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Czyli o „budowaniu” komunii osób
- na bazie pracy „Miłość i odpowiedzialność” K. Wojtyły
Małgorzata i Henryk Jarosiewicz

(c) M.iH.Jarosiewicz

MIŁOŚĆ - KOMUNIKACJA - DIALOG

(c) M.iH.Jarosiewicz
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KOMUNIKACJA A KOMUNIA OSÓB

(c) M.iH.Jarosiewicz

Pojęcie „komunikacji” - pisze Jan Paweł II - w naszych konwencjach
językowych zostało jakby oderwane od najgłębszego i pierwotnego
łożyska znaczeniowego.
Wiąże się je nade wszystko ze sferą środków - i to przede wszystkim
środków-wytworów, które służą porozumieniu, wymianie, zbliżeniu.
Natomiast wolno się domyślać, że w swoim najgłębszym i
pierwotnym znaczeniu „komunikacja” wiązała się (i wiąże)
bezpośrednio z łożyskiem podmiotów, które „komunikują” na
podstawie istniejącej między nimi „komunii” albo też celem
osiągnięcia lub wyrażenia tej „komunii”, która właściwą i
współmierną jest tylko dla świata podmiotów-osób.
(„Mężczyzną i niewiastą...”, str. 52)

3

MIŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ: TRZY PROBLEMY
R. II: Osoba a miłość
Analiza psychologiczna

Słowo miłość
Miłość jako upodobanie
Miłość jako pożądanie
Miłość jako życzliwość
Problem wzajemności
Od sympatii do przyjaźni
Miłość oblubieńcza

Wrażenie i wzruszenie
Analiza zmysłowości
Uczuciowość i miłość
uczuciowa
Problem integracji miłości

Osoba,
a miłość

Komunikacja,
a komunia

Analiza etyczna
Przeżycie a cnota
Afirmacja wartości osoby
Przynależność osoby do
osoby
Wybór i odpowiedzialność
Zaangażowanie wolności
Problem wychowania
miłości

Uczestnictwo,
a dialog

(c) M.iH.Jarosiewicz

Analiza metafizyczna
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Komunikacja
i komunia
(c) M.iH.Jarosiewicz

Osoba
i miłość

Uczestnictwo
i dialog
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Analiza sytuacji „użycia”

(c) M.iH.Jarosiewicz

KIEDY POTRZEBUJEMY
KOMUNIKACJI?

Problemy
małżeńskie

Uskarżanie sie
(c) M.iH.Jarosiewicz

Oskarżanie
Skarga
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„MIŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ”: NIE UŻYWAJ DRUGIEGO!
Osoba jako podmiot i
przedmiot działania
Pierwsze znaczenie słowa
używać

(c) M.iH.Jarosiewicz

W diagnozie, jaką stawia K.
Wojtyła największym
„grzechem” wobec drugiego
jest „używanie go”.
Dlaczego?
Jak się przed tym bronić?
– to cała praca Miłość i
odpowiedzialność”.
Jej tematem jest „moralność
seksualna”
- czyżby to był teren nadużyć?
Obok plan pierwszej części
tej pracy:

Miłość jako przeciwieństwo
„używania”
Drugie znaczenie słowa
używać
Krytyka utylitaryzmu
Przykazanie miłości a norma
personalistyczna
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ŚWIAT PODMIOTÓW I PRZEDMIOTÓW

Miłość i odpowiedzialność – początek opowieści…

(c) M.iH.Jarosiewicz

„Świat, w którym żyjemy, składa się z wielu przedmiotów. Wyraz
"przedmiot" oznacza w tym wypadku mniej więcej tyle, co "byt".
Nie jest to właściwe znaczenie tego wyrazu, właściwie bowiem
"przedmiot" oznacza to, co znajduje się w stosunku do jakiegoś
"podmiotu".
Podmiot to również byt, byt, który w jakiś sposób istnieje i działa.
Można więc z kolei powiedzieć, że świat, w którym żyjemy, składa
się z wielu podmiotów.
O podmiotach wypadałoby nawet mówić wcześniej niż o
przedmiotach. Jeśli tutaj porządek ów został odwrócony, to stało
się tak w tym celu, aby od pierwszych słów zaakcentować w tej
książce obiektywizm, a wraz z nim realizm.”
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KLUCZ ZASTOSOWANY PRZEZ K. WOJTYŁĘ: RELACJA PODMIOT-PRZEDMIOT
„Człowiek bowiem nie tylko jest podmiotem działania, ale bywa
również jego przedmiotem. Co krok zdarzają się takie czyny,
które mają za przedmiot drugiego człowieka. (...)
 Dlatego też naprzód wypadałoby bodaj pokrótce zdać sobie
sprawę z tego, kim jest ten, kto działa – podmiot, oraz ten, do
kogo działanie się zwraca – przedmiot działania.
 Wiadomo już, że jest on osobą – zarówno podmiot, jak i
przedmiot działania.
 Trzeba dobrze rozważyć zasady, do których musi się stosować
działanie człowieka, gdy jego przedmiotem jest druga osoba
ludzka.” (s. 26)


(c) M.iH.Jarosiewicz
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„PRZEDMIOT” I WIEDZA – „PRZEDMIOTOWA”

OBRAZ :
cel
pragnienie
podmiotowe

(c) M.iH.Jarosiewicz

wiedza
przedmiotowa

spostrzeganie i poznanie

Wytwór B
podmiot

działanie
i mówienie

przedmiot

Wytwór A

doznanie i przeżycie
„podmiot”
(subiectum)

„przedmiot”
(obiectum)
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„RACJE I RELACJE”, TAK, JEDNAK 

Poznanie i działanie jest zawsze przedmiotowe, tj. oparte na
poznaniu (wiedzy).




„Masz obniżoną temperaturę, przyłożę ci termofor”.

Doznanie i działanie (czasem tylko mówienie) dotyczy zwykle
przeżyć i uczuć; jego funkcją jest zmiana relacji (doznań):


„Jest mi ciągle zimno; potrzebuję się rozgrzać; może zmienię miejsce
zamieszkania”.

Są to dwa różne sposoby „użycia” drugiej osoby.
Jak się przed tym bronić?
Przez refleksję. Ks. Piotr Pawlukiewicz …
Metodycznie: norma
(c) M.iH.Jarosiewicz
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NORMA PERSONALISTYCZNA
">Ilekroć w twoim postępowaniu osoba jest przedmiotem
działania, tylekroć pamiętaj, że nie możesz jej traktować tylko
jako środka do celu, jako narzędzia, ale liczyć się z tym, że ona
sama ma lub bodaj powinna mieć swój cel<.
 Zasada ta w takim sformułowaniu stoi u podstaw wszelkiej
właściwie pojętej wolności człowieka, a zwłaszcza wolności
sumienia."






(c) M.iH.Jarosiewicz



Przypis z pracy „Osoba i czyn”
„Osobie ludzkiej przysługuje wolność nie jako czysta niezależność, ale
jako samozależność, w której zawiera się zależność od prawdy [...] co z
całą wyrazistością wyraża się w sumieniu [...]. Właściwa i zupełna
funkcja sumienia polega na uzależnieniu czynu od prawdy”

Zasada ta (norma) jest tylko negatywnym rozwiązaniem: tego
nie rób. Ale co robić?
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PIERWSZE „LEKARSTWO”: PAMIĘTAJ – TO OSOBA!

„Mam zadanie!”

OBRAZ :
cel
pragnienie
podmiotowe

(c) M.iH.Jarosiewicz

wiedza
przedmiotowa

spostrzeganie i poznanie

Wytwór B: cel
podmiot

działanie
i mówienie

przedmiot
(=podmiot)

Wytwór A: cel

doznanie i przeżycie

„Mam problem!”
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(c) M.iH.Jarosiewicz

OSOBA, A MIŁOŚĆ
15

Analiza metafizyczna miłości

MIŁOŚĆ A PRAKTYKA DUSZPASTERSKA








(c) M.iH.Jarosiewicz



„Normy [etyki katolickiej] natrafiają wielokrotnie na sprzeciw, bardziej może
w praktyce niż w teorii, ale duszpasterz, który spotyka się przede wszystkim z
praktyka, musi szukać tych uzasadnień. Zadaniem jego bowiem jest nie tylko
nakazywać czy zakazywać, ale uzasadniać, tłumaczyć i wyjaśniać”
„Istnieje (...) problem, który można określić jako „wprowadzenie miłości do
miłości”.
Słowo „miłość” oznacza w pierwszym wypadku to, co jest treścią
największego przykazania, w drugim zaś to wszystko, co na podłożu popędu
seksualnego kształtuje się pomiędzy kobietą a mężczyzną.
Idąc w przeciwnym kierunku można by powiedzieć, że istnieje problem
sprowadzenia tej drugiej miłości do pierwszej, tj. tej, o której mówi
Ewangelia” (15)
„Co” się kształtuje i „jak” (w jaki sposób)?
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ANALIZA METAFIZYCZNA MIŁOŚCI: PIERWSZY „PROBLEM”
Słowo miłość
Miłość jako upodobanie
(c) M.iH.Jarosiewicz

Miłość jako pożądania
Analiza
metafizyczna

Osoba
a miłość

Miłość jako życzliwość

Analiza
psychologiczna

Problem wzajemności

Analiza etyczna

Od sympatii do przyjaźni
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Miłość oblubieńcza

MIŁOŚĆ: TREŚĆ I STRUKTURA RELACJI
Miłość jest zawsze jakimś wzajemnym odniesieniem osób. To z
kolei oparte jest znów na pewnym stosunku do dobra.
(c) M.iH.Jarosiewicz

W ogólnej charakterystyce miłości pomiędzy mężczyzną a kobietą
[potrzeba] wyróżnić te zasadnicze elementy, jakie się w niej
zawierają,
•zarówno elementy treściowe związane ze stosunkiem do dobra

•jak i elementy strukturalne związane ze wzajemnym
odniesieniem osób.
(Miłość i odpowiedzialność, str. 69)
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KOMPLEMENTARNOŚĆ RELACJI

(c) M.iH.Jarosiewicz

Kobieta chce raczej doznawać miłości,
by mogła miłować.
Mężczyzna raczej chce miłować,

aby mógł doznawać miłości.

•

K. Wojtyła "Miłość i odpowiedzialność", str.161
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„mieć”: poznać i działać

„być”: doznać i przeżywać

myślące chcenie

♀
chcące myślenie

(c) M.iH.Jarosiewicz

♂

„Kobieta chce raczej doznawać miłości, by mogła miłować.
Mężczyzna raczej chce miłować, aby mógł doznawać miłości.”
(K. Wojtyła, „Miłość i odpowiedzialność”, str. 161)
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uczestniczy

ZMYSŁOWOŚĆ I UCZUCIOWOŚĆ

wartości
„sexus”
(racja)

działanie
spostrzega

podniecenie

uczucie

mówienie

dotyk

(czas) przeżycie

poznanie (czas)

słuch

„doznanie” psychiczne
(przyjemność)

(c) M.iH.Jarosiewicz
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wzruszenie (przyjemność)
„doznanie” cielesne

wartość
„męskości”
(relacja)

RÓŻNE POZIOMY KOMPLEMENTARNOŚCI: POZIOM AKTU SEKSUALNEGO

(„Miłość i odpowiedzialność”, str. 242)
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(c) M.iH.Jarosiewicz

"Stosunek seksualny (...) nie da się pomyśleć bez aktu woli, i
to zwłaszcza ze strony mężczyzny (...)
Z natury samego aktu wynika, że mężczyzna gra w nim rolę
czynną, on ma inicjatywę, podczas gdy kobieta jest stroną
raczej bierna, nastawiona na przyjmowanie i doznawanie.
(...) akt płciowy może się odbyć nawet poza udziałem jej woli
– w stanie wyłączającym całkowicie jej świadomość, np. w
nieprzytomności, w śnie, w omdleniu"

„MĘŻCZYZNĄ I NIEWIASTĄ STWORZYŁ ICH”
ZNACZENIE PIERWOTNEJ JEDNOŚCI (KOMPLEMENTARNOŚĆ)
Szukanie ludzkiej tożsamości tego, który od początku jest „samotny”,
zawsze musi prowadzić przez dwoistość, „komunię” i wspólnotę.
 Prowadzi ono poprzez męskość i kobiecość jako dwa „wcielenia” tej
samej metafizycznie samotnej wobec Boga i w świecie istoty –
wzajemnie dopełniające się sposoby „bycia ciałem” i zarazem bycia
człowiekiem – jako dwa komplementarne wymiary
samoświadomości i samostanowienia, a zarazem dwa
komplementarne poczucia sensu ciała.


Przy tym kobiecość niejako odnajduje się w obliczu męskości,
podczas gdy męskość potwierdza się przez kobiecość.
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(c) M.iH.Jarosiewicz



TO SAMO, ALE…

(c) M.iH.Jarosiewicz

Krótko mówiąc: komunikacja małżeńska – wzajemność,
komplementarność, „uwikłanie” w przekazywanie życia – to coś,
co przerasta to, co daje sama psychologia komunikacji.
Dlatego trzeba skargi małżonków widzieć w trzech, dopełniających
się perspektywach:
- fenomenologicznej (metafizycznej): osoba i dobro (wola)
- psychologicznej: potrzeby i uczucia
- etycznej: dojrzewanie woli.
I w takiej właśnie kolejności!!
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„MĘŻCZYZNĄ I NIEWIASTĄ STWORZYŁ ICH”
ZNACZENIE PIERWOTNEJ JEDNOŚCI (KOMPLEMENTARNOŚĆ)
Szukanie ludzkiej tożsamości tego, który od początku jest „samotny”,
zawsze musi prowadzić przez dwoistość, „komunię” i wspólnotę.
Prowadzi ono poprzez męskość i kobiecość jako dwa „wcielenia” tej
samej metafizycznie samotnej wobec Boga i w świecie istoty –
wzajemnie dopełniające się sposoby „bycia ciałem” i zarazem bycia
człowiekiem – jako dwa komplementarne wymiary
samoświadomości i samostanowienia, a zarazem dwa
komplementarne poczucia sensu ciała.
 Przy tym kobiecość niejako odnajduje się w obliczu męskości,
podczas gdy męskość potwierdza się przez kobiecość.
 Ta właśnie niejako „osobotwórcza” (a nie tylko „osobowościowa”)
funkcja płci wskazuje, jak głęboko człowiek przy całej swej duchowej
samotności, przy całej jedyności i niepowtarzalności właściwej
osobie, ukonstytuowany jest jako „ten” lub „ta”.”
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(c) M.iH.Jarosiewicz

(c) M.iH.Jarosiewicz

PRZEMYŚLENIA I ĆWICZENIA
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TEORIA I PRAKTYKA, ŚWIATŁO - ŻYCIE
"Czy książka jest praktyczna i «życiowa»"?
 …pragnę podkreślić, że książka nie sili się nigdzie na podawanie
jakichś gotowych recept czy też drobiazgowych przepisów
postępowania. Nie jest kazuistyczna, stara się raczej o
stworzenie całościowej wizji zagadnienia, niż o szczegółowe
rozwiązania”


(c) M.iH.Jarosiewicz



"...książka liczy na dalsze współautorstwo: liczy na to, że będą ją
niejako w dalszym ciągu tworzyć ci, którzy do końca - i w teorii, i
w praktyce - przemyślą czy przeprowadzą jej główne
sformułowania" (str. 19).
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STOPNIE MIŁOŚCI
W psychologii dochodzi się do „wniosku”, że każda miłość
umiera.
 A może raczej ulega przemianie?
 Może „miłość jest na drodze doskonałości”?
 Oszacujcie proszę, który z pięciu poziomów miłości jest
„przerośnięty”, a który jeszcze się nie rozwinął? Który wygasł
zupełnie?
 Miłość to nie tylko uczucie. Jak rozumieć zdanie Lewisa:


„Emerson powiedział, że „kiedy półbogowie ustępują, bogowie
nadchodzą”. Ta maksyma budzi duże zastrzeżenia. Należy raczej
powiedzieć: „Kiedy Bóg nadchodzi (i tylko wówczas), półbogowie
mogą pozostać” Pozostawieni sami sobie albo znikają, albo stają się
demonami” (Cztery miłości, s. 150)

(c) M.iH.Jarosiewicz
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RELACJA ANNY I ANDRZEJA („PRZED SKLEPEM JUBILERA”)
Napotkany Adam (Nowy Adam) stara się tłumaczyć Annie to, że
nie może odsuwać się od życia z uwagi na swe uczucia:
(c) M.iH.Jarosiewicz

Życie jest przygodą,
a równocześnie ma swoją logikę
i konsekwencje –
zatem nie wolno pozostawiać myśli
i wyobraźni z sobą sam na sam!
Więc z czym ma zostać? –zapytała Anna.
Myśl – oczywiście – że ma zostać z prawdą.

Lecz Anna pojmuje prawdę swoiście:
Czyż prawdą nie jest to, co się najmocniej czuje?
29

- PERSPEKTYWA ANNY
Rozmowa nasza potoczył się nieoczekiwanym nurtem –
Nie byłam zatem pewna, do czego jeszcze może doprowadzić.
To dzieło mej wrażliwości i jego inteligencji.
(c) M.iH.Jarosiewicz

Stefan na chwilę oddalił się z mej świadomości,
a jednak czułam i wtedy, jak bardzo nie mogę
przebaczyć mu, że pohańbił me odbicie w sobie,
moją istotę, która jakoś w nim być musiała
– wszak byłam jego żoną...
Subtelna byłam nie mniej jak namiętna czyż miłość nie jest sprawą zmysłów i atmosfery?
To łączy i sprawia, że dwoje ludzi chodzi
w kręgu swego uczucia – i oto cała prawda.
Adam z tym jednak w całej pełni się nie godził
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(c) M.iH.Jarosiewicz

II. KOMUNIKACJA, A KOMUNIA
31

KOMUNIKACJA A KOMUNIA OSÓB

(c) M.iH.Jarosiewicz

Pojęcie „komunikacji” - pisze Jan Paweł II - w naszych konwencjach
językowych zostało jakby oderwane od najgłębszego i pierwotnego
łożyska znaczeniowego.
Wiąże się je nade wszystko ze sferą środków - i to przede wszystkim
środków-wytworów, które służą porozumieniu, wymianie, zbliżeniu.
Natomiast wolno się domyślać, że w swoim najgłębszym
i pierwotnym znaczeniu „komunikacja” wiązała się (i wiąże)
bezpośrednio z łożyskiem podmiotów, które „komunikują” na
podstawie istniejącej między nimi „komunii” albo też celem
osiągnięcia lub wyrażenia tej „komunii”, która właściwą
i współmierną jest tylko dla świata podmiotów-osób.
(„Mężczyzną i niewiastą...”, str. 52)
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JAN PAWEŁ II: HOMILIA DO RODZIN, KALISZ 1997

(c) M.iH.Jarosiewicz

Umiłowani Bracia i Siostry, bądźcie solidarni z życiem. (...) Potrzebna
jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby
wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się
areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją
śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie «kultury życia»
•tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały
wielkość i godność ludzkiego życia;
•zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które będą
promowały prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i
rodzinnego;
•tworzenie środowisk wcielających w praktykę codziennego życia
miłość miłosierną, którą Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza
cierpiącego, słabego i ubogiego, nie narodzonego.
33

JA – TY – PARA - MY

(1) O pojęciu wychowania

K. WOJTYŁA: ANALIZA PSYCHOLOGICZNA
Wrażenie i
wzruszenie
(c) M.iH.Jarosiewicz

Analiza
metafizyczna
Analiza
zmysłowości

Osoba
a miłość

Analiza
psychologiczna
Uczuciowość i
miłość uczuciowa

Analiza etyczna
Problem integracji
miłości
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Miłość - aspekt „sytuacyjny”
„Psychologicznie rzecz biorąc, miłość można pojmować jako pewną sytuację.
Jest to z jednej strony sytuacja wewnętrzna, istniejąca w konkretnym
podmiocie, w jakiejś osobie, a równocześnie sytuacja pomiędzy dwiema
osobami, pomiędzy kobietą a mężczyzną.
(c) M.iH.Jarosiewicz

Należy zawsze - pisze K. Wojtyła - dobrze "sprawdzić" miłość, zanim się ją
wzajemnie oświadczy, a zwłaszcza zanim się ją uzna za swe powołanie i
zacznie na niej budować swe życie.
Sprawdzić trzeba mianowicie to, co jest "w" każdej z osób współtworzących
tę miłość, a w konsekwencji też to, co jest "pomiędzy". Trzeba ustalić, na
czym opiera się wzajemność i czy nie jest to tylko pozór wzajemności.
Miłość bowiem może przetrwać tylko jako jedność, w której zaznacza się
dojrzałe "my", a nie przetrwa jako zestawienie dwóch egoizmów, w których
osnowie zaznaczają się dwa "ja".
Miłość ma strukturę międzyosobowej wspólnoty.”
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„Miłość i odpowiedzialność”, str. 82

PROBLEM INTEGRACJI MIŁOŚCI – DRAMAT MIŁOŚCI

Zewnętrzna konkretność i jedyność tej sytuacji, którą nazywamy
miłością, jest najściślej związana z jej stroną wewnętrzną, z tym, co

tkwi w obu osobach jakby w aktorach dramatu własnej miłości.

Miłość jest na pewno dramatem w tym znaczeniu, że zawsze jest
jakimś dzianiem się i zarazem działaniem, a to przecież oznacza

greckie słowo drao, skąd "dramat".

RELACJA ANNY I ANDRZEJA („PRZED SKLEPEM JUBILERA”)
Napotkany Adam (Nowy Adam) stara się tłumaczyć Annie to, że
nie może odsuwać się od życia z uwagi na swe uczucia:
(c) M.iH.Jarosiewicz

Życie jest przygodą,
a równocześnie ma swoją logikę
i konsekwencje –
zatem nie wolno pozostawiać myśli
i wyobraźni z sobą sam na sam!
Więc z czym ma zostać? –zapytała Anna.
Myśl – oczywiście – że ma zostać z prawdą.

Lecz Anna pojmuje prawdę swoiście:
Czyż prawdą nie jest to, co się najmocniej czuje?
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- PERSPEKTYWA ANNY
Rozmowa nasza potoczył się nieoczekiwanym nurtem –
Nie byłam zatem pewna, do czego jeszcze może doprowadzić.
To dzieło mej wrażliwości i jego inteligencji.
(c) M.iH.Jarosiewicz

Stefan na chwilę oddalił się z mej świadomości,
a jednak czułam i wtedy, jak bardzo nie mogę
przebaczyć mu, że pohańbił me odbicie w sobie,
moją istotę, która jakoś w nim być musiała
– wszak byłam jego żoną...
Subtelna byłam nie mniej jak namiętna czyż miłość nie jest sprawą zmysłów i atmosfery?
To łączy i sprawia, że dwoje ludzi chodzi
w kręgu swego uczucia – i oto cała prawda.
Adam z tym jednak w całej pełni się nie godził
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1 KOR 13: HYMN O MIŁOŚCI

(c) M.iH.Jarosiewicz

4 Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
5 nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
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DWA ŚWIATY: („PRZED SKLEPEM JUBILERA”)
TERESA I ANDRZEJ



Świat WZRUSZENIA



(c) M.iH.Jarosiewicz

czułam, iż jakoś jestem dla niego,
i że chyba mogłabym go kochać.
Chyba nawet tą świadomością już go kochałam. Ale tylko tyle.
Nie dopuściłam nigdy do tego, aby nosić w sobie uczucie,
które zostanie bez odpowiedzi.

Świat wrażeń: PODNIECENIA
gotów byłem też iść za wrażeniem, za wrażeniem natarczywym i mocnym.
Miłość uważać chciałem za namiętność i za uczucie, które przewyższy wszystko
- wierzyłem w absolut uczucia.
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„PROBLEM INTEGRACJI MIŁOŚCI” - EMPIRIA


Analiza zmysłowości” (str. 94)
„Ciało jest przeżywane jako możliwy przedmiot użycia”
 „Sama z siebie zmysłowość jest zupełnie ślepa na osobę”
 „Bujna pobudliwość jest tylko bogatym – choć trudnym – tworzywem
życia osobowego”


(c) M.iH.Jarosiewicz



Uczuciowość i miłość uczuciowa (str. 99)
„wrażliwość (nie pobudliwość) na wartość seksualną związaną z całym
>człowiekiem drugiej płci<”
 „u kobiety zmysłowość jakby taiła się i ukrywała w uczuciowości”
 „Uczuciowość jest subiektywna (…) różni się od zmysłowości, ta
bowiem jest na swój sposób obiektywna”




Małżonkowie młodzi – i po 25 latach…
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„PROBLEM INTEGRACJI MIŁOŚCI” - EMPIRIA

(c) M.iH.Jarosiewicz

„Jeżeli „miłość” pozostanie samą zmysłowością, to zupełnie nie będzie
sobą, ale tylko używaniem osoby przez osobę, ewentualnie
wzajemnym używaniem.
Kiedy zaś pozostanie samą uczuciowością, wówczas miłość nie będzie
jeszcze miłością w dojrzałym znaczeniu tego słowa.
Obie pozostaną bowiem mimo wszystko jakoś oddzielone od siebie,
chociaż może się zdawać, że są tak blisko siebie, bo tak szukają
zbliżenia.
Uczucie samo choruje na subiektywizm, tak że dojrzały profil miłości musi
na jego podłożu dopiero się kształtować i dojrzewać z innych źródeł –
samo uczucie go nie stworzy” (102)
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MIŁOŚĆ A POPĘD

Duchowość małżeńska: upersonalizowanie popędu
„Nie można tedy żadną miarą mniemać, iż popęd seksualny, który
ma swoją własną celowość w człowieku, celowość z góry
określoną, niezależną od woli i samostanowienia człowieka, jest
czymś, co znajduje się poniżej osoby i poniżej miłości .
Celem właściwym popędu jest istnienie gatunku Homo sapiens,
jego przedłużanie, procreatio,
a miłość osób, mężczyzny i kobiety, kształtuje się w obrębie tej
celowości, niejako w jej łożysku, kształtuje się jakby z tego
tworzywa, którego popęd dostarcza.”
(MiO., Popęd seksualny a istnienie)

PODNIECENIE (WRAŻENIEM) I WZRUSZENIE (WARTOŚCIĄ)

(c) M.iH.Jarosiewicz

„Oto w kontaktach międzyosobowych (...) wyzwala się w
psychoemotywnym podmiocie, w ludzkim "ja", nie tylko taka reakcja,
którą należy określić jako "podniecenie",
ale także taka, którą można i należy określić nazwą "wzruszenie".
(...) można je doświadczalnie rozróżnić, a także treściowo (czyli
"przedmiotowo") "rozdzielić"
„Istnieje inna (rzec można "pozytywna") funkcja opanowania, czyli
wstrzemięźliwości, a tą jest umiejętność sterowania odnośnymi
reakcjami.”
(Mężczyzną i niewiastą…, str. 492).

Sterowanie wymaga odkrycia przez małżonków pozytywnej strony
wstrzemięźliwości.
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STEROWANIE JAKO SPRAWNOŚĆ (CNOTA)
Jest to umiejętność, która urasta do rangi kluczowej sprawności
moralnej małżonków, stając się ich swoistą „cnotą”:
(c) M.iH.Jarosiewicz

„Otóż wstrzemięźliwość jako umiejętność sterowania
"podnieceniem" i "wzruszeniem" (...) powinna spełnić istotne i
kluczowe zadanie dla utrzymania równowagi pomiędzy takim
zjednoczeniem, w którym małżonkowie chcą wyrazić sobie
wzajemnie tylko swoja bliskość i jedność, a takim, w którym
przyjmują (bodaj pośrednio) odpowiedzialność rodzicielską.
Albowiem podniecenie i wzruszenie przesądzają od strony
podmiotu o kierunku i charakterze całej wzajemnej "mowy ciała".
(Mężczyzną i niewiastą…, str. 492)
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DROGI WYJŚCIA Z DRAMATU MIŁOŚCI

Filozofia

(c) M.iH.Jarosiewicz

Dobro
Przeżycie

Droga
psychologii

Wychowanie

Droga
etyki
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ELŻBIETA SUJAK: ABC PSYCHOLOGII KOMUNIKACJI
„Istotnym czynnikiem leczącym jest relacja, jaka wiąże leczącego
psychologa i jego pacjenta. Stąd już prosta droga do
skoncentrowaniu uwagi na cechach tej relacji, a następnie na tym,
co ją tworzy: kontakt psychiczny wyrażający się mową zarówno
zawierającą słowa, jak i gesty, mimikę, czyli mową ciała. I to znaczy
właśnie słowo komunikacja - pochodzące od łacińskiego communio
- uczestnictwo, więź, to, co łączy.
 Komunikować coś komuś to znaczy dzielić się z nim jakąś myślą,
wiedzą, spostrzeżeniem, prosić o coś, zlecać jakieś zadanie,
wypowiadać opinię, wydawać polecenia itp.
 Tak więc psychologia komunikacji zajmuje się tym, co rozgrywa się
między osobami. Ta nowa gałąź psychologii nie zajmuje się
cechami osobowymi uczestników komunikacji, rezygnuje z
diagnostyki osobowości - bada sam proces komunikacji”.


(c) M.iH.Jarosiewicz
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KOMUNIKACJA, A KRYZYS
„Obserwowane tak częste kryzysy i zaniki więzi międzyludzkich
(małżeńskich, rodzinnych, przyjacielskich) bywają raczej skutkiem
zaburzeń komunikacji aniżeli cech osobowych ich uczestników.
 Doświadczenia psychoterapii ukazały także, że samo
wprowadzenie zmian w sposobie komunikacji i objęcie jej
pełniejszą świadomością bieżącą pozwala wpływać korygująco na
relacje panujące między osobami a także -co bodaj najważniejsze
- zapobiegać kryzysom więzi międzyludzkich.
 O tym, że właśnie pozytywne więzi - nazwijmy je najważniejszym
w życiu człowieka słowem miłość - stanowią o tym, czy ludzkie
życie jest szczęśliwe, wie każdy z nas. Dlatego warto je
pielęgnować i uczyć się zapobiegania zaburzeniom więzi.
 Trzeba także wiedzieć, jakie treści niesie komunikacja, że jest
wyrazem potrzeb i uczuć, przekazywania przekonań o wartościach
i ocenach” („Wprowadzenie”).


(c) M.iH.Jarosiewicz
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ELŻBIETA SUJAK: ABC PSYCHOLOGII KOMUNIKACJI
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(c) M.iH.Jarosiewicz
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KIEDY „SŁOWA SĄ ŹRÓDŁEM NIEPOROZUMIEŃ”




(c) M.iH.Jarosiewicz

Kiedy młodzi się zakochują, to nie mają problemów z
komunikacją. Treści, do których zdążają są tak oczywiste, że nie
ma kłopotu ze znalezieniem słów. Rozmawia się o przyszłej
rodzinie, o dzieciach itd. A czasem o wspólnym robieniu
interesów, sprzedawaniu akcji itd. Komunikacja nie różni się w
swej formie, ale w treści. Treść komunikacji jest jej sensem, czyli
znaczeniem.
-Nie rozumiesz mnie! - a więc chodzi o brak zrozumienia sensu pod
otoczkom słów.

Jak komunikacja nabiera znaczenia? – czyli sensu, treści?
 Mały Książę – świat pustych form; „Słowa są źródłem
nieporozumień”
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„ONI BY MOGLI WIELE MIEĆ…”
Kiedy zaczynam myśleć „przedmiotowo”, to patrząc na drugiego
widzę, że jest on „osobą”,
 A skoro jest osobą, to ma „swoje cele”, czyli posługuje się wolą czegoś chce
 Wówczas przestaję go używać jako „swojego misiaczka”
(przyjemne doznania…), podziwiać jako „piękną blondynkę”
(wrażenia!)
 Wówczas chcę pozyskać jego wolę!


(c) M.iH.Jarosiewicz

- jestem zazdrosny o tą wolę: „innym pomaga, a mi nic”
 - gniewam się o brak dobrej woli, o lekceważenie mnie




Zaczyna się walka duchowa!
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INTELEKT I WOLA W KOMUNIKACJI
"Psychologia i etyka spotykają się w punkcie wyjścia, którym jest
w tym wypadku fakt wewnętrznego doświadczenia sprawczości
ludzkiej. (...)
 Psychologia metodą eksperymentalno - indukcyjną, dąży do
odkrycia szczegółowych mechanizmów działania woli, do ujęcia
konkretnych motywów dających początek realizacji wybranego
celu.


(c) M.iH.Jarosiewicz

Natomiast analizy etyczne dążą do pełnego wyjaśnienia
przeżycia sprawczości poprzez ujęcie i charakterystykę celu wartości moralnej.
 Sprawczość jest tu ujęta jako źródło wartości etycznej, czyli tego,
przez co człowiek staje się dobry lub zły w znaczeniu moralnym.„
(s. 29)
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K. WOJTYŁA: ANALIZA ETYCZNA - WYCHOWANIE
Przeżycie, a cnota
Analiza
metafizyczna
Osoba
a miłość

(c) M.iH.Jarosiewicz

Afirmacja wartości osoby
Analiza
psychologiczna

Przynależność osoby do osoby
Analiza etyczna
Wybór i odpowiedzialność

Zaangażowanie wolności

Problem wychowania miłości
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CZYM JEST WYCHOWANIE? („LIST DO RODZIN”, PAR. 16)


Odnosi się to zarówno do tych, którzy wychowują, jak i do tych,
którzy są wychowywani.
 Również i wychowanie jest procesem, w którym wzajemna
komunia osób dochodzi do głosu w sposób szczególny.
 Wychowawca jest osobą, która „rodzi” w znaczeniu duchowym.
Wychowanie w tym ujęciu może być równocześnie uważane za
prawdziwe apostolstwo.
 [Wychowanie] jest wspólnym uczestnictwem w prawdzie i miłości.

(c) M.iH.Jarosiewicz

Wydaje się, że aby trafnie na to pytanie odpowiedzieć, nie można
pominąć dwóch fundamentalnych prawd:
 po pierwsze, że człowiek jest powołany do życia w prawdzie i
miłości;
 po drugie, że każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny
dar z siebie samego.
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KOMPLEMENTARNOŚĆ OSÓB
ON

(c) M.iH.Jarosiewicz

Adam
 poprzez CZYN zaczyna
panować sobie
 = włada reaktywnością
swojej męskiej natury
 i reprezentuje PRAWDĘ


ONA

Ewa
 poprzez SŁOWO zaczyna
panować sobie
 = wrażliwości swojej
kobiecej natury
 i reprezentuje DOBRO
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„STRATEGIA” F. BLACHNICKIEGO

Nowy
Człowiek

Wspólnota
małżeńska

Nowa
Wspólnota

Wspólnoty
szersze

Nowe Życie

Nowa
Kultura

Kultura Życia

(1) O pojęciu wychowania

Particeps
Creatoris
Wychowanie

WARTOŚĆ – BIJĄCE SERCE MIŁOŚCI




Człowiek zmysłowy (somatikos)

Wartość dla wspólnoty: „dorastanie” miłości




(c) M.iH.Jarosiewicz

Wartość – jest to relacja odpowiadania – czegoś – komuś - z uwagi
na coś.
Rodzaje wartości:
 Wartość dla potrzeb ciała: „dzieciństwo” miłości

Człowiek cielesny (sarkinos)

Wartość dla osoby: „dojrzałość: w miłości
(osoba jest „osobno” wobec wspólnoty)
 Człowiek duchowy (pneumatikos)
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MIŁOŚĆ JEST AKTYWNA! OWOCEM JEST „SZCZEGÓLNA WIĘŹ”

Zobacz: Wypis „Personalizm”

(c) M.iH.Jarosiewicz

„Wiadomo bowiem, że można dążyć do tego, aby druga osoba chciała
tego samego dobra, którego ja chcę. Rzecz jasna,
 iż ten mój cel musi ona poznać
 i uznać za dobro,
 musi go uczynić również swoim celem.
Wówczas między mną a ową osobą rodzi się szczególną więź: więź
wspólnego dobra i wspólnego celu, który nas łączy.
(…) Ta szczególna więź nie ogranicza się do tego tylko, że razem
dążymy do wspólnego dobra, ale jednoczy „od wewnątrz" osoby
działające - i wówczas stanowi ona istotny rdzeń wszelkiej miłości.
W każdym razie żadna miłość między osobami nie da się pomyśleć bez
jakiegoś wspólnego dobra, które je łączy” (MiO, s.31).
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WSPÓLNY CEL
W każdym razie żadna miłość między osobami nie da się
pomyśleć bez jakiegoś wspólnego dobra, które je łączy. To
właśnie dobro jest równocześnie celem, jaki obie te osoby
wybierają.
 Świadomie wspólne wybieranie celu przez różne osoby sprawia,
że stają one względem siebie na równi, a przez to samo
wyklucza, aby któraś z nich podporządkowywała sobie inną.
 Obie natomiast (chociaż osób związanych wspólnym celem
może być więcej niż dwie) są niejako równomiernie i
równorzędnie podporządkowane owemu dobru, które stanowi
wspólny cel.


(c) M.iH.Jarosiewicz
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POWINNOŚĆ, CZYLI OSOBOWA GOTOWOŚĆ
Kiedy patrzymy na człowieka, wówczas dostrzegamy u niego
elementarną potrzebę dobra, naturalny pęd i dążność do niego;
to jeszcze nie świadczy o zdolności miłowania.
 U zwierząt obserwujemy przejawy instynktu idące w
analogicznym kierunku. Ale sam instynkt nie stanowi jeszcze o
zdolności miłowania.
 W ludziach natomiast tkwi taka zdolność związana z wolną wolą.
 O zdolności miłowania stanowi to, że człowiek gotów jest
świadomie szukać dobra z innymi lub podporządkować się temu
dobru ze względu na innych lub innym ze względu to dobro.
Miłość jest wyłącznym udziałem osób.


(c) M.iH.Jarosiewicz
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DORASTANIE W MIŁOŚCI


Psychologia komunikacji jest to podmiotowe ujęcie miłości:
Jest to doznanie i przeżycie, wartości oraz więź uczuciowa
 „Istotnym czynnikiem leczącym jest relacja, jaka wiąże leczącego
psychologa i jego pacjenta”


(c) M.iH.Jarosiewicz



Podejście przedmiotowe:
Miłość jest zawsze jakimś wzajemnym odniesieniem osób. To z kolei
oparte jest znów na pewnym stosunku do dobra. Każda z osób
pozostaje w takim stosunku i obie razem również w nim pozostają, s.
69
 Istotnym czynnikiem leczącym jest dobro, ono staje się treścią relacji.




Miłość
Aspekt strukturalny
 Aspekt treściowy
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więź

„stosunek
do dobra”

♂

♀

(c) M.iH.Jarosiewicz

„stosunek
do dobra”

„odniesienie
osób”
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JAKOŚĆ ODNIESIENIA, I ODNOSZENIA SIĘ
Wzajemne odniesienie może być puste, lub pełne treści: dobra;
 Puste –




Pełne –




(c) M.iH.Jarosiewicz



jeśli druga strona jest użyta jako środek do cel
jeśli druga strona jest zapraszana do uczestnictwa

Pewne „podróbki”:
Filozofia synergii Covey’a
 Nie tyle - ludzi „łączy cel”, który ustalą, ale ludzie „łączą się w celach”,
których nie tworzą, ale odczytuję, rozpoznają; łączą się w
dobru/wartości
 - zarządzanie przez cele, vs zapraszanie do uczestnictwa,
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Id i Ego
Konsumpcja
„Człowiek
zmysłowy”
Człowiek
zdezintegrowany

Stadność

Manipulacja
(c) M.iH.Jarosiewicz

Wyczyn

Człowiek
(Blachnicki)

Uczestnictwo
Dar z siebie
„Człowiek
cielesny”
Człowiek
zintegrowany

Wyzwolenie
Służba

„Człowiek
duchowy”
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DWIE DROGI (I DWA ŚWIATY)


Droga współdziałania:
„spółdzielnie”
Szukamy wspólnych sposobów,
aby zaspokoić swoje potrzeby; po
dwakroć „użycie”:
 Techniki negocjacji (Gordon)
 Techniki synergii (Covey)


(c) M.iH.Jarosiewicz



Droga współbycia: „wspólnoty”
Partycypacja (uczestnictwo), czyli
życie z życia
 Droga „rodzenia się” do nowego
życia
 Droga „moralności seksualnej” i
„teologii ciała” K. Wojtyły (Jana
Pawła II)
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Link: Blachnicki i inne(wejdź)

