
Głównym celem naukowym projektu są badania nad godnością człowieka (dalej: godność) jako kategorią
prawną, a także nad filozoficznymi podstawami tejże kategorii prawnej.  Należy uściślić,  iż przedmiotem
zainteresowania  ma  tu  być  godność  rozumiana  jako  szczególna  cecha  przysługująca  każdemu  bytowi
ludzkiemu  (tak,  jak  zapisano  w  Deklaracji  Praw  Człowieka  i  Obywatela  czy  Karcie  Narodów
Zjednoczonych), nie zaś godność w alternatywnym znaczeniu, jako przypisana ludziom o wyszczególnionej
pozycji  społecznej.  Cele  projektu  są  następujące:  (1)  identyfikacja  szczególnego  miejsca  godności,
zwłaszcza w poliarchicznych porządkach prawnych. Owo szczególne miejsce autor projektu określa mianem
"godnościowego  wymiaru  prawa"  (the  dignitarian  dimension  of  law).  Następnie  (2)  wyjaśnienie  owego
zjawiska  za  pomocą  personalistycznej  interpretacji  pojęcia  godności,  wreszcie  (3)  próba  zastosowania
pojęcia godności w analizie i interpretacji prawa. 

W projekcie zakłada się, iż obecność godności w różnorodnych miejscach prawa domaga się wyjaśnienia
i uporządkowania.  Może  się  do  tego  przyczynić  odnalezienie  klarownego  pojęcia  godności,  które
stanowiłoby  punkt  odniesienia  dla  różnego  rodzaju  badań  szczegółowych.  Jest  to  zasadnicza  myśl
przewodnia projektu. Zmierza on bowiem do opracowania takiego pojęcia godności, które pozwoli wyjaśnić
fenomen  nazwany  "wymiarem  godnościowym  prawa".  Główną  myśl  projektu  stanowi  przekonanie,  że
najlepiej  będzie  temu  służyć  godność  rozumiana  na  sposób  personalistyczny,  to  znaczy  w  sposób
zakorzeniony w  neo-tomizmie.  Tak  rozumiana  godność  pozwala  wyjaśnić  godnościowy wymiar  prawa,
pozwala się ona także zastosować do analitycznych badań prawa.

W  kontekście  naukowym  najważniejszym  rezultatem  projektu  będzie  sformułowanie  oryginalnego
personalistycznego  pojęcia  godności  w  sensie  ścisłym  filozoficznego  (tj.  abstrahującego  od  teologii).
Pozwoli to na wejście w twóczy dialog z innymi wiodącymi prądami intelektualnymi, a także identyfikację
godnościowego wymiaru nauki prawa. Gdy chodzi o szerszy kontekst społeczno-cywilizacyjny, badania nad
godnością są bardzo istotne ze względu na kryzys liberalnej demokracji czy kryzys systemu praw człowieka.
Oba  te  kryzysy  łączą  się  z  jeszcze  jednym  –  kryzysem  zaufania  do  prawa.  Nowe  powiązanie  prawa
z osobowym wymiarem człowieka może stanowić koncepcyjne podstawy do przezwyciężenia tego rodzaju
kryzysów.  Personalistyczny  wymiar  prawa  można  przeciwstawić  technicznemu,  który  wydaje  się
dominować – prawo jest coraz częściej traktowane przede wszystkim jako środek do osiągnięcia pożądanych
celów społecznych. Jeśli prawo przestałoby być rozumiane przede wszystkim jako instrument techniczny
w rękach ustawodawcy,  a  zaczęło być  traktowane  jako wyraz  godności  (a  zatem także autonomii)  bytu
ludzkiego, z pewnością zanikłyby przyczyny kryzysu zaufania do prawa. Nie ma oczywiście praktycznej
możliwości,  by  projekt  odziaływał  tak  dalece  na  rzeczywistość,  ale  może  stanowić  inspirację  kroków
w tymże  pożądanym  kierunku.  Zaletą  godności  jako  idei  przewodniej  jest  fakt,  że  nie  jest  ona  ściśle
powiązana  z  żadną  konkretną  doktryną  polityczną  (zarówno  socjaliści,  liberałowie  jak  i  konserwatyści
przyjmują  godność  w  jakiejś  formie)  a  zatem  może  ona  stanowić  przedmiot  częściowego  konsensu
w pluralistycznym społeczeństwie.
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