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Problem wykProblem wykłładuadu

PRAWDA O DOBRUPRAWDA O DOBRU

dobro jakiejdobro jakiejśś rzeczy rzeczy 
wyprowadzamy z wyprowadzamy z 
prawdy o tej rzeczyprawdy o tej rzeczy
prpróóba zbudowania ba zbudowania 
dobra na fadobra na fałłszu czyni szu czyni 
je zje złłemem

WYBWYBÓÓR DOBRAR DOBRA

dobro nieoddobro nieodłąłącznie cznie 
wiwiążąże sie sięę z z 
wybieraniemwybieraniem
nie zawsze to, co nie zawsze to, co 
wybieram jest dobremwybieram jest dobrem



Plan wykPlan wykłładuadu

1. Wolno1. Wolnośćść czy rozumnoczy rozumnośćść??
2. Wolno2. Wolnośćść czy koniecznoczy koniecznośćść??
3. Wolno3. Wolnośćść czy niezaleczy niezależżnonośćść??
4. Wolno4. Wolnośćść czy miczy miłłoośćść??



OsobaOsoba

rationalisrationalis naturaenaturae individuaindividua substantiasubstantia

rozumnorozumnośćść

Przedmiotem: Przedmiotem: prawdaprawda
Podmiotem: Podmiotem: intelektintelekt

wolnowolnośćść

Przedmiotem: Przedmiotem: dobrodobro
Podmiotem: Podmiotem: wolawola



WolnoWolnośćść czy rozumnoczy rozumnośćść??

WOLUNTARYZMWOLUNTARYZM
decydowanie decydowanie 
wyprzedza poznaniewyprzedza poznanie

problemem problemem 
nieadekwacjanieadekwacja dziadziałłaańń
do faktdo faktóóww

RACJONALIZMRACJONALIZM
poznanie wyprzedza poznanie wyprzedza 
decydowaniedecydowanie
wolne dziawolne działłanie anie 
wynika z rozumnowynika z rozumnośścici

problemem dziaproblemem działłania, ania, 
ktktóóre ignorujre ignorująą rozum rozum ––
czy wobec nie sczy wobec nie sąą
wolne?wolne?



INTELEKTUALIZMINTELEKTUALIZM

PoznawaniePoznawanie
PRAWDYPRAWDY

PostPostęępowaniepowanie
CZYNIENIE DOBRACZYNIENIE DOBRA



WolnoWolnośćść czy koniecznoczy koniecznośćść??

DETERMINIZMDETERMINIZM

nasze dzianasze działłania sania sąą
zawsze z gzawsze z góóry ry 
okreokreśślone (przez lone (przez 
Boga, naturBoga, naturęę, , 
poppopęędy)dy)
wolnowolnośćść jest pozoremjest pozorem
nalenależży to sobie y to sobie 
uuśświadomiwiadomićć

INDETERMINIZMINDETERMINIZM

wolnowolnośćść czczłłowieka owieka 
jest nieograniczona, jest nieograniczona, 
aażż do autodestrukcjido autodestrukcji
poza naturalnymi poza naturalnymi 
koniecznokoniecznośściamiciami
pozostaje obszar pozostaje obszar 
wolnego decydowaniawolnego decydowania



CELOWOCELOWOŚĆŚĆ



WolnoWolnośćść czy niezaleczy niezależżnonośćść??

WOLNOWOLNOŚĆŚĆ JAKOJAKO
NIEZALENIEZALEŻŻNONOŚĆŚĆ

pochodzi z pochodzi z 
woluntaryzmuwoluntaryzmu
prowadzi do prowadzi do 
subiektywizmusubiektywizmu
i relatywizmui relatywizmu

WOLNOWOLNOŚĆŚĆ JAKOJAKO
ROZUMNOROZUMNOŚĆŚĆ

pochodzi z pochodzi z 
racjonalizmuracjonalizmu
prowadzi do prowadzi do 
determinizmudeterminizmu
zzłło pochodzi z o pochodzi z 
naruszenia wolnonaruszenia wolnośścici



SUMIENIESUMIENIE

ssąąd intelektu o dobru d intelektu o dobru 
(prawda o dobru)(prawda o dobru)
wola mowola możże go podje go podjąćąć
lub odrzucilub odrzucićć
dlatego wolnodlatego wolnośćść jest jest 
najpierw przejawem najpierw przejawem 
sumieniasumienia

zzłło uczynione zgodnie o uczynione zgodnie 
z sumieniem wskazuje z sumieniem wskazuje 
na jego na jego 
niedoskonaniedoskonałłoośćść

ksztakształłtowanie sumieniatowanie sumienia
odpowiedzialnoodpowiedzialnośćść za za 
ksztakształłt sumieniat sumienia
rola mrola mąądrodrośścici



WolnoWolnośćść czy miczy miłłoośćść??

SartreSartre odrzucaodrzucałł
mimiłłoośćść w imiw imięę
wolnowolnośścici

WolnoWolnośćść jako jako 
wwłłasnoasnośćść osoby osoby 
musi wimusi wiąązazaćć sisięę z z 
mimiłłoośściciąą, kt, któóra tera teżż
jest takjest takąą
wwłłasnoasnośściciąą



Osobowa relacja miOsobowa relacja miłłoośścici



Wnioski 1Wnioski 1
WOLNOWOLNOŚĆŚĆ I ROZUMNOI ROZUMNOŚĆŚĆ

WolnoWolnośćść zakzakłłada ada 
rozumnorozumnośćść

RozumnoRozumnośćść nie nie 
zastzastęępuje wolnopuje wolnośścici

Czy mamy Czy mamy 
pozwalapozwalaćć na wybna wybóór r 
zzłła?a?

Decydujemy i Decydujemy i 
ryzykujemyryzykujemy



Wnioski 2Wnioski 2
WOLNOWOLNOŚĆŚĆ I MII MIŁŁOOŚĆŚĆ

WolnoWolnośćść rozumiana jako niezalerozumiana jako niezależżnonośćść
jest skjest skłładana na oadana na ołłtarzu mitarzu miłłoośścici
WolnoWolnośćść jako przejaw sumienia w jako przejaw sumienia w 
mimiłłoośści znajduje swoja peci znajduje swoja pełłnnąą
realizacjrealizacjęę
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