułować kilka uwag dotyczących szerzej problematyki obrazu (ob-
razów) świata w etyce. 

Jako podstawę dla swoich rozstrzygnięć etycznych ksiądz Styczeń przyj-
muje arystotelesowsko-tomistyczny obraz świata. Obraz ten stanowi – mówiąc 
językiem Michaela Polanyiego – wiedzę tła, która decyduje o tym, w jaki spo-
sób formułuje się problemy badawcze oraz za pomocą jakich argumentów się 
je rozstrzyga36. Akceptowany obraz świata nie tylko odgrywa rolę heurystyczną 
w doborze problemów i argumentacji, ale też stanowi nieprzekraczalną płasz-
czyznę wszelkiego dyskursu fi lozofi cznego37. Parafrazując słowa Ludwiga 
Wittgensteina, można powiedzieć, że obraz świata wyznacza granice naszego 
poznania i rozumienia38. W sposób szczególny heurystyczna rola obrazu świata 
ujawnia się w punkcie wyjścia etyki, kiedy formułowane są określone pytania 
rozstrzygnięcia i dopełnienia. Ksiądz Styczeń stawia kilka takich pytań: na 

34  Tamże. 
35  Chodzi tu o koncepcję Boga, która jest właściwa dla tak zwanego teizmu personalistycznego. 
36  Zob. M. P o l a n y i, The Tacit Dimension, University of Chicago Press, Chicago–London 

2009. Zob. też: I. Z m y ś l o n y, Zagadnienie wiedzy niejawnej, „Przegląd Filozofi czny – Nowa 
Seria” 17(2008) nr 3(67), s. 147-163.

37  Zob. K. J o d k o w s k i, Milczące funkcjonowanie paradygmatu, „Studia Filozofi czne” 1981, 
nr 1, s. 53-65.

38  Por. L. W i t t g e n s t e i n, Tractatus logico-philosophicus, 5.6, tłum. B. Wolniewicz, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 64.
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