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• Pieper swoją książkę „O miłości” 
rozpoczął myślą św. Tomasza z 
Akwinu z STh I, q. 38, a.2  

• „ Miłość jest pradarem. Wszystko 
inne, co darmo otrzymaliśmy, 
dzięki niej staje się darem”



Zachęta do wzajemnej miłości

• (Rz 13, 8-10) 
• Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza 

wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, 
wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: "Nie 
cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj" i 
wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: "Miłuj 
bliźniego swego jak siebie samego!" Miłość nie 
wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest 
doskonałym wypełnieniem Prawa. 

• Najistotniejszą formą ludzkiej wolności jest miłość (Romano 
Guardini)



Miłość
• Niektórzy nie chcą wypowiadać słowa 

„miłość”, tak często nadużywanego, że aż 
straciło swoją głęboką treść 

• Wolą zamiast tego mówić o wspólnocie 
między ludźmi, o jedności albo o solidarności 

• Czy te słowa oznaczają coś innego niż miłość? 
Czy mogą być tożsame? , pyta Pieper



Każda wspólnota u podłoża 
już musi zawierać miłość 



Wspólnota



Współczesne wspólnoty 
Modrzyk jest zdania, że "obecne czasy intensyfikacji zmian kulturowych 
wymagają odejścia od utrzymywania wspólnot przy życiu za wszelką 
cenę (...).  
Twierdzi on, że jest potrzeba teorii, która będzie odzwierciedlała 
zarówno solidarnościowy jak i konfliktowy aspekt funkcjonowania grup 
w społeczeństwie". 

Hillery (  ) dzieli badania nad wspólnotami dychotomicznie, na 👪
koncentrujące się na ludziach lub na 🌎terytorium. Parsons nie popiera 
takiego podziału, dąży do tego, aby ująć wspólnotę jako aspekt struktury 
systemów społecznych, który odnosi się do terytorialnego usytuowania 
osób (tzn. jednostek ludzkich) traktowanych jako organizmy i ich 
aktywności. Parson uwypukla odniesienie terytorialne jako centralne w 
dyskusji nad wspólnotami. (Mikołajewska, 1999, s. 23). 
•



Wspólnota osób (Hildebrand)

✤ Wspólnota w sensie szerszym - wszelka, 
w jakimkolwiek kształcie istniejąca 
wzajemność osób 

✤ Wspólnota w węższym sensie (twór 
wspólnotowy) mają charakter zbliżony 
do substancjalnej całości



Wspólnoty

Wspólnoty niższe (spółki, towarzystwa) i 
wyższego rodzaju (małżeństwo, rodzina, 
Kościół) 
Wspólnoty i twory wspólnotowe 
Wspólnoty dwuosobowe i wieloosobowe 
Wspólnoty ugruntowane w miłości



Życie wspólnotą

• Życie wspólnotowe w porządku czysto przyrodzonym 
urosło do rangi najtrudniejszego i bardzo wzniosłego 
zadania 

• Każda wspólnota może stać się udręczeniem (mamy 
tego przykłady w życiu współczesnym w rożnego 
rodzaju „stadach ludzkich” 

• Wspólnota może też być radością, 

• Wpływ na działanie i życie wspólnoty wpływają cnoty 



Istota wspólnoty osobowej

Osoba jest zawsze bytem samym w sobie i 
dla siebie, ale nie może się realizować bez 
relacji "ty".  

W takim odniesieniu do relacji można 
przyznać wspólnotowy charakter 
małżeństwu, rodzinie, Kościołowi, ludzkości. 
•



Wartość wspólnoty

Wartość wspólnot jako doniosłą, szacuje się miarą 
powiązania osób i więzi łączącej osoby we wspólnocie.  
Przede wszystkim dotyczy to wspólnot opartych na 
głębokich wartościach powstałych na podłożu aktów 
osobowych i których podstawowym tematem jest miłość 

Doniosłą wartością odznaczają się te wspólnoty, w 
których przeważa relacja "ja-ty" we wzajemnej wymianie 
"spojrzeń miłości", ale również te wspólnoty, w których 
dominuje wymiar "my". 

•



Osoba i 
jej więzi



Indywidualna osoba i wspólnota

• Żadna osoba nie może być zredukowana do jej roli jako 
członka wspólnoty, bądź do relacji z innymi osobami 

• Osoba jest z natury istotą transcendentną, która zawsze 
jest skierowana ku czemuś, co nie jest wyłącznie nią 
samą, zwłaszcza zaś ku innym osobom 

• Wszelkie relacje znajdują oparcie w substancjalnym 
charakterze osoby 

• Przynależność do wspólnoty jest częścią istoty osoby



Więź zawiera w sobie pewną wartość 
obiektywną, opartą specjalnie na 
momencie jedności jako takiej 

We wszystkich sferach istnienia jedność jest 
czymś wartościowym, przeciwieństwie do 
tego, co jedności pozbawione



Wartość więzi we wspólnocie

• Wyobraźmy sobie z jednej strony świat ludzi świętych, 
żyjących wokół siebie bez żadnych wzajemnych więzi, a z 
drugiej strony świętych powiązanych ze sobą w różny 
sposób  

• Moment więzi jest sam w sobie cenny 

• Więź międzyludzka jest swoistym urzeczywistnieniem 
wartości miłości  

• Wartość powiązania jest obiektywnym wyrazem miłości, 
przejawia się w niej panowanie dobra



Osobowe podstawy wspólnoty osób

Wartość osoby i sposób jej bycia przewyższa 
wszystkie ziemskie wspólnoty.  

Wspólnota nie jest osobą, nie kocha, nie ma wiedzy i 
świadomości, nie ma tych przymiotów, które 
charakteryzują osobę, dlatego Hildebrand wynosi 
tylko osobę ponad wszelkie byty nieosobowe. 

Wspólnota pomimo swojej doniosłości nie może 
osiągnąć merytorycznej rangi, która przysługuje 
osobie.



Stopnie duchowej styczności

✤ Intencyjna i realna styczność; 
✤ Akty społeczne, które wymagają 

przyjęcia do wiadomości; 
✤ Postawy oznajmiane; 
✤ Osobowa styczność "ja- ty"; 
✤ Zespolenie; 
✤ Zjednoczenie; 

✤ Prawzór " my".



Wspólnoty

Wspólnota jako sieć relacji 

Wspólnota jako zobowiązanie 
wobec wartości 

Identyfikacja jednostki z wartościami 
wspólnoty 



Miłość 



Różne oblicza miłości
• Dla chrześcijan miłość to najwyższa postać relacji 

osobowych mająca źródło w Bogu, będącym 
miłością absolutną 

• Miłość jako adekwatna odpowiedź na drugiego 
człowieka



Pojęcia miłości w grece

• • eros – to najstarsze pojęcie miłości, występujące głównie w mitologii i w literaturze, 
określa miłość w znaczeniu pożądliwości płciowej, żądzy, pragnienia, skłonności, 
radosnego uniesienia, a także przedmiotu miłości; 

• • storge – określa miłość jako czułość, przywiązanie, zwłaszcza w relacjach 
rodzinnych, także miłość płciową (rzadko); 

• • philia – określa miłość jako zażyłość, przyjacielskość, serdeczność, przywiązanie i 
upodobanie; 

• • filanthropia – to określenie na miłość życzliwości, miłość przejawiającą się jako 
uprzejmość, grzeczność, łagodność, wzajemne relacje między kochankami, 
humanitaryzm; 

• • filadelfia – pojęcie oznaczające miłość braterską; 
• • filostorgia – oznaczała miłość jako czułość, serdeczność, tkliwość oraz pożądanie 
• zmysłowe; 
• • agape – termin, który występował w języku greckim potocznym, a nie w literaturze; 
• oznaczał miłość małżeńską, miłość braterską, miłość Boga do człowieka i człowieka 

do Boga



Pojęcia miłości w łacinie

• • amor – pojęcie oznaczające miłość zmysłową, 
miłość do ojczyzny, miłość bliskich (dzieci, 
krewnych, przyjaciół), także żądzę, pragnienie, 
popęd; 

• • caritas – oznaczało uznanie, przywiązanie, 
szacunek oraz przedmiot miłości 

•  • dilectio – pojęcie mówiące o przywiązaniu, 
upodobaniu oraz o szacunku.



Św. Tomasz z Akwinu: 
Miłość jest w naturze swojej przyjaźnią 

Przyjaciel jest przyjacielem przyjaciela 

Św. Augustyn: miłość określam jako pęd duszy do 
rozkoszowania się Bogiem i dla niego samego 
Miłość jest cnotą która, będąc najbardziej 
prawym naszym porywem (afektem) jednoczy 
nas z Bogiem i sprawia, że go miłujemy 



Caritas in veritate

• Miłość jest siłą napędową prawdziwego rozwoju 
każdego człowieka i całej ludzkości 

• Jest największym darem, jaki Bóg przekazał 
ludziom, jest Jego obietnicą i naszą nadzieją 

• Benedykt zdaje sobie sprawę, że można miłość 
rozumieć opacznie,  wykluczyć z niej treści 
etyczne 



Caritas in veritate

• „Gdy miłość ożywia zaangażowanie na rzecz 
dobra wspólnego, ma ono większą wartość 
niż tylko świeckie i polityczne zaangażowanie  

• W społeczeństwie zglobalizowanym działanie 
na rzecz dobra wspólnego musi mieć wymiar 
wspólnotowy



Caritas in veritate  
Autentyczny wyraz człowieczeństwa

• Miłość ma podstawowe znaczenie w relacjach 
międzyludzkich, także o charakterze publicznym 

• Prawda nadaje miłości sens i wartość, uwalnia od 
emocjonalności 

• Prawda jest światłem rozumu i wiary, wypełnia miłość 
treściami relacyjnymi i społecznymi 

• Bez prawdy miłość staje się sentymentalizmem i pustą skorupą 

• Bez prawdy istnieje ryzyko wypaczenia miłości



Miłość dotyczy zawsze pierwotnie 
samej osoby jako takiej, czyli w grę 
wchodzą te sfery wartości, które 
pozostają w pewnym stosunku do 
osoby jako ich nosiciela (sfera 
wartości moralnych, 
intelektualnych,  witalnych czy 
kulturowych 



Caritas in veritate

• Wymagające i nie do zastąpienia 
wymagania miłości to: 
– Obrona prawdy 
– Proponowanie jej z pokorą i 

przekonaniem 
– Świadczenie o niej w życiu  
– Bo miłość „współweseli się z prawdą” 

[1Kor 13,6] 



Zagrożenia miłości

• Największe zagrożenia miłości to: 
• Pomylenie jej z pożądaniem, popędem, uczuciami, 

przyjemnością  

• Za chwilę przyjemności człowiek potrafi rezygnować 
z własnej godności, ryzykować zdrowiem i życiem  

•



Miłość we 
wspólnocie

Podsumowanie 



Hierarchia wspólnot ze względu na miłość 

• W jakim stopniu miłość stanowi treść danej 
wspólnoty? 

• Im wyższy zakres treściowy wspólnoty, im istotniejszy i 
głębszy jej temat, tym bliżej jej członkowie są ze sobą 
związani  

Dla jakości i głębi wspólnoty ma znaczenie sfera 
wartości, w której jest ona zadomowiona 

•



Znaczenie miłości w różnych wspólnotach

•  Jaką funkcje ma w danej wspólnocie miłość? 

• Im większą rolę odgrywa miłość we wspólnocie, 
tym ma wyższą pozycję w hierarchii wspólnot 
(Hildebrand) 

• Im ściślejsze i głębsze jest w niej powiązanie 
poszczególnych osób tym wspólnota wyższa w 
hierarchii (tenże)



• W jakim stopniu miłość jest związana z 
wartością wspólnoty

Miłość odgrywa we wspólnocie tym 
istotniejszą rolę, im głębsze jest powiązanie 
osób  

Im wyższa zespalająca sfera wartości, tym 
bardziej warunkiem sprostania temu 
powiązaniu jest miłość wzajemna lub miłość 
do wspólnoty



Osoba fundamentem miłości

Całym, istotnym fundamentem miłości jest 
osoba, jej szczególny swoisty charakter całej 
osobowości 
Miłość, w której człowiek odpowiada całą swą 
osobą wymaga, aby drugi człowiek jawił się 
pozytywnie w całej swej całości 

•



Osoba ludzka

•

Osoba jako indywiduum nie może pod 
względem ontologicznym doznać uszczerbku i 
stopić się z innymi osobami we wspólnocie



Życie osobowe i wspólnotowe zależy 
od zrozumienia miłości

• Bez miłości nie może być prawdziwej cnoty 

• Miłość jest formą cnót  

• Miłość jest fundamentem wszystkich cnót 

• Przedmiotem miłości jest dobro, które jest przedmiotem 
woli, dlatego miłość jest zakorzeniona w woli jako 
podmiocie 

•



Miłość uczy - strategie miłości
• Miłość pociąga wzwyż 
• Zachowuje różnorodność, jak stwierdza Fromm 

miłość jest zjednoczeniem, w którym zachowana 
zostaje integralność człowieka i jego 
indywidualność 

•



Caritas in veritate

Potrzebny jest nowy rozmach w myśleniu, by 
lepiej zrozumieć konsekwencje faktu, że 
jesteśmy jedną rodziną [53] 
 
Prawdziwe otwarcie nie oznacza odśrodkowego 
rozproszenia, lecz głębokie wzajemne 
przenikanie [54]



Rola miłości
• Rola miłości dostarcza dalszego kryterium wartości 

wspólnot.  
• Im głębiej miłość aktualizuje i współtworzy zjednoczenie 

członków wspólnoty, tym ta wspólnota jest wyższa i 
metafizycznie bardziej fundamentalna.  

• Rangę wspólnoty determinuje nie tylko zakres, ale też 
to, w jakiej mierze miłość przyczynia się do 
ugruntowania wspólnoty i jest jej tematycznym 
motywem
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