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spousal love turns this idea on its head. The natural dynamics of such love 
can help us understand better the words that Christians repeat every day: “Thy 
will by done. 
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KILKA UWAG NA TEMAT FILOZOFII MI%OmCI 
W UJnCIU DIETRICHA VON HILDEBRANDA I KAROLA WOJTY%Y 

S t r e s z c z e n i e  

 Tematem artykuou jest filozofia mioopci rozwijana przez dwóch wybitnych fenomenologów 
wymienionych w tytule: Dietricha von Hildebranda i Karola Wojtyor. Obydwaj korzystali w swoich 
badaniach z metody fenomenologicznej; celem artykuou jest pokazanie, se w obydwu wypadkach 
metoda ta prowadzioa do podobnych rezultatów. Autor czyni to w trzech krokach. Po pierwsze, 
pokazuje, se mioopt pojrtu w sensie ogólnym obydwaj autorzy rozumieju jako odpowiedv na 
wartopt osoby. W Lubelskiej Szkole Personalizmu zasada mioopci zostaoa wyrasona w formule: 
persona est affirmanda propter seipsam, a trepciu afirmacji, która jest nalesna osobie, jest mioopt. 
W kategoriach von Hildebranda zasada ta wyrasona jest w sposób nastrpujucy: dobro osoby afir-
mowane jest poprzez obiektywne dobra dla osoby, które stanowiu woapciwu trept mioopci. Po drugie, 
obydwaj autorzy wiele uwagi popwircaju tej specyficznej formie mioopci, jaku jest mioopt mao-
sefska. Podczas gdy mioopt w sensie ogólnym stanowi odpowiedv na wyjutkowu wartopt osoby 
w stosunku do pwiata pozaosobowego, to mioopt maosefska jest odpowiedziu na wyjutkowu wartopt 
jednej osoby popród wszystkich innych osób dopwiadczanu przez osobr poci przeciwnej. W tym 
sensie mioopt maosefska jest równies specyficznu odpowiedziu na wartopt. Po trzecie, dopwiad-
czenie mioopci maosefskiej pokazuje, se nie istnieje sprzecznopt mirdzy wolnopciu a wzajemnu 
przynalesnopciu, co von Hildebrand wyrazio w pojrciu intentio unionis.  
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