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Święty Tomasz z Akwinu nie poświęcił odrębnych, systematycznych rozważań
koncepcji ludzkiej godności. W związku z tym zwykle nie dostrzega się jego
wkładu w rozwój refleksji na ten temat. Mimo to elementy myślenia godnościo-
wego są obecne w dziełach Tomaszowych i znalazły się tam o wiele wcześniej
niż u filozofów, z którymi zwykle wiąże się zainteresowanie tą tematyką. Z ra-
cji ważnej roli, jaką współcześnie przypisuje się godności człowieka w niektó-
rych nurtach filozoficznej refleksji antropologicznej i moralnej oraz w naucza-
niu Kościoła katolickiego, warto poświęcić nieco więcej uwagi temu nieczęsto
podejmowanemu przedmiotowi myśli św. Tomasza. Akwinata zajmował się fe-
nomenem godności przy okazji omawiania innych zagadnień. Niemniej jednak
rozumienie godności, które wyłania się z bogatej twórczości filozoficznej i teo-
logicznej św. Tomasza, jest spójne, stanowi owoc dojrzałej refleksji o ponadcza-
sowej intelektualnej wartości i jest godne syntetycznego zaprezentowania.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie w sposób kompleksowy i systema-
tyczny Tomaszowej koncepcji godności osoby ludzkiej. Zostanie ona zrekon-
struowana na podstawie analizy i interpretacji głównych fragmentów dzieł do-
minikańskiego teologa, które wydają się najbardziej reprezentatywne dla rozu-
mienia tego zagadnienia. Spośród różnych znaczeń, jakie św. Tomasz przypisuje
temu terminowi w swoich pracach, dwa są kluczowe dla refleksji antropologicz-
nej i moralnej, dlatego one przede wszystkim będą przedmiotem głównej części
niniejszych rozważań. Tak więc po pierwsze, nasza uwaga będzie koncentrować
się na zagadnieniu godności rozumianej przez św. Tomasza jako samoistne byto-
wanie w racjonalnej naturze, które stanowi godność określaną współcześnie jako
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przyrodzona. Po drugie, tematem poniższych analiz będzie godność rozumiana
jako dobroć moralna osoby, polegająca na życiu zgodnym z rozumem. Obydwa
te znaczenia i tym samym aspekty godności nie są przez Tomasza wyraźnie
i radykalnie rozróżniane, co wydaje się wskazywać na ich wzajemne powiązanie.
Przyczyną tego powiązania może być naszym zdaniem celowościowy dynamizm
rozumnej natury, która leży u podstaw każdego z tych aspektów godności. To-
maszowe ujęcie godności można także wyrazić jako zdolność do życia zgodnego
z rozumem i zdolność do moralności oraz jako aktualizację tej zdolności. Z tego
powodu godność oznacza także uprzywilejowaną pozycję człowieka w porząd-
ku bytów wszechświata. Ponieważ przyczyną zaistnienia człowieka i tym samym
przyczyną jego godności jest stworzenie na obraz i podobieństwo Boże, stąd wy-
różniane przez Tomasza i wzajemnie ze sobą powiązane różne przejawy obrazu
Bożego w człowieku oraz etapy jego dalszego urzeczywistniania lub zamazywa-
nia są jednocześnie różnymi etapami rozwoju lub utraty ludzkiej godności.

Będziemy starali się wykazać, że dla św. Tomasza godność osoby ludzkiej ma
charakter dynamiczny, celowościowy, co wiąże się z możliwością jej powiększa-
nia lub pomniejszania, a nawet utraty jej krytycznego zakresu w wyniku hanieb-
nego postępowania, stanowiącego odstąpienie od porządku rozumu i prowadzą-
cego do jakiejś formy zezwierzęcenia człowieka. Taką utratą godności Tomasz
tłumaczy moralną dopuszczalność kary śmierci, co może się wydawać pewnym
wyzwaniem dla spójności jego koncepcji godności. W związku z tym niniejsze
rozważania stanowią próbę interpretacji Tomaszowego stanowiska w taki spo-
sób, aby wykazać jego wewnętrzną spójność i tym samym odsłonić rozumienie
godności, jakie w jego świetle się ukazuje.

Trojakie współczesne rozumienie godności człowieka

Termin „godność” można różnie rozumieć. Nie istnieje jeden, uniwersalnie obo-
wiązujący sposób uporządkowania jego wielu znaczeń, wyrażony w jednym, po-
wszechnie przyjętym podziale systematycznym. Zwykle godność postrzega się
jako pewną wartość człowieka. W literaturze przedmiotu wyróżnia się takie jej
odmiany, których racja tkwi we wnętrzu człowieka, w podstawowej strukturze
jego bytu, w tym, co najistotniejsze dla bycia człowiekiem, oraz takie, których
racja pochodzi z zewnątrz bycia człowiekiem. Odmianami godności człowieka
zakorzenionymi w ludzkim wnętrzu są godność przyrodzona i godność dobroci
moralnej. Natomiast odmianami godności pochodzącymi z zewnątrz są takie
przejawy wartości człowieka, dla których podstawą jest specyficzny sposób pre-
zentowania się określonej osoby wobec innych ludzi oraz wobec siebie samej.
Z tego powodu w opracowaniach dotyczących godności przy użyciu różnej ter-
minologii zwykle uwzględnia się następujący jej trójpodział: (1) godność przy-
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rodzona, (2) godność dobroci moralnej (charakteru moralnego) i (3) godność
przypisywana na podstawie racji zewnętrznych wobec bycia człowiekiem¹.

Godność przyrodzona, zwana także godnością osobową, to wewnętrzna war-
tość każdego człowieka przewyższająca inne wartości. Jest nieodłącznie powią-
zana z faktem, że każdy człowiek jest osobą, a zatem rozumienie godności
przyrodzonej i rozumienie osoby są ze sobą wzajemnie powiązane. Godność
ta oznacza, że każdy człowiek jest wartością samą w sobie, niezależnie od tego
czy postępuje dobrze, czy źle, lub czy cieszy się uznaniem innych ludzi, czy nie.
Taka godność ma zatem charakter podstawowy, jest przyrodzona, niestopnio-
walna i niezbywalna. Nikt nie ma jej więcej lub mniej niż pozostali. Z tytułu
godności przyrodzonej wszyscy ludzie są sobie równi i mają równe podstawowe
prawa, zwane prawami człowieka. Godność ta jest niezasłużona, nikt nikomu
jej nie nadaje ani nie może jej odebrać, podobnie jak praw, dla których jest ona
podstawą. Chociaż godności tej nie można nikogo pozbawić, to jednak poni-
żając ją u kogoś, można sprawić osłabienie lub nawet brak jego subiektywnego
poczucia własnej godności. Skoro taka godność jest wewnętrzną wartością każ-
dego człowieka przewyższającą inne wartości, to domaga się ona poszanowania.
Nie wolno jej naruszać w imię realizacji innych wartości, a zatem stanowi ona
ważne moralne kryterium dla ludzkich czynów i postaw².

Godność dobroci moralnej, czyli innymi słowy godność charakteru moralne-
go, zwana także godnością osobowościową, nie przysługuje każdemu człowieko-
wi, chociaż pochodzi z odpowiedniego korzystania ze zdolności do moralności,
która jest cechą charakterystyczną każdego człowieka, a więc w sposób istotny
charakteryzuje człowieczeństwo. Czasem powiada się, że ludzie wykonują pew-
ne czynności czy przeżywają pewne egzystencjalne sytuacje życiowe z godnością,
gdyż w tych działaniach czy okolicznościach przejawia się pewien szczególny

¹Trzecia z wymienionych w tym trójpodziale odmiana godności jest dość różnorodna z powo-
du różnorodności zewnętrznych racji przypisywania ludziom godności. W związku z tym w litera-
turze przedmiotu odmiana ta bywa poddawana dodatkowym rozróżnieniom, w wyniku których
otrzymuje się podział jeszcze bardziej szczegółowy — por. np. M. Piechowiak, Godność jako
fundament powinności prawa wobec człowieka, w: Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku,
red. P. Morciniec, S.L. Stadniczeńko, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004,
s. 44–45; tenże, Klasyczna koncepcja osoby jako podstawa pojmowania praw człowieka. Wokół św. To-
masza z Akwinu i Immanuela Kanta propozycji ugruntowania godności człowieka, w: Prawo natu-
ralne — natura prawa, red. P. Dardziński, F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Warszawa:
Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 5–6.

²Por. M. Środa, Idea godności w kulturze i etyce, Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, 1993, s. 105–107; F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw
człowieka, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 2001, s. 17–19; M.J. Meyer, Dignity, w: Encyc-
lopedia of Ethics, red. L.C. Becker, C.B. Becker, New York – London: Routledge, 2001, s. 405;
J.F. Kilner, Human dignity, w: Encyclopedia of Bioethics, red. S.G. Post, New York: Macmillan
Reference USA, 2004, s. 1193.
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aspekt ich godności, jaką jest dobroć ich moralnego charakteru. Tak rozumiana
godność jest więc pożądaną jakością moralną człowieczeństwa, zbieżną znacze-
niowo z jakością, którą określa się jako cnota. Można ją rozwijać i umacniać
poprzez swoje moralnie dobre czyny, ale można ją także tracić w wyniku własne-
go moralnie złego postępowania. Taka godność jest stopniowalna, czyli może
być większa lub mniejsza. Nie można jej nikomu nadać ani jej pozbawić z ze-
wnątrz, można natomiast ją rozwijać lub pozbawiać się jej samemu, niejako od
wewnątrz, poprzez własne wybory i czyny. Godność dobroci moralnej z natury
samej moralności jest pożądana u wszystkich ludzi i z zasady możliwa do re-
alizacji przez każdego człowieka, jednak nie występuje u wszystkich, a jeśli już
występuje, to nie w tym samym stopniu³.

Wreszcie godność przypisywana na podstawie racji zewnętrznych wobec by-
cia człowiekiem, określana czasem mianem godności osobistej, nie występuje
u wszystkich ludzi. Pochodzi ona z uznania wyrażanego przez inne osoby lub
z wysokiej samooceny za realizację nieprzeciętnych zdolności, za podziwiane
osiągnięcia życiowe, za przynależność do określonej grupy lub elity, za odgry-
wanie doniosłej roli społecznej oraz posiadanie związanej z nią eksponowanej
pozycji w hierarchii społecznej itp. Taka godność jest więc pewnym przywilejem
osiągalnym dla niektórych ludzi. Może pojawić się w jakimś momencie życia,
jest stopniowalna i można ją utracić⁴.

Odpowiedniki tych trzech współcześnie przyjmowanych sposobów rozu-
mienia godności człowieka można odnaleźć także w pracach św. Tomasza
z Akwinu.

Przegląd różnych znaczeń terminu „godność”
obecnych w dziełach św. Tomasza z Akwinu

Święty Tomasz sformułował najbardziej podstawowe i ogólne określenie godno-
ści, odróżniając ją od użyteczności, a wyraził to w następujący sposób: „godność
oznacza dobroć czegoś ze względu na nie samo, użyteczność zaś ze względu
na coś innego”⁵. Ponieważ istnieją różne racje dobroci różnych rzeczy, dlatego
istnieją różne racje godności. Z tego powodu w dziełach św. Tomasza termin
dignitas, czyli „godność”, pojawia się w różnych znaczeniach, m.in. takich, które

³Por. F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej, s. 19–20; M.J. Meyer, Dignity, s. 405; J.F. Kil-
ner, Human Dignity, s. 1193.

⁴Por. F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej, s. 20; M.J. Meyer, Dignity, s. 405; J.F. Kilner,
Human Dignity, s. 1193.

⁵ „[…] dignitas significat bonitatem alicujus propter seipsum, utilitas vero propter aliud” —
s. Thomas de Aquino, Scriptum super Sententiis, lib. 3, d. 35, q. 1, a. 4, qc. 1, corp. (dalej: Super
Sent.). Cytowane w niniejszym artykule fragmenty dzieł św. Tomasza są podane we własnym
przekładzie autora.
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odpowiadają współczesnym ujęciom fenomenu godności, według przedstawio-
nego powyżej podstawowego trójpodziału. Akwinata poszerza jednak spektrum
rozumienia godności o inne jeszcze, pochodne znaczenia. W związku z tym na
początku warto dokonać pewnego przeglądu tych znaczeń, które nie są wpraw-
dzie kluczowe dla refleksji moralnej, ale stanowią pewne tło wskazujące na sze-
rokość spektrum Tomaszowego rozumienia tego terminu i być może także na
jego analogiczny charakter.

Oprócz więc godności, którą współcześnie określa się jako przyrodzoną, oraz
godności charakteru moralnego wśród różnorodności znaczeń terminu „god-
ność” św. Tomasz dostrzega także pewną wartość człowieka, związaną z cecha-
mi zewnętrznymi wobec bycia człowiekiem. Cechy te nie mają bezpośrednio
moralnego charakteru i nie występują powszechnie u wszystkich ludzi, a więc
są elitarne. Na przykład czasami Akwinata przedstawia godność jako pozycję
w hierarchii społecznej określonej wspólnoty. Tak rozumianą godność w Koście-
le mają apostołowie⁶ i kapłani⁷. Także rodzice i władcy powinni być szanowani
z racji ich uczestnictwa w godności samego Boga, który jest Ojcem i Panem
wszystkich⁸. Podobnie przełożeni i inne osoby cieszą się godnością ze wzglądu
na dobro wspólne, na ich osobistą przydatność lub sławę, i dlatego należy się im
szacunek⁹. Z tego powodu równość zakładana przez sprawiedliwość rozdzielczą
polega na przydzielaniu różnych rzeczy różnym osobom proporcjonalnie do tak
rozumianej godności, którą posiadają¹⁰. W związku z tym popełnia grzech ten,
kto w dystrybucji dobra wspólnego kieruje się względem na określone osoby
(personarum acceptio) i niesprawiedliwie je faworyzuje lub zaniedbuje, przydzie-
lając im większą lub mniejszą miarę dóbr od tej, jaka odpowiada ich godności¹¹.
Nie chodzi tu o równą wszystkim ludziom przyrodzoną i niezbywalną godność,
bo wtedy przy sprawiedliwym podziale dóbr należałoby się kierować równością
arytmetyczną, a nie równością proporcji. Godność zaś, którą należy się kierować
przy dystrybucji dóbr, jest wprost proporcjonalna do posiadanej przez kogoś ob-
fitości duchowych darów łaski lub do stopnia przymnożenia dobra wspólnego
przez tego, kto może być mniej święty i może mieć mniejszą wiedzę, ale dzię-
ki swej pracowitości, talentom lub innym możliwościom może więcej wnieść
w dobro wspólne¹². Tak więc w ocenie równości proporcji wymaganej przez

⁶Por. s. Thomas de Aquino, Super Epistolam B. Pauli ad Romanos lectura, cap. 1, l. 1 (dalej:
Super Rom.).

⁷Por. Super Sent., lib. 4, d. 24, q. 3, a. 3, arg. 2; s. Thomas de Aquino,Summa Theologiae,
II–II, q. 184, a. 8, corp. (dalej: ST ).

⁸Por. ST, II–II, q. 63, a. 3, corp.
⁹Por. ST, II–II, q. 102, a. 2, arg. 3, a. 3, corp.

¹⁰Por. ST, II–II, q. 63, a. 1, corp., ad 1; Super Sent., lib. 2, d. 27, q. 1, a. 4, ad 2.
¹¹Por. ST, II–II, q. 63, a. 2, corp.
¹²Por. tamże.
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sprawiedliwość rozdzielczą chodzi przede wszystkim o jakieś dodatkowe racje
godności, zewnętrzne względem godności, którą współcześnie określa się jako
przyrodzona. Wreszcie w odróżnieniu od pozostałych ludzi, chrześcijanie mają
nadaną od Boga godność, dla której obrony przyjmuje się sakrament bierzmo-
wania¹³.

Godnością człowieka św. Tomasz zajmuje się nie tylko na gruncie filozofii, ale
także, w ramach swojej teologii, czyli refleksji nad przedmiotem wiary objawio-
nej, zgodnie z którą poza gatunkiem ludzkim istnieją również inne istoty rozum-
ne i wolne, mające swoją godność. To szersze spektrum istot obdarzonych god-
nością sprawia, że św. Tomasz nie absolutyzuje godności ludzkiej w taki sposób,
jak ma to miejsce w niektórych ujęciach nowożytnych, traktujących człowieka
tak, jakby był jedyną istotą rozumną na świecie i tym samym stanowił centrum
wszechświata. W związku z tym dominikański teolog pisze np. o nieskończonej
godności osoby Chrystusa jako Boga i człowieka, która powoduje, że sama tylko
męka Chrystusa bez Jego śmierci wystarczyłaby dla odkupienia rodzaju ludzkie-
go¹⁴. Przyjmując taki punkt odniesienia, św. Tomasz zauważa, że aniołowie nie
mają nieskończonej godności¹⁵, z czego można wnioskować, że tym bardziej
człowiek, będąc skończonym stworzeniem, nie może równać się pod względem
swojej godności nie tylko z nieskończonym Bogiem, ale także z istotami niebie-
skimi, jakimi są aniołowie¹⁶. W przypadku stworzeń rozumnych, nawet takich
jak aniołowie, godność polega m.in. na urzeczywistnianiu ich podobieństwa
do Boga¹⁷. Stworzenie rozumne przewyższa inne doskonałością swojej natury
i godnością celu¹⁸. Zdaniem Doktora Anielskiego o wewnętrznej godności stwo-
rzeń świadczy ich własna moc sprawcza, moc tworzenia, udzielona im z dobro-
ci Boga. Dzięki tej mocy stworzenia mają pewien udział w boskim stwórczym
działaniu. Jednak jeszcze bardziej o godności stworzeń świadczy możliwość po-
znania Boga. Z tego powodu aniołowie, którzy mają większe poznanie Boga,
mają tym samym większą godność¹⁹.

Czasami przez godność św. Tomasz rozumie właściwość, która nie charak-
teryzuje bezpośrednio samej osoby, chociaż charakteryzuje osobową rzeczywi-
stość. Na przykład różne dyspozycje, akty, społeczności czy rzeczy ze względu

¹³Por. Super Sent., lib. 4, d. 7, q. 3, a. 3, qc. 2, ad 1.
¹⁴Por. Super Sent., lib. 3, d. 20, q. 1, a. 3, arg. 6; s. Thomas de Aquino, Quaestiones de quodlibet,

II, q. 1, a. 2, s.c. 1, corp., ad 2 (dalej: Quodlibet); zob. tamże, q. 8, a. 2, corp.
¹⁵Por. tenże, Compendium theologiae, lib. 1, cap. 226, corp.
¹⁶Np. psalmista zwraca się do Boga, mówiąc o człowieku: „Uczyniłeś go niewiele mniejszym

od istot niebieskich” — Ps 8,6.
¹⁷Por. Super Sent., lib. 2, d. 11, q. 2, a. 1, ad 2.
¹⁸Por. s. Thomas de Aquino, Summa Contra Gentiles, lib. 3, cap. 111, n. 1; cap. 147, n. 1

(dalej: SCG).
¹⁹Por. Super Sent., lib. 2, d. 1, q. 1, a. 4, ad 1–2.
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na ich znaczenie dla życia osób, mają swoją wewnętrzną doskonałość, czyli god-
ność, i w związku z tym mogą się różnić między sobą tą godnością, mogą być
według niej porządkowane i hierarchizowane. Przykładowo, w porządku dosko-
nałości i godności miłość Boga ma pierwszeństwo względem miłości bliźniego,
podobnie jak dary Ducha Świętego mają pierwszeństwo względem cnót inte-
lektualnych i moralnych, ale nie względem cnót teologalnych, wobec których
zajmują niższą pozycję²⁰. Dary Ducha Świętego mają swoją godność, którą moż-
na rozważać albo bezwzględnie, przez porównywanie do właściwych im aktów
jako pochodzących od ich zasad, albo względnie, przez porównywanie do ich
materii²¹. Podobnie sam Kościół cieszy się pięknem i godnością, która polega
na pewnym porządku²². Wreszcie złoto i srebro są wysoko cenione przez ludzi
nie tylko ze względu na użyteczność przedmiotów, które są z nich wytworzone,
lecz także z powodu godności i czystości ich substancji²³. Są to więc przejawy
różnych pochodnych sposobów rozumienia terminu „godność”, w różny sposób
powiązanych z podstawowym znaczeniem tego terminu, którym wyraża się we-
wnętrzną dobroć bytów, jakimi są stworzenia rozumne, czyli osoby.

Wypada także zaznaczyć, że z wypowiedzi św. Tomasza nie zawsze da się
precyzyjne rozróżnić, jakie rozumienie godności ma on na myśli, ale taka wie-
loznaczność może być uzasadniona, gdyż wskazuje na wzajemne powiązanie
różnych aspektów godności. Czasami św. Tomasz przez godność rozumie rację
zasługiwania na coś, uprawnienia do czegoś czy bycia odpowiednim do czegoś.
Zwykle objawia się to przez użycie przymiotnika dignus — godny²⁴. Jego przeci-
wieństwem jest indignus — niegodny²⁵. To zasługiwanie, uprawnienie czy bycie
odpowiednim może komuś przysługiwać z różnych racji godności — zarówno
godności zwanej współcześnie przyrodzoną, jak i godności charakteru moral-
nego, a także z innych racji zewnętrznych wobec bycia człowiekiem. Podobnie,
jak się wydaje, kiedy św. Tomasz pisze, że nigdy godność osoby nie zmniejsza
jej grzechu, lecz go powiększa²⁶, można to odnieść do różnych wspomnianych
znaczeń i przejawów godności. Poza tym według dominikańskiego teologa
grzech może być większy ze względu na godność osoby, przeciwko której został

²⁰Por. ST, I–II, q. 68, a. 8, ad 2.
²¹Por. ST, I–II, q. 68, a. 7.
²²Por. ST, II–II, q. 183, a. 2, corp.; zob. także ST, II–II, q. 70, a. 2, ad 3.
²³Por. ST, II–II, q. 77, a. 2, ad 1.
²⁴„[…] aliquis potest esse dignus aliquo dupliciter. Aut ita quod ipsum habendi jus habeat […].

Aut ita quod insit ei aliqua congruitas ad hoc quod ei detur” — Super Sent., lib. 4 d. 18, q. 1, a. 1,
qc. 2, ad 3.

²⁵Por. np. Super Sent., lib. 4, d. 18, q. 2, a. 1, qc. 3, corp., gdzie mowa o ekskomunikowaniu
niegodnych trwających w uporze.

²⁶Por. ST, I–II, q. 89, a. 5, corp.
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popełniony, i ze względu na wielkość krzywdy wyrządzonej tym grzechem²⁷.
W tym przypadku także może chodzić nie tylko o godność przyrodzoną osoby,
która jest równa u wszystkich ludzi, lecz także o godność podlegającą kształ-
towaniu, np. wynikającą z charakteru moralnego osoby lub z jej odpowiedzial-
ności za dobro wspólne. Innym jeszcze przykładem wieloznaczności rozumie-
nia godności jest Tomaszowe stwierdzenie, że grzech symonii, czyli kupczenia
dobrami duchowymi, może być obecny w intencji tego, kto udzielając dóbr du-
chowych, nie zważa na godność osoby, lecz na ludzką przychylność i względy²⁸.
Podobnie poniżanie godności może dotyczyć różnych wzajemnie powiązanych
jej aspektów — zarówno godności, określanej współcześnie mianem przyrodzo-
nej, jak i godności charakteru moralnego, a także tej wynikającej z pozycji spo-
łecznej i ludzkiego uznania. Święty Tomasz odróżnia działania poniżające god-
ność osoby — takie jak naruszenie dobrego imienia przez znieważenie, fałszywe
świadectwo, oskarżenie, zniesławienie itp. — od działań naruszających substan-
cję osoby — takich jak zabójstwo, pobicie, okaleczenie, uwięzienie itp.²⁹. Nie
oznacza to, że naruszając substancję osoby, nie narusza się jej godności, lecz
raczej św. Tomasz chce przez takie rozróżnienie pokazać, że godność jest taką
właściwością, którą można naruszyć bez naruszania substancji osoby. Zdaniem
św. Tomasza w wyniku obelgi dochodzi do poniżenia godności osoby w opinii
ludzi, co jednak może być naprawione przez okazanie czci³⁰. Wieloznaczność
terminu „godność” może więc wskazywać na wzajemne powiązania różnych je-
go aspektów, a nawet na analogiczny jego charakter.

Godność jako indywidualne samoistne bytowanie
w racjonalnej naturze

Po dokonaniu wstępnego przeglądu różnych znaczeń terminu „godność”, wy-
stępującego w dziełach św. Tomasza, pora na przedstawienie tych spośród nich,
które są najważniejsze dla refleksji antropologicznej i moralnej, oraz tym sa-
mym stanowią istotny wkład św. Tomasza do dziedzictwa ludzkiej myśli doty-
czącej godności. Niewątpliwie jednym z najbardziej podstawowych sposobów
rozumienia godności, zaprezentowanych przez dominikańskiego teologa, a za-
razem jej najgłębszą racją jest indywidualne samoistne bytowanie w racjonalnej
naturze. Święty Tomasz przyjął definicję osoby sformułowaną przez Boecjusza,

²⁷Por. ST, II–II, q. 65, a. 4, corp.
²⁸Por. ST, II–II, q. 100, a. 5, ad 3.
²⁹Por. ST, II–II, q. 61, a. 3, corp.
³⁰Por. ST, II–II, q. 62, a. 2, ad 3.
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a według niektórych interpretatorów także rozwinął jej rozumienie³¹. Boecjusz
bowiem zdefiniował osobę jako „indywidualną substancję rozumnej natury”³²,
czyli niepodzielny samoistny byt rozumnej natury. Na podstawie Boecjańskiej
definicji osoby za rację doskonałości i tym samym godności św. Tomasz przyj-
muje nie tylko najdoskonalszą naturę, którą jest natura rozumna, ale także naj-
doskonalszy sposób istnienia, którym jest indywidualne samoistne bytowanie
w takiej naturze. Akwinata bowiem twierdzi, że „ponieważ samoistne bytowa-
nie w racjonalnej naturze stanowi wielką godność, przeto każde indywiduum
racjonalnej natury nazywane jest osobą”³³. Indywidualne samoistne bytowanie
istot rozumnych, przejawiające się w ich władzy, jaką mają nad własnym dzia-
łaniem, można określić jako mocniejsze czy intensywniejsze niż bytów niero-
zumnych. Powoduje ono, że te rozumne są bardziej doskonałymi i unikalnymi
jednościami niż te nierozumne³⁴. A „każda rzecz, im bardziej jest jednością, tym
bardziej jest mocna i godna”³⁵. Tak więc osoba jest najdoskonalsza ze wszyst-
kich bytów, także tych substancjalnych, nie tylko dzięki swojej najdoskonalszej,
czyli najbardziej godnej (dignissima) rozumnej naturze i godności celu tej na-
tury³⁶, ale także dzięki swojemu najdoskonalszemu, czyli najbardziej godnemu
(dignissimus) sposobowi istnienia, którym jest istnienie przez się (per se):

osoba oznacza pewną naturę wraz z pewnym sposobem istnienia. Natura zaś,
którą osoba zawiera w swoim znaczeniu, jest najbardziej godna spośród wszyst-
kich natur, mianowicie [jest nią] natura intelektualna według swego rodzaju. Po-
dobnie także sposób istnienia, który zakłada osoba, jest najbardziej godny, jak
mianowicie coś jest istniejące przez się³⁷.

³¹Por. ST, I, q. 29, a. 1. Tezę, że Tomasz rozwinął rozumienie Boecjańskiej definicji osoby,
prezentuje np. Henryk Majkrzak SCJ czy Marek Piechowiak, chociaż wydaje się, że ten ostatni
przeakcentowuje znaczenie aktu istnienia w Tomaszowej koncepcji osoby i jej godności kosztem
znaczenia rozumnej natury, o czym będzie jeszcze mowa poniżej — por. H. Majkrzak SCJ,
Godność człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, „Forum Philosophicum”, 2 (1997), s. 209;
M. Piechowiak, Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja osoby i jej godności. Komentarz do
Summy teologii, część I, kwestia 29, artykuł 1, w: Szkice o godności człowieka, Zielona Góra: Uniwer-
sytet Zielonogórski, 2012, s. 35–44.

³² „[…] persona est naturae rationalis individua substantia” — Anicius Manlius Torquatus
Severinus Boëthius, Liber de persona et duabus naturis contra Eutychen et Nestorium, c. III; w: Pa-
trologia Latina, 64, red. J. P. Migne, Bibliotheca Cleri Universa, Brepolis – Turnhout, kol. 1343.

³³ „[…] quia magnae dignitatis est in rationali natura subsistere, ideo omne individuum ratio-
nalis naturae dicitur persona” — ST, I, q. 29, a. 3, ad 2.

³⁴Por. ST, I, q. 29, a. 1, corp.
³⁵ „[…] unumquodque, quanto est magis unum, tanto est magis virtuosum et dignius” — SCG,

lib. 4, cap. 1, n. 5.
³⁶Por. SCG, lib. 3, cap. 111, n. 1; cap. 147, n. 1.
³⁷ „[…] persona […] significat quamdam naturam cum quodam modo existendi. Natura autem,

quam persona in sua significatione includit, est omnium naturarum dignissima, scilicet natura



214 ROBERT PLICH OP

W innym miejscu św. Tomasz sformułował to następująco: „osoba oznacza to,
co jest najdoskonalsze w całej naturze, mianowicie samoistne bytowanie w racjo-
nalnej naturze”³⁸. Skoro, jak wspomniano powyżej, w sposób najbardziej pod-
stawowy Tomasz określa, że „godność oznacza dobroć czegoś ze względu na nie
samo, użyteczność zaś ze względu na coś innego”³⁹, i skoro zdaniem Akwinaty
„dobro jest wymienne z bytem”⁴⁰, to z tego wynika, że godność osoby oznacza jej
wsobną dobroć, jaką przede wszystkim stanowi sam byt osoby, charakteryzujący
się indywidualnym, samoistnym bytowaniem w rozumnej naturze.

Rozumna natura jako komponent godności osoby

Wskazana w definicji natura jest istotą określonego gatunku bytów, ujętą ze
względu na typowe dla niej działanie, wspólną dla wszystkich bytów tego ga-
tunku. Naturę Akwinata pojmuje jako wewnętrzną „zasadę ruchu i spoczynku
w tym, w czym istnieje najpierw i przez się, a nie przypadłościowo”⁴¹. Stąd
rozumna natura, stanowiąca o godności osób, to istota i tym samym zasada ru-
chu i spoczynku wszystkich bytów określonego gatunku, obdarzonych władzą
rozumu i zdolnością poznania racjonalnego oraz władzą woli i zdolnością do-
konywania wolnych wyborów. Racjonalność zakłada nie tylko rozum, ale także
wolę, a współpraca tych dwóch władz uzdalnia stworzenia rozumne do wolnego
wyboru. To powoduje, że stworzenia te same poznają swoje powszechne dobro
gatunkowe i różne możliwe drogi jego urzeczywistniania, a mając władzę nad
swoim własnym działaniem, same siebie kierują do swego powszechnego dobra
gatunkowego⁴². Rozum umożliwia bowiem istocie nim obdarzonej poznanie

intellectualis secundum genus suum. Similiter etiam modus existendi quem importat persona est
dignissimus, ut scilicet aliquid sit per se existens” — s. Thomas de Aquino,Quaestiones disputatae
de potentia, q. 9, a. 3, corp. (dalej: De potentia).

³⁸ „[…] persona significat id quod est perfectissimum in tota natura; scilicet subsistens in ra-
tionali natura” — ST,I, q. 29, a. 3, corp.

³⁹Super Sent., lib. 3, d. 35, q. 1, a. 4, qc. 1, corp.
⁴⁰ „[…] bonum et ens convertuntur” — Super Sent., lib. 2, d. 34, q. 1, a. 2, ad 1; lib. 1, d. 44,

q. 1, a. 1, corp.; a. 4 s.c. 1; s. Thomas de Aquino, Quaestiones disputatae de veritate, q. 1, a. 1,
s.c. 2.; q. 21, a. 1–2 (dalej: De veritate); tenże, Quaestiones disputatae de malo, q. 1, a. 2, s.c. 2;
q. 2, a. 5, ad 2 (dalej: De malo). Innymi słowy: „bonum et ens sunt idem secundum rem” — ST,
I, q. 5, a. 1, corp., ad 1; De veritate, q. 21, a. 1, ad 5. Z tego powodu „[…] bonum et ens dicitur
substantia, quae in suo esse et in sua bonitate subsistit” — ST, III, q. 11, a. 5, ad 3.

⁴¹ „[…] natura nihil aliud est quam principium motus et quietis in eo in quo est primo et per se
et non secundum accidens” — s. Thomas de Aquino, Commentaria in octo libros Physicorum, lib. 2
l. 1 n. 5; por. ST, I, q. 29, a. 1 ad 4; q. 115, a. 2, corp.; III, q. 2, a. 1, corp. Zob. także P. Lichacz,
Termin ‘natura’ w pismach św. Tomasza z Akwinu, w: św. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane
o mocy Boga, red. M. Olszewski, J. Pyda, Kęty – Warszawa: Wydawnictwo Marek Derewiecki –
Instytut Tomistyczny, 2010, t. 3, s. 595–599.

⁴²Por. ST, I, q. 59, a. 1, corp.
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ogólnej racji dobra (dobro powszechne, gatunkowe), w której świetle dokonuje
on następnie osądu różnych dróg realizacji tego dobra, a mianowicie, czy rze-
czywiście do niego prowadzą, czy nie, i czy z tego powodu są one dobre, czy złe.
Następnie rozum dokonuje zestawienia i porównania różnych możliwych dróg,
rozpoznanych jako dobre, i na tej podstawie w sposób wolny, a nie z konieczno-
ści, wola wybiera którąś spośród nich. Rozumne stworzenia nie tylko podejmują
jednostkowe działania konieczne dla realizacji swoich celów gatunkowych, ale
także w ramach realizacji tych celów dokonują dowolnych jednostkowych wybo-
rów spośród różnych możliwych dróg tam prowadzących. Co więcej, stworzenia
te mogą swój cel gatunkowy urzeczywistniać lub nie urzeczywistniać, podejmu-
jąc określone działanie lub go nie podejmując. W ten sposób istoty rozumne nie
podążają ku swoim celom gatunkowym jakąś uprzednio z góry wytyczoną drogą,
zdeterminowaną przez naturę, ale same sobie określają i wybierają, którą z wielu
możliwych rozpoznanych dróg chcą podążać ku swoim celom gatunkowym⁴³.

Ponieważ przedmiotem wolnego wyboru są środki (drogi) prowadzące do
urzeczywistniania celów gatunkowych, a zwłaszcza do celu ostatecznego (ea
quae sunt ad finem)⁴⁴, a takich środków jest wiele, stąd ważną rolę w życiu stwo-
rzenia rozumnego, jakim jest człowiek, św. Tomasz przypisuje cnocie roztrop-
ności, która usprawnia zarówno rozum, jak i wolę do dokonywania prawych wy-
borów, polegających na odpowiednim dobieraniu środków wiodących do celu⁴⁵.
Zdolność do własnego, dobrowolnego działania, czyli do poruszania się którąś
z wielu możliwych rozpoznanych i wybranych dróg ze względu na poznany cel,
jest zdolnością do moralności i samostanowienia, która świadczy o doskonało-
ści rozumnej natury i tym samym o godności osoby. Po kilku wiekach Immanuel
Kant w ramach odmiennych założeń swojej filozofii moralnej wypromuje godność
osoby ludzkiej, utożsamiając tę godność ze zdolnością osoby do moralności⁴⁶.

Natomiast istoty pozbawione rozumu nie dysponują ogólną racją dobra, nie
potrafią więc osądzać w jej świetle wielu możliwych dróg prowadzących do
ich dobra gatunkowego, ani dokonywać zestawień i porównań między nimi.

⁴³Por. ST, I, q. 82, a. 2, corp.; q. 83, a. 1, corp.; II–II, q. 47, a. 15, corp.; De veritate, q. 22,
a. 5–6. Zob. także M. Piechowiak, Tomasza z Akwinu koncepcja godności osoby ludzkiej jako pod-
stawy prawa. Komentarz do rozdziałów 111–113 księgi III Tomasza z Akwinu Summa contra gen-
tiles, „Poznańskie Studia Teologiczne”, 1 (14) 2003, s. 230–234; tenże, Klasyczna koncepcja osoby,
s. 7–8, 10–11; tenże, Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja osoby i jej godności, s. 42–43; ten-
że, Thomas Aquinas — Human Dignity and Conscience as a Basis for Restricting Legal Obligations,
„Diametros”, 47 (2016), s. 74–75, 78–79.

⁴⁴Por. ST, I–II, q. 13, a. 3, s.c.; a. 4, corp.
⁴⁵Por. ST, I–II, q. 57, a. 5; II–II, q. 47, a. 6, corp.
⁴⁶Por. I. Kant, Ugruntowanie metafizyki moralności, tłum. M. Żelazny, w: tenże, Dzieła zebra-

ne, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, t. 3, s. 189–196
(IV 434–440 — według paginacji Królewskiej Pruskiej Akademii Nauk).
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W swoich działaniach kierują się więc z konieczności poszczególnym dobrem,
które w konkretnych okolicznościach rozpoznają swym naturalnym instynktem
opartym na konkretnym poznaniu zmysłowym. Istoty nierozumne nie potrafią
zatem wybierać, lecz działają w sposób zdeterminowany jednym dobrem, na
którego poznanie pozwala im w określonej sytuacji ich zmysłowa władza po-
znawcza⁴⁷. Ich natura nie jest zatem tak doskonała, stąd nie przypisuje się im
godności i nie nazywa osobami.

Dzięki racjonalnej naturze osoba posiada zdolność odnoszenia się do świata
i do innych osób oraz do budowania z nimi relacji przez poznanie i miłość⁴⁸.
Człowiek, mając rozumną naturę, może poznawać uniwersalną prawdę, odkry-
wać prawidła rządzące rzeczywistością, a za pomocą mowy, która jest także
umiejętnością charakterystyczną dla rozumnej natury, jest zdolny do komuni-
kowania poznanej prawdy innym osobom. Znaki języka mają charakter mate-
rialny, ale przenoszą powiązane z nimi określone znaczenie, które ma charakter
duchowy. W ten sposób znaki te reprezentują myśl. Takiej zdolności nie ma-
ją istoty nierozumne. Zwierzęta za pomocą naturalnych dźwięków sygnalizują
swoje emocje i potrzeby, a także reagują na aktualne poznanie zmysłowe. Nie
tworzą jednak abstrakcyjnych znaków i języków konwencjonalnych, które prze-
noszą znaczenie daleko poza najbliższą czasoprzestrzeń, jak czynią to ludzie.
Ludzkie języki ze względu na swój intelektualny charakter wzbogacają się i roz-
wijają z czasem, natomiast komunikacja zwierząt, ze względu na swój naturalny
charakter, pozostaje taka sama pomimo upływu czasu⁴⁹. Dzięki językowi komu-
nikującemu myśl ludzie wzajemnie sobie pomagają w poznawaniu uniwersalnej
prawdy i w kształtowaniu zgodnego z nią życia, oraz w różnych innych życio-
wych potrzebach. Ta wzajemna pomoc ufundowana na wspólnym poznawaniu
prawdy umożliwia ludziom tworzenie relacji interpersonalnych, różnych wspól-
not (np. domowej czy politycznej), stąd racjonalność natury przekłada się jed-
nocześnie na jej społeczny charakter. Dlatego św. Tomasz twierdzi, że człowiek
naturalnie (naturaliter) jest zwierzęciem społecznym (animal sociale⁵⁰, domesti-
cum⁵¹, civile⁵², politicum⁵³)⁵⁴.

⁴⁷Por. ST, I, q. 83, a. 1, corp.
⁴⁸Por. G. Emery OP, The Dignity of Being a Substance: Person, Subsistence, and Nature, „Nova

et Vetera” (English Edition), 9/4 (2011), s. 991, 995–996.
⁴⁹Więcej na temat porównania mowy ludzi i komunikacji zwierząt zob. R. Mirkes OSF,

w: The National Catholic Bioethics Quarterly, 3/2 (2003), s. 303–306.
⁵⁰Por. SCG, lib. 3, cap. 147, n. 2.
⁵¹Por. s. Thomas de Aquino,Sententia libri Politicorum, lib. 1, l. 1, n. 29 (dalej: Sententia

Politic.).
⁵²Por. Sententia Politic., lib. 1, l. 1, n. 24, 26, 28–29; lib. 3, l. 5, n. 4.
⁵³Por. Sententia Politic., lib. 1, l. 3, n. 5.
⁵⁴Por. G. Emery, The Dignity of Being a Substance, s. 1000.
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Sposób istnienia w sobie i dla siebie
jako komponent godności osoby

Święty Tomasz zauważa, że władza istot rozumnych nad ich własnymi jed-
nostkowymi działaniami świadczy o ich zaawansowanej odrębności, czyli po-
szczególności, oraz jedności, czyli indywidualności (niepodzielności)⁵⁵, znacz-
nie większej od tej, którą mają indywidualne substancje nieracjonalnych natur.
Im większą bowiem jednostkowością cechuje się określone działanie, tym więk-
szą odrębnością i indywidualnością cechują się byty, które są zdolne do tego
typu działań. Im bardziej dany byt jest poszczególny, czyli odrębny od innych
bytów i nieprzekazywalny, oraz im bardziej stanowi jedność, będąc bytem nie-
podzielnym, czyli indywidualnym, tym pełniej i mocniej istnieje, a zatem tym
bardziej jest⁵⁶. Taką zaś szczególną odrębnością i indywidualnością cechują się
indywidualne, substancjalne, czyli samoistnie istniejące byty rozumnej natury
i to one właśnie nazywane są osobami⁵⁷.

Podstawą tej odrębności i indywidualności osoby nie jest jej racjonalna na-
tura, która jest wspólna dla wszystkich osób danego gatunku, lecz charakte-
rystyczny dla osób ich sposób istnienia (modus existendi)⁵⁸. W odróżnieniu od
przypadłości, które istnieją w czymś innym (in alio), osoba, podobnie jak in-
ne substancje, cieszy się samoistnym bytowaniem, czyli istnieje w sobie (in se)
czy przez się (per se)⁵⁹. W odróżnieniu jednak od substancji, które nie są osoba-
mi, substancja osoby jest natury racjonalnej, dzięki czemu osoba, mając władzę
nad własnym działaniem, poznaje i w wolny sposób wybraną przez siebie dro-
gą urzeczywistniania swoje cele gatunkowe, identyfikując je jako swoje dobro.
To zaś wymaga nie tylko istnienia w sobie (in se), jak w przypadku wszystkich

⁵⁵Dla właściwego rozumienia terminów warto przypomnieć, że to, co jest ogólne (universale)
dzieli się na to, co jest poszczególne (particulare), czyli odrębne, natomiast to, co jest indywi-
dualne (individuum), oznacza to, co jest niepodzielne, czyli to, co stanowi niepodzielną jedność
(łac. dividuus — podzielony, individuus — niepodzielony) — por. M. Piechowiak, Tomasza
z Akwinu egzystencjalna koncepcja osoby i jej godności, s. 39.

⁵⁶Por. tenże, Klasyczna koncepcja osoby, s. 7; tenże, Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja
osoby i jej godności, s. 39, 47; tenże, Thomas Aquinas — Human Dignity and Conscience, s. 72–73.

⁵⁷Por. ST, I, q. 29, a. 1, corp.
⁵⁸Por. ST, I, q. 29, a. 1, corp.; I–II, q. 6, a. 1, corp.; zob. także M. Piechowiak, Klasyczna

koncepcja osoby, s. 7; tenże, Thomas Aquinas — Human Dignity and Conscience, s. 74–75. Wydaje
się, że doniosłość sposobu istnienia osób i jego indywidualizującego wpływu, którą przekonująco
uwidocznił Piechowiak, jest w tekście Tomaszowym jakby bardziej „zapakowana” w rozważa-
niach o substancji, stąd może ujść uwagi, jak np. w rozważaniach Pinckaersa — por. S.T. Pin-
ckaers OP, Aquinas on the Dignity of the Human Person, w: The Pinckaers Reader: Renewing
Thomistic Moral Theology, red. J. Berkman, C.S. Titus, przeł. M.T. Noble, C.S. Titus, M. Sher-
win, H. Connolly, Washington D.C.: Catholic University of America Press, 2005, s. 147–149.

⁵⁹Por. ST, I, q. 29, a. 2, corp.; SCG, lib. III, cap. 112, n. 7; De potentia, q. 9, a. 3, corp.
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substancji, lecz także — w odróżnieniu od substancji nieosobowych, czyli stwo-
rzeń nierozumnych — istnienia dla siebie samego (propter seipsum)⁶⁰.

Sposób istnienia nie w czymś innym (in alio), lecz w sobie (in se) czy przez
się (per se) zwany jest samoistnym bytowaniem (subsistentia). Stąd substancja
„według tego, że istnieje przez się, a nie w czymś innym, nazywana jest samo-
istnym bytowaniem; o tych rzeczach mówimy, że samoistnie bytują, które nie
w czymś innym, lecz w sobie istnieją”⁶¹. Substancję, którą jest człowiek, rozpo-
znaje się więc na podstawie istnienia w sobie, a nie w czymś innym. Substancji
jako bytowania odrębnego od przypadłości nie da się wprost poznać, chyba że
dzięki operacji intelektualnej. Wnioskujemy o niej pośrednio jako o samoist-
nie bytującej podstawie naszego bytu, w której ugruntowane są wszystkie nasze
bezpośrednio poznawalne przypadłościowe cechy, dane nam w doświadczeniu.
Substancja integruje istniejące dzięki niej przypadłości w jedną całość indywi-
dualnego bytu o spójnej tożsamości, która nie zmienia się pomimo zmienno-
ści doświadczalnych przypadłościowych cech wraz z upływem czasu w wyniku
oddziaływania innych czynników. Bytowanie na sposób substancji sprawia, że
człowiek stanowi podmiot swoich działań i relacji łączących go z otoczeniem.
Chociaż działania te i relacje mają wpływ na doskonalenie człowieka, to jednak
nie zmieniają jego substancji i nie sprawiają, że człowiek staje się innym człowie-
kiem lub innym bytem. Metafizyczny sposób definiowania osoby i jej godności
za pośrednictwem rozumnej natury i samoistnego bytowania, nie zaś sposób wy-
łącznie funkcjonalistyczny, przeprowadzony za pośrednictwem zdolności i ak-
tów poznawania intelektualnego, rozumowania, miłowania i chcenia, powodu-
je, że także ludzkie jednostki, które nigdy nie przejawiają tego typu zdolności
i aktów (np. płody, noworodki anencefaliczne, jednostki głęboko upośledzone
umysłowo lub znajdujące się w trwałym stanie wegetatywnym), są określane
w świetle definicji metafizycznej jako osoby mające swoją godność⁶².

Osoba ludzka nie jest jedynie pojedynczym egzemplarzem gatunku ludzkiego
różniącym się od innych podobnych sobie egzemplarzy wyłącznie numerycznie.
Chociaż każda osoba ma tę samą wspólną naturę co pozostałe osoby należące do
tego samego gatunku, to jednak każda jest inna i niepowtarzalna, przede wszyst-
kim ze względu na swój indywidualny sposób istnienia. „Indywiduum umiesz-
cza się w definicji osoby, aby oznaczyć indywidualny sposób bycia”⁶³. Wpraw-
dzie wiele jest bytów substancjalnych, które — na podstawie charakterystyki

⁶⁰Por. ST, II–II, q. 64, a. 2, ad 3.
⁶¹ „[Substantia] secundum enim quod per se existit et non in alio, vocatur subsistentia: illa

enim subsistere dicimus, quae non in alio, sed in se existunt” — ST, I, q. 29, a. 2, corp. Por.
G. Emery OP, The Dignity of Being a Substance, s. 992, 994.

⁶²Por. G. Emery, The Dignity of Being a Substance, s. 996.
⁶³ „[…] individuum ponitur in definitione personae, ad designandum individualem modum

essendi” — De potentia, q. 9, a. 2, ad 5; por. ST, I, q. 29, a. 3, ad 4.
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samej substancji — cechują się indywidualnym samoistnym istnieniem, jednak
indywidualność i samoistność istnienia osób jest jeszcze bardziej intensywna czy
mocniejsza, co wyraża się w ich władzy nad własnym działaniem. Tomaszowa
koncepcja osoby i jej godności wyraża więc nie tylko to, jakie osoba ma istotne
cechy, ale także w jaki sposób istnieje⁶⁴.

Pogłębiając rozumienie Boecjańskiej definicji osoby, św. Tomasz wyjaśnia,
że „nazwa »osoba« oznacza poszczególną substancję, jak jest ona podmiotem
właściwości, która zwie się godnością”⁶⁵. W przywoływanej już powyżej innej
wypowiedzi Tomasz doprecyzowuje, że „ponieważ samoistne bytowanie w ra-
cjonalnej naturze stanowi wielką godność, przeto każde indywiduum racjonal-
nej natury nazywane jest osobą”⁶⁶. Skoro więc osoba to nazwa substancji obda-
rzonej godnością, a godność polega na indywidualnym, samoistnym bytowaniu
w racjonalnej naturze, to według dominikańskiego teologa godność nie przysłu-
guje komuś ze względu na to, że jest osobą, ale odwrotnie: określenie „osoba”
przysługuje ze względu na wielką godność, czyli doskonałość indywidualnego,
samoistnego bytowania w racjonalnej naturze. W przeciwieństwie do współcze-
snych koncepcji, które za podstawę godności uznają pierwotny fakt bycia osobą,
św. Tomasz przyjmuje odwrotny porządek, zgodnie z którym podstawę określenia
„osoba” stanowi godność jako doskonałość indywidualnego, samoistnego istnienia
w racjonalnej naturze. Osoba nie jest racją godności, lecz godność jest racją osoby.
Dlatego w innym miejscu Tomasz stwierdza, że „osoba jest nazwą godności”⁶⁷.

Godność rozumiana jako indywidualne samoistne bytowanie w racjonalnej
naturze przysługuje każdemu człowiekowi od momentu jego zaistnienia. Nie
ma przecież takich ludzi, którzy by nie istnieli indywidualnym samoistnym by-
towaniem w racjonalnej naturze. Jest to więc godność, którą współcześnie okre-
śla się jako godność przyrodzoną. Święty Tomasz utwierdza zatem ten aspekt
i rację godności osoby ludzkiej nie tylko w największej w widzialnym świecie

⁶⁴ Interpretacja, według której w metafizyce św. Tomasza akt istnienia jest najbardziej po-
wszechną spośród różnych zasad indywidualizacji bytu, została skrytykowana przez L. Dewana.
Jego zdaniem bardziej adekwatne i reprezentatywne dla metafizyki Tomaszowej jest ujęcie tego,
co indywidualne, jako sposób istnienia, por. L. Dewan OP, The Individual as a Mode of Being
According to Thomas Aquinas, „The Thomist”, 63 (1999), s. 403–424.

⁶⁵ „[…] nomen persona significat substantiam particularem, prout subjicitur proprietati quae
sonat dignitatem” — Super Sent., lib. 1, d. 23, q. 1, a. 1, corp.

⁶⁶ST, I, q. 29, a. 3, ad 2.
⁶⁷ „[…] persona est nomen dignitatis” — Super Sent., lib. 1, d. 10, q. 1, a. 5, corp.; por. De

potentia, q. 8, a. 4, corp., ad 5. Czasami Tomasz wyraża podobne rozumienie osoby, posługując
się definicją osoby sformułowaną przez innych: „persona est hypostasis proprietate distincta ad
diginitatem pertinente” — ST, I, q. 29, a. 3, ad 2; III, q. 2, a. 3, corp. Nawiązanie do takiego
rozumienia osoby zawarte jest w jego Super Sent., lib. 1, d. 23, q. 1, a. 1, corp.; d. 26, q. 1, a. 1,
corp.; q. 2, a. 3, corp. Zob. także S. Pinckaers, Aquinas on the Dignity of the Human Person,
s. 147–148; M. Piechowiak, Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja osoby i jej godności, s. 45.
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doskonałości jej racjonalnej natury, ale także w najwyższej wśród stworzeń do-
skonałości sposobu istnienia in se lub per se i propter se ipsum⁶⁸. Najdoskonalszy
i absolutnie wyjątkowy charakter ma tylko istnienie Boga, które jednocześnie
jest tożsame z Jego istotą⁶⁹ i z tego powodu bywało określane w tradycji jako
istnienie nie tylko in se i propter se ipsum, ale także a se.

Godność jako bycie celem samym w sobie
wynikające ze sposobu istnienia

w sobie i dla siebie samego

Skoro osoba istnieje nie tylko w sobie czy przez się, ale i dla siebie samej, to
znaczy że jest też celem samym w sobie⁷⁰. Bycie osoby celem samym w sobie
można też wywnioskować na podstawie przytoczonego powyżej Tomaszowego
określenia, według którego „godność oznacza dobroć czegoś ze względu na nie
samo, użyteczność zaś ze względu na coś innego”⁷¹. Zgodnie z przyjętą przez
Tomasza Arystotelesowską definicją, „dobro jest tym, czego wszystko pożąda”⁷².
W związku z tym jako przedmiot pożądania „dobro ma naturę celu”⁷³. Zatem
w odróżnieniu od użyteczności, dobroć sama w sobie, jaką oznacza godność, ma
naturę celu samego w sobie⁷⁴.

Dodatkowo określenie osób jako celów samych w sobie wynika w koncepcji
św. Tomasza także z założenia, że stworzenia rozumne są niezniszczalne, gdyż
mają nieśmiertelną duszę, którą zostały obdarzone z zamysłu Stwórcy. Świę-
ty Tomasz bowiem wnioskuje, że skoro Bóg najbardziej chce tych rzeczy, któ-
re są stworzone przez Niego jako najbardziej trwałe, to istoty rozumne, które
Bóg stworzył jako niezniszczalne, obdarzając je duszą nieśmiertelną, muszą być

⁶⁸ Tamże, s. 42; tenże, Tomasza z Akwinu koncepcja godności osoby ludzkiej jako podstawy prawa,
s. 227; G. Emery, The Dignity of Being a Substance, s. 995.

⁶⁹Por. np. s. Thomas de Aquino, De ente et esentia, cap. 4; SCG, lib. 1, cap. 22; ST, I, q. 3,
a. 4.

⁷⁰Por. M. Piechowiak, Tomasza z Akwinu koncepcja godności osoby ludzkiej jako podstawy pra-
wa, s. 226–227, 231, 234; tenże, Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja osoby i jej godności,
s. 45–47.

⁷¹Super Sent., lib. 3, d. 35, q. 1, a. 4, qc. 1, corp.
⁷² „[…] bonum est quod omnia appetunt” — por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, ks. 1,

rozdz. 1 (1094 a 3); zaś w dziełach św. Tomasza zob. chociażby: SCG, lib. 1, cap. 37, n. 4; lib. 3,
cap. 3, n. 3, 11; cap. 7, n. 3; ST, I, q. 5, a. 1, corp.; q. 6, a. 2, ad 2; I–II, q. 8, a. 1, corp.; q. 29,
a. 5, corp.; q. 94, a. 2, corp.; De veritate, q. 1, a. 1, corp.; q. 21, a. 1, corp.; q. 22, a. 1, s.c. 2; De
potentia, q. 9, a. 7, ad 6.

⁷³ „[…] bonum habet rationem finis” — zob. chociażby: Super Sent., lib. 1, d. 3, q. 4, a. 1, ad 6;
lib. 2, d. 1, q. 2, a. 2, s.c. 2; d. 38, q. 1, a. 5, expos.; ST, I, q. 5, a. 2, ad 2; q. 48, a. 1, ad 2; q. 103,
a. 2 corp.; I–II, q. 94, a. 2, corp.; II–II, q. 141, a. 6, corp.

⁷⁴Por. M. Piechowiak, Klasyczna koncepcja osoby, s. 10; tenże, Thomas Aquinas — Human
Dignity and Conscience, s. 77.
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chciane przez Niego dla nich samych. Stąd zaś wynika kolejny wniosek, że isto-
ty rozumne, czyli osoby, muszą istnieć w sobie czy przez się i dla siebie, czyli być
celami samymi w sobie, i tak też są traktowane przez Boga. Z tego powodu Bóg
przez swoją opatrzność opiekuje się stworzeniem rozumnym inaczej niż niero-
zumnym. Stworzenie rozumne jest bowiem celem samym w sobie, gdyż istnie-
je w sobie czy przez się i dla siebie samego, natomiast stworzenie nierozumne
istnieje w sobie czy przez się, lecz nie dla siebie samego, z czego wynika wnio-
sek, że istnieje ono dla stworzenia rozumnego. W związku z tym Bóg opiekuje
się stworzeniem rozumnym dla niego samego, a stworzeniem nierozumnym ze
względu na stworzenie rozumne⁷⁵.

Bycie celem samym w sobie związane ze wspomnianym sposobem istnienia
charakterystycznym dla istot rozumnych przejawia się — jak wskazano powy-
żej — we władzy, którą istoty te mają nad własnymi działaniami, gdyż ich ro-
zumna natura i cel gatunkowy nie determinują całkowicie ich działań. W związ-
ku z tym Bóg kieruje działaniami stworzenia rozumnego, czyli osoby, nie tylko
ze względu na jej cel gatunkowy, ale także ze względu na jej cele indywidualne,
osobiste. Skoro więc Bóg chce osoby jako bytu indywidualnego, to także chce
jej indywidualnych działań jako wyrazów jej indywidualności⁷⁶.

Święty Tomasz wyraża tę myśl jeszcze inaczej, twierdząc, że „wśród po-
zostałych [bytów] stworzenie rozumne podlega boskiej opatrzności w pe-
wien doskonalszy sposób, o ile mianowicie ono samo staje się uczestnikiem
opatrzności, stanowiąc opatrzność dla siebie samego i innych”⁷⁷. Bóg bowiem
nie tylko kieruje stworzeniami rozumnymi i skłania je ku właściwym im ce-
lom gatunkowym za pomocą naturalnych inklinacji wyciśniętych w ich natu-
rze. Bóg kieruje stworzeniami rozumnymi przede wszystkim również przez
to, że obdarzając je rozumem, sprawia, iż one same rozpoznają inklinacje
swojej natury wraz z celami gatunkowymi, do których realizacji inklinacje
te kierują⁷⁸, oraz różne możliwe środki tej realizacji. Dzięki temu stworze-
nia rozumne mogą same siebie kierować różnymi drogami ku tym celom
poprzez swoje wolne wybory. W ten sposób stworzenia rozumne uczest-
niczą w wiecznym boskim rozumie, czyli w prawie wiecznym, nie tyl-
ko przez bierne podleganie temu prawu, jak dzieje się w przypadku istot
nierozumnych, lecz także przez rozumowe poznawanie tego prawa w za-
kresie dotyczącym ich rozumnej natury. Prawo wieczne nie jest dostępne

⁷⁵Por. SCG, lib. 3, cap. 112.
⁷⁶Por. SCG, lib. 3, cap. 113; zob. także M. Piechowiak, Tomasza z Akwinu koncepcja godności

osoby ludzkiej jako podstawy prawa, s. 224–226, 230–234.
⁷⁷ „Inter cetera autem, rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae su-

biacet, inquantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens” — ST, I–II, q. 91,
a. 2, corp.

⁷⁸Por. ST, I, q. 59, a. 1, corp.
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poznawczo stworzeniu rozumnemu w całości, lecz jedynie w takim zakresie, któ-
ry odnosi się do ich rozumnej natury. To intelektualne uczestnictwo stworzenia
rozumnego, jakim jest człowiek, w prawie wiecznym, uzdalniające osobę ludzką
do urzeczywistniania jej własnej opatrzności⁷⁹, nazywane jest prawem natural-
nym⁸⁰. Prawo naturalne nie determinuje jednak wszystkich działań człowieka,
lecz stanowi pewne normatywne ramy dla jednostkowych ludzkich wolnych wy-
borów, które zakładają twórcze dookreślenie dróg postępowania, ujawniające
sposób istnienia charakterystyczny dla osób⁸¹.

Zanim Immanuel Kant scharakteryzował osobę jako cel sam w sobie, którego
nie wolno traktować wyłącznie jako środka do celu⁸², już wcześniej św. Tomasz
dokonał podobnej charakterystyki, określając osobę jako istniejącą dla siebie
samej (propter seipsum)⁸³. Ponadto, zgodnie z tym, o czym była już mowa powy-

⁷⁹Święty Tomasz definiuje opatrzność (providentia) jako rację tego, co powinno być uporządko-
wane do celu („Ratio autem ordinandorum in finem, proprie providentia est”) lub rację porządku
rzeczy do celu („[…] ratio ordinis rerum in finem […]” — ST, I, q. 22, a. 1, corp.; por. ST, II–II,
q. 49, a. 6, ad 3). Ta definicja odnosi się zarówno do opatrzności Bożej, jak i do opatrzności
ludzkiej. Opatrzność rozumiana jako najwyższa i uniwersalna racja tego, co powinno być upo-
rządkowane do celu, preegzystuje w umyśle Bożym (por. ST, I, q. 22, a. 1, corp.) i w związku
z tym stanowi jeden z przymiotów samego Boga. Zgodnie z tą racją Bóg stworzył świat, rządzi
nim i opiekuje się wszystkimi stworzeniami, prowadząc je do celu, jakim jest właściwa każdemu
z nich doskonałość. Z opatrznością wiąże się troska (cura, sollicitudo) oraz rządzenie (gubernatio),
polegające na wypełnianiu porządku rzeczy przewidzianych do celu (por. ST, II–II, q. 48, ad 5;
I, q. 22, a. 1, ad 2; a. 3, corp.; q. 23, a. 2, corp.). Sama zaś idea zarządzania według ustanowione-
go porządku, obecna w umyśle Bożym, ma naturę prawa. Prawo, według którego Bóg zarządza
wszystkim, co istnieje, ma charakter wieczny, gdyż istnieje odwiecznie w umyśle Bożym (por.
ST, I–II, q. 91, a. 1, corp., ad 1). Osoby ludzkie jako stworzenia rozumne są zdolne do poznania
tego zakresu prawa wiecznego, który dotyczy ich natury. Tym samym są w stanie poznać i działać
według odpowiedniej dla nich racji tego, co powinno być uporządkowane do celu, a zwłaszcza do
celu ostatecznego, a zatem stają się uczestnikami opatrzności, troszcząc się o siebie oraz o inne
zależne od nich stworzenia (por. ST, I–II, q. 91, a. 2 corp.). Tak rozumiana opatrzność ludzka
zakłada przewidywanie tego, co może wydarzyć się w przyszłości. Przewidywanie zaś i związany
z nim dobór odpowiednich środków realizacji celu usprawnia cnota roztropności, której integral-
ną i najważniejszą ze wszystkich części jest właśnie opatrzność (por. ST, I, q. 22, a. 1. corp.;
II–II, q. 48, corp.; q. 49, a. 6, ad 1). W odróżnieniu jednak od stworzeń Bóg jest nieskończenie
doskonały i dlatego nie dąży do jeszcze większej doskonałości i tym samym do jakiegoś celu osta-
tecznego, który istniałby poza Nim, lecz sam w sobie stanowi cel ostateczny wszystkich stworzeń.
Z tego powodu swoją boską opatrzność przejawia wyłącznie w odniesieniu do stworzeń, nie zaś
w odniesieniu do siebie samego (por. ST, I, q. 22, a. 1, corp.). Więcej na temat ludzkiej opatrz-
ności uzdalniającej do działań opatrznościowych, w której wyraża się godności osoby ludzkiej —
zob. P.S. Mazur, The Dignity of the Person in the Context of Human Providence, „Forum Philoso-
phicum”, 14 (2009), s. 109–118.

⁸⁰Por. ST, I–II, q. 91, a. 2, corp., ad 3.
⁸¹Por. M. Piechowiak, Klasyczna koncepcja osoby, s. 11–12.
⁸²Por. I. Kant, Ugruntowanie metafizyki moralności, t. 3, s. 182–183 (IV 429).
⁸³Por. ST, II–II, q. 64, a. 2, ad 3; zob. także M. Piechowiak, Tomasza z Akwinu egzystencjalna

koncepcja osoby i jej godności, s. 46.
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żej, Tomasz definiuje godność, odróżniając ją od użyteczności: „godność ozna-
cza dobroć czegoś ze względu na nie samo, użyteczność zaś ze względu na coś
innego”⁸⁴. Akwinata twierdzi także, że „natura wszystkich ludzi uczyniła wolny-
mi”, dlatego „żaden […] człowiek ze swej natury nie jest przyporządkowany do
drugiego jak do celu”⁸⁵. Za podstawę charakterystyki osoby jako celu samego
w sobie Kant przyjmował naturę rozumną, czy — jak niektórzy przypuszcza-
ją — bardziej nawet funkcjonalne cechy o niej świadczące, takie jak przejawy
rozumności i wolności, pozwalające na czysto funkcjonalistyczną interpretację
tego, czy ktoś ma naturę rozumną, czy nie jej ma, i czy w związku z tym jest
osobą, czy nie⁸⁶. Natomiast św. Tomasz, jak wynika z powyższej interpretacji
odnośnych fragmentów jego dzieł, rację charakterystyki osoby upatrywał nie tyl-
ko w posiadaniu rozumnej natury, ale także w indywidualnym sposobie samo-
istnego bytowania w rozumnej naturze. Takie metafizyczne rozumienie, które
nie identyfikuje osoby i jej godności jedynie z funkcjami charakterystycznymi
dla racjonalnej natury, lecz z indywidualnym samoistnym bytowaniem w racjo-
nalnej naturze, uniemożliwia wyłącznie funkcjonalistyczne interpretacje tego,
czy ktoś jest osobą, czy nie jest, na podstawie przejawiania lub nieprzejawiania
wspomnianych funkcji.

Orzekanie godności i bycia osobą o Bogu

Święty Tomasz był świadom, że nazwa „osoba” wywodzi się z kontekstu spo-
łecznego. Łaciński rzeczownik persona pochodzi od czasownika personare, co
znaczy: rozbrzmiewać. Znaczenie to wiązało się z maskami używanymi przez
aktorów w trakcie odgrywania przez nich ról w przedstawieniach teatralnych.
Maski te uosabiały określone postaci zarówno ich charakterystycznym wyglą-
dem, jak i rezonowaniem podczas recytacji czy śpiewu. Bohaterowie na scenie
teatralnej byli czasami odzwierciedleniem jakichś osobistości cieszących się wy-
różniającą ich pozycją społeczną i związaną z nią godnością. Dlatego w perspek-
tywie historycznej znaczenie terminu „osoba” dotyczyło najpierw bohaterów
sztuk teatralnych, a następnie osobistości obdarzonych eksponowaną pozycją
społeczną i związaną z nią godnością, zarówno w świeckiej wspólnocie politycz-
nej (król, szlachta, rycerze, urzędnicy), jak i w świętej społeczności Kościoła (bi-
skupi). Ponieważ jednak doskonałość, którą jest godność, a którą w kontekście

⁸⁴Super Sent., lib. 3, d. 35, q. 1, a. 4, qc. 1, corp.
⁸⁵ „Natura omnes homines aequales in libertate fecit […]. Unus enim homo ex natura sua non

ordinatur ad alterum sicut ad finem” — Super Sent., lib. 2, d. 44, q. 1, a. 3, ad 1; por. ST, II–II,
q. 58, a. 9, ad 3.

⁸⁶Na taką możliwość interpretacji stanowiska Kanta wskazuje J. Hołówka, Retoryka godności,
„Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, 3 (2009), s. 400–402.
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społecznym oznaczała nazwa „osoba”, może być w analogiczny sposób i w naj-
wyższym stopniu przypisana także Bogu, Bóg może być także określony jako
osoba. Skoro więc nazwa „osoba” może być rozumiana i definiowana przez swą
szczególną własność, jaką jest godność, a najwyższą godność ma samoistne, in-
dywidualne istnienie w racjonalnej naturze, to każdy indywidualny i substan-
cjalny byt natury racjonalnej, jak Bóg, anioł czy człowiek, może być określo-
ny analogicznie jako osoba. Określenie „osoba” nie przysługuje jednak Bogu
w tym samym sensie co stworzeniom rozumnym, lecz jedynie przez analogię. Ze
względu na to, że Bóg swoją doskonałością nieskończenie przewyższa wszelkie
doskonałości stworzeń, dlatego żadnej własności nie orzeka się jednoznacznie
zarówno o Bogu, jak i o stworzeniach, lecz jedynie przez podobieństwo. Cho-
ciaż ani Pismo Święte nie określa Boga nazwą „osoba”, ani też nazwa ta nie zo-
stała pierwotnie wymyślona specjalnie po to, aby nią określić Boga, to jednak —
jak zdaje się sugerować św. Tomasz — w wyniku historycznego rozwoju znacze-
nie nazwy „osoba” z dziedziny życia społecznego zostało przeniesione i słusznie
zaadaptowane w doktrynie Kościoła, w teologii i filozofii do określenia Boga
oraz rozumnych stworzeń⁸⁷.

Podejmując refleksję nad główną prawdą wiary chrześcijańskiej, jaką jest ist-
nienie jednego Boga w trzech osobach, św. Tomasz wyjaśnia, że jedność Boga
wyraża się m.in. w tym, że Bóg jest jedną substancją. Natomiast istnieją w Bo-
gu trzy odrębne osoby boskie, z których każda stanowi odrębną relację bytującą
samoistnie (relatio subsitens)⁸⁸, czyli istniejącą nie w czymś innym, lecz w sobie
i przez się. Według Akwinaty konstytucja osób boskich jako samoistnie bytują-
cych relacji jest ich wyłączną właściwością, której nie posiadają pozostałe osoby,
jakimi są aniołowie i ludzie. Jedynie w Bogu relacje istnieją samoistnie, co spra-
wia, że takie relacje nie są przypadłościami. W Bogu bowiem nie ma przypadło-
ści. Ludzie natomiast nawiązują relacje, które należą do szerokiej metafizycznej
kategorii przypadłości, co nie znaczy, że relacje te nie mają ontologicznej powa-
gi. Istnieją przecież takie relacje, od których zależy nasze istnienie — jak nasza
relacja do Boga, który nas stworzył, czy relacja do rodziców, którzy przekazali
nam życie oraz dbali o jego zachowanie i rozwój, czy też relacje społeczne przy-
czyniające się zachowania i rozwoju naszego życia i zdrowia oraz do naszego
wielowymiarowego doskonalenia i spełnienia⁸⁹.

⁸⁷Por. ST, I, q. 29, a. 3, corp., ad 1–2; a. 4, ad 4; Super Sent., lib. 1, d. 23, q. 1, a. 1, corp.; De
potentia, q. 9, a. 3, corp.; S. Pinckaers, Aquinas on the Dignity of the Human Person, s. 145, 147,
150–152.

⁸⁸„Persona igitur divina significat relationem ut subsistentem” — ST, I, q. 29, a. 4, corp.; por.
ST, I, q. 40, a. 2, ad 1.

⁸⁹Por. ST, I, q. 39, a. 1, ad 1. Zob. także G. Emery, The Dignity of Being a Substance, s. 997–
999.
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Skoro najwyższa godność i w związku z tym najdoskonalszy sposób bycia oso-
bą przysługuje Bogu — a zgodnie z wiarą chrześcijańską każdej z osób Trójcy
Przenajświętszej — to, jak wolno przypuszczać na podstawie powyższych roz-
ważań, bycie osobą boską oznacza najwyższą doskonałość intelektu, woli i mocy,
zapewniającą Bogu niczym nieograniczoną wolność, mistrzowskie opanowanie
i wirtuozerię w Jego działaniu wobec stworzenia. Wszelka prawdziwa godność
stworzeń rozumnych ma swoje źródło i pierwowzór w najwyższej osobowej god-
ności Stwórcy⁹⁰.

Godność ludzka jako zdolność do życia rozumnego
i moralności oraz jako aktualizacja tej zdolności

Mimo że św. Tomasz nie posługuje się terminami „godność przyrodzona”
i „godność dobroci moralnej”, to jednak w jego pracach można odnaleźć aspek-
ty godności odpowiadające znaczeniu tych terminów. Akwinata nie dokonuje
jednak ostrego rozróżnienia między tymi aspektami godności, przez co wydaje
się wskazywać na ich wzajemne powiązanie. Godności przyrodzonej odpowia-
dałaby w koncepcji św. Tomasza godność indywidualnego, samoistnego byto-
wania w racjonalnej naturze i związana z nim zdolność (potencjalność, moż-
ność) do życia rozumnego i do moralności. Natomiast godności dobroci moral-
nej odpowiadałaby aktualizacja tej zdolności, przejawiająca się w rozwoju cnót
usprawniających do dobrego moralnie postępowania, polegającego na twórczym
urzeczywistnianiu ludzkich celów gatunkowych, w tym zwłaszcza celu ostatecz-
nego, który stanowi wieczne przeznaczenie człowieka. Innymi słowy, o god-
ności przyrodzonej świadczy m.in. zdolność do moralnej autokreacji, dysponu-
jąca człowieka do osiągnięcia spełnienia jego własnej natury. Natomiast god-
ność dobroci charakteru moralnego to właściwa aktualizacja tej zdolności, skut-
kująca urzeczywistnianiem prawdziwego spełnienia ludzkiej natury. W związ-
ku z tym można by chyba określić godność przyrodzoną, czyli podstawową
i niezbywalną, jako doskonałość poniekąd niepełną — a więc taką, która swoje
dopełnienie uzyskuje w godności dobroci charakteru moralnego, a ostatecznie
w wiecznym przeznaczeniu człowieka.

Święty Tomasz explicite używa terminu „godność” w znaczeniu zbliżonym
do cnoty, aby określić dobroć charakteru moralnego człowieka kierującego się
cnotami. Twierdzi na przykład, że „w tym, co sprawia przyjemność, kieruje-
my się cnotą jakby godnością ludzkiej natury”⁹¹. Ten sposób pojmowania god-
ności zależy od ludzkiej zdolności do uczestnictwa w obiektywnym porządku

⁹⁰Por. S. Pinckaers, Aquinas on the Dignity of the Human Person, s. 149–150.
⁹¹ „In delectationibus ergo virtute dirigimur quasi dignitate humanae naturae” — Super Sent.,

lib. 3, d. 34, q. 3, a. 2, qc. 1, corp.
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praktycznego rozumowania i kierowania się tym porządkiem w swoim postę-
powaniu. Porządek ten jest dostępny poznawczo człowiekowi jako prawo na-
turalne dzięki naturalnym inklinacjom wyciśniętym w ludzkiej naturze przez
jej Stwórcę i skłaniającym ją ku celom, które stanowią jej spełnienie i przynoszą
człowiekowi szczęście. Porządek rozumu praktycznego, wyrażający się m.in. we
wspomnianym prawie naturalnym, ma swoje źródło i pierwowzór w umyśle Bo-
żym w tzw. prawie wiecznym. Światło naturalnego rozumu, za pomocą którego
ludzie są zdolni odróżniać to, co służy ich spełnieniu i szczęściu — a więc do-
bro — od tego, co nie służy lub wręcz szkodzi ich spełnieniu i szczęściu — a więc
od zła — jest funkcją prawa naturalnego i stanowi w osobach ludzkich odbicie
światła boskiego⁹². Taka zaś zdolność do rozumnego i wolnego samostanowie-
nia jest jednocześnie zdolnością do moralności i tym samym podstawową dosko-
nałością ludzkiej natury, świadczącą o godności człowieka, która współcześnie
jest określana jako przyrodzona i niezbywalna. Poszanowanie przyrodzonej god-
ności pozostaje centralnym kryterium wartościowania ludzkich czynów i postaw
w tzw. etyce godnościowej. Brak poszanowania godności polega na przedmio-
towym traktowaniu człowieka w taki sposób, jakby był wyłącznie środkiem dla
czyichś celów, a nie celem sam w sobie. Przedmiotowe traktowanie człowieka
jest sprzeczne z jego własnym osobistym moralnym samostanowieniem i z ak-
tualizacją jego przyrodzonej godności ku pełni, jaką stanowi godność dobroci
jego moralnego charakteru i jego wieczne przeznaczenie.

Z zagadnieniem godności w teologii św. Tomasza harmonizują określenia
zacności (honestum), piękna duchowego (pulchritudo, decor spiritualis) i nadob-
ności (nitor) człowieka. Zacność odnosi się do tego samego co cnota⁹³. Piękno
duchowe polega na sposobie życia i postępowania człowieka mającym właściwe
proporcje pod względem duchowej jasności rozumu. W związku z tym życie
zgodne z rozumem ujawnia duchowe piękno człowieka i jego zacność. Zacność
oraz piękno duchowe są ze sobą wzajemnie utożsamiane przez św. Tomasza⁹⁴.
Zbliżona znaczeniowo do tych określeń jest nadobność będąca w duszy odbla-
skiem zarówno światła rozumu naturalnego, którym człowiek kieruje się w swo-
ich czynach, jak i światła boskiego, czyli mądrości i łaski, przez które człowiek
jest doskonalony w dobrym postępowaniu⁹⁵. Chociaż Tomasz nie wydaje się
tych określeń identyfikować explicite z godnością człowieka, to jednak jego cha-
rakterystyka zacności, wewnętrznego piękna i nadobności odpowiada charakte-
rystyce godności charakteru moralnego człowieka. Z tego powodu nie sposób
nie odnieść wrażenia, że według św. Tomasza przymioty te albo składają się na

⁹²Por. ST, I–II, q. 91, a. 2, corp.
⁹³Por. ST, II–II, q. 145, a. 1.
⁹⁴Por. ST, II–II, q. 145, a. 2.
⁹⁵Por. ST, I–II, q. 86, a. 1, corp.
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godność dobroci moralnej człowieka i w jakiś sposób o tej godności stanowią,
albo wręcz są jej synonimami.

Przeciwieństwem tych pozytywnych właściwości człowieka są negatywne,
a mianowicie: duchowa brzydota czy hańba (turpitudo)⁹⁶ oraz skaza grzechu
w duszy (macula peccati sive macula animae)⁹⁷. Te negatywne stany ludzkiego
wnętrza są skutkiem postępowania sprzecznego z rozumem, a ich Tomaszowe
ujęcie wydaje się odpowiadać poniżeniu i utracie godności moralnej człowie-
ka. Jeżeli brzydota doprowadza do nagany (exprobratio) i poniżenia człowieka
w ludzkiej opinii, wówczas jest przedmiotem wstydu. Akwinata określa wstyd
jako uczucie lęku (timor) pojawiające się wobec tego, co może doprowadzić lub
już doprowadziło do czyjejś duchowej brzydoty godzącej w jego dobre imię,
czyli innymi słowy poniżającej jego godność w ludzkiej opinii⁹⁸. Każdy lęk od-
czuwany jest przed przyszłym możliwym złem, trudnym do uniknięcia⁹⁹. Nato-
miast przedmiotem takiej odmiany lęku, jaką stanowi wstyd, jest przyszłe zło
polegające na naruszeniu czyjegoś dobrego imienia w wyniku haniebnego dzia-
łania, którego może on dokonać lub już dokonał. W związku z tym św. Tomasz
używa dwóch terminów na określenie wstydu. Po pierwsze, istnieje taka odmia-
na wstydu, określana przez Tomasza jako erubescentia, która pojawia się wobec
tego, co jeszcze się nie dokonało, ale może doprowadzić do czyjejś duchowej
brzydoty i tym samym godzić w jego dobre imię. Po drugie zaś, Tomasz wy-
różnia wstyd, nazwany przez niego verecundia, który jest reakcją na to, co już
się dokonało i doprowadziło do duchowej brzydoty, ale jeszcze nie zostało upu-
blicznione, chociaż może wyjść na jaw i z tego powodu zagraża naruszeniem
dobrego imienia¹⁰⁰.

Dla pojawienia się uczucia wstydu ważne jest, aby działanie, które je wywo-
łuje, było postrzegane jako szpetne i haniebne przez inne osoby, zwłaszcza te,
które pozostają bliżej czy trwalej związane z tym, kto dokonał lub mógłby doko-
nać wspomnianego działania¹⁰¹. Jednak wstyd, skoro jest uczuciem, nie jest zły.
Zwłaszcza taka jego odmiana, jaką jest erubescentia, która pojawia się uprzed-
nio wobec dokonania czynu hańbiącego i poniżającego godność, pełni funkcję
ochronną wobec wewnętrznej dobroci i piękna osoby, powstrzymując ją przed
dopuszczeniem się nagannych czynów. Jak zatem można przypuszczać, celem
wstydu jest także ochrona godności człowieka¹⁰². Wstydu jednak nie odczuwają
ci, którzy tak bardzo są pogrążeni w grzechach, że stępili w sobie odpowiednią

⁹⁶Por. ST, II–II, q. 144, a. 2, corp.
⁹⁷Por. ST, I–II, q. 86, a. 1–2; S. Pinckaers, Aquinas on the Dignity of the Human Person, s. 160.
⁹⁸Por. ST, I–II, q. 41, a. 4, corp.
⁹⁹Por. ST, I–II, q. 41, a. 2, corp.; q. 42, a. 3, corp.

¹⁰⁰Por. ST, I–II, q. 41, a. 4, corp.
¹⁰¹Por. ST, II–II, q. 144, a. 3. Zob. także ST, II–II, q. 144, a. 2, ad 3.
¹⁰²Por. ST, II–II, q. 144, a. 2, corp.; a. 4, corp.
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wrażliwość moralną, i w efekcie cechują się bezwstydem, a nawet są dumni ze
swoich hańbiących czynów¹⁰³. Wzorcowym stanem duchowego piękna i godno-
ści człowieka był stan pierwotnej niewinności, istniejący przed upadkiem spo-
wodowanym grzechem pierworodnym. W tym stanie człowiek był wolny od
grzechu, a zatem także od wszelkiej brzydoty i hańby, a co za tym idzie, był
wolny także od wstydu¹⁰⁴.

Godność jako wyznacznik uprzywilejowanej pozycji
człowieka w porządku wszechświata

Każdy człowiek, zdaniem św. Tomasza, jest z jednej strony w jakiejś mierze czę-
ścią doczesnych ludzkich społeczności i jako część jest przyporządkowany do ca-
łości, jaką stanowi ludzka społeczność i jej dobro wspólne¹⁰⁵. Stąd człowiek ma
określone obowiązki wobec doczesnej społeczności i jej dobra wspólnego oraz
podlega jej legalnej władzy. Jednak z drugiej strony człowiek nie jest wyłącz-
nie częścią ludzkich doczesnych społeczności, lecz należy do wspólnoty wszech-
świata (communitas universi)¹⁰⁶, gdzie władcą i zarazem celem ostatecznym jest
sam Bóg¹⁰⁷. Każde ze stworzeń zgodnie z doskonałościami swojej natury zajmu-
je odpowiadającą mu pozycję w hierarchicznym porządku doskonałości bytów
wszechświata. Także i człowiek zgodnie ze swą godnością zajmuje w porządku
wszechświata określoną pozycję, a jest ona szczególna z tej racji, że człowiek jest
ze swej natury stworzeniem rozumnym i wolnym, powołanym do rozumnego
samostanowienia, przeznaczonym do poznania i miłowania Boga oraz do wiecz-
nego szczęścia w zjednoczeniu z Nim. Akwinata uczy, że stworzenie rozumne
jest doskonalsze od nierozumnego. Powodem tego jest po pierwsze większa do-
skonałość natury rozumnej, gdyż umożliwia ona posiadającym ją stworzeniom
poznawanie i rozumienie, a także uzdalnia je do wolności i władzy nad swoimi
czynami. Po drugie racją wyższej doskonałości stworzenia rozumnego jest god-
ność jego celu, gdyż jedynie stworzenie rozumne może osiągnąć cel ostateczny,
którym jest Bóg, przez poznanie Go i miłowanie¹⁰⁸. Po trzecie, o czym była
mowa powyżej, sposób istnienia substancji rozumnej natury jest doskonalszy,
mocniejszy niż tych, które nie mają rozumnej natury. Człowiek jako stworze-

¹⁰³Por. ST, II–II, q. 144, a. 3, ad 3; a. 4, corp.
¹⁰⁴Por. ST, I, q. 96, a. 1, ad 3; II–II, q. 164, a. 2, ad 8. Szersze opracowanie problematyki

zacności, piękna duchowego oraz duchowej brzydoty i wstydu — por. T. Gałuszka OP, Piękny
Bóg, Piękny Człowiek. O złu z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu, Poznań: W drodze,
2021, s. 99, 183–189.

¹⁰⁵Por. ST, I–II, q. 90, a. 3, ad 3.
¹⁰⁶Por. ST, I–II, q. 1, a. 8; q. 21, a. 4, ad 3; q. 91, a. 1, corp.
¹⁰⁷Por. ST, I–II, q. 90, a. 2, ad 3; SCG, lib. 3, cap. 17, n. 6; Quodlibet, I, q. 4, a. 3, corp.
¹⁰⁸Por. SCG, lib. 3, cap. 112, n. 1–3.
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nie rozumne ma zatem swoją godność, która stanowi o jego uprzywilejowanej
pozycji w hierarchicznym porządku doskonałości bytów wszechświata.

Bóg przez swoją opatrzność sprawuje rządy nad światem i opiekuje się każ-
dym stworzeniem, prowadząc je do doskonałości odpowiadającej jego natu-
rze¹⁰⁹. Sprawiedliwość Boga objawia się w tym, że Bóg rozdziela stworzeniom
to, co jest właściwe dla ich godności i zachowuje naturę każdego z nich we
właściwym jej porządku i mocy¹¹⁰. Bóg obdarza każdego człowieka uprzywi-
lejowaną pozycją we wspólnocie wszechświata podczas aktu stworzenia przez
powołanie człowieka do godności indywidualnego istnienia w rozumnej natu-
rze. Z uwagi więc na tę przyrodzoną godność i zajmowaną z jej powodu wysoką
pozycję w porządku bytów wszechświata nie wolno traktować człowieka w taki
sposób, jakby cały należał wyłącznie do porządku doczesnej ludzkiej wspólno-
ty politycznej. Człowiek bowiem nie podlega absolutnie i wyłącznie ludzkiej
władzy, która zarządza doczesną wspólnotą polityczną, ani jej ludzkim prawom.
Tomasz bowiem wyraźnie zaznacza, że:

człowiek nie jest przyporządkowany do wspólnoty politycznej według całego sie-
bie i według wszystkiego, co jest jego. Stąd nie wynika, jakoby jakikolwiek czyn
jego był zasługujący [moralnie] bądź niezasługujący przez przyporządkowanie
do wspólnoty politycznej. Lecz wszystko to, czym człowiek jest, co może i posia-
da, należy przyporządkować do Boga. Przeto każdy dobry lub zły czyn człowieka
ma rację zasługi lub jej utraty u Boga, o ile z samej natury jest aktem¹¹¹.

Człowiek jest więc z jednej strony częścią całości, jaką jest ludzka wspólnota,
a z drugiej strony jest od tej całości doskonalszy i pozostaje celem samym w so-
bie. Pomiędzy tymi twierdzeniami nie ma sprzeczności, gdyż nie orzekają one
o człowieku, że jest on jednocześnie zarówno częścią, jak i całością pod tym
samym względem. Całość wspólnoty ludzkiej czy całość porządku wszechświa-
ta jest bowiem bytem relacyjnym, a więc przypadłościowym. Natomiast każ-
da osoba jest indywidualnym bytem substancjalnym racjonalnej natury, istnie-
jącym samoistnie, i z tego powodu będącym celem samym w sobie¹¹². Chociaż
społeczność jest bytem relacyjnym, to jednak ma ważne znaczenie dla każdej

¹⁰⁹Por. ST, I, q. 22.
¹¹⁰Por. ST, I, q. 21, a. 1, corp.
¹¹¹ „[H]omo non ordinatur ad communitatem politicam secundum se totum, et secundum

omnia sua: et ideo non oportet quod quilibet actus eius sit meritorius vel demeritorius per or-
dinem ad communitatem politicam. Sed totum quod homo est, et quod potest et habet, ordi-
nandum est ad Deum: et ideo omnis actus hominis bonus vel malus habet rationem meriti vel
demeriti apud Deum, quantum est ex ipsa ratione actus” — ST, I–II, q. 21, a. 4, ad 3.

¹¹²Por. S.L. Brock, Is Uniqueness at the Root of Personal Dignity? John Crosby and Thomas
Aquinas, „The Thomist”, 69 (2005), s. 198; M. Piechowiak, Tomasza z Akwinu koncepcja godności
osoby ludzkiej jako podstawy prawa, s. 229.
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osoby, gdyż jest konieczna dla jej życia, rozwoju i osiągania jej własnej doskona-
łości. Nie ma takich osób, które byłyby zupełnie niezależne od innych. Z tego
względu tworząc relacyjny byt, jakim jest wspólnota, jej członkowie mogą być
określeni jako części tej całości, którą jest wspólnota. W związku z tym:

dobro wspólne państwa i pojedyncze dobro jednej osoby nie różnią się jedynie
według tego, czego jest wiele lub mało, lecz zgodnie z różnicą formalną: inna
bowiem jest racja dobra wspólnego i dobra pojedynczego, jak i inna jest racja
całości i części¹¹³.

Ponieważ byt relacyjny, jakim jest wspólnota, jest złożony z poszczególnych
osób, dlatego pod tym względem jego „dobro wspólne przewyższa pojedyncze
dobro jednej osoby”¹¹⁴. To powoduje, że „dobro wspólne jest celem pojedyn-
czych osób istniejących we wspólnocie, jak dobro całości jest celem którejkol-
wiek części”¹¹⁵. Jednak miarą dobra całości jest też dobro każdej z części, stąd
miarą dobra wspólnego jest prawdziwe dobro osoby ludzkiej, a więc jej godność.
Ponieważ człowiek ze względu na swoją godność i wynikającą z niej uprzywile-
jowaną pozycję we wspólnocie wszechświata jest tym samym uprzywilejowaną
częścią tej wspólnoty, której dobrem wspólnym i ostatecznym celem jest sam
Bóg, to fakt ten stanowi w nauce moralnej św. Tomasza zabezpieczenie przed to-
talitarnymi zapędami ludzkiej władzy i czysto utylitarnym traktowaniem osób.

Podczas gdy u Kanta posłuszeństwo autorytetowi Boga (jako istoty istniejącej,
a nie idei tworzonej przez rozum) miałoby charakter heteronomiczny, a więc nie
byłoby wyrazem autonomii człowieka i — jak wolno przypuszczać — nie byłoby
tym samym wyrazem ludzkiej godności¹¹⁶, to w teologii św. Tomasza przeciw-
nie: Bóg jest gwarantem godności człowieka. Prawo Boga, które jest odczytywa-
ne przez ludzki rozum, umożliwia człowiekowi praktyczne rozumowanie i tym
samym jego własne indywidualne, wolne samostanowienie. Jest ono czymś, co
strzeże ludzkiej godności i ujawnia jej konkretną treść, bez której ta godność
byłaby pojęciem niedookreślonym. Przynależność do wspólnoty wszechświata,
gdzie panuje Bóg i Jego prawo, stanowi zabezpieczenie człowieka przez tota-
litarnymi zapędami ludzkiej władzy. Sprzeciw sumienia wobec niesprawiedli-
wych ustaw narzuconych przez doczesnych władców jest możliwy właśnie dlate-

¹¹³ „[…] bonum commune civitatis et bonum singulare unius personae non differunt solum
secundum multum et paucum, sed secundum formalem differentiam: alia enim est ratio boni
communis et boni singularis, sicut et alia est ratio totius et partis” — ST, II–II, q. 58, a. 7, ad 2.

¹¹⁴ „[…] bonum commune praeeminet bono singulari unius personae” — ST, II–II, q. 58, a. 12,
corp.

¹¹⁵ „[…] bonum commune est finis singularum personarum in communitate existentium, sicut
bonum totius finis est cuiuslibet partium” — ST, II–II, q. 58, a. 9, ad 3.

¹¹⁶Por. I. Kant, Ugruntowanie metafizyki moralności, t. 3, s. 196–201 (IV 440–445), a zwłaszcza
s. 198–199 (IV 443).
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go, że w swoim sumieniu osoba ludzka jest w stanie rozpoznać sprzeczność tych
ustaw z wyższym prawem, które jest dziełem Boga. Człowiek bowiem z porząd-
ku naturalnych inklinacji ludzkiej natury swoim rozumem jest w stanie odczy-
tać prawo naturalne, stanowiące taki zakres boskiego prawa wiecznego, jaki jest
dostępny ludzkim możliwościom poznawczym. Ustawy ludzkich prawodawców
sprzeczne z prawem naturalnym, są tym samym sprzeczne z prawem wiecznym,
czyli z porządkiem Boskiego Rozumu, a sprzeczność ta powoduje, że takie usta-
wy nie mają racji prawa i nie obowiązują w sumieniu¹¹⁷. Sumienie bowiem to
akt rozumu praktycznego, dzięki któremu człowiek zdolny jest odczytywać pra-
wo Boże oraz uzgadniać z nim swoje postępowanie i ludzkie akty prawne¹¹⁸.
Ta zdolność do odczytywania prawa Bożego i do kierowania się nim w życiu
stanowi przejaw ludzkiej godności, zwanej współcześnie przyrodzoną, oraz wy-
znacznik rozwoju godności rozumianej jako dobroć charakteru moralnego. Bóg
i Jego prawo stanowią więc gwarancję obydwu tych aspektów godności ludzkiej,
umożliwiając człowiekowi rozwinięcie i dopełnienie jego godności przyrodzo-
nej w godności dobroci charakteru moralnego.

Stworzenie człowieka na obraz Boży
jako przejaw godności człowieka

Biblia objawia, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże
(por. Rdz 1,26–27). Cechą, która na to wskazuje, zdaniem św. Tomasza, jest
rozumność i wolność człowieka. Wśród różnych stworzeń tylko stworzenia ro-
zumne najbliższe są w swoim podobieństwie do Boga, ponieważ nie tylko ist-
nieją i żyją, ale przede wszystkim myślą i rozumieją podobnie jak Bóg, dlatego
„właściwie się wyrażając tylko stworzenia rozumne są na obraz Boga”¹¹⁹. Sko-
ro zatem człowiek jest stworzeniem rozumnym, to „powiada się, że człowiek
zgodnie z intelektualną naturą jest na obraz Boga”¹²⁰. Człowiek jest na obraz
Boga (imago Dei), gdyż — podobnie jak Bóg — jest zasadą swojego działania,
ponieważ dysponuje rozumnym i wolnym wyborem oraz ma władzę nad swoim
działaniem¹²¹. Niektóre rzeczy (np. promień słoneczny), mimo że mają w sobie
jakieś podobieństwo do Bożej dobroci, nie mogą być określone jako stworzone
na obraz Boży, ponieważ nie są one upodobnione do Boga „według godności

¹¹⁷Por. ST, I–II, q. 19, a. 4; q. 90, a. 1, ad 3; q. 92, a. 1, ad 4; q. 93, a. 3, ad 2; q. 95, a. 3; q. 96,
a. 4.

¹¹⁸Por. ST, I, q. 79, a. 13; I–II, q. 19, a. 5–6; q. 96, a. 4.
¹¹⁹ „[…] solae intellectuales creaturae, proprie loquendo, sunt ad imaginem Dei” — ST, I, q. 93,

a. 2, corp.; por. także Super Sent., lib. 2, d. 16, q. 1, a. 2, corp.; lib. 3, d. 2, q. 1, a. 1, qc. 1, corp.
¹²⁰ „[…] homo secundum intellectualem naturam ad imaginem Dei esse dicatur” — ST, I, q. 93,

a. 4, corp.; por. także a. 4, corp.
¹²¹Por. ST, I–II, pr.
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natury, która jest wymagana do idei obrazu”¹²². W odróżnieniu od określenia
„podobieństwo” (similitudo), które oznacza właściwość bardziej ogólną, termin
„obraz” (imago) oznacza jeszcze coś więcej, a mianowicie jakieś podobieństwo
uzyskane od czegoś innego, kwalifikowane przez rację odwzorowania i wyraża-
nia¹²³. Podobieństwo i obraz mogą być mniej lub bardziej doskonałe. Dosko-
nałym, czyli wiernym obrazem Boga jest Chrystus, w związku z tym Pismo
Święte uczy, że Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego (por. Kol 1,15).
Człowiek natomiast nie jest już tak doskonałym obrazem Boga, stąd — jak za-
uważa św. Tomasz — został określony w Biblii jako stworzony na obraz Boży
(por. Rdz 1,26–27)¹²⁴. Skoro więc rozumność natury jest jedną z takich dosko-
nałości, która zdaniem Tomasza świadczy zarówno o godności człowieka, jak
i o tym, że został on stworzony i jest na obraz Boga, to można powiązać ze
sobą te własności człowieka, twierdząc, że ludzka godność polega na byciu na
obraz Boga¹²⁵.

Podobieństwo obrazu, jakim jest człowiek, do jego pierwowzoru, jakim jest
Bóg, polega nie tylko na posiadaniu rozumnej natury, ale także na tym, że dzię-
ki niej człowiek jest zdolny osiągać Boga i jednoczyć się z Nim przez pozna-
nie i miłość¹²⁶. Chociaż to podobieństwo obrazu Bożego w człowieku nie jest
doskonałe, to jednak nie jest też ono czymś statycznym, lecz może podlegać
doskonaleniu lub zamazywaniu i degradacji. Dynamiczny charakter obrazu Bo-
ga w człowieku jest zależny od ludzkiego działania, przez które człowiek może
urzeczywistniać swoje podobieństwo do Boga lub je tracić¹²⁷. Skoro rozumność
natury i charakterystyczne dla niej akty stanowią w teologii św. Tomasza wspól-
ny element łączący czy wręcz utożsamiający godność osoby ludzkiej z tym, że
osoba ta jest obrazem Boga, to dynamika obrazu Bożego w człowieku odpowia-
da dynamice godności człowieka. Podobnie bowiem jak obraz Boży w człowie-
ku, tak i godność ludzka nie jest czymś statycznym, można ją powiększać lub
pomniejszać przez swoje dobrowolne działania¹²⁸.

Święty Tomasz wyróżnia trzy etapy i tym samym aspekty urzeczywistniania
obrazu Bożego w człowieku. W związku z tym w zależności od tych trzech eta-
pów czy aspektów bycia obrazem Boga można wyróżnić także odpowiadające

¹²² „[…] secundum dignitatem naturae, quae requiritur ad rationem imaginis” — ST, I, q. 93,
a. 2, ad 2.

¹²³Por. ST, I, q. 93, a. 1, corp.
¹²⁴Por. ST, I, q. 93, a. 1, ad 2.
¹²⁵Zbieżność czy wręcz utożsamienie Tomaszowej koncepcji godności człowieka z jego kon-

cepcją człowieka stworzonego na obraz Boży zostało wyeksponowane przez S. Pinckaersa w jego
Aquinas on the Dignity of the Human Person, s. 156–159.

¹²⁶Por. ST, I, q. 93, a. 4, corp.; III, q. 4, a. 1, ad 2.
¹²⁷Por. ST, I, q. 93, a. 4, corp.
¹²⁸Por. S. Pinckaers, Aquinas on the Dignity of the Human Person, s. 157.
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im trzy etapy i zarazem aspekty urzeczywistniania godności człowieka, wskazu-
jące na jej dynamiczny charakter.

Po pierwsze, każdy człowiek stanowi obraz Boży, ponieważ podobnie jak
Bóg cieszy się indywidualnym samoistnym bytowaniem w racjonalnej naturze,
dzięki której ma naturalną zdolność do poznawania i kochania Boga. Temu pod-
stawowemu aspektowi bycia obrazem Boga odpowiada najbardziej podstawowy
aspekt godności osoby ludzkiej, współcześnie określanej mianem godności przy-
rodzonej i niezbywalnej¹²⁹.

Po drugie, kiedy człowiek przez swoje działanie i sprawności poznaje i kocha
Boga, to wprawdzie jeszcze niedoskonale, ale coraz bardziej się do Niego upo-
dabnia. Taki człowiek stanowi wówczas obraz Boży przez upodobnienie łaski
(imago per conformitatem gratiae). Temu aspektowi bycia obrazem Boga odpo-
wiada aspekt godności osoby ludzkiej, jaką jest godność dobroci moralnej, któ-
ra wzrasta lub maleje w zależności od moralnej jakości czynów ludzkich. Tego
typu aspekt obrazu Bożego i tym samym godności można więc pomniejszać,
zniekształcać i tracić, ale też można go odzyskać przez nawrócenie i pojednanie
z Bogiem, co w zwyczajnych warunkach dokonuje się przez sakrament pokuty
i pojednania¹³⁰. Ponieważ po grzechu pierworodnym w ludziach drzemie zarze-
wie grzechu, dlatego człowiek podczas swego ziemskiego życia jest w różnym
stopniu narażony na pomniejszanie lub utratę tego aspektu bycia obrazem Boga
i odpowiadającej mu godności. Ich zachowanie zawsze wiąże się z pewnym mo-
ralnym wysiłkiem i staraniem oraz współpracą z łaską Bożą. W związku z tym
takim pośrednim stopniem urzeczywistnienia obrazu Bożego i godności cechują
się ludzie sprawiedliwi¹³¹.

Po trzecie, kiedy człowiek poznaje i kocha Boga doskonałym aktem, jak ma
to miejsce w przypadku świętych w niebie, wówczas urzeczywistnia w sobie ob-
raz Boga o najwyższym stopniu podobieństwa, które św. Tomasz nazywa podo-
bieństwem chwały. Temu aspektowi bycia obrazem Boga odpowiada najwyższy
stopień godności, którą możemy nazwać godnością chwały, a która cechuje się
nieutracalną pełnią. Wówczas człowiek dzięki łasce najbardziej doskonale ko-
rzysta ze swego rozumu i woli, które są władzami charakterystycznymi dla jego
rozumnej natury, stanowiącymi o jego godności. Wtedy także przez akty tych
władz, a więc przez poznanie i miłość, człowiek najpełniej jednoczy się z Bo-
giem i uczestniczy w godności samego Boga¹³².

Jak zatem z wynika z powyższego trójpodziału aspektów obrazu Bożego
w człowieku i odpowiadających im aspektów godności człowieka, chociaż

¹²⁹Por. ST, I, q. 93, a. 4, corp.
¹³⁰Por. ST, III, q. 89, a. 3; S. Pinckaers, Aquinas on the Dignity of the Human Person, s. 161.
¹³¹Por. ST, I, q. 93, a. 4, corp.
¹³²Por. tamże; S. Pinckaers, Aquinas on the Dignity of the Human Person, s. 158–159.
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wszyscy ludzie, nawet nieprawi, są stworzeni na obraz Boży i mają swoją przyro-
dzoną i niezbywalną godność, jednak o wiele bardziej wiernym obrazem Boga
są ludzie sprawiedliwi, którzy cieszą się też większą godnością z racji swojej
dobroci moralnej. Najdoskonalszym jednak obrazem Boga są święci w niebie,
którzy w związku z tym cieszą się największą godnością¹³³. O ile przyrodzona
godność osoby ludzkiej i godność dobroci jej charakteru moralnego podlegają
ludzkiemu poznaniu na podstawie szeroko pojętego ludzkiego doświadczenia
i w związku z tym stanowią także przedmiot zainteresowania filozofii, o tyle
godność świętych w stanie chwały jest taką odmianą godności człowieka, o któ-
rej — z racji przyjętych źródeł poznania i metodologii — raczej nie rozprawia
się w literaturze filozoficznej. Refleksja teologiczna św. Tomasza pozwala jed-
nak na wyodrębnienie tego najdoskonalszego aspektu ludzkiej godności, który
stanowi rację godności, ożywiającą pozostałe jej odmiany.

Godność ludzka w przypadkach szczególnych,
a zwłaszcza w Chrystusie

Zdaniem św. Tomasza dobroć, a więc także godność stworzenia, które samo
w sobie jest skończone, może uzyskać jakąś nieskończoność od niestworzonej
i nieskończonej dobroci i tym samym godności samego Boga na skutek określo-
nego odniesienia (comparatio) do Boga. W ten sposób ludzka natura uzyskuje
największą godność w szczególnym przypadku, którym jest unia hipostatycz-
na, polegająca na zjednoczeniu natury ludzkiej z boską w Chrystusie, w jednej
boskiej osobie Słowa. Innym szczególnym przypadkiem uzyskania wyjątkowej
miary godności przez człowieka w wyniku unikalnego odniesienia do Boga jest
Najświętsza Maryja Dziewica, ponieważ jest ona Matką Boga i z tej racji łączy
ją jedyna w swoim rodzaju relacja z Bogiem. Wzrost godności stworzenia ro-
zumnego powoduje także łaska, ponieważ łączy je z Bogiem bardziej niż sama
tylko natura. Wreszcie cały wszechświat uzyskuje większą dobroć i tym samym
godność, o ile jest w sposób uporządkowany zorientowany ku Bogu. Im bardziej
bowiem coś odnosi się do Boga odniesieniem o większym stopniu szlachetno-
ści, tym bardziej staje się przez to szlachetne. Pod tym względem ludzka natura
w Chrystusie jest najszlachetniejsza, następną pozycję w tym rankingu dosko-
nałości zajmuje Najświętsza Dziewica Maryja i tak dalej¹³⁴.

¹³³ „Dignitas sanctorum maxima est”, podczas gdy „dignitas justorum est magna” — s. Tho-
mas de Aquino, In Psalmos Davidis Expositio: Super Psalmo 32, n. 11 (dalej: Super Psalmo). Por.
S. Pinckaers, Aquinas on the Dignity of the Human Person, s. 158.

¹³⁴Por. Super Sent., lib. 1, d. 44, q. 1, a. 3, corp., zob. także Super Sent., lib. 3, d. 2, q. 2, a. 2,
qc. 1, ad 3; S. Pinckaers, Aquinas on the Dignity of the Human Person, s. 152–153.
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Wśród różnych powodów, ze względu na które natura ludzka była najbardziej
odpowiednia do przyjęcia jej przez osobę Słowa, św. Tomasz wymienia jej god-
ność, o której stanowi racjonalność tej natury. Racjonalność bowiem upodabnia
naturę stworzenia rozumnego do Boga i sprawia, że jest ono zdolne do pozna-
nia i miłowania Boga w przeciwieństwie do natur stworzeń nierozumnych¹³⁵.
Ludzka natura uzyskała jeszcze większą godność ze zjednoczenia z Boską natu-
rą w osobie Słowa. W związku z tym ludzka natura doskonalej istnieje w osobie
Słowa, czyli w Chrystusie, niż kiedy istnieje przez się w osobie ludzkiej. Bar-
dziej bowiem godne staje się coś, co istnieje w czymś od siebie godniejszym¹³⁶.
Wprawdzie podobieństwo człowieka do Boga polega na posiadaniu rozumnej
natury, dzięki której ludzie mają zdolność osiągania Boga przez poznanie i mi-
łość, jednak zjednoczenie z Bogiem ludzka natura osiąga o wiele bardziej dosko-
nale według istnienia osobowego, czyli jej istnienia w osobie Słowa, niż według
wspomnianych aktywności¹³⁷. Takie najbardziej doskonałe zjednoczenie ludz-
kiej natury z boską w unii hipostatycznej w Chrystusie nie wyklucza jednak
tego, aby Jego ludzka dusza jednoczyła się z Bogiem także przez poznanie i mi-
łość. Jak bowiem zauważa św. Tomasz — wypadało, aby ze względu na szlachet-
ność (nobilitas) duszy Chrystusa, jej działania sięgały najbliżej do Boga przez
poznanie i miłość¹³⁸. Ponadto jedną z racji wcielenia, według dominikańskiego
teologa, było m.in. pouczenie człowieka o wielkiej godności ludzkiej natury, by
człowiek nie plamił jej przez grzech¹³⁹. Godność ludzką, polegającą na uszczęśli-
wieniu człowieka bezpośrednim oglądaniem Boga, sam Bóg ukazał w najbardziej
odpowiedni sposób przez to, że bezpośrednio przyjął ludzką naturę¹⁴⁰.

Jak twierdzi św. Tomasz, Chrystus, przyjmując ludzką naturę, wyniósł ją do
większej godności także przez to, że w ten sposób z ludzkiego rodzaju, który
został zwyciężony przez diabła, narodził się sam zwycięzca diabła¹⁴¹. Dzięki
temu godność ludzkiego ciała, przyjętego przez Chrystusa, jest nieskończona.
Nie jest ona oceniania jedynie według natury ciała, lecz według tego, że było
to ciało Boga, gdyż zostało przyjęte przez osobę Słowa¹⁴². Zdaniem św. To-
masza tak wielka była godność cielesnego życia Chrystusa z powodu bóstwa

¹³⁵Por. ST, III, q. 4, a. 1 corp. oraz Super Sent., lib. 3, d. 2, q. 1, a. 1, qc. 1, corp.; S. Pinckaers,
Aquinas on the Dignity of the Human Person, s. 153–154.

¹³⁶Por. ST, III, q. 2, a. 2, ad 2; SCG, lib. 4, cap. 49, n. 9; S. Pinckaers, Aquinas on the Dignity
of the Human Person, s. 154–155.

¹³⁷Por. ST, III, q. 4, a. 1, ad 2; S. Pinckaers, Aquinas on the Dignity of the Human Person, s. 157.
¹³⁸Por. ST, III, q. 7, a. 1, corp.
¹³⁹Por. ST, III, q. 1, a. 2.
¹⁴⁰Por. SCG, lib. IV, cap. 54, n. 3; S. Pinckaers, Aquinas on the Dignity of the Human Person,

s. 155.
¹⁴¹Por. ST, III, q. 4, a. 6, corp., q. 46, a. 3, corp.
¹⁴²Por. ST, III, q. 48, a. 2, ad 3.
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zjednoczonego z tym życiem, że utrata tego życia nawet na godzinę powinna
być bardziej przedmiotem ubolewania niż utrata życia innego człowieka przez
jakikolwiek długi czas¹⁴³. Konsekwencją najwyższej godności ludzkiej natury
w zjednoczeniu z boską w jednej osobie Słowa było więc także to, że poświęce-
nie życia Chrystusa przez Jego śmierć na krzyżu stanowiło ofiarę o najwyższej
wartości, dzięki której dokonał On zadośćuczynienia za ludzkie grzechy¹⁴⁴. Po-
dobnie też wniebowstąpienie Chrystusa i wyniesienie Jego ciała ponad wszyst-
kie stworzenia, także te duchowe, wynika z nieskończonej godności, jaką Je-
go ciało uzyskało dzięki unii hipostatycznej z boską naturą w osobie Słowa¹⁴⁵.
Chrystus ma powszechną władzę sądzenia wszystkiego, a władza ta wynika z Je-
go królewskiej godności¹⁴⁶.

Rozmyślna bezrozumność i zezwierzęcenie człowieka

Człowiek w swojej wolności może dopuszczać się czynów moralnie złych, czy-
li może postępować sprzecznie ze swoimi celami gatunkowymi, w tym przede
wszystkim z celem ostatecznym. Takie postępowanie nie pozbawia człowieka
jego nieśmiertelnej, rozumnej duszy, nie degraduje substancji jego bytu, nie usu-
wa też z natury ludzkiej jej rozumności ani wolności, a więc nie pozbawia też
osoby ludzkiej zdolności do samostanowienia ani nie anuluje przeznaczenia do
wieczności, chociaż zaprzecza jego realizacji. Postępując moralnie źle, człowiek
zachowuje wprawdzie metafizyczne wyznaczniki swojej przyrodzonej godności,
jednak zaprzecza jej dynamizmowi, polegającemu na realizacji godności dobroci
moralnej i godności chwały. Święty Tomasz twierdzi, że

człowiek poprzez grzeszenie odstępuje od porządku rozumu, dlatego odpada od
ludzkiej godności — według tego przecież człowiek jest naturalnie wolny i istnie-
jący dla siebie — i popada poniekąd w stan niewoli zwierząt, kiedy mianowicie
sam z siebie podporządkowuje się zgodnie z tym, co jest użyteczne dla innych¹⁴⁷.

Innymi słowy, jeżeli człowiek grzeszy, to świadomie i dobrowolnie odstępuje
od porządku rozumu wyrażonego w prawie Bożym oraz od urzeczywistniania
swojego wiecznego przeznaczenia, a przez to konsekwentnie degraduje godność

¹⁴³Por. ST, III, q. 46, a. 6, ad 4.
¹⁴⁴Por. ST, III, q. 48, a. 2, corp.
¹⁴⁵Por. ST, III, q. 57, a. 5, corp.
¹⁴⁶Por. ST, III, q. 59, a. 4, corp., ad 1; zob. także S. Pinckaers, Aquinas on the Dignity of the

Human Person, s. 155–156.
¹⁴⁷ „[…] homo peccando ab ordine rationis recedit: et ideo decidit a dignitate humana, prout

scilicet homo est naturaliter liber et propter seipsum existens, et incidit quodammodo in servi-
tutem bestiarum, ut scilicet de ipso ordinetur secundum quod est utile aliis” — ST, II–II, q. 64,
a. 2, ad 3.
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swego człowieczeństwa. Grzesznik popada w stan niewoli charakterystyczny dla
zwierząt, które — o czym była mowa powyżej — nie mają władzy nad swoimi
czynami, a ponieważ są stworzeniami nierozumnymi, to nie istnieją same dla
siebie, lecz dla stworzenia rozumnego. Samostanowienie polegające na świado-
mym i dobrowolnym odstąpieniu od porządku rozumu prowadzi człowieka do
porzucenia jego ludzkiej godności i powoduje popadnięcie w stan użyteczności
dla innych. Jako cel sam w sobie, człowiek przez swoje wolne wybory może
zdegradować siebie do rangi środka używanego przez innych do realizacji ich
osobistych celów.

Z uwagi na to, że ciężar grzechów może być zróżnicowany, także i odstąpie-
nie od porządku rozumu, a tym samym od ludzkiej godności, może podlegać
stopniowaniu. W zależności więc od ciężaru grzechu i od tego, jak dalece czło-
wiek odpada od swojej godności, staje się on bardziej podobny do bezrozumnych
zwierząt, a nawet od nich gorszy, chociaż substancjalnie nie zamienia się prze-
cież w zwierzę. Zgodnie bowiem ze spostrzeżeniem Arystotelesa zły człowiek
jest gorszy i bardziej niebezpieczny niż dzikie zwierzę¹⁴⁸. Zwierzęta nie mają
rozumu i woli, nie cieszą się poznaniem i wolnością rozumnych stworzeń, jed-
nak żyją stosownie do rozumnych prawideł, według których zostały stworzone
i które są niejako wyciśnięte w ich naturach w postaci naturalnych inklinacji¹⁴⁹.
Z tego powodu zwierzęta nie występują przeciwko swojej naturze, a ich dzia-
łania nie mają charakteru moralnego. Człowiek natomiast jest w stanie zrobić
do tego stopnia zły użytek ze swego rozumu i ze swej wolności, że może doko-
nywać wyborów wbrew swojej naturze. Tomasz zauważa na przykład, że „o ile
grzechy cielesne w ogóle są naganne, gdyż przez nie człowiek jest sprowadzony
do tego, co w nim zwierzęce, o wiele bardziej grzech przeciwko naturze, przez
który człowiek odpada nawet od natury zwierzęcej”¹⁵⁰.

Człowiek, który przez swoje świadome i dobrowolne czyny radykalnie odstę-
puje od porządku rozumu i od rozumnej realizacji swojego wiecznego przezna-
czenia, czyli celu ostatecznego, tym samym — niejako na własne życzenie —
przeczy swojej uprzywilejowanej pozycji we wspólnocie wszechświata. Im bar-
dziej człowiek odchodzi od porządku rozumu, to — jak uczy św. Tomasz —
tym bardziej degraduje swoją godność i popada w niższy stan, podlegając pra-
wu pożądliwości (lex fomitis), które nie jest przeznaczone dla ludzi wolnych
i rozumnych, lecz jest jak prawo w placówce penitencjarnej dla tych, którzy

¹⁴⁸Arystoteles, Etyka nikomachejska, ks. VII, rozdz. 6 (1150 a); ST, II–II, q. 64, a. 2, ad 3.
¹⁴⁹Por. ST, I–II, q. 90, a. 1, ad 1; q. 91, a. 2, 6; q. 93, a. 5, 6.
¹⁵⁰ „Si enim peccata carnis communiter exprobrabilia sunt quia per ea homo deducitur ad id

quod est bestiale in homine, multo magis peccatum contra naturam, per quod etiam homo a na-
tura bestiali decidit” — Super Rom., cap. 1, l. 8. Por. także ST, I–II, q. 73, a. 5, ad 3; q. 94, a. 3,
ad 2; II–II, q. 142, a. 4, ad 3; q. 144, a. 1, ad 2; q. 151, a. 4, ad 3.
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w niej odbywają karę. Upadły człowiek upodabnia się w ten sposób do zwierząt,
a czasami nawet staje się jeszcze od nich gorszy. Zdaniem św. Tomasza „jeśli
człowiek zachowuje się jak człowiek, [wówczas] Bóg traktuje go jak człowieka,
upomnieniami i naukami. Lecz kiedy [człowiek] odpada od godności ludzkiej,
jest traktowany jako dzikie zwierzę, które jest zmuszane karami i przemocą”¹⁵¹.
Dzieje się tak na skutek bezrozumności, przed którą przestrzegają słowa psal-
mu: „Człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia, przyrównany jest do
bydląt, które giną” (Ps 49(48),21)¹⁵².

Współcześnie mówi się czasami o zezwierzęceniu człowieka, mając na myśli
rażącą moralną nieprawość jakiejś osoby, albo też określa się taką osobę jako
pozbawioną sumienia. Sumienie jest bowiem aktem rozumu praktycznego
w dziedzinie realizacji celu ostatecznego poprzez ludzkie czyny, czyli innymi
słowy, jest ono osądem rozumu praktycznego w odniesieniu do dobra i zła mo-
ralnego ludzkich czynów i postaw¹⁵³. Stąd też określając kogoś jako człowieka
bez sumienia, wyraża się przez to podobną myśl do tej sformułowanej przez
św. Tomasza, a mianowicie, że taki człowiek radykalnie odpada od prawdziwe-
go, rozumnego porządku celów, zwieńczonego celem ostatecznym i od prawego
praktycznego rozumowania związanego z rozeznaniem i urzeczywistnianiem
tego porządku w działaniu. Oczywiście radykalnie nieprawy człowiek przepro-
wadza jakieś rozumowanie praktyczne, ale takie, które ma przede wszystkim
charakter techniczny, instrumentalny, lecz pod względem moralnym jest rozu-
mowaniem przewrotnym, gdyż człowiek upatruje wówczas swój cel ostateczny
w jakimś dobru niższym lub pozornym (np. w przyjemności zmysłowej, bo-
gactwie, władzy, sławie), dla którego poświęca dobra prawdziwe i najbardziej
podstawowe (np. życie ludzkie). Brak sumienia u takiego człowieka nie jest więc
absolutnym brakiem zdolności praktycznego rozumowania, lecz jest bardziej ja-
kimś brakiem funkcjonalnym, polegającym na rażącej przewrotności rozumowa-
nia praktycznego lub na niekorzystaniu z sumienia w wyniku jego całkowitego
zagłuszenia. Jak zatem można wnioskować z tekstów Tomaszowych, taka prze-
wrotność lub zagłuszanie sumienia, które może być określone jako odpadnięcie
od porządku rozumu, świadczy o utracie jakiegoś istotnego zakresu ludzkiej god-
ności. Chociaż można by się domyślać, że utrata ta dotyczy godności charakteru

¹⁵¹ „Si homo se habet sicut homo, Deus tractat eum sicut hominem, monitionibus et doctrinis;
sed quando recedit a dignitate hominis, tractatur sicut brutum animal, quod coercetur poenis et
violentia” — Super Psalmo 31, n. 9.

¹⁵²Por. ST, I–II, q. 91, a. 6. Zob. także: Super Psalmo 48, n. 10. Cytat biblijny wg Pisma Świętego
Starego i Nowego Testamentu — Biblii Tysiąclecia, wyd. V, Poznań: Pallottinum, 2000.

¹⁵³Por. ST, I, q. 79, a. 13, corp.
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moralnego, a nie godności przyrodzonej, to jednak św. Tomasz nie rozróżnia
tutaj wyraźnie, o jaką godność chodzi, i to niedookreślenie najprawdopodobniej
nie jest bezcelowe.

Kara śmierci a godność człowieka

Bezpośrednie, czyli rozmyślne zabicie niewinnej istoty ludzkiej i formalny
współudział w takim zabójstwie jest czynem wewnętrznie złym¹⁵⁴. Taki czyn
uwłacza godności osoby zabijanej. Od takiego jednak czynu św. Tomasz od-
różnia działanie legalnej władzy publicznej, która zasądza sprawiedliwą karę
śmierci w sytuacji, kiedy tylko w ten sposób można powstrzymać niebezpiecz-
nego kryminalistę przed poważną destrukcją dobra wspólnego — np. przed
zabijaniem kolejnych ludzi. Kara ta, o ile jest rzeczywiście sprawiedliwa, nie
dotyczy zwyczajnych grzeszników lub drobnych przestępców, lecz dotyczy naj-
bardziej groźnych kryminalistów, którzy dopuścili się najcięższych przestępstw
przeciwko dobru wspólnemu, takich jak zbrodnie przeciwko ludzkiemu życiu.
Logika zastosowania takiej kary jest następująca: jeśli absolutnie nie ma żadnej
innej praktycznej możliwości, aby chronić dobro wspólne określonej społeczno-
ści, wówczas pozbawienie życia przestępcy jest czynem sprawiedliwym, chwa-
lebnym i zbawiennym dla dobra wspólnego, pod warunkiem, że dokonuje się go
wyłącznie z rozporządzenia legalnej władzy publicznej zarządzającej tą społecz-
nością¹⁵⁵. Bezkarność w takich przypadkach byłaby rażącą niesprawiedliwością,
powodującą wielką krzywdę ludzką. Akwinata uzasadnia więc karę śmierci ja-
ko akt sprawiedliwości dokonany przez legalną władzę publiczną, podyktowany
koniecznością ochrony życia ludzkiego i dobra wspólnego¹⁵⁶.

Święty Tomasz odrzuca zarzut, jakoby dopuszczał karę śmierci w sposób, któ-
ry nie liczy się z godnością człowieka, a który moglibyśmy nazwać dzisiaj uty-
litarnym, czy konsekwencjalistycznym lub proporcjonalistycznym¹⁵⁷. Wyjaśnia,
że rozmyślne zabicie niebezpiecznego złoczyńcy dla ochrony dobra wspólnego
nie jest złe samo w sobie, czyli nie jest czynem wewnętrznie złym, ponieważ
nie dotyczy zwyczajnej osoby cechującej się godnością, lecz dotyczy tego, kto

¹⁵⁴Por. ST, II–II, q. 64, a. 6, corp.
¹⁵⁵Por. ST, II–II, q. 64, a. 2–3; zob. także ST, I–II, q. 90, a. 3, ad 2.
¹⁵⁶Por. ST, II–II, q. 64, a. 2, ad 2.
¹⁵⁷Proporcjonalizm to odmiana konsekwencjalizmu, według której z różnych możliwych opcji

działania należy wybrać tę, która cechuje się największą proporcją powodowanych tym działa-
niem przedmoralnych skutków dobrych do złych. Jeśli zaś żadna z opcji nie ma skutków dobrych,
to należy wybrać tę, która spowoduje najmniejsze przedmoralne zło. Proporcjonalizm został od-
rzucony przez Kościół jako sprzeczny z katolicką nauką o czynach wewnętrznie złych zabronio-
nych absolutnymi zakazami moralnymi — por. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, 74–77,
79, 83–85, 90.
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pozbawił się swojej ludzkiej godności przez swoje własne haniebne czyny uwła-
czające rozumowi. W koncepcji św. Tomasza utrata przynajmniej jakiegoś kry-
tycznego zakresu ludzkiej godności jest możliwa i stanowi utratę racji zabezpie-
czającej człowieka przed użytecznym traktowaniem go jak zwykłej części ludz-
kich doczesnych społeczności. Tracąc więc swą godność przez swoje dobrowol-
ne, haniebne czyny, a zwłaszcza przez rozmyślne morderstwa, człowiek niejako
na własne życzenie coraz bardziej redukuje sam siebie do statusu bezrozumnego
zwierzęcia, które nie jest celem samym w sobie, lub do statusu części podpo-
rządkowanej zupełnie tej całości, jaką jest ludzka społeczność polityczna. O ile
według metody konsekwencjalistycznej (proporcjonalistycznej) usiłuje się uza-
sadnić poświęcenie życia jednego człowieka większym dobrem wielu ludzi bez
względu na godność osoby ludzkiej, o tyle św. Tomasz w ten sposób nie uzasad-
nia moralnej dopuszczalności kary śmierci, właśnie ze względu na godność oso-
by ludzkiej, która nie pozwala na konsekwencjalistyczne (proporcjonalistyczne)
kalkulacje. Dopóki człowiek zachowuje swą ludzką godność, dopóty rozmyślne
zabicie takiego człowieka dla jakiegokolwiek dobra byłoby czynem wewnętrz-
nie złym. Dopiero utrata istotnego zakresu tej godności przez określoną oso-
bę w wyniku dobrowolnego i radykalnego wyrzeczenia się przez nią porządku
rozumu i sprowadzenie siebie do rangi zwierzęcia lub do rangi dysfunkcyjnej
części, niebezpiecznej dla dobra całości, pozwala — zdaniem św. Tomasza —
na zastosowanie wobec takiej osoby kryterium użyteczności i na poświęcenie
jej dla dobra całości ludzkiej społeczności¹⁵⁸. Część bowiem ze swej natury jest
podporządkowana całości. W związku z tym, jeśli część jest dysfunkcyjna i szko-
dzi całości, wówczas pozbycie się takiej szkodliwej części dla dobra całości po-
zostaje czynem racjonalnym i tym samym dopuszczalnym moralnie. Jeśli nie
pomagają łagodniejsze środki likwidujące dysfunkcję, wtedy społeczność może
zastosować środki bardziej surowe, polegające na eliminacji dysfunkcyjnej czę-
ści, aby nie niszczyła społecznej całości. Radykalnym środkiem takiej eliminacji,
przeznaczonym dla najcięższych przestępców, jest kara śmierci¹⁵⁹. Takie rozu-
mowanie nie polega na stosowaniu subiektywistycznie rozumianych określeń
„większe dobro” i „mniejsze zło”, charakterystycznych dla konsekwencjalizmu
(proporcjonalizmu), gdyż dobro całości jest obiektywnie większe od dobra czę-
ści, a poświęcenie części jest mniejszym złem niż poświęcenie całości. Jak lekarz,
który nie daje już rady uratować chorego organu, zagrażającego życiu całego or-
ganizmu, może go usunąć z organizmu (np. amputacja chorej kończyny), tak
też władza publiczna, która nie jest już w stanie poprawić lub izolować prze-
stępcy, zagrażającego dobru wspólnemu społeczności politycznej, może usunąć
go z tej społeczności przez wymierzenie mu kary śmierci. Zdaniem św. Tomasza

¹⁵⁸Por. ST, II–II, q. 64, a. 2, ad 3.
¹⁵⁹Por. ST, II–II, q. 64, a. 2, ad 2.
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sędzia, który zasądza sprawiedliwą karę śmierci, działa wówczas nie z nienawi-
ści do złoczyńcy, ale z szeroko pojętej miłości, której porządek nakazuje cenić
i chronić dobro wspólne bardziej niż dobro jednostki¹⁶⁰. Zatem pomimo powo-
dowania ontycznego zła, jakim jest śmierć, taki czyn nie jest moralnie zły, lecz
dobry, bo jest sprawiedliwy. Takie uzasadnienie moralnej dopuszczalności kary
śmierci wpłynęło na jej ograniczone tolerowanie w tradycyjnym moralnym na-
uczaniu Kościoła, jako czynu, który w określonych rzadkich przypadkach nie
jest wewnętrznie zły.

Z ogólnej Tomaszowej charakterystyki kary wynika, że ma ona przede wszyst-
kim charakter retrybutywny, czyli stanowi sprawiedliwą odpłatę za dokonane
zło, stąd jej ciężar powinien być proporcjonalny do ciężaru tego zła¹⁶¹. Zamach
na dobro wspólne ze sprawiedliwości domaga się rekompensaty i jeśli nie da
się naprawić wyrządzonej krzywdy przez przywrócenie stanu sprzed przestęp-
stwa, to wówczas rekompensata powinna przynajmniej polegać na pozbawieniu
złoczyńcy udziału w dobru wspólnym proporcjonalnie do ciężaru dokonane-
go przestępstwa¹⁶². Tomasz nie uzasadnia jednak kary śmierci wyłącznie jako
środka sprawiedliwości retrybutywnej. Nie jest to też — ściśle rzecz biorąc —
kara lecznicza, bo ze swej natury służy ona eliminacji przestępcy, a nie jego
poprawie. Święty Tomasz charakteryzuje ją także jako karę, którą współcześ-
nie określilibyśmy jako prewencyjną, czyli zapobiegającą eskalacji przestępstw
i przez to chroniącą dobro wspólne. Z takiego stanowiska św. Tomasza moż-
na zatem wyprowadzić następujący wniosek: jeśli dostępne są inne skuteczne
środki prewencji, niepozbawiające życia przestępcy i niewykluczające możliwo-
ści jego poprawy, wówczas stanowią lepsze rozwiązanie niż kara śmierci i powin-
ny zostać zastosowane. Współczesne społeczeństwa w państwach rozwiniętych
dysponują skutecznymi systemami penitencjarnymi, których nie było w czasach
św. Tomasza, zatem obecnie można dokonywać eliminacji dysfunkcyjnych jed-
nostek z życia społecznego przez ich izolację w więzieniach, co przynajmniej
daje im pewną możliwość refleksji, skruchy, nawrócenia i odzyskania utraco-
nej godności. Im bardziej taka skuteczna izolacja staje się możliwa, tym bar-
dziej zanika konieczność wykonywania kary śmierci i wówczas jej moralna do-
puszczalność przestaje być uzasadniona. Wskazuje na to nauczanie Kościoła
katolickiego. Dokonana jednak przez papieża Franciszka rewizja sformułowania

¹⁶⁰Por. ST, II–II, q. 25, a. 6, ad 2.
¹⁶¹Por. ST, I–II, q. 87, a. 1, corp., a. 6, corp. „Ordo iustitiae hoc requirit ut peccato poena

reddatur” — SCG, lib. 3, cap. 158, n. 4. Por. tamże, n. 6; ST, I, q. 49, a. 2, corp.; II–II, q. 159,
a. 2, ad 3; De malo, q. 1, a. 1, ad 1; Compendium theologiae, lib. 1, cap. 200, corp.; tamże, cap. 226,
corp.; oraz tegoż, De rationibus fidei, cap. 7, corp.

¹⁶²Por. SCG, lib. III, cap. 144, n. 4; S.J. Jensen, Good & Evil Action. A Journey through Saint
Thomas Aquinas, Washington D.C.: The Catholic University of America Press, 2010, s. 167–169.
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nr 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego¹⁶³ stawia pewne wyzwanie dla trady-
cyjnej ograniczonej tolerancji nauczania Kościoła dla kary śmierci, chociaż nie
jest jasne, czy zakazuje jej w sposób definitywny, bezwzględnie, w każdym przy-
padku bez wyjątku¹⁶⁴.

Wielu współczesnych ludzi odrzuca Tomaszowe uzasadnienie kary śmierci,
ponieważ nie zgadzają się oni w żadnym wypadku z traktowaniem osoby ludz-
kiej w taki sposób, jakby była ona jedynie częścią całości, jaką jest wspólnota
polityczna. Także papież Pius XII wyraźnie odrzucił takie zastosowanie tzw. za-
sady całościowości (głoszącej, że część może być poświęcana dla całości), które
zakłada traktowanie poszczególnych osób wyłącznie jako części podporządko-
wanych całości, jaką stanowi ludzka doczesna społeczność¹⁶⁵. Takie traktowanie
człowieka i redukowanie go do rangi części może bowiem okazać się bardzo nie-
bezpieczne, zwłaszcza że po grzechu pierworodnym ludzie nie tworzą idealnych
wspólnot rządzących się doskonałymi prawami, lecz skłonni są do błędów oraz
do tworzenia ideologii i systemów totalitarnych, których okropności stały się
smutnym doświadczeniem ludzkości w XX wieku. Totalitaryzmy te pochłonę-
ły miliony istnień ludzkich, gdyż oparte były na ideologiach, które traktowa-
ły ludzi wyłącznie jako zwyczajne części podporządkowane całości kolektywu
i w związku z tym poświęcały je dla tej całości, posługując się przy tym zręcz-
nie retoryką ideologicznie zniekształconego rozumienia dobra wspólnego. Poza
tym, współcześnie przyjmuje się — także w nauczaniu Kościoła — że ludzkiej
godności nie da się zupełnie utracić, bo zawsze pozostaje jakiś jej poziom naj-
bardziej podstawowy — godność przyrodzona i niezbywalna. Nawet złoczyńcy
zachowują substancję własnego ludzkiego bytu i zdolność do moralności oraz
nieprzerwane wieczne przeznaczenie do celu ostatecznego, czyli do zjednocze-
nia z Bogiem.

Aby jednak oddać sprawiedliwość św. Tomaszowi, warto przypomnieć, że
chociaż nie unika on określania jednostki jako części społeczności, to czyni tak
tylko pod pewnym względem, o którym była mowa powyżej, mianowicie —
jednostka jest częścią społeczności o tyle, o ile społeczności są bytami relacyjny-
mi. Natomiast pod względem mocniejszego, substancjalnego sposobu istnienia
osoba nie jest częścią społeczności, lecz społeczność istnieje po to, aby umoż-
liwić swoim członkom osiąganie ich własnej doskonałości. Tomasz zatem ni-

¹⁶³Por. Kongregacja Nauki Wiary, Rescriptum „ex Audientia SS.mi”. Nova redactio n. 2267
Catechismi Catholicae Ecclesiae de poena mortis (1.08.2018), AAS, 110 (2018), s. 1181–1182; oraz
tejże Kongregacji, Epistula ad Episcopos de nova redactione n. 2267 Catechismi Catholicae Ecclesiae
de poena mortis (1.08.2018), AAS, 110 (2018), s. 1183–1186. Zob. także Franciszek, Encyklika
Fratelli tutti (3.10.2020), 263–270.

¹⁶⁴ Więcej na ten temat — por. R. Plich OP, Zło zła, „W Drodze”, 10 (2018), s. 88–95.
¹⁶⁵ Por. Pius XII, Przemówienie do Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Histopatologii Ukła-

du Nerwowego (14.09.1952), AAS, 44 (1952), s. 779–789.
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gdy nie redukował jednostki wyłącznie i w sposób absolutny do rangi jakiejś
części podrzędnej wobec całości wspólnoty. Stanowisko Akwinaty jest pod tym
względem bardziej wyważone czy zharmonizowane i zawiera charakterystyczne
zabezpieczenie antytotalitarne czy w ogóle antyutylitarne i przeciwne rozumo-
waniu konsekwencjalistycznemu, w postaci jego koncepcji prawa, sprawiedliwo-
ści i godności osoby ludzkiej. Zgodnie z tym, o czym była już mowa powyżej,
człowiek należy nie tylko do doczesnej wspólnoty politycznej, mającej swoje do-
czesne dobro wspólne, rządzonej przez ludzkich władców za pomocą ludzkiego
prawa stanowionego. Człowiek należy także do wspólnoty wszechświata, gdzie
ma uprzywilejowaną pozycję i gdzie dobrem wspólnym, a zarazem władcą jest
sam Bóg, który zarządza wszystkim dzięki prawu wiecznemu, możliwemu do
poznania w wąskim zakresie przez człowieka w postaci tzw. prawa naturalnego.
Ludzkie społeczności, ich władcy i ustawodawcy nie mogą żadnego człowieka
wyjąć spod panowania Boga i Jego prawa, nie mogą nikogo pozbawić wysokiej
pozycji w porządku bytów wszechświata. Innymi słowy, nie mogą żadnej osoby
traktować tak, jakby była jedynie częścią ludzkiej społeczności, jakby podlegała
wyłącznie ludzkim władcom i prawom. Oznacza to, że jeśli prawo ludzkie zga-
dza się z prawem Bożym, a ściślej z prawem naturalnym, to wówczas podległość
ludzkim prawom, władzom i wspólnotom nie kłóci się z Bożymi rządami, Bo-
żym prawem i przynależnością do porządku bytów wszechświata. Natomiast
jeśli ziemscy władcy w podległych im doczesnych społecznościach ustalą sobie
porządek prawny sprzeczny z porządkiem prawnym wyższego rzędu, i za pomo-
cą swoich ustaw usiłują wyjąć ludzi spod Bożej jurysdykcji i przynależności do
wspólnoty wszechświata, wówczas bezprawnie uzurpują sobie władzę nad ludź-
mi i bezprawnie podporządkowują ich sobie jako części wobec dysfunkcyjnej
całości, jaką jest niesprawiedliwie zarządzana przez nich społeczność. Tymcza-
sem Tomasz pozwalał na utylitarne traktowanie kogoś jako części wobec całości
wyłącznie wtedy, kiedy jednostka sama sprzeniewierzała się i zaprzeczyła swo-
jej pozycji zarówno w zdrowej całości, jaką jest ludzka społeczność, zarządzana
według praw ludzkich zgodnych z prawem wyższego rzędu, jakim jest prawo na-
turalne, jak i tym samym w wspólnocie bytów wszechświata, zarządzanej przez
Boga według Jego prawa wiecznego¹⁶⁶.

¹⁶⁶ W kontekście relacji osoby do dobra wspólnego i określenia osób mianem części całości,
którą stanowi społeczność zorganizowana wokół realizacji dobra wspólnego, warto przywołać in-
terpretację Stevena Jensena związaną z Tomaszowym różnieniem na rzeczy, które same z siebie
osiągają nadrzędny cel, do jakiego są przyporządkowane w pewnym uporządkowanym układzie,
oraz rzeczy, które same z siebie nie mogą go osiągnąć. Te, które same z siebie osiągają ów nad-
rzędny cel, są przyporządkowane do niego dla nich samych, czyli są przyporządkowane do celu
całego układu takich rzeczy jako cele same w sobie. W ten sposób bycie celem samym w sobie
i przyporządkowanie do celu całości nie muszą się wykluczać, gdyż cel każdej jednostki i cel ca-
łości są tym samym celem. Np. celem każdego pojedynczego żołnierza i celem całej armii jest
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Celowościowy dynamizm godności człowieka
jako czynnik łączący różne jej aspekty

Mogłoby się wydawać, że Tomaszowe uzasadnienie dopuszczalności kary śmier-
ci stanowi pewną sprzeczność w jego koncepcji godności. Z jednej bowiem stro-
ny Tomasz wiele uwagi poświęca metafizycznym podstawom godności każdego
człowieka, na które nie mają przecież wpływu defekty funkcjonowania czy nie-
godziwe postępowanie. Z drugiej zaś strony Akwinata uzasadnia moralną do-
puszczalność kary śmierci w taki sposób, jakby niegodziwe czyny i zezwierzęce-
nie pozbawiały człowieka całej godności, nawet tej przyrodzonej, i powodowały,
że nie jest ona niezbywalna.

W koncepcjach godności, które nie są podbudowane metafizycznie, lecz do-
minuje w nich podejście bardziej funkcjonalistyczne, łatwo jest spójnie przyjąć
wniosek o utracalności godności wraz z utratą istotnych funkcji czy działań sta-
nowiących o tej godności — takich jak używanie rozumu i wolności, a więc także
zdolności do samostanowienia i do moralności. Utrata tych funkcji będzie wów-
czas postrzegana jako utrata godności. Może ona nastąpić bez utraty istnienia,
i może się to wydarzyć nie tylko na skutek czyjegoś rozmyślnego działania, lecz
także np. w wyniku procesów chorobowych. Wówczas rozmyślne pozbawienie
istnienia tego, kto wcześniej utracił funkcje będące istotnymi wyznacznikami
godności, nie stanowi naruszenia godności. Tymczasem, jeśli za św. Tomaszem
przyjmie się metafizyczne rozumienie godności jako indywidualne samoistne
bytowanie w racjonalnej naturze, to dopóki podmiot godności istnieje, dopóty
nie traci tak rozumianej godności. Rozmyślne odebranie mu istnienia będzie

walka o zwycięstwo. W ten sposób jednostki, które same z siebie realizują cel całości, są przy-
porządkowane do całości, ale — zdaniem Jensena — nie jako środki, lecz bardziej jako części
konstytutywne, bez których całość nie istnieje. Jednostkowe zaś rzeczy, które same z siebie nie
realizują nadrzędnego celu całego układu, nie są konstytutywne dla całości tego układu, lecz peł-
nią w nim rolę pomocniczą czy podrzędną. Ich bezpośredni cel nie jest celem całości, lecz jest
środkiem przyporządkowanym do celu całości. One nie istnieją dla siebie, lecz dla tych, które
same z siebie osiągają cel całości i tym samym jedynie pośrednio istnieją dla całości. Np. bez-
pośrednim celem specjalistów pracujących na zapleczu armii jest utrzymanie w dobrym stanie
technicznym środków używanych do walki, zaspokojenie podstawowych potrzeb żołnierzy itp.
Tacy ludzie nie są chciani dla ich umiejętności walki, gdyż jej nie posiadają, lecz są chciani jak
środki dla zabezpieczenia żołnierzy, którzy dysponują taką umiejętnością (por. SCG, lib. III,
cap. 112, n. 3).

Na tej podstawie Jensen zauważa, że św. Tomasz w analogiczny sposób określa ludzi niewin-
nych jako najbardziej pierwotną część społeczności, gdyż mają oni ten sam cel, który ma spo-
łeczność, mianowicie zachowują i rozwijają jej dobro wspólne (por. ST, II–II, q. 64, a. 6, corp.).
Natomiast grzesznicy winni destrukcji dobra wspólnego, stanowiącego cel całej społeczności, są
jak istoty nierozumne (por. ST, II–II, q. 64, a. 2, ad 3), będące częściami o niższej randze, któ-
rych można używać jako środków dla dobra całości (por. ST, II–II, q. 64, a. 2, corp., a. 6, corp.).
Zob. S.J. Jensen, Good & Evil Action, s. 148–155.
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tożsame z naruszeniem jego godności. Jak to więc możliwe, że mimo to św. To-
masz dopuszczał karę śmierci, a więc pozbawienie istnienia, przynajmniej w ta-
kim jego przejawie, jakim jest doczesne życie, i uzasadniał tę dopuszczalność
uprzednią utratą godności?

Jak wiadomo, św. Tomasz prezentuje celowościową (teleologiczną) koncepcję
człowieka, który przez swoje wolne wybory i współpracę z łaską Bożą urzeczy-
wistnia istotne cele swojej natury, aż na koniec osiągnie cel ostateczny, czyli
szczęście w zjednoczeniu z Bogiem. W związku z tym wydaje się, że także god-
ność człowieka jest postrzegana przez Tomasza w tej perspektywie, a zatem ma
charakter celowościowy. Nawet jeśli ten aspekt godności, którą współcześnie
określa się jako godność przyrodzoną, oznacza, że ze względu na swój sposób
istnienia w sobie i dla siebie osoba ludzka jest celem samym w sobie, to jed-
nak nie oznacza to, że osoba może samą siebie projektować bez związku lub
w sprzeczności z celami gatunkowymi swej rozumnej natury. Z tego powodu
godność przyrodzona nie jest godnością samowystarczalną, ukończoną, stano-
wiącą gotową zamkniętą całość, będącą beztreściowym celem samym w sobie.
Stanowi ją także składające się na ludzką naturę uposażenie, uzdalniające i dys-
ponujące człowieka do urzeczywistniania jego celów gatunkowych, a ostatecznie
jego wiecznego przeznaczenia, jakim jest zjednoczenie z Bogiem. Realizacja tej
celowości wpisanej w ludzką naturę przejawia się w rozwoju godności dobroci
moralnej i uzyskuje swoje zwieńczenie w osiągnięciu godności chwały. Ten ce-
lowościowy charakter godności spaja w jedną całość różne jej aspekty. Ktoś, kto
rozmyślnie podejmuje działanie sprzeczne z celowościowym dynamizmem god-
ności, tym samym sprzeniewierza się własnej godności, także tej przyrodzonej,
nawet jeśli zupełnie jej nie traci.

Mimo że św. Tomasz nie używa określeń „godność przyrodzona” i „godność
charakteru moralnego”, to na podstawie jego tekstów można rozróżnić te dwa
aspekty godności, dodając do nich jeszcze jeden, jakim jest godność chwały,
którą mają święci w niebie. Chociaż te trzy typy czy aspekty godności człowieka
różnią się między sobą, jednak Tomasz nie rozróżnia ich radykalnie. W jego
koncepcji pozostają one wzajemnie ze sobą powiązane i od siebie zależą. Ko-
niecznym warunkiem godności moralnej jest godność przyrodzona, natomiast
istotnym celem i spełnieniem godności przyrodzonej jest godność moralna i da-
lej godność chwały. Godność, którą można by określić jako przyrodzona, nie wy-
stępuje w koncepcji św. Tomasza w takim stopniu niezależności jak w ujęciach
nowożytnych, gdzie rozwijanie bądź nierozwijanie godności charakteru moral-
nego wydaje się nie mieć żadnego wpływu na godność przyrodzoną. Nawet jeśli
człowiek rozmyślnie pozbawia się godności moralnej, to według współczesnych
ujęć nie pozbawia się w ten sposób nawet w najmniejszym stopniu godności
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przyrodzonej, która ma charakter niestopniowalny i niezbywalny. Stąd można
odnieść wrażenie, że według współczesnych koncepcji godność moralna nie jest
istotnym celem godności przyrodzonej. Brak godności charakteru moralnego
w żaden sposób nie szkodzi godności przyrodzonej.

Tymczasem Tomaszowa koncepcja godności, którą współcześnie nazywa się
przyrodzoną, jest metafizyczna, ujęta jako indywidualne istnienie w rozumnej
naturze. Natura jednak nie ma charakteru statycznego, lecz dynamiczny, celo-
wościowy, gdyż dąży do swoich istotnych celów, w których osiąga doskonałość
i spełnienie. Z tego powodu w ujęciu Akwinaty przyrodzona godność osoby
ludzkiej wydaje się mieć także charakter dynamiczny i celowościowy podob-
nie jak natura ludzka stanowiąca istotny komponent tej godności. Ponieważ
postęp i sprawność w urzeczywistnianiu celów natury przez wolne wybory sta-
nowi o godności charakteru moralnego człowieka, a zwieńczeniem tej drogi jest
osiągnięcie celu ostatecznego, który stanowi o godności chwały, to jasnym się
staje, że godność przyrodzona nie jest absolutnie samowystarczalna i niezależ-
na od godności charakteru moralnego i godności chwały. Osoba jest obdarzo-
na indywidualnym samoistnym bytowaniem w racjonalnej naturze, a więc cie-
szy się istnieniem, rozumnością i wolnością w jakimś celu, a nie wyłącznie dla
samego tylko istnienia w racjonalnej naturze, bez dalszego celu. Celowościo-
wy charakter godności, określanej współcześnie jako przyrodzona, i jej związek
z pozostałymi aspektami godności wydaje się dla św. Tomasza warunkiem ro-
zumienia jej niezbywalności. Jeśli ktoś popełnia moralnie złe czyny, to działa
przeciwnie do celowości swojej racjonalnej natury i konsekwentnie przeciwnie
do indywidualnego istnienia w celowościowo rozumianej naturze. Z tej racji
taki człowiek udaremnia celowościowy dynamizm jego przyrodzonej godności,
co prowadzi do jej usprzecznienia i karłowacenia. Z powodu różnych przeszkód
i braków człowiek może nie być w stanie w pełni urzeczywistniać celowościowe-
go dynamizmu swojej godności, jednak z tej przyczyny jeszcze mu nie zaprzecza
i w związku z tym nie narusza własnej godności. Dopiero ten, kto przez swoje
wolne wybory postępuje sprzecznie z tym teleologicznym dynamizmem godno-
ści, pomniejsza tym samym swoją godność.

Ludzie żyjący we współczesnych pluralistycznych społeczeństwach róż-
nią się w swoich opiniach dotyczących moralności. Dlatego, aby zapew-
nić sobie bezkonfliktowe, harmonijne współistnienie z pozostałymi człon-
kami ludzkich społeczności, poszukują jakiegoś jednoczącego ich wszyst-
kich wspólnego moralnego minimum. Wielu z nich za takie moralne mi-
nimum przyjmuje przynajmniej poszanowanie cielesnej integralności każ-
dej osoby ludzkiej oraz jej rozumności i wolności, które są kluczowymi
elementami składającymi się na przyrodzoną godność człowieka. Co do
istotnych celów ludzkiego życia nie ma w naszych czasach wśród ludzi
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powszechnej zgody, stąd skoro koncepcja godności przyrodzonej ma wszystkich
łączyć, to nie może uwzględniać tego, co nas dzieli. Z tej racji jest ona współcze-
śnie „zaprojektowana” minimalistycznie jako koncepcja statyczna, bez celowo-
ściowego dynamizmu, który dla wielu jest z różnych powodów dyskusyjny. Tym-
czasem, jak można wnioskować na podstawie dzieł św. Tomasza, wypracował
on odmienne rozumienie ludzkiej godności, które jest spójne z celowościową
wizją człowieka i ufundowaną na niej koncepcją moralności. Z tej perspektywy
trudno mówić o jakimkolwiek aspekcie godności człowieka w absolutnym ode-
rwaniu od jej pozostałych aspektów czy wręcz sprzeczności z nimi. Dotyczy to
także godności, określanej współcześnie jako przyrodzona, która w koncepcji
św. Tomasza nie wydaje się mieć minimalistycznej i statycznej charakterysty-
ki. To zatem, co z pozoru może się jawić jako sprzeczność między Tomaszową
koncepcją godności a jego stanowiskiem dopuszczającym karę śmierci w imię
utraty krytycznego zakresu godności, jest chyba spowodowane zbyt łatwym rzu-
towaniem współczesnych tendencji w rozumieniu godności przyrodzonej, na
myślenie Tomaszowe.

Gdyby celowościowy charakter i związek z pozostałymi aspektami godności
nie był istotny dla koncepcji godności przyrodzonej i jej niezbywalności i gdy-
by w związku z tym samo tylko indywidualne samoistne bytowanie w racjonal-
nej i statycznie pojętej naturze domagało się absolutnego poszanowania, to jak
wówczas uzasadnić karę piekła dla grzeszników i diabłów, którzy metafizycznie
pozostają dobrzy i nie tracą tak pojętej godności? Najwyraźniej w piekle już nie
będzie gonił ich czas i będą mogli do woli celebrować swą przyrodzoną, niezby-
walną godność w czystej, minimalistycznej postaci, wolni od pozostałych aspek-
tów godności, które mogłyby tamtą przesłaniać. Skoro Bóg nie poniża godności
stworzenia rozumnego, nawet tej przyrodzonej, to gdyby kara wiecznego potę-
pienia była stanem uwłaczającym godności, zwłaszcza tej przyrodzonej i nie-
zbywalnej, to nie powinna istnieć taka radykalna możliwość potępienia dla lu-
dzi i aniołów. Dla wielu zatem koncepcja przyrodzonej, niezbywalnej godności
stworzenia rozumnego może stanowić ważny argument, aby postulować, że pie-
kło nie będzie wieczne albo że pozostanie puste. Można by więc przypuszczać,
że najwyraźniej św. Tomasz potrzebował takiego rozwiązania, jakim jest utrata
krytycznego zakresu godności, nie tylko po to, aby usprawiedliwić karę śmierci,
ale także w tym celu, aby usprawiedliwić i ocalić przed teologiczną zagładą pie-
kło, które odgrywa ważną systemową rolę w jego uniwersalnej wizji ostatecznej
sprawiedliwości i równowagi wszechświata. Takie jednak przypuszczenie sta-
nowiłoby wykrzywienie myśli Tomaszowej. Akwinata nie potrzebował piekła
jako użytecznego elementu kosmicznego porządku, koniecznego dla systemo-
wych korzyści jego filozoficzno-teologicznej syntezy. Synteza ta byłaby przecież
o wiele bardziej atrakcyjna dla grzeszników, gdyby wykazywała nieistnienie kary
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wiecznego potępienia. Tymczasem o takim niebezpieczeństwie uczy sam Jezus
i posłani przez Niego apostołowie, których wypowiedzi rzetelna teologia nie
może zignorować (np. por. Mt 5,29–30; 13,24–30.36–43.47–50; 18,9; 25,41;
Mk 9,43–48; J 5,28–29; Rz 1,32–2,12; 1 Kor 6,9–11; Ga 5,19–21; Ef 5,5;
2 Tes 1,5–10,1 P 4,17–18; Ap 21,8). A trudno przecież przypuszczać, aby
w swoich wypowiedziach Jezus posuwał się tylko do straszenia czysto pedago-
gicznego za pomocą tego, o czym jako prawdomówny Bóg wiedziałby, że jest
absolutnie niemożliwe, a więc jest nieprawdą.

Wpływ przeakcentowania roli sposobu istnienia
i niedowartościowania rozumnej natury

na koncepcję godności i jej utraty

Według św. Tomasza „istnienie jest aktualizacją wszystkich aktów i w związ-
ku z tym doskonałością wszystkich doskonałości”¹⁶⁷, a więc również doskona-
łości natury takich jak rozumność. Z tego powodu niektórzy interpretatorzy
myśli św. Tomasza uważają, że swoją godność, którą określa się współcześnie
jako przyrodzoną, i status osoby człowiek zawdzięcza doskonałości sposobu ist-
nienia, a nie rozumności jako doskonałości natury. Według takiej interpreta-
cji „rozumność nie jest tą doskonałością, ze względu na którą nazywamy coś
osobą”, nie jest racją uznania określonego bytu za osobę¹⁶⁸. Rozumność jest za-
ledwie cechą diagnostyczną, symptomem pozwalającym zidentyfikować zakres
orzekania nazwy „osoba”¹⁶⁹. O przyrodzonej godności i tym samym o byciu
osobą nie współdecyduje natura rozumna, ale wyłącznie „mocny” sposób ist-
nienia in se / per se oraz propter seipsum, sprawiający, że byt cieszący się takim
istnieniem jest bardziej jednością, jest niepodzielny (indywidualny) i odrębny
(nieprzekazywalny)¹⁷⁰.

¹⁶⁷ „[…] esse est actualitas omnium actuum, et propter hoc est perfectio omnium perfectio-
num” — De potentia, q. 7, a. 2, ad 9.

¹⁶⁸Por. M. Piechowiak, Klasyczna koncepcja osoby, s. 7–8; tenże, Thomas Aquinas — Human
Dignity and Conscience, s. 72.

¹⁶⁹Por. tenże, Klasyczna koncepcja osoby, s. 8; tenże, Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja
osoby i jej godności, s. 41, 43; tenże, Thomas Aquinas — Human Dignity and Conscience, s. 72, 74.

¹⁷⁰Por. tenże, Klasyczna koncepcja osoby, s. 7, 9, 12; tenże, Thomas Aquinas — Human Dignity
and Conscience, s. 67, 72–74. Chociaż naszym zdaniem Piechowiak przeakcentowuje rolę spo-
sobu istnienia jako jedynego źródła godności osoby, to jednak jego analizy tekstów Tomaszo-
wych ukazujące egzystencjalny charakter godności osoby są bez wątpienia głębokie i inspirujące.
W odróżnieniu od Piechowiaka Pinckaers w przywoływanym powyżej artykule, zwraca uwagę na
szersze spektrum rozumienia godności obecne w dziełach św. Tomasza. Można jednak odnieść
wrażenie, że z kolei aspekt egzystencjalny godności nie został w jego badaniach wydobyty wy-
starczająco wyraźnie. Zharmonizowanie stanowisk tych dwóch autorów wydaje się zatem pełniej
odzwierciedlać Tomaszową koncepcję godności.
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Jednak z faktu, że rozumna natura jest wspólna dla wszystkich osób i w prze-
ciwieństwie do aktu i sposobu istnienia nie odróżnia jednej osoby od drugiej i nie
determinuje jednostkowych ludzkich wyborów, nie wynika, że natura rozumna
nie jest elementem konstytutywnym dla osoby i że wyróżniające ją doskonałości
nie składają się na doskonałość, jaką jest godność osoby — także ta przyrodzo-
na. Nie chodzi przy tym o to, aby nie dostrzegać wartości analiz podkreślających
doniosłe znaczenie sposobu istnienia osoby dla jej przyrodzonej godności czy ją
osłabiać. Wykluczanie jednak rozumnej natury i jej doskonałości jako dodat-
kowej ważnej racji godności osoby — także jej aspektu przyrodzonego — nie
wydaje się zasadne, skoro zarówno samoistne bytowanie, jak i rozumna natura
współtworzą osobę zgodnie z przyjętą i pogłębioną przez Tomasza Boecjańską
definicją osoby. Według prezentowanej w niniejszej pracy interpretacji Toma-
szowego stanowiska, rozumienie przyrodzonego aspektu godności osoby bez
udziału rozumnej natury wydaje się niepełne czy wręcz niemożliwe. Nie ma
przecież czegoś takiego jak absolutnie odrębna i indywidualna osoba, która nie
miałaby w sobie niczego powszechnego. Odrębność i jednostkowość jest zawsze
zindywidualizowaną powszechnością¹⁷¹. Wprawdzie Tomasz przyznaje, że:

Formą zaś oznaczaną mianem osoby nie jest natura w znaczeniu absolutnym,
ponieważ w ten sposób to samo byłoby oznaczane mianem człowieka i mia-
nem osoby ludzkiej, co okazuje się fałszem. Mianem osoby jest oznaczana for-
malnie nieprzekazywalność lub indywidualność [czegoś] samoistnie bytującego
w naturze¹⁷².

oraz:
Formą oznaczaną przez miano osoby nie jest istota w znaczeniu absolutnym, lecz
to, co jest zasadą nieprzekazywalności i indywidualności¹⁷³.

Wcześniej jednak Tomasz wyraźnie stwierdza, o czym wspominaliśmy wyżej:
osoba oznacza pewną naturę wraz z pewnym sposobem istnienia. Natura zaś,
którą osoba zawiera w swoim znaczeniu, jest najbardziej godna spośród wszyst-
kich natur, mianowicie [jest nią] natura intelektualna według swego rodzaju. Po-
dobnie także sposób istnienia, którym cechuje się osoba, jest najbardziej godny,
kiedy mianowicie coś jest istniejące przez się¹⁷⁴.

¹⁷¹Por. J.J.S. Aguas, The Notions of the Human Person and Human Dignity in Aquinas and Wojtyła,
„Kritike”, 3 (2009), s. 43–44.

¹⁷² „Forma autem significata nomine personae non est natura absolute: quia sic idem significare-
tur nomine hominis et nomine personae humanae, quod patet esse falsum; sed nomine personae
significatur formaliter incommunicabilitas, sive individualitas subsistentis in natura” — De poten-
tia, q. 9, a. 6, corp.

¹⁷³ „[…] forma significata per nomen personae non est essentia absolute, sed illud quod est
principium incommunicabilitatis sive individuationis” — De potentia, q. 9, a. 6, ad 4.

¹⁷⁴De potentia, q. 9, a. 3, corp.
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W związku z tym, skoro osoba oznacza byt złożony z najbardziej godnej natury
i z najbardziej godnego sposobu istnienia i skoro określenie „osoba” przysługuje
ze względu na wielką godność, to znaczy, że godność ma byt złożony zarówno
z najbardziej godnej natury, jak i z najbardziej godnego sposobu istnienia. Z tego
powodu obydwa te składniki współtworzą godność tego bytu.

Wydaje się więc, że uzasadniona troska o docenienie egzystencjalnego aspek-
tu metafizyki św. Tomasza czasami może prowadzić do przeakcentowania pry-
matu sposobu istnienia, co powoduje pewną dysproporcję w intelektualnym uję-
ciu złożenia bytu z istoty i istnienia. W wyniku tego zabiegu w koncepcji osoby
ludzkiej i jej godności zostaje niedowartościowane znaczenie istoty, w której uję-
ta jest rozumna i społeczna natura człowieka wraz z dynamizmem jej naturalnej
celowości. Choć z jednej strony każdy człowiek realizuje cele natury, na cze-
le z celem ostatecznym, na miarę niepowtarzalności swojego indywidualnego
i odrębnego sposobu istnienia, wybierając w sposób wolny i twórczy środki tej
realizacji, to jednak z drugiej strony cele natury są przede wszystkim celami ga-
tunkowymi wszystkich ludzi, a ich realizacja przynosi spełnienie natury ludzkiej,
a więc także każdego indywidulanego człowieka¹⁷⁵. Nawet jeśli stanowią one ra-
mowe wyznaczniki moralnie dopuszczalnej realizacji celów jednostkowych, to
jednak stanowią jednocześnie nadrzędne racje dobra i motywy dla jednostko-
wych ludzkich wyborów. Poza tym niektóre z nich — jak poszukiwanie prawdy,
zwłaszcza prawdy o Bogu i o sensie ludzkiego życia, oraz tworzenie relacji spo-
łecznych — mają, zdaniem św. Tomasza, charakter typowy dla rozumnej natury
i odróżniają człowieka od zwierząt¹⁷⁶. Tomaszowa koncepcja obiektywnego po-
rządku moralnego, zwana prawem naturalnym, oparta jest na tym, co wspólne
dla wszystkich ludzi, czyli na naturze ludzkiej i jej celach, a nie na niepowtarzal-
nych aktach czy sposobie istnienia, które sprawiają, że ludzkie osoby są bytami
odrębnymi i indywidualnymi, co wyraża się m.in. w jednostkowym charakterze
ich dobrowolnych działań. Dynamicznie rozumiana natura rozumna stanowi
czynnik spajający metafizykę i moralność, a więc także godność przyrodzoną
i godność charakteru moralnego. Bez niej trudno byłoby powiązać ze sobą te
dwa typy godności.

Jeśli jedynym źródłem godności osoby miałby być wyłącznie jej sposób istnie-
nia, a popełniając przestępstwo, człowiek nie osłabia przecież swojego sposobu
i aktu istnienia, to wówczas na skutek dokonania czynu haniebnego człowiek

¹⁷⁵Podstawowe cele natury ludzkiej, z tego względu, że są właśnie celami natury, są wspólne dla
wszystkich ludzi i wszyscy kierują do nich swoje naturalne inklinacje — por. ST, I–II, q. 94, a. 2,
corp. Podobnie cel ostateczny co do jego istoty jest jeden i ten sam, wspólny dla wszystkich ludzi,
chociaż nie wszyscy się ze sobą zgadzają odnośnie do tego, w czym urzeczywistnia się istota celu
ostatecznego — por. ST, I–II, q. 1, a. 7.

¹⁷⁶Por. ST, I–II, q. 94, a. 2, corp.
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nie traciłby godności. Co więcej, przy takim założeniu, kara śmierci, pozbawia-
jąc człowieka jego istnienia, pozbawiałaby go zupełnie tego, co jest wyłącznym
źródłem jego godności, a zatem byłaby absolutnie przeciwna tej godności. Tym-
czasem, jak wiadomo, św. Tomasz usprawiedliwia moralnie karę śmierci, wska-
zując na utratę krytycznego zakresu godności u przestępcy, i tym samym na
utratę krytycznego zakresu tego, co chroni osobę przed utylitarnym traktowa-
niem. Głównym powodem tej utraty wcale nie jest osłabienie własnego sposobu
istnienia przez nikczemne postępowanie, lecz odstąpienie od porządku rozumu,
czyli zanegowanie rozumnego porządku celowości własnej natury i tym samym
zanegowanie prawdziwej przyczyny celowej własnego bytu. Odstępując od po-
rządku rozumu i tracąc przez to godność, przestępca w sensie funkcjonalnym,
społecznym i moralnym redukuje siebie do rangi niebezpiecznego zwierzęcia.

Jak czytamy w cytowanym powyżej fragmencie z Summy teologii, dotyczą-
cym kary śmierci, „człowiek jest naturalnie wolny i istniejący dla siebie” (ST,
II–II, q. 64, a. 2, ad 3). Jeśli określenie „naturalnie” (naturaliter) można rozu-
mieć jako „ze swej natury” (ex natura sua), to raczej nie może ono dotyczyć „ist-
nienia dla siebie”, ponieważ wówczas człowiek byłby jak Bóg, który istnieje ze
swej istoty. Stąd skoro wolność jest doskonałością wskazującą na godność osoby
i jednocześnie jest także doskonałością rozumnej natury, to znaczy, że rozumna
natura dzięki wyróżniającym ją doskonałościom składa się na godność osoby.
Gdyby godność polegała wyłącznie na doskonałości sposobu istnienia, to jak
wówczas miałoby się dokonać opisywane przez Tomasza odpadnięcie od godno-
ści przez odstąpienie od porządku rozumu w wyniku moralnie złego postępowa-
nia? Przecież grzechy nie naruszają doskonałości sposobu istnienia. Tymczasem
skoro zdaniem Akwinaty przez odstąpienie od porządku rozumu człowiek od-
pada od swej godności, ze względu na którą nie można go traktować utylitarnie,
to znaczy, że związek między godnością, także tą określaną współcześnie jako
przyrodzona, i rozumnym porządkiem celowości natury jest istotny. Być może
osłabianie znaczenia doskonałości rozumnej natury dla ujęcia godności, w tym
przede wszystkim godności przyrodzonej, mogłoby mieć na celu uniknięcie nie-
bezpieczeństwa podejścia czysto funkcjonalistycznego, które status osoby i god-
ności przyznaje za akty charakterystyczne dla rozumnej natury, o czym była mo-
wa powyżej. Jednak, jak wówczas zaznaczyliśmy, posiadanie rozumnej natury nie
musi przejawiać się w demonstrowaniu typowych dla niej działań, zatem ci, któ-
rzy ich nie przejawiają, nadal pozostają osobami i cieszą się godnością, ponieważ
są indywidualnymi bytami samodzielnie istniejącymi w racjonalnej naturze.

Przeakcentowaniu roli sposobu istnienia i niedowartościowaniu znaczenia
rozumnej natury we współtworzeniu godności wraz z jej aspektem przyrodzo-
nym towarzyszy jednocześnie niedowartościowanie rozumu we współtworzeniu
wolnego wyboru. Według takiego stanowiska intelekt nie jest konieczny dla
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wolnego wyboru, lecz jedynie warunkuje możliwość wolnego wyboru. Intelekt
jest jedynie warunkiem koniecznym i wystarczającym do tego, aby rozpoznać, że
ktoś ma wolny wybór¹⁷⁷. Rzeczywiście rozum i przedstawione przez niego racje
dobra nie determinują woli, bo wola może wybrać którąkolwiek z opcji zapropo-
nowanych przez władzę poznawczą, a może także powstrzymać się od wyboru.
Jednak taki brak determinowania woli przez rozum nie jest równoznaczny z tym,
że rozum nie jest konieczny dla wolnego wyboru. Święty Tomasz zauważa, że
wszystko, cokolwiek jest przedmiotem wyboru woli, nawet zło, jest wybierane
pod postacią dobra (sub ratione boni).

Zło zaś, jako takie, nie może być zamierzone ani w jakiś sposób chciane czy
upragnione, ponieważ wszystko to, co jest przedmiotem pożądania, ma naturę
dobra, któremu sprzeciwia się zło jako takie. Stąd dostrzegamy, że nikt nie czyni
czegoś złego, chyba że zamierzając jakieś dobro, jak mu się wydaje¹⁷⁸.

Innymi słowy, „zło nigdy nie może być miłowane, chyba że pod postacią dobra,
mianowicie o ile jest względnym dobrem i jest pojmowane jako bezwzględne do-
bro”¹⁷⁹. Stąd dostrzegając różne aspekty niezdeterminowania woli, św. Tomasz
zauważa, że z konieczności swej naturalnej inklinacji wola jest zdeterminowana
tylko do celu ostatecznego, a wybór którejkolwiek z możliwych opcji dokonu-
je się zawsze ze względu na cel ostateczny, a zatem pod postacią dobra¹⁸⁰. To
zaś zakłada, że każda z opcji możliwych do wyboru jest najpierw poznawana
i osądzana przez rozum pod kątem obecnej w niej racji dobra, i w ten sposób
rozum jest konieczny do wolnego wyboru. Brak poznania i oceny rozumu spra-
wiałby, że wola dokonywałaby wyboru w ciemno, a to nie byłby prawdziwie
wolny wybór, świadczący o godności człowieka. Pytanie o znaczenie rozumu
i rozpoznawanego przez niego dobra dla wolnego wyboru łączy się z pytaniem
o koncepcję wolności i o jej znaczenie dla rozumienia godności. Znaczenie to
będzie przedmiotem dalszych rozważań w następnej sekcji niniejszego artykułu.

Rozumna natura wraz jej doskonałościami i celowością wnosi w koncepcję
godności, w tym także jej przyrodzonego aspektu, pewne bogactwo treściowe,

¹⁷⁷Por. M. Piechowiak, Thomas Aquinas — Human Dignity and Conscience, s. 75–76; zob. także
tenże, Klasyczna koncepcja osoby, s. 8–9; tenże, Tomasza z Akwinu koncepcja godności osoby ludzkiej
jako podstawy prawa, s. 224–225.

¹⁷⁸„Malum autem in quantum huiusmodi non potest esse intentum, nec aliquo modo volitum
vel desideratum, quia esse appetibile habet rationem boni, cui opponitur malum in quantum
huiusmodi. Unde videmus quod nullus facit aliquod malum nisi intendens aliquod bonum, ut
sibi videtur” — De malo, q. 1, a. 3, corp.

¹⁷⁹ „Malum nunquam amatur nisi sub ratione boni, scilicet inquantum est secundum quid bo-
num, et apprehenditur ut simpliciter bonum” – ST, I–II, q. 27, a. 1, ad 1; por. także ST, I–II,
q. 74, a. 1, ad 1; q. 78, a. 1, ad 2; De malo, q. 1, a. 1, ad 12.

¹⁸⁰Por. De veritate, q. 22, a. 5–6.
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na podstawie którego można następnie sformułować pewne określone naturalne
prawa osoby, niemożliwe do ugruntowania w godności zredukowanej do same-
go tylko sposobu istnienia. O ile jeszcze prawo do życia, prawo do samostanowie-
nia, a może nawet prawo do prawdy, rozumianej jako warunek samostanowienia
i wolnego wyboru, można by wyprowadzić z takiego komponentu godności, ja-
kim jest sposób istnienia per se i propter se ipsum, o tyle już inne prawa — jak
np. prawo do tworzenia stowarzyszeń, do wolności religijnej, do małżeństwa,
założenia rodziny i wychowania potomstwa — nie wynikają ze sposobu istnie-
nia osoby, lecz z jej rozumnej natury. A przecież powszechnie przyjmuje się, że
również one są prawami osoby ludzkiej, których naruszenie narusza jednocześ-
nie jej przyrodzoną godność. Zatem rozumna natura wraz jej podstawowymi
dobrami stanowiącymi przedmiot naturalnych inklinacji i uprawnień jest najwy-
raźniej także komponentem konstytuującym przyrodzoną godność osoby. Kto
rozmyślnie uniemożliwia komuś realizację podstawowych dóbr jego rozumnej
natury, narusza jego naturalne uprawnienia i przyrodzoną godność.

Według św. Tomasza odstąpienie od porządku rozumu dokonuje się na sku-
tek popełnienia każdego grzechu śmiertelnego¹⁸¹ i zostaje zatrzymane i cofnię-
te przez nawrócenie, pokutę i pojednanie z Bogiem. Zdaniem Akwinaty przez
grzech śmiertelny w odniesieniu do Boga grzesznik traci godność dziecka Boże-
go, którą miał dzięki łasce, oraz godność niewinności. Natomiast w odniesieniu
do Kościoła człowiek traci przez grzech godność kościelną. Przez pokutę czło-
wiek może odzyskać utraconą godność dziecka Bożego, ale nie może odzyskać
utraconej godności niewinności. Mimo to ten, kto przez swoje nawrócenie od-
zyskuje utraconą godność dziecka Bożego, zgodnie z nauczaniem Jezusa jest
przyczyną większej radości w niebie niż ten, kto nigdy tej godności nie stracił
i nie potrzebuje nawrócenia (por. Mt 18,13; Łk 15,7.10). Ponadto jeśli grzechy
nie są publicznymi przestępstwami powodującymi zgorszenie lub jeśli nie wią-
żą się dodatkowo z kanoniczną nieprawidłowością do wykonywania święceń, to
w wyniku uzyskania sakramentalnego rozgrzeszenia i po wykonaniu sakramen-
talnej pokuty grzesznik może także odzyskać utraconą godność kościelną¹⁸².

Jednak istnieją tak radykalne porzucenia przez osobę ludzką porządku ro-
zumu, że są niebezpieczne dla społeczeństwa i jego dobra wspólnego oraz dla
związanego z nim porządku sprawiedliwości, dlatego muszą podlegać działa-
niom prewencyjnym ze strony władzy publicznej. Chociaż więc wszystkie grze-
chy śmiertelne wprowadzają jakiś stopień utraty własnej godności u każdego,
kto nimi grzeszy, to jednak nie wszystkie są karane na mocy prawa ludzkiego,
lecz tylko te, które powodują znaczną szkodliwość społeczną, gdyż poważnie

¹⁸¹Por. ST, I–II, q. 72, a. 5, corp.; ST, II–II, q. 64, a. 2, ad 3.
¹⁸²Por. ST, III, q. 89, a. 3.
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naruszają dobro wspólne i chroniący je porządek sprawiedliwości¹⁸³. W związ-
ku z tym te ostatnie określane są mianem przestępstwa. Wielkość przewidzianej
za nie kary powinna być proporcjonalna do stopnia szkodliwości społecznej da-
nego czynu. Mimo to kara nie powinna być zbyt surowa, jeśli jej prewencyjną
skuteczność można osiągnąć mniej radykalnymi środkami. A zatem, jak można
wywnioskować z tekstów Tomaszowych, moralne usprawiedliwienie jakiejkol-
wiek kary wynika po pierwsze z porządku sprawiedliwości i konieczności ochro-
ny dobra wspólnego, a po drugie z tego, że kara nie poniża godności przestępcy,
kiedy jest proporcjonalna do ciężkości przestępstwa i tym samym do stopnia
utraty przez niego jego własnej godności.

Zależność rozumienia utraty godności
od założonej uprzednio koncepcji wolności

Odrzucając dzisiaj karę śmierci jako opcję anachroniczną i w związku z tym
moralnie niedopuszczalną w zestawieniu ze współczesnymi możliwościami za-
bezpieczania dobra wspólnego i porządku sprawiedliwości, nie sposób jednak
odrzucić społecznej instytucji kary jako takiej. Każda zaś kara wymaga uzasad-
nienia, a tym bardziej wymaga go wysoki wymiar kary, jakim jest długotrwałe
pozbawienie wolności. Zarówno kara śmierci, jak i pozbawienie wolności nie do-
prowadzają sprawcy do dokonania ścisłej rekompensaty za wyrządzone krzyw-
dy. Łączą jednak w sobie cel i charakter retorsyjny (odwetowy) z prewencyjnym.
Kary te bowiem powodują, że dzięki sprawiedliwej odpłacie w postaci wywoła-
nej nimi uciążliwości, proporcjonalnej do społecznej szkodliwości przestępstwa,
sprawca nie uzyskuje oczekiwanej korzyści z przestępstwa, przez co przestęp-
stwo przestaje mu się opłacać. Ponadto chronią one dobro wspólne, zapobiega-
jąc dalszej eskalacji ludzkich krzywd. Jeśli kara ma być moralnie uzasadniona,
to znaczy, że nie może naruszać godności osoby ukaranej. W związku z tym po-
jawia się pytanie o to, jak sprostać konieczności wymierzania kar przestępcom
i jednocześnie nie doprowadzić do naruszenia ich godności, zwłaszcza tej przy-
rodzonej i niezbywalnej. Święty Tomasz zauważa, że kara, jakakolwiek by była,
jest zawsze przeciwna woli osoby ukaranej, w odróżnieniu od zadośćuczynie-
nia, które ma charakter dobrowolny¹⁸⁴. Czy zatem pozbawienie wolności lub
inne formy kary, które ze swej natury są przecież przeciwne woli ukaranego,

¹⁸³Por. ST, I–II, q. 92, a. 2, corp.; q. 96, a. 2.
¹⁸⁴Por. ST, I, q. 48, a. 5, corp.; I–II, q. 87, a. 6, corp.; III, q. 86, a. 4, corp. Istotną cechę

kary, jaką jest jej przeciwieństwo woli ukaranego, a nie prawodawczej woli współustawodawcy,
dostrzegał także I. Kant, który wyraził to w następujących słowach: „Kary nie ponosi się dlatego,
że chciało się jej samej, lecz dlatego, że chciało się karygodnego czynu; nie jest bowiem karą, gdy
kogoś spotyka to, czego on chce, i jest niemożliwością, aby ktokolwiek chciał zostać ukarany” —
I. Kant, Metafizyka moralności, tłum. W. Galewicz, w: tenże, Dzieła zebrane, Toruń: Wydawnic-
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nie naruszają jego godności, skoro wolność jest elementarnym komponentem
przyrodzonej godności człowieka?

Odpowiedź na to pytanie zależy m.in. od uprzednio założonej koncepcji wol-
ności i godności. W otaczającej nas kulturze istnieje wyraźna tendencja, aby poj-
mować godność osoby ludzkiej przez sprowadzenie jej do wolności (autonomii),
rozumianej wyłącznie jako zdolność człowieka do samostanowienia według sa-
mej tylko autodeterminacji woli, w żaden sposób nieuwarunkowanej jakimkol-
wiek wpływem obiektywnie pojętego dobra. Taka koncepcja wolności zwana
jest czasami wolnością obojętną wobec wartości (la liberté d’indifférence). Święty
Tomasz należał do innej tradycji rozumienia wolności, według której wolność
jest zdolnością woli do autodeterminacji i samostanowienia uwarunkowaną na-
turalnym dążeniem woli do dobra. Ta druga koncepcja wolności zwana bywa
wolnością nieobojętną wobec wartości (la liberté d’excellence)¹⁸⁵. Różnica między
tymi dwiema koncepcjami wolności ma zasadniczy wpływ na rozumienie god-
ności oraz tego, w jaki sposób się ją traci i w jakim zakresie¹⁸⁶.

two Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011, t. 5, s. 438 (VI 335 — według paginacji
Królewskiej Pruskiej Akademii Nauk).

¹⁸⁵ Terminologię tę zaproponował Servais Pinckaers, który także uwypuklił różnicę między ty-
mi dwiema koncepcjami wolności oraz przedstawił ich genezę — por. S.T. Pinckaers OP, Źró-
dła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia, tłum. A. Kuryś, Poznań: W drodze, 1994.
Por. także D.C. Schindler, Freedom Beyond Our Choosing: Augustine on the Will and Its Objects,
„Communio”, 29 (2002), s. 618–653.

¹⁸⁶Rozumienie autonomii jako nadrzędnego, a może nawet jedynego praktycznego wyznaczni-
ka człowieczeństwa i tym samym godności człowieka prezentują np. Ruth Mackin, Steven Pin-
ker oraz Jacek Hołówka (por. R. Mackin, Dignity Is a Useless Concept, „British Medical Journal”,
327 (2003), s. 1419–1420; S. Pinker, The Stupidity of Dignity. Conservative bioethics’ latest, most
dangerous ploy, „The New Republic”, May 28, 2008; J. Hołówka, Retoryka godności, s. 393–425).
Zdaniem tych filozofów w literaturze przedmiotu termin „godność” jest używany w różnych kon-
tekstach i nieostrych znaczeniach, co powoduje, że jest on niedookreślony, niejasny i siłą rzeczy
etycznie bezużyteczny. Wspomniani krytycy przyjmują funkcjonalistyczne założenie antropolo-
giczne, zgodnie z którym o człowieczeństwie decyduje ostatecznie wyłączenie autonomia, dlate-
go autonomia stanowi także jedyny wyznacznik godności człowieka. W związku z tym uważają,
że pojęcie godności jest w etyce zbędne, i proponują poprzestać na koncepcji autonomii jako
kryterium rozumowania etycznego.

Tymczasem wbrew uproszczeniom, na których ufundowana jest powyższa krytyka, wielość
koncepcji godności i brak jednej dominującej, która jednoczyłaby wszystkich teoretyków, nie
świadczy o tym, że wszystkie modele godności są niedookreślone, niespójne, że nie ma pomiędzy
nimi żadnych zbieżności, oraz że w związku z tym są kompletnie bezużyteczne. Wspomniani kry-
tycy wydają się celowo mieszać różne rozumienia terminu „godność”, aby w ten sztuczny sposób
nasilić powierzchowne wrażenie chaosu rzekomo nieodłącznie związanego z koncepcją godności
i w efekcie doprowadzić do jej porzucenia. Tym samym usiłują utorować drogę swojej funkcjo-
nalistycznej antropologii, która jest rzeczywiście znacznie prostsza od metafizycznej, przez co
łatwiej kontrolować jej spójność, ale z tego powodu wcale nie musi trafniej opisywać rzeczywi-
stości. Prostota i łatwość intelektualnego ujęcia, choć mogą być atrakcyjne dla wielu poznających
umysłów, nie są jednak kryteriami prawdy. Poza tym redukcja godności do autonomii generuje



256 ROBERT PLICH OP

Jeżeli bowiem zredukuje się godność do wolności obojętnej wobec wartości,
to przez dokonanie czynu moralnie złego, nawet takiego, jakim jest przestęp-
stwo (rozumiane wówczas jako poważne naruszenie uprawnionego samostano-
wienia innej osoby i tym samym jej godności), człowiek nie pomniejsza swo-
jej zdolności do autodeterminacji woli i samostanowienia, czyli nie pomniej-
sza swojej wolności i tym samym godności. Nawet morderca, który pozbawia
innych życia, korzysta ze swojej zdolności do samostanowienia, a zatem za-
chowuje utożsamianą z nią wolność i godność. Przy takim rozumieniu wol-
ności i godności powstaje trudność w uzasadnieniu moralnej godziwości okre-
ślonych decyzji administracyjnych, środków dyscyplinarnych oraz kar, koniecz-
nych w zarządzaniu ludzkimi społecznościami. Wszystkie te czynniki mogą być
przecież przeciwne woli wielu spośród tych, którzy im podlegają. Cecha ta do-
tyczy zwłaszcza kar, które zawsze są przeciwne woli ukaranego, a tym samym
mogą być postrzegane jako przeciwne jego godności. Co więcej, redukcja godno-
ści do wolności obojętnej wobec wartości prowadzi także do stwierdzenia braku
wolności i godności u tego, kto z powodu niezdolności używania rozumu nie ma
zarazem zdolności do samostanowienia (np. ludzkie płody, noworodki anence-
faliczne, ludzkie jednostki głęboko upośledzone umysłowo lub znajdujące się
w trwałym stanie wegetatywnym).

Jeżeli natomiast założy się obiektywną koncepcję dobra oraz uwarunkowaną
przez nią koncepcję wolności nieobojętnej wobec wartości, która nie sprowadza
się wyłącznie do formalnej, abstrakcyjnej zdolności do autodeterminacji i samo-
stanowienia, to wówczas zależne od niej rozumienie godności staje się bogatsze

trudności w wyjaśnieniu takiego doświadczenia poniżenia godności, jak np. naruszenie dobrego
imienia, co nie polega na ograniczeniu autonomii, zatem odnosi do innych racji godności niż
autonomia.

Ze wspomnianą krytyką godności polemizuje m.in. Fred Guyette. Demaskuje on religijne
fobie autorów tej krytyki, którzy redukując perspektywę badawczą do naukowego naturalizmu
i oświeceniowego liberalizmu, odmawiają miejsca w publicznym dyskursie argumentom inspi-
rowanym religijnie. Oskarżają religię o to, że w imię Boga ogranicza ludzką wolność, a sami
zapominają o krwawych rewolucjach i totalitaryzmach zrodzonych na gruncie naturalistycznych
i oświeceniowych założeń, negujących odniesienie do Boga. Ponadto krytyka ludzkiej godności
i jej moralnego znaczenia otwiera drogę dla konsekwencjalizmu — np. utylitaryzmu, którego zwo-
lennicy dopuszczają poświęcanie człowieka dla realizacji tego, co według nich stanowi większe
dobro. Nic zatem dziwnego, że idea godności człowieka jest dla nich niewygodna, bo sprzeciwia
się używaniu osób ludzkich wyłącznie jako środków do czyichkolwiek celów. Jako przykład teo-
retycznej kontrpropozycji w podejściu do godności człowieka Guyette wskazuje wypracowaną
przez św. Tomasza z Akwinu koncepcję godności, która jest znacznie bogatsza, nie polega na re-
dukcji do autonomii, a mimo to pozostaje wewnętrznie spójna. Ta różnica podejścia do godności
człowieka, jak słusznie zauważa Guyette, ma także kolosalny wpływ na szacunek do ludzkiego
życia, na rozumienie wierności małżeńskiej i zależnej od niej rodziny, a także na koncepcję do-
bra wspólnego. Por. F. Guyette, Thomas Aquinas and Recent Questions About Human Dignity,
„Diametros”, 38 (December 2013), s. 112–126.
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o cel samostanowienia, jakim jest obiektywne dobro, zwłaszcza dobro gatunko-
we człowieka, czyli dobro ludzkiej natury. Każda istota ludzka ma niezbywalną
przyrodzoną godność, wynikającą z faktu, że jest indywidualną substancją racjo-
nalnej natury, dążącej do swego spełnienia w jej dobru gatunkowym, i nigdy nie
traci przynajmniej swojej potencjalności do samostanowienia, stanowiącej cechę
tej natury. Z tego powodu istota obdarzona taką godnością jest osobą. Zarówno
więc osoby absolutnie niezdolne do używania rozumu, jak i zbrodniarze nie prze-
stają być osobami, nie tracą więc zupełnie swojej przyrodzonej godności. Osoby
trwale niezdolne do używania rozumu, ze względu na stan swojego rozwoju lub
swoje upośledzenie, nie są jednak w stanie aktualizować zdolności do samosta-
nowienia, która jest cechą ich ludzkiej natury. W związku z tym takie osoby nie
mogą przez swoje samostanowienie rozwijać dalej swojej godności, ale też nie
mogą jej negować w taki sposób, w jaki czynią to przestępcy. Natomiast czło-
wiek, który jest w stanie aktualizować swą zdolność do samostanowienia, ma
w swojej dyspozycji tak wielką moc, że dzięki korzystaniu z niej w sprzeczności
z celowościowym charakterem swojej natury i godności — także tej przyrodzo-
nej — może tę godność w sobie negować, przez co, jak zauważa św. Tomasz
za Arystotelesem, taki człowiek sprowadza siebie do rangi zwierzęcia, a nawet
staje się gorszy od zwierząt. Skoro więc zbrodniarze pomimo dokonanego prze-
stępstwa zachowują jakiś niezbywalny konieczny metafizyczny aspekt godności,
zwany godnością przyrodzoną, to jednak — zgodnie z tym, o czym była mowa
powyżej — negują jej pełnię, do której godność ta ich dysponuje i zobowiązuje.

Uznając koncepcję wolności obojętnej wobec wartości i zredukowane do niej
rozumienie godności, trudno będzie przyjąć jakąkolwiek koncepcję obiektywnego
dobra wspólnego i związanego z nim porządku sprawiedliwości, których ochro-
na uzasadniałaby nałożenie obowiązków na członków społeczności i wymierzenie
kar za ich naruszanie. Skoro kara jest przeciwna woli ukaranego, to narusza ona je-
go wolność rozumianą wówczas jak czystą autodeterminację woli bez jej związku
z dobrem, i siłą rzeczy narusza także utożsamianą z taką wolnością godność. Jeśli
natomiast przyjmiemy koncepcję wolności nieobojętnej wobec wartości, to wów-
czas na rozumienie godności składa się zdolność do samostanowienia uwarunko-
wanego dobrem, a nie sprzecznego z nim. W takiej perspektywie samostanowie-
nie rozmyślnie sprzeczne z prawdziwym ludzkim dobrem nie stanowi o godności
człowieka, lecz jej zaprzecza i ją neguje. Samostanowienie jednego człowieka, roz-
myślnie i poważnie naruszające uprawnione dobrem samostanowienie drugiego
człowieka i tym samym jego godność, jest przestępstwem. Zakres tego narusze-
nia stanowi o ciężkości przestępstwa i siłą rzeczy o stopniu negacji i utraty własnej
godności przestępcy. Skoro więc przestępca przez swoje nieprawe samostanowie-
nie neguje i traci swoją godność, to wówczas nie pozbawia go godności i nie jest
niesprawiedliwym karne pozbawienie go takiego samostanowienia.
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Zakładając koncepcję wolności obojętnej wobec wartości, także takiej warto-
ści, którą jest dobro wspólne, można próbować w inny sposób zaradzić wynika-
jącej z niej trudności w uzasadnieniu sprawiedliwego charakteru kary. Mianowi-
cie, zamiast koncepcji obiektywnego dobra wspólnego można przyjąć koncepcję
wspólnego interesu społecznego, który jest przedmiotem i skutkiem umowy spo-
łecznej, wyrażonej np. przez demokratyczny mechanizm podejmowania decyzji
społecznych. Umowa społeczna definiująca wspólny interes społeczny określa
następnie, gdzie leży granica między samostanowieniem i tym samym godno-
ścią jednych a samostanowieniem i godnością innych. Granica ta jest wówczas
ustalana w taki sposób, aby nie ucierpiał wspólnie ustalony interes społeczny.
W związku z tym przekroczenie przez kogoś umownych granic własnego samo-
stanowienia, wytyczonych umową społeczną, jest społecznie nieakceptowalne
i karane proporcjonalnie do stopnia tego przekroczenia i naruszenia samosta-
nowienia innych. Niestety, próba pominięcia odniesienia do obiektywnego do-
bra, w tym przede wszystkim do dobra wspólnego w uzasadnieniu kary, i za-
stąpienia go interesem społecznym stanowiącym skutek umowy, generuje kolej-
ne trudności. Mianowicie, skoro granicą samostanowienia i godności jednych
byłoby samostanowienie i godność innych, a granica ta byłaby umowna, wyty-
czana demokratycznie zgodnie z wolą większości, to przy takich założeniach
godność, zamiast być uprzednia wobec prawa pozytywnego i stanowić podsta-
wę jego kształtowania, sama stawałaby się skutkiem umowy i dla różnych sytu-
acji byłaby określana i nadawana przez wyrażoną w prawie pozytywnym wolę
większości. W takiej więc perspektywie godność ludzka byłaby skutkiem decyzji
większości, nie zaś nienaruszalnym fundamentem, z którym powinna się liczyć
taka decyzja. Zależność godności człowieka od umowy społecznej podważa ideę
niezbywalności i przyrodzonego charakteru takiej godności.

Zależność godności od wzajemnego poszanowania
jej u innych i od sprawiedliwości

Nasza kultura słusznie traktuje przyrodzoną, niezbywalną godność jako źródło
podstawowych uprawnień każdego człowieka, nakładających na pozostałych
członków ludzkich społeczności powszechne zobowiązanie do poszanowania
dóbr stanowiących przedmioty tych uprawnień. Jeśli ktoś rozmyślnie narusza
te uprawnienia u innych ludzi, to pośrednio narusza także ich przyrodzoną,
niezbywalną godność. Domaganie się jednak takiego samego stopnia poszano-
wania godności i wynikających z niej praw dla tego, kto rozmyślnie narusza je
u innych, paradoksalnie wcale nie stanowiłoby równego traktowania wszystkich
ludzi. Raczej byłby to przejaw rażącej asymetrii oraz naruszenia uniwersalnego
charakteru obowiązku poszanowania godności ludzkiej. Jeśli ktoś przez swoje
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niegodne postępowanie robi zamach na uniwersalny charakter obowiązku po-
szanowania niezbywalnej ludzkiej godności, to tym samym musi liczyć się z tym,
że obowiązek ten w wyniku zanegowania jego uniwersalności przestanie pełnić
swoją funkcję ochronną także wobec godności tego, kto go naruszył, i postę-
powanie takiego człowieka może obrócić się przeciwko jego własnej godności.
Z powodu racjonalnego i społecznego charakteru ludzkiej natury, której jeste-
śmy indywidualnymi, substancjalnymi bytami, żyjącymi w ludzkich społeczno-
ściach, uniwersalny charakter obowiązku poszanowania ludzkiej godności musi
zakładać wzajemność. Jeśli brak tej wzajemności, trudno wówczas mówić o uni-
wersalności tego obowiązku, gdyż obowiązek nie może być przecież jednostron-
nie uniwersalny. Jeśli ktoś wyłamuje się ze swego uczestnictwa we wspólnocie
moralnej po to, aby zwolnić się z wynikających stąd dla niego powinności wo-
bec pozostałych członków tej wspólnoty, tym samym pozbawia się praw, jakie
gwarantuje udział w tej wspólnocie.

Istota takiej argumentacji została wyeksponowana przez Immanuela Kanta
w jego usprawiedliwieniu kary, w tym także kary śmierci, w ramach przyję-
tej przez niego koncepcji obiektywnego porządku moralnego¹⁸⁷. Wydaje się

¹⁸⁷Podstawą dla uzasadnienia moralnej dopuszczalności kary śmierci przez Immanuela Kan-
ta jest pierwsze sformułowanie jego imperatywu kategorycznego: „postępuj tylko według takiej
maksymy, co do której możesz zarazem chcieć, by stała się powszechnym prawem” (I. Kant,
Ugruntowanie metafizyki moralności, t. 3, s. 174 / IV 421). Według Kanta wprowadzenie wy-
jątku od zakazu zabijania ludzi, oznaczałoby, że zakaz zabijania przestałby być traktowany ja-
ko prawo powszechne, a wówczas dopuszczalność zabijania stałaby się prawem powszechnym,
w wyniku czego ten, kto zabił, sam mógłby zostać zabity. Kant odrzucał społeczne korzyści jako
uzasadnienie jakiejkolwiek kary, gdyż karanie dla takich korzyści byłoby jego zdaniem moral-
nie zakazanym przypadkiem traktowania osób jako środków do celu. Uważał, że kara należy
się przestępcy za naruszenie prawa każdej jednostki żyjącej w społeczeństwie, a takie prawo jest
także prawem samego przestępcy. Kwestionując więc czyjeś prawo do życia, morderca kwestio-
nuje tym samym prawo wszystkich do życia, w tym także własne prawo do życia. W związku
z tym morderca, pozostając przy życiu, z podważonym przez siebie samego własnym prawem
do życia, popada w sprzeczność. Zatem jako człowiek i podmiot moralny przestępca zasługuje
na karę bez względu na korzyści, jakie ta kara przyniesie komukolwiek. Rezygnacja z kary należ-
nej przestępcy byłaby pewnym współudziałem całej społeczności w pogwałceniu sprawiedliwości.
Zgodnie ze stanowiskiem Kanta, kara śmierci nie może być uzasadniona jej użytecznością, a więc
ani zemstą kojącą ból, ani przestrogą dla niedoszłych morderców, ani prewencją (ochrona do-
bra wspólnego), ani rekompensatą i przywróceniem stanu sprzed zbrodni. Jest ona uzasadniona
wyłącznie sprawiedliwością retrybutywną, ujętą w formie abstrakcyjnie i formalnie rozumianej
zasady, nieznającej miłosierdzia. Kara śmierci jest w tej perspektywie czystą odpłatą proporcjo-
nalną do winy i wymaganą przez zasadę sprawiedliwości zgodnie z ius talionis. Tak uzasadniona
kara, zdaniem Kanta, nie narusza zatem imperatywu kategorycznego, którego drugie sformu-
łowanie brzmi: „Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w twej osobie, jak i w osobie każdego
innego używał zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka” (I. Kant, Ugruntowanie metafizyki
moralności, t. 3, s. 182–183 / IV 429). Kant przekonywał, że skazaniec poddany tej karze nie tra-
ci swojej godności i nie przestaje być szanowany, gdyż nie jest traktowany instrumentalnie jako
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jednak, że podobną argumentację można wyprowadzić także z tzw. złotej
reguły, nakazującej czynienie wobec innych tego, czego samemu chciałoby się
od nich doświadczać, i zakazującej działań przeciwnych. Reguła ta jest znana
ludzkości od dawna jako najbardziej podstawowa norma regulująca ludzkie po-
stępowanie¹⁸⁸, czego świadectwem jest chociażby jej obecność w Biblii (por.
Tb 4,15; Mt 7,12; Łk 6,31). Sam św. Tomasz uczy, że podstawowe i ogólne
przykazania prawa naturalnego są wspólne dla wszystkich ludzi i znane wszyst-
kim ludziom. Z tego powodu są one także zawarte w Piśmie Świętym (w Prawie
i Ewangelii), czego przykładem jest właśnie złota reguła¹⁸⁹. Zdaniem św. To-
masza złota reguła stanowi wyjaśnienie przykazania miłości, które m.in. zobo-
wiązuje do miłowania bliźniego jak siebie samego¹⁹⁰. Wprawdzie reguła ta nie
nakazuje traktować innych w taki sposób, w jaki oni traktują nas, ale można by ją
wyrazić w następującym sformułowaniu, bliskim logice argumentacyjnej Kanta:
„jeśli popełniłbym jakieś przestępstwo, to uznaję, że powinienem wówczas zo-
stać sprawiedliwie ukarany i nie powinienem postrzegać tej kary jako poniżenia
mojej godności, dlatego tak samo traktuję innych, którzy popełnili lub popełnią
przestępstwo, uznając, że powinni zostać sprawiedliwie ukarani i nie powinni
postrzegać tej kary jako poniżenia ich godności”.

Wydaje się, że sam św. Tomasz rozumiał, że nie da się rozumnie zakwestiono-
wać złotej reguły jako ogólnego i powszechnego przykazania prawa naturalnego,
a kto mimo to ją kwestionuje, to znaczy, że przynajmniej czasami hołduje regu-
le przeciwnej: „czyń drugiemu to, czego nie chciałbyś, aby tobie czyniono, i nie
czyń mu tego, co chciałbyś, aby tobie czyniono”. Jeśli przestępca przez swoje
postępowanie pokazuje, że ta przeciwna reguła może czasami obowiązywać, to
nie może mieć do nikogo żalu, jeśli ktoś uzna jego przekonanie i potraktuje
go według tej właśnie przeciwnej reguły, czyniąc mu to, czego on dla siebie nie
chce. Wprawdzie św. Tomasz dopuszcza, aby osoba prywatna odstąpiła od aktu

wyłącznie środek do celu. Jako istota zdolna do moralności jest on w stanie zrozumieć i zaakcepto-
wać, że surowa kara, która go spotyka jest usprawiedliwiona jako przejaw i wymóg sprawiedliwo-
ści. Przestępca sam wyznaczyłby sobie taką samą karę, gdyby miał udział w transcendentalnym
rozumie prawodawczym. Wyrazem godności skazańca jest to, że ceni on sobie w tej sytuacji
bardziej honor niż własne okryte hańbą życie. Zdaniem Kanta, kara śmierci nie poniża zatem
godności człowieka i wartości ludzkiego życia, lecz potępiając tego, kto je naruszył, zaświadcza
o godności człowieka i wartości ludzkiego życia i stoi na jego straży. Por. I. Kant, Metafizyka mo-
ralności, t. 5, s. 434–441 (VI 331–337); zob. także P. Bartula, Kara śmierci. Powracający dylemat,
Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2007, s. 97–112.

¹⁸⁸Historyczne świadectwa potwierdzające znajomość tej reguły w różnych kulturach i religiach
w dziejach ludzkości przedstawił O. Du Roy, La règle d’or histoire d’une maxime morale universelle,
Paris: Cerf, 2012.

¹⁸⁹ST, I–II, q. 94, a. 4, ad 1.
¹⁹⁰ST, I–II, q. 99, a. 1, ad 3.
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samoobrony, wystrzegając się użycia siły w odpowiedzi na przemoc¹⁹¹, to jed-
nak takiej możliwości nie rozważa już Tomasz w przypadku władzy publicznej,
która jest odpowiedzialna za dobro wspólne społeczności, a więc także jest zobo-
wiązana do ochrony życia tych, którzy jej podlegają. W tym celu należy dobierać
środki konieczne i proporcjonalne, co oznacza, że można zastosować łagodniejszy
wymiar kary, ale taki, który będzie skuteczny w zapobieganiu eskalacji zła.

Jeśli dopuszczalna jest prezentowana w niniejszej pracy interpretacja odno-
śnych tekstów św. Tomasza, według której godność osoby zależy nie tylko
od sposobu istnienia, ale także od współtworzącej osobę jej rozumnej natury,
a więc także od jej celowościowego i społecznego charakteru, to wynika stąd,
że sama godność ma także celowościowy i społeczny charakter. Oznacza to, że
własną godność można negować i przynajmniej w jakimś stopniu ją pomniej-
szać i tracić wraz z negacją celowości i społecznego charakteru własnej natury.
Jak zatem jednostka zawsze w jakimś stopniu jest zależna od innych jednostek
i całej wspólnoty, tak też poszanowanie jej godności, a może nawet i sama god-
ność w jakieś mierze zależy także od odwzajemnionego przez nią poszanowania
godności pozostałych członków społeczności. Tym samym poszanowanie god-
ności każdej pojedynczej osoby, a być może także sama jej godność w jakimś
stopniu zależy od poszanowania wspólnego dobra całej społeczności, gdyż do-
bro to umożliwia każdej z osób życie zgodne z jej godnością¹⁹². Konsekwentnie
zatem poszanowanie godności, a może nawet i sama godność w jakieś mierze
zależy również od poszanowania porządku sprawiedliwości, który chroni do-
bro wspólne. Świętemu Tomaszowi obca była zarówno idea kolektywistyczne-
go przeszacowania znaczenia dobra kolektywu kosztem godności jednostki, jak
i indywidualistycznego przeszacowania godności jednostki i należnego jej sza-
cunku, kosztem godności pozostałych członków społeczności i jej dobra wspól-
nego. Godność każdego z członków społeczności i należny jej szacunek wymaga
poszanowania przez niego godności pozostałych. Nie da się szanować czyichś
uprawnień naturalnych przysługujących mu z tytułu godności przyrodzonej, je-
śli grozi to tym, że on nie uszanuje ich u innych.

We wzajemnych zależnościach w poszanowaniu godności osób w społeczeń-
stwie przejawia się związek godności ze sprawiedliwością. Sprawiedliwość na-
kazuje oddać każdemu, co mu się należy¹⁹³, w tym przede wszystkim szacu-
nek należny z tytułu godności. Godność i sprawiedliwość są ze sobą wzajemnie

¹⁹¹Por. ST, II–II, q. 64, a. 7, corp.
¹⁹²Steven Jensen twierdzi, że cała racja godności osoby ludzkiej nie pochodzi wyłącznie z rozu-

mienia osoby jako samowystarczalnej jednostki, lecz wywodzi się także z relacji osoby do dobra
wspólnego — por. S.J. Jensen, Good & Evil Action, s. 178.

¹⁹³ „[…] iustitia est habitus secundum quem aliquis constanti et perpetua voluntate ius suum
unicuique tribuit” — ST, II–II, q. 58, a. 1, corp.
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powiązane i wzajemnie od siebie zależą w taki sposób, że nie ma poszanowania
sprawiedliwości bez poszanowania godności, ale też nie ma poszanowania god-
ności bez poszanowania sprawiedliwości. Zabsolutyzowanie rozumienia niena-
ruszalności godności w taki sposób, że stawia się ją ponad wszelką sprawiedli-
wością, może się okazać tragiczną w skutkach utopią. W ten sposób szlachetna
idea godności i jej nienaruszalności, wypromowana przecież w celu ochrony każ-
dego człowieka przed przedmiotowym, utylitarnym traktowaniem, może przy-
nieść skutek odwrotny do zamierzonego. Polegałby on na naruszaniu godno-
ści i umożliwieniu utylitarnego traktowania niewinnych osób przez przestępcę,
któremu zapewniono bezkarność w imię szacunku dla jego godności i ochrony
przed utylitarnym taktowaniem. W związku z tym wydaje się, że nie dochodzi
do poniżenia godności człowieka przez wypełnienie sprawiedliwości. Stąd kara,
która jest sprawiedliwa, gdyż stoi na straży sprawiedliwości, mimo że wbrew wo-
li ukaranego pozbawia go niektórych lub wszystkich praw, wynikających z jego
przyrodzonej niezbywalnej godności, nie pozbawia go jednak tej godności. Nie
jest niesprawiedliwością eliminacja przyczyny większej niesprawiedliwości.

Tomaszowa koncepcja kary ma m.in. także charakter prewencyjny, zapobie-
gający destrukcji dobra wspólnego. W nauce moralnej św. Tomasza sprawie-
dliwość nie jest abstrakcyjną, formalną zasadą niemającą nic wspólnego z do-
brem wspólnym, jak u Kanta, ponieważ ochrona i rozwijanie prawdziwego
dobra wspólnego jest także celem sprawiedliwości. Z Tomaszowej koncepcji
kary wynika, że wymierzenie jej wyłącznie dla wypełnienia abstrakcyjnej, for-
malnej zasady sprawiedliwości nieznającej miłosierdzia (czyli ius talionis: „oko
za oko, ząb za ząb”) pozostawałoby nieuzasadnione. Prewencyjne znaczenie ka-
ry nie wyklucza jednak jej charakteru retrybutywnego, a nawet go zakłada, gdyż
zgodnie z wymaganiami sprawiedliwości, kara powinna być także pewną od-
płatą proporcjonalną do ciężaru popełnionego przestępstwa i związanej z nim
winy. Nie mogą przecież istnieć sprawiedliwe kary czysto prewencyjne, wymie-
rzane wyłącznie po to, aby zapobiec przestępstwom, których nie dokonano ani
nie usiłowano dokonać, a możliwość ich popełnienia jest jedynie przewidywana.
W działaniach odwetowych należy jednak wykazać daleko posuniętą ostrożność
i w razie wątpliwości co do właściwej miary odpłaty bezpieczniej jest zasądzić
karę łagodniejszą, aby przypadkiem nie skrzywdzić sprawcy, a przez to nie wy-
generować jeszcze większej niesprawiedliwości. Tomaszowa koncepcja kary nie
wyklucza możliwości jej zmodyfikowania czy złagodzenia przez okazanie spraw-
cy miłosierdzia. Zgodnie bowiem ze słowami Jezusa miłosierdzie bardziej wyra-
ziście świadczy o dziecięctwie Bożym tego, kto je wyświadcza, niż bezwzględna
formalna sprawiedliwość (por. Łk 6,27–38). Władza publiczna może wyświad-
czyć przestępcy miłosierdzie, o ile nie przeszkodzi to jej w realizacji jej podsta-
wowego obowiązku, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności
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godności pozostałych członków społeczności¹⁹⁴. Innymi słowy, można zmodyfi-
kować czy złagodzić retrybutywny charakter kary, jeśli nie uniemożliwi to reali-
zacji jej funkcji prewencyjnej. W związku z tym, kara śmierci byłyby jakąś osta-
tecznością, dopuszczalną jedynie wówczas, kiedy ogrom dokonanej nikczem-
ności byłby potworny, a w określonej sytuacji nie dałoby się zastosować innej
kary, skutecznie chroniącej życie i godność pozostałych członków społeczności,
które stanowią istotny komponent i wyznacznik jej dobra wspólnego. Poza tym
łagodniejsza kara nie przekreślałaby zupełnie możliwości nawrócenia skazanego
i odbudowania jego godności z jej niezbywalnych fundamentów.

Wydaje się zatem, że Tomaszowe stanowisko uzasadniające dopuszczalność
kary śmierci nie wymaga założenia uprzedniej całkowitej i absolutnej utraty god-
ności sprawcy przestępstwa oraz pewności, że on już się nie poprawi, nawet
gdyby odstąpiono od kary śmierci, zamieniając ją na inną. Święty Tomasz bo-
wiem wyjaśnia, że dopuszczalność kary śmierci jest podobna do dopuszczalno-
ści okaleczających operacji chirurgicznych. Może się przecież zdarzyć, że w in-
nych okolicznościach chora część ciała mogłaby zostać uratowana, bo jeszcze tli
się w niej życie, lecz w bieżących okolicznościach jest to niemożliwe, a przez
swoją dysfunkcję zagraża ona życiu całego organizmu. Podobnie także, może
się zdarzyć, że w bardziej sprzyjających okolicznościach można by zneutralizo-
wać przestępcę w mniej drastyczny sposób, a nawet można by doprowadzić po
pewnym czasie do jego poprawy i odbudowania godności z jej niezbywalnych
fundamentów. Jednak mogą zaistnieć takie okoliczności, kiedy brakuje odpo-
wiednich warunków, aby ten proces przeprowadzić, a tymczasem ofiarą prze-
stępcy padają kolejne osoby i tym samym koszt społeczny oczekiwania na jego
poprawę okazuje się zbyt wysoki.

W kontekście dyskusji na temat szacunku dla niezbywalnej godności ludzkiej
czasami przywoływane jest sfomułowanie imperatywu kategorycznego Kanta,
nakazujące, aby taktować osoby ludzkie jako cele same w sobie, a nie jedynie ja-
ko środki do celu¹⁹⁵. Odpowiada to zarzutowi, z którym mierzy się św. Tomasz,
a który głosi, że zabicie człowieka jest zawsze złe¹⁹⁶. Immanuel Kant uważał,

¹⁹⁴ Immanuel Kant prawie zupełnie nie dopuszczał tzw. prawa łaski, czyli jakiegoś przejawu
miłosierdzia, gdyż jego zdaniem prowadziłoby do bezkarności sprawcy i tym samym byłoby wiel-
kim bezprawiem. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowi według niego przypadek, kiedy krzywda
dotyczy samego suwerena, który jako jedyny jest uprawniony do wyświadczania miłosierdzia po-
przez prawo łaski, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu publicznemu — por. I. Kant, Metafizyka
moralności, t. 5, s. 441 (VI 337).

¹⁹⁵ Immanuel Kant sformułował przywoływaną tu wersję imperatywu kategorycznego w nastę-
pujący sposób: „Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w twej osobie, jak i w osobie każdego
innego używał zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka” — I. Kant, Ugruntowanie metafizyki
moralności, t. 3, s. 182–183 (IV 429).

¹⁹⁶Por. ST, II–II, q. 64, a. 2, arg. 3.



264 ROBERT PLICH OP

że ani imperatyw nakazujący szanować godność, ani sama godność skazańca
nie zostaje naruszona przez wymierzenie mu kary, bo skoro skazaniec ma god-
ność, to znaczy, że jest zdolny do moralności i dzięki swojemu prawodawczemu
rozumowi skłonny jest zaakceptować należną mu karę. W ten sposób kara nie
sprzeciwia się godności, lecz ją zakłada. Jeśli zaś skazaniec nie jest zdolny do ak-
ceptacji sprawiedliwej kary, to znaczy, że nie uczestniczy w transcendentalnym
prawodawczym rozumie i nie jest zdolny do moralności, a zatem nie ma god-
ności człowieczeństwa, która domagałaby się poszanowania. Natomiast według
św. Tomasza godność ludzka przestępcy także nie zostaje naruszona przez spra-
wiedliwą karę, proporcjonalną do szkodliwości społecznej jego czynu, ponie-
waż sprawca przez swoje przestępstwo sam traci jakiś krytyczny zakres własnej
godność¹⁹⁷, zaprzeczając społecznemu i celowościowemu charakterowi własnej
natury, w której ma indywidualne, substancjalne istnienie. Każda osoba ludz-
ka istnieje substancjalnie nie tylko w sobie i dla siebie, ale także dzięki innym
i dla innych, stąd zawsze w jakiejś mierze jest częścią ludzkich społeczności.
W związku z tym przestępca swoim czynem w sposób rażący neguje to, co za-
kłada jego własna godność, czyli harmonijne wzajemne relacje, jakie łączą go
z innymi ludźmi, z całą społecznością i jej dobrem wspólnym. Relacje te regu-
luje porządek sprawiedliwości.

Z tego powodu, skoro ktoś utylitarnie traktuje innych ludzi wyłącznie jako
środki do swojego celu wbrew ich własnej celowości, to taki człowiek postępuje
niesprawiedliwie. Wówczas, aby zapobiec dalszej eskalacji takiej niesprawie-
dliwości, człowiek ten i jego niegodne samostanowienie nie może cieszyć się
nakazanym szacunkiem i ochroną przed instrumentalnym traktowaniem ze
strony innych. Nie może zatem być moralnie zakazane potraktowanie kogoś
w sposób, który wygląda na utylitarny, aby zapobiec utylitarnemu traktowaniu
innych przez niego. Chociaż takie zapobieganie może się wydawać przejawem
utylitaryzmu, to jednak jego motywem nie jest jedynie ilościowo rozumiane
większe dobro, lecz przede wszystkim sprawiedliwość, która u Kanta jest zasadą
czysto formalną, natomiast u św. Tomasza jest zasadą regulującą urzeczywistnia-
nie i dystrybucję realnie istniejącego dobra wspólnego oraz chroniącą godność
i prawa każdego z członków społeczności. Niezgoda na traktowanie innych
wyłącznie jako środków do celu może wyrażać się w zwalczaniu takiego trakto-
wania jego własną logiką, ale ostatecznie w imię sprawiedliwości, a nie w imię
wyłącznie ilościowo pojętego większego dobra. Najwyraźniej więc rozumienie
absolutnego (kategorycznego) charakteru nakazu traktowania osób zawsze jako
celów samych w sobie, a nie jako jedynie środków do celu, ma swoje warunki

¹⁹⁷Por. ST, II–II, q. 64, a. 2, ad 3.
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brzegowe, bez spełnienia których nakaz ten byłby w konflikcie ze sprawiedliwo-
ścią, gdyż chroniłby tych, którzy go łamią.

* * *
Koncepcja godności człowieka jest złożonym zagadnieniem teoretycznym, uwi-
kłanym w szersze spektrum założeń antropologicznych, aksjologicznych i etycz-
nych. Widać to wyraźnie na przykładzie różnych ujęć godności i trudności z ni-
mi związanych. Fenomen godności z pewnością nie stanowi prostego przed-
miotu empirycznego doświadczenia, będącego punktem wyjścia dla moralnego
wartościowania. Święty Tomasz z Akwinu wypracował metafizyczną koncepcję
godności osoby. W jego ujęciu godność to wewnętrzna dobroć osoby, niezależna
od zewnętrznych racji dobroci, o której stanowi przede wszystkim indywidual-
ne samoistne bytowanie w rozumnej naturze. W związku z tym wydaje się, że
tak rozumiana godność ma charakter teleologiczny, zależny od celowości samej
rozumnej natury. Ze względu na swą godność osoby ludzkie nie powinny być
traktowane wyłącznie jako środki do czyichkolwiek celów. Postępowanie mo-
ralnie złe sprzeciwia się urzeczywistnianiu celowości ludzkiej natury i tym sa-
mym teleologicznemu charakterowi godności tego, kto postępuje niegodziwie.
W zależności od miary moralnego zła swoich czynów, człowiek doprowadza do
różnego stopnia utraty własnej godności. Im bardziej taki człowiek traci god-
ność, tym bardziej przestaje być przez nią chroniony przed utylitarnym trak-
towaniem. To sprawia, że sprawiedliwa kara, proporcjonalna do szkodliwości
społecznej przestępstwa, mimo że jest przeciwna woli ukaranego, nie narusza
jego godności, gdyż należy się za czyn, przez który wyzbył się on znacznego
zakresu własnej godności.

W wyniku historycznych przemian mentalności pod wpływem różnych sta-
nowisk filozoficznych nowożytność utraciła tę metafizyczną i antropologiczną
perspektywę. Współcześnie przeważnie nie uznaje się już metafizycznie pojętej
natury ludzkiej i charakterystycznego dla niej dobra gatunkowego człowieka (ce-
lu ostatecznego, podstawowych dóbr ludzkich stanowiących cele naturalnych in-
klinacji), nie uznaje się także przynależności do wyższego porządku wszechświa-
ta ani związanej z nim podległości wobec najwyższej władzy Boga i Jego prawa.
Dlatego zwolennicy myślenia godnościowego próbują zaprojektować rozumie-
nie godności przyrodzonej w taki sposób, aby mogła być ona wartością autono-
miczną sui iuris, niezależną od dodatkowych racji ludzkiego dobra i związanego
z nim porządku sprawiedliwości i prawa. Absolutne gwarancje ludzkiej godno-
ści dostrzegane dawniej w Bogu i Jego prawie obecnie przejął sam człowiek.
Rozumienie godności wydaje się podzielać dzisiaj los rozumienia wolności, któ-
re zostało pozbawione istotnego związku z obiektywnym dobrem. W wyniku
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utraty tego odniesienia godność została zredukowana do formalnej zdolności
abstrakcyjnego samostanowienia, nieliczącego się z uprzednią racją ludzkiego
dobra, w tym m.in. z dobrem wspólnym. Współcześnie takie abstrakcyjne kry-
terium godności pełni dla wielu ludzi rolę artykułu wiary, głoszonego bezkry-
tycznie na sposób swoistej mantry, stąd nie dziwi fakt, że niektórzy proponują
całkowite porzucenie retoryki godności i zastąpienie jej zasadą autonomii. Takie
podejście prowadzi ostatecznie do konstruowania porządku moralnego i praw-
nego, zgodnie z ustaleniami będącymi wynikiem umowy społecznej. Wówczas
arbitralna wola większości rozstrzyga kwestie sporne i decyduje także o ludzkiej
godności, co przeczy samej idei godności jako nienaruszalnej, wewnętrznej war-
tości każdego człowieka, stanowiącej uprzednie kryterium, z którym powinny
się liczyć ludzkie decyzje.

Nauczanie moralne Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II często
odwołuje się do godności osoby ludzkiej, jako do kryterium moralnej oceny ludz-
kich czynów i postaw. Z jednej strony Kościół w swoim nauczaniu zaadaptował
Kantowski imperatyw, aby ze względu na godność nigdy nie traktować osoby
ludzkiej wyłącznie jako środka do celu zamierzonego przez innych, lecz zawsze
jako cel sam w sobie¹⁹⁸. Z drugiej strony, uwzględniając nauczanie św. Toma-
sza z Akwinu, doktryna Kościoła uzależnia rozumienie godności od takiej kon-
cepcji wolności, która nie jest samoprojektującą się wolnością, lecz pozostaje
uwarunkowana wewnętrznym związkiem ludzkiej woli z obiektywnym dobrem.
Nadrzędnymi zaś racjami dobra znanymi z natury są podstawowe dobra ludz-
kie, stanowiące cele naturalnych inklinacji. W związku z tym istotnym kompo-
nentem katolickiego nauczania o wolności i godności człowieka jest koncepcja
natury ludzkiej wraz z jej wewnętrznym celowościowym dynamizmem w posta-
ci naturalnych inklinacji, będących przedmiotem doświadczenia i wskazujących
prawdziwe dobro człowieka¹⁹⁹.

¹⁹⁸Por. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, 48; Papieska Rada Iustitia et Pax, Kom-
pendium nauki społecznej Kościoła, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2005, 213, 514.

¹⁹⁹Por. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, 13, 48, 79. Synteza nauczania Kościoła na
temat godności osoby ludzkiej jest zawarta w: Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium
nauki społecznej Kościoła, rozdz. III: Osoba ludzka i jej prawa, nr 105–159.
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THE DIGNITY OF THE HUMAN PERSON
ACCORDING TO ST. THOMAS AQUINAS

S u m m a r y
Saint Thomas Aquinas did not produce a separate, systematic consideration of
the concept of human dignity. Instead, he dealt with the phenomenon of dig-
nity while discussing other issues. This article attempts to reconstruct the con-
cept of dignity on the basis of those passages in the works of St. Thomas that are
most representative of his understanding of this idea. Among the various mean-
ings that St. Thomas ascribes to the term in his works, the most fundamental
and general is the understanding of dignity as ‘goodness in itself ’, as opposed
to ‘utility’, which is goodness for the sake of something else. Relating this un-
derstanding of dignity to the human person, we can distinguish two varieties of
dignity that are crucial to anthropological and moral reflection. The first variety
is dignity understood as the subsistence in rational nature that makes a rational
creature exist in itself and for its own sake and therefore constitute an end in
itself. This variety of dignity is referred to in our times as the inherent dignity of
every human person. The second is dignity understood as the goodness of a per-
son’s moral character, which consists in living in conformity with reason, that is,
with the rational order of the teleology of human nature. These two meanings
and aspects of dignity are not explicitly or radically distinguished by Thomas
and this is an indication of their interrelatedness. The reason for this interrelat-
edness may be the teleological dynamism of a rational nature, which underlies
both of these aspects of dignity. In fact, dignity itself is characterized by teleo-
logical dynamism. This, in turn, makes it possible for dignity thus understood
to be enlarged or diminished. Morally evil behavior is contrary to the realiza-
tion of the telos or end of human nature and thus to the teleological character of
the dignity of the person who acts wickedly. Depending on the degree of the
moral evil of his actions, a human being brings himself to various levels of loss
of his dignity. It is possible to lose a critical degree of dignity as a result of
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shameful conduct, which constitutes a departure from the order of reason and
leads to a kind of brutalization of the human being. Human persons should
never be treated merely as means to anyone’s ends because of their dignity. Yet
the more a person loses his dignity, the more he himself ceases to be protected
by it from utilitarian treatment. For this reason, a just punishment does not vi-
olate the dignity of a human being. That is because such a punishment is fitting
for an act by which the perpetrator has divested himself of a critical scope of
his own dignity. It is within this framework, pointing out the loss of dignity,
that Aquinas explains the moral permissibility of the death penalty. The death
penalty may seem to present some challenges to the coherence of his concep-
tion of dignity, but this article attempts to interpret Thomas’ position in such
a way as to demonstrate its internal coherence and thereby reveal the under-
standing of dignity that emerges in its light. The model of dignity presented by
St. Thomas can also be expressed as a person’s capacity to live in accord with
reason, that is, his capacity for morality and the actualization of that capacity.
Dignity in this sense is a determinant of the privileged position that is occupied
by human beings in the hierarchy of all the beings in the universe. The cause of
a human being’s existence, and thus the source of his dignity, is the fact that he
is created in the image and likeness of God. Therefore, the different manifesta-
tions of God’s image in human beings, and the stages of its further realization or
obliteration — which Thomas distinguishes and interrelates — are at the same
time different stages in the development or loss of human dignity.
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