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OsobaOsoba

rationalisrationalis naturaenaturae individuaindividua substantiasubstantia

rozumnośćrozumność

Przedmiotem: Przedmiotem: prawdaprawda
Podmiotem: Podmiotem: intelektintelekt

wolnośćwolność

Przedmiotem: Przedmiotem: dobrodobro
Podmiotem: Podmiotem: wolawola



PrawdaPrawda

Sens ontologicznySens ontologiczny
własność bytuwłasność bytu

Sens poznawczySens poznawczy
zgodność ujęcia z rzeczywistością (zgodność ujęcia z rzeczywistością (verumverum estest
adequatioadequatio rei et rei et intellectusintellectus))

Sens logicznySens logiczny
własność zdaniawłasność zdania



Prawda i człowiekPrawda i człowiek

Prawo do prawdy Prawo do prawdy 
stanowi naturalną stanowi naturalną 
potrzebę człowiekapotrzebę człowieka
Wynika to z Wynika to z 
posiadania intelektuposiadania intelektu



Osobowa relacja wiaryOsobowa relacja wiary



Inne koncepcje prawdyInne koncepcje prawdy

koherencyjnakoherencyjna
pragmatystycznapragmatystyczna
ewidentystycznaewidentystyczna



DobroDobro

Sens ontologicznySens ontologiczny
własność bytuwłasność bytu

Sens moralnySens moralny
zgodność postępowania z normązgodność postępowania z normą

Sens fizycznySens fizyczny
zgodność cech z naturązgodność cech z naturą



Dobro i człowiek:Dobro i człowiek:
bonumbonum estest quodquod omniaomnia appetuntappetunt

korzystne (korzystne (bonumbonum utileutile))
to, stanowi pożytek dla kogośto, stanowi pożytek dla kogoś

przyjemne (przyjemne (bonumbonum delectabiledelectabile))
to, co dostarcza komuś przyjemnościto, co dostarcza komuś przyjemności

szlachetne (szlachetne (bonumbonum honestumhonestum))
to, co jest „dobre samo w sobie”to, co jest „dobre samo w sobie”



Cel i środkiCel i środki



Osobowa relacja nadzieiOsobowa relacja nadziei



ZWIĄZEK PRAWDY I DOBRAZWIĄZEK PRAWDY I DOBRA

PoznawaniePoznawanie
PRAWDYPRAWDY

PostępowaniePostępowanie
CZYNIENIE DOBRACZYNIENIE DOBRA



ZWIĄZEK WIARY I NADZIEIZWIĄZEK WIARY I NADZIEI

W perspektywie relacji osobowychW perspektywie relacji osobowych::

Chronienie dobra zgodnie z prawdąChronienie dobra zgodnie z prawdą
Prawda ujawniana dla dobraPrawda ujawniana dla dobra
Dobro wyzwalające życzliwośćDobro wyzwalające życzliwość
Prawda wyzwala zaufaniePrawda wyzwala zaufanie



WnioskiWnioski

Dobro służy Dobro służy 
człowiekowi tylko człowiekowi tylko 
wtedy, gdy jest wtedy, gdy jest 
prawdziweprawdziwe

Prawda jednak nie Prawda jednak nie 
zastąpi dobra, gdyż zastąpi dobra, gdyż 
prawdę przyjmujemy, prawdę przyjmujemy, 
a dobro dajemya dobro dajemy

Prawda nabiera sensu Prawda nabiera sensu 
moralnego w moralnego w 
perspektywie dobraperspektywie dobra

Prawda i dobro Prawda i dobro 
wyznaczając wiarę i wyznaczając wiarę i 
nadzieję nabierają nadzieję nabierają 
sensu w perspektywie sensu w perspektywie 
miłościmiłości
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