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  TEMAT  1: Dyskusja na temat wartości 
 
  Pomoc naukowo-dydaktyczna 
 

 

 
 
 
Tomasz z Akwinu ( 1225-1274) 
 
Podczas, gdy w świecie Islamu w XIII w. następowało skuteczne hamowanie wpływu antycznej filozofii i 
nauki na Koran (Świętą Księgę Muzułmanów), wydarzenia mające miejsce w Europie przybrały przeciwny 
zwrot. Tomasz z Akwinu, największy teolog późnego średniowiecza, powołując się w znacznym stopniu na 
dorobek Arystotelesa, Cycerona i Augustyna zapewnił trwałe miejsce teorii prawa naturalnego w 
świadomości społeczeństw Zachodu. 
 
 
Rozsądek – nieodłączny element natury człowieka 
 
Tomasz z Akwinu będący w pierwszej kolejności teologiem, nie zakorzenia jednak zbyt mocno swej filozofii 
w religii, lecz w naturalnym rozsądku, dzięki któremu wszyscy ludzie, czy poganie czy też chrześcijanie, 
będą mogli uznać jeden i ten sam świat naturalny. (T 1/19) 
 
 
Władza królewska analogią do władzy bożej  
 
Jeśli chodziło o troskę o „dobre” życie, obronę sprawiedliwości, czy zapewnienie pokoju, Tomasz z Akwinu 
polegał raczej na silnej władzy królewskiej niż na zgromadzeniu ludowym, czyli odwrotnie niż Arystoteles i 
Cyceron. W rzeczywistości jednak władza królewska nie jest nieograniczona, ponieważ musi uwzględniać 
prawo naturalne, rozsądek i ostatecznie podporządkować się woli bożej. (T 1/20, T 1/21) 
 
Władzę królewską Tomasz z Akwinu wyobraża sobie bardziej jako władzę elekcyjną niż dziedziczoną. 
Dzięki władzy elekcyjnej naród ma możliwość zerwania umowy (paktu) z władcą i zdjęcia go z tronu, jeśli 
jego rządy przerodzą się w tyranię. (T 1/22, T 1/23) 
 
 
Władza duchowna i świecka 
 
Względem jakże ważnego dla Zachodu współzawodnictwa między władzą duchowną a świecką (kościołem 
a  państwem), Tomasz z Akwinu przyjmuje przemyślane stanowisko. Tylko cel jakiegoś działania lub 
wspólnoty decyduje o wyborze odpowiedniego władcy. Tak jak kapitan udziela budowniczym statku i 
marynarzom odpowiednich wskazówek, aby szczęśliwie dopłynąć do wyznaczonego portu, tak też władca 
duchowny (papież) powinien przejąć panowanie, tak aby wspólnota chrześcijańska bezpiecznie dosięgnęła 
wiecznego zbawienia. (T 1/24) 
 
Nie oznacza to bynajmniej jakiegokolwiek prymatu kościoła nad państwem, ponieważ dopóki dąży on do 
takich przyziemnych celów jak dobrobyt, sprawiedliwość i pokój, adekwatna władza dla Tomasza z Akwinu 
dana jest królestwu. Tak jak państwo powstaje z natury człowieka, tak też z natury pochodzi jego prawo i 
autorytet, nie od kościoła. Tomasz z Akwinu powołuje się tu na fragment z Listu do Rzymian r.13, w. 1 i 2. 
„ Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by 
nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy – 
przeciwstawia się porządkowi Bożemu.” 
 
„To jak samodzielnie państwo podlega kościołowi, widoczne jest w momencie, gdy  ludzie,  nawet w obliczu 
największego zagrożenia ze strony tyrana, nie są w stanie zdetronizować papieża; jak na wiek XIII  nie było 
to rzeczą zrozumiałą.” (MATZ, 1986, str.130) 
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Wykaz ustaw, praw czy też wartości wg stopnia znaczenia 
 
Podane niżej dyscypliny naukowe, którymi zajmował się Tomasz z Akwinu są bardzo różnorodne i można 
by je omawiać w nieskończoność: 
 
- lex aeterna          wieczny rozsądek boski 
- lex naturalis        prawo naturalne 
- lex humana         prawo ludzkie (pozytywne prawo) 
- lex divina            prawo boskie 
 
W określonych przypadkach owo zróżnicowanie w dziedzinach naukowych odgrywa znaczącą rolę aż po 
dziś dzień, w szczególności w: 
 
- bioetyce                    (np. badania genetyczne) 
- etyce gospodarczej   (Czy rynek rządzi się prawem naturalnym?) 
- etyce politycznej      (Kiedy wojna może być uzasadniona?) i przy 
- odrzucaniu zasad państwowych z przyczyn religijnych (prawo boskie) 
 
 
 
 
 
 
 
Podsumowanie 
 
Augustyn podkreślił znaczenie Królestwa Bożego jako najistotniejszego celu człowieka; z pewnością także 
pomny słowom Jezusa: „ Moje królestwo nie pochodzi z tego świata” (Jan 18, 36). Tomasz z Akwinu nie 
uwydatnia wprawdzie znaczenia tego celu,  jednak prowadzi ludzi z powrotem do świata, który za pomocą 
danego im bożego rozsądku mogą tak ukształtować, aby przyniosło im to korzyści zarówno w życiu 
doczesnym jak i pozagrobowym. 
Związek z pewną określoną społecznością na ziemi, będący warunkiem uzyskania wiecznego zbawienia, jest 
tu o wiele mniej odpowiedni niż w Islamie, który nie jest w stanie odróżnić sfery duchownej od świeckiej. 
Państwo islamskie jest państwem bożym na ziemi i poza nim istnieje tylko obszar wojen, paktów czy też 
niewierzących. 
 
Wobec tego przemawia Jezus tymi słowami: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, 
co należy do Boga.” (Ew. wg św. Mateusza rozdz.22, w.21) 
  
 


