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wówczas gdy zastana i przetwarzana rzeczywistość wzbudza bezinteresowną 
kontemplację, kojącą niepokój poznawczo-twórczy”11. Trzeba doprecyzować, 
że autorzy tomistyczni nie kwestionują roli myślenia w ludzkich procesach 
kognitywnych ani też nie wykluczają jego roli w systematyzacji wiedzy i jej 
uzasadnieniu. Człowiek stanowi funkcjonalną jedność różnych typów aktów 
poznawczych; separacja ich może zostać przeprowadzona tylko na potrzeby 
wyspecjalizowanej analizy epistemologicznej – w poznaniu nie można real-
nie odseparować czynności poznawczych od czynności myślowych. Tomiści 
postulują jednie, aby w punkcie wyjścia poznania fi lozofi cznego dopuścić 
do głosu poznanie spontaniczne, przedrefl eksyjne, które – nawet w porządku 
ontogenezy – poprzedza wszelkie akty ukrtycznionego myślenia12.

PRYMAT COGNOSCO W ETYCE
ARGUMENTACJA TADEUSZA STYCZNIA

W tekście Być sobą to przekraczać siebie. O antropologii Karola Wojtyły 
Styczeń formułuje pytanie: „Co pierwsze – pogląd czy wgląd? Myślenie (co-
gito) czy poznanie (cognosco)?”13. Chociaż wykształcenie fi lozofi czne autora 
tekstu związane było z tomistyczną tradycją badawczą, podejście Stycznia do 
etyki różniło się od tego, które prezentowali jego tomistyczni nauczyciele. 
Odmienność ta ujawniała się przede wszystkim w sposobie formułowania 
problemów, w szacie stylistycznej wypowiedzi oraz w konkretnych, bezkom-
promisowych rozstrzygnięciach, jakie proponował. Owe różnice dotyczyły 
kwestii szczegółowych, podejście Stycznia mieściło się jednak w pewnych 
wspólnych z tomistami ramach teoretycznych, które autor Być sobą to prze-
kraczać siebie akceptował. W swoim komentarzu do tego tekstu chciałbym 
podkreślić, że Tadeusz Styczeń pozostał wierny tomistycznemu prymatowi 
cognosco wobec cogito, nawet jeśli akcentował zupełnie inny porządek re-
alizacji owego cognosco – porządek, który mógłby zdradzać jego sympatie 
na przykład dla kartezjanizmu, a tym samym wywoływać niechęć autorów 
tomistycznych. 

W ujęciu Stycznia etyka stanowi określony typ poznania, nie zaś myśle-
nia (czyli cogito); nie jest też sferą wytwarzania (czyli poiesis). W etyce tej 
chodzi przede wszystkim o poznanie, a dokładnie: o rozpoznanie. Stąd tak 
ważna będzie w niej rola nie tyle myślenia, ile właśnie owego patrzenia, na 

11  M.A. K r ą p i e c, hasło „Kultura”, w: Powszechna encyklopedia fi lozofi i, t. 6, red. A. Mary-
niarczyk i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 138.

12  Por. t e n ż e, Poznawać czy myśleć. Problemy epistemologii tomistycznej, w: tenże, Dzieła, 
t. 8, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994, s. 233-303.

13  S t y c z e ń, Być sobą to przekraczać siebie, s. 56.
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które zwraca uwagę Gilson. Etyka Stycznia jest etyką „patrzenia”. Można 
by powiedzieć, że jej naczelny imperatyw epistemologiczny to: „Nie myśl, 
tylko patrz!” Patrzenie nie oznacza tu zmysłowego widzenia, ale coś w rodzaju 
bezpośredniego, nieinferencyjnego, intuicyjnego (intelektualnego) wglądu czy 
oglądu. Styczeń stale podkreślał, że w punkcie wyjścia etyki należy oddać 
głos doświadczeniu, pozwolić doświadczeniu wypowiedzieć się do końca, 
nie zaś tylko myśleć w oparciu o złożenia, które narzucają określone apriori 
interpretacyjne. Wszak im więcej myślimy, tym bardziej tracimy z oczu to, 
co powinno być bezwzględnie rozpoznane i zaakceptowane jako najgłębsza 
prawda o nas samych i o wszystkich innych osobowych podmiotach. A skoro 
tak, to w owej etyce również znajduje zastosowanie wspomniana wcześniej 
tomistyczna metafora czytania. Zadaniem etyki byłoby wszak odczytanie, od-
poznanie obiektywnego, zastanego porządku rzeczywistości, który ma status 
normatywny. Ze względu na rozumienie etyki jako „patrzenia” można określić 
Stycznia mianem fi lozofa, który „nie stoi tylko na jednej nodze”. Określenie 
to stanowi nawiązanie do słów Ludwika Wittgensteina, który w Uwagach róż-
nych napisał: „Kiedy fi lozofuję, ważne jest dla mnie to, bym stale zmieniał 
pozycję, nie stał zbyt długo na jednej nodze, bym nie zesztywniał. Tak jak ktoś 
długo idący pod górę idzie kawałeczek wstecz, by się odświeżyć, napiąć inne 
mięśnie” . W odniesieniu do Stycznia przywołana metafora eksplikuje jego 
podejście badawcze: aby zrozumieć doświadczenie moralne, nie wystarczy 
jedynie mieć – niczym tomiści – dobre racje metafi zyczne, nie wystarczy też 
tylko – na wzór fenomenologów – zdać sprawę z tego, jak owo doświadczenie 
uobecnia się w naszej świadomości. Trzeba zatem „stanąć na obu nogach”. 
Fenomenologia bowiem służy „patrzeniu”, pomaga dostrzec dane doświad-
czenia, natomiast metafi zyka, której częścią jest antropologiczna wizja osoby, 
pomaga ostatecznie je wyjaśnić. 

fundament etyki. Cognosco jest istotowo powiązane z veritas, czyli z prawdą, 
którą trzeba zaafi rmować w sądzie. Tylko cognosco prowadzi nas do tego, co 
Styczeń określa metaforycznie jako „potrzask”15 normatywnej mocy prawdy. 
Wyrażające się poprzez wgląd (ogląd) cognosco poprzedza wszelkie teoretycz-
ne – oparte na myśleniu – założenia, wszelkie presupozycje. Styczeń zaakcepto-
wał obowiązujące w tomistycznej tradycji badawczej przekonanie, że wszelkie 
konstrukcje apriori modyfi kują nasze poznanie, sprawiają, że nie potrafi my 
dostrzec tego, o czym chce nas poinformować bezpośrednie doświadczenie. 
Cognosco to w ujęciu Stycznia bezzałożeniowe, bezznakowe i neutralistycznie 

14  L. W i t t g e n s t e i n, Uwagi różne, tłum. M. Kowalewska, Wydawnictwo KR, Warsza-
wa 2000, s. 50. 

15  S t y c z e ń, Być sobą to przekraczać siebie, s. 22.
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