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Filogapa, czyli umiłowanie miłości – próba wyodrębnienia bytu 

 

 

 

I. Zauważenia. 

 

Pojęcie miłości przyjaźni (philia), które stanowi budulec słowa filozofia i zostało użyte do 

utworzenia wyrazu filogapa daje się odnaleźć w Ewangelii św. Jana jako narzędzie dla wyrażenia 

jakości relacji między Jezusem, a Jego uczniami1. Papież Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est 

zauważa, że w starotestamentalnej księdze Pieśń nad pieśniami występują „dwa różne słowa na 

oznaczenie «miłości»”2. Pierwsze z nich dotyczy miłości „nieokreślonej i jeszcze poszukującej”. 

Drugie odnosi się do tego rodzaju miłości, która „staje się troską człowieka i posługą dla drugiego. 

Nie szuka już samej siebie, zanurzenia w upojeniu szczęściem; poszukuje dobra osoby ukochanej: 

staje się wyrzeczeniem, jest  gotowa do poświęceń, co więcej, poszukuje ich”3. Słowo to, w języku 

greckim brzmiące agape, „wyraża doświadczenie miłości, która teraz staje się naprawdę odkryciem 

drugiego człowieka, przezwyciężając charakter egoistyczny, który przedtem był wyraźnie 

dominujący”4.  Filogapa to wyraz, który tworzą słowa philia i agape, analogicznie jak filozofię budują 

philia i sophia. Byłby to zatem wyraz utworzony do pojęciowego wyrażenia rzeczywistości, która 

stanowi rodzaj siły ujawniającej się w czynach umiłowania miłością przyjaźni miłości 

poświęcenia. Mówiąc zwięźlej: filogapa oznaczałaby umiłowanie miłością przyjaźni miłości 

poświęcenia. 

                                                 
1 Ojciec Święty Benedykt XVI, encyklika Deus caritas est, 3. 

2 Tamże, 6. 

3 Tamże. 

4 Tamże. 
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Filogapa dotyczyłaby tego rodzaju siły, intelektualnego wysiłku, który sprawia, że w większej 

ilości widzi się i wybiera dobro, a zło łatwiej się odrzuca. Czyny poruszane tą właśnie siłą dają znać 

o sobie jako czyny pomnażające dobro, czyli np. wspierające życie (sprzeciw wobec aborcji, 

sprzeciw wobec eutanazji, niesienie ulgi w cierpieniu). Może filogapa w toku badań okaże się bytem, 

faktem, w którym mieści się i wybór, i decyzja. 

 

Wstępny namysł nad filogapą prowadzi do hipotezy, że filogapa to rzeczywistość rozumna. Jako 

taka więc nie może się separować od mądrości, aby siebie wyjaśniać5, umiłowanie miłości pozostaje 

bowiem odmianą rozumnej mądrości, a „[r]ozum może rozprawiać o Bogu, rozum musi 

rozprawiać o Bogu – w przeciwnym razie musiałby samego siebie amputować”6, co – gdyby się 

wydarzyło – prowadziłoby do samounicestwiania człowieka. Filogapa nie wydaje się też być jakimś 

zbiornikiem energii na wszelki wypadek, a jedynie siłą w jakiegoś rodzaju przepływie miłości agape 

od Boga do człowieka, a następnie od człowieka do człowieka, uczestnictwem w tym, co teologia 

określa jako Tchnienie Dwóch, ponieważ jeśli do aktów miłości ofiarnej jest zdolny także człowiek, 

który nie otrzymał Objawienia, gdyż jeszcze nie dotarła do niego Dobra Nowina o Jezusie 

Chrystusie, to nie dzieją się te czyny (akty) obok miłości agape osób w pełni świadomie  

i dobrowolnie wierzących w Boga, ale najprawdopodobniej są z nią tożsame, choć pojawiają się 

jako nienazwane lub nazwane inaczej7. Filogapa to także rzeczywistość do odkrycia w tym co dotąd 

pozostaje w nieokreślonym8. Wstępne przypuszczenia pozwalają stwierdzić, że jak kolory nie 

istnieją bez światła, tak filogapy nie ma bez Tego, o Którym starożytni filozofowie mówili 

Najwyższy9, czyli Boga. Ale wiara w Boga przypuszczalnie nie jest konieczna, aby siła ta 

oddziaływała, ponieważ filogapa, jeśli jest,  musi stanowić jedną z sił czynów zgodnych z prawem 

naturalnym, gdyż dotyczy w swej istocie miłości, choć abstrahuje od jednej z jej odmian, a prawo 

naturalne jest dostępne człowiekowi nie tylko przez Objawienie, które przyjmuje rozumną wiarą, 

ale także poprzez rozum bez tego rodzaju światła10.  

                                                 
5 Na temat poznania separacyjnego por. M. A. KRĄPIEC OP, A. MARYNIARCZYK, Metafizyka, w: Powszechna 

Encyklopedia Filozofii, PTTA, Lublin 2010, Internetowa wersja Encyklopedii,  

http://www.ptta.pl/pef/pdf/m/metafizyka.pdf 

6 J. RATZINGER, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s. 22. 

7 Np. jakiś czyn zostaje określony jako „tytaniczna praca”, a nie miłość agape. 

8 Np. w sztuce. 

9 J. RATZINGER, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s. 139. 

10 Zob. o prawie naturalnym w: Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002, s. 487. 
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II. Metoda badawcza. 

 

Metafizyczne poznanie, czyli „filozoficzny ogląd wyjaśniający rzeczywistość, realizujący się  

w czworakiej formie: transcendentalizmu, kategorii, przyczyn i analogii”11 byłby tu metodą 

badawczą adekwatną do zaproponowanego tematu.  Temat ten, choć w punkcie wyjścia zakotwicza 

się w problemie samego istnienia bytu określonego pojęciem filogapa, dotyczy nie tylko odkrycia 

faktu, że byt taki w ogóle jest, dotyczy nie tylko pracy z samym pojęciem, ale też ma ukazać odkrytą 

rzeczywistość w przestrzeni badania jej cech. 

 

III. Wstępne określenie kierunków badań. 

 

A. Filogapa jako siła decyzji życiowych zgodnych z prawem naturalnym. 

 

Filogapa może się okazać siłą, dzięki której człowiek wydostaje się z nałogów, ratuje życie, 

pozostaje wierny w małżeństwie, ale nie tylko. Może także okazać się narzędziem do odróżnienia 

ruchu osoby, od jej czynu, a nawet do udowadniania czyjejś niewinności drogą moralnie 

prawidłowego wnioskowania. 

 

B. Filogapa jako owoc modlitwy. 

 

„Gdy powstało pytanie, któremu z bogów odpowiada Bóg chrześcijański – czy może Zeusowi, 

czy Hermesowi lub Dionizosowi, czy jakiemuś innemu, odpowiedź brzmiała: żadnemu z nich. 

Żadnemu z bogów, do których się modlicie, tylko wyłącznie temu, do którego się nie modlicie, 

Najwyższemu, o którym mówią wasi filozofowie”12. Ta forma rozmowy człowieka z Bogiem jaką 

jest modlitwa może w toku filozoficznych dociekań okazać się autentycznym źródłem sił do 

miłości agape, a więc sił do poświęceń w celu wytwarzania i rozdawania kolejnych porcji dobra. 

Filogapa zatem może okazać się także obiektywnym owocem modlitwy.  

 

 

 

                                                 
11 M. A. KRĄPIEC OP, Metafizyczne poznanie, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, PTTA, Lublin 2010, Internetowa 

wersja Encyklopedii, http://www.ptta.pl/pef/pdf/m/metafizycznep.pdf 

12 J. RATZINGER, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s. 139. 
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IV. Podsumowanie. 

 

Filogapa, jeśli w toku badań za pomocą poznania metafizycznego, czyli tego rodzaju poznania, 

które nie musi angażować wiary i z całą pewnością kieruje się w stronę prawdy, okaże się 

obiektywnie istniejącą i dającą się opisać rzeczywistością dotyczącą obiektywnego dobra, 

prawdopodobnie – jako zauważona i opisana – okaże się przestrzenią do intelektualnego 

zagospodarowania. Św. Jan Paweł II, w encyklice Fides et ratio, wskazuje na nauczanie Soboru 

Watykańskiego I o rozróżnieniu pomiędzy poznaniem filozoficznym, a racjonalnym przyjęciem 

przez człowieka Objawienia. W teologii poznajemy za pomocą wiary, a w filozofii za pomocą 

rozumu naturalnego13. W filogapie prawdopodobnie będzie chodziło o poznanie sercem: „Według 

Biblii centrum człowieka stanowi serce, w którym spotykają się wszystkie jego wymiary: ciało  

i duch; głębia osoby oraz jej otwarcie na świat i na innych; rozum, wola i uczucia”14. Konsekwencje 

takiego rodzaju poznania nie będą jednak novum, a jedynie kontynuacją tego co już dokonało się  

w pierwotnym chrześcijaństwie, które aż do podjęcia ryzyka bycia posądzonym o ateizm zwróciło 

się w kierunku Boga w rozumieniu filozofów, odrzucając w ten sposób całkowicie mit realizowany 

w zwyczajach kultycznych. Odrzucając po to, aby w sposób radykalny opowiedzieć się za samą 

prawdą bytu15, ponieważ „[c]hrześcijaństwo stanęło zdecydowanie po stronie prawdy i odrzuciło 

pojmowanie religii zadowalające się uważaniem jej za formę obrzędową, której ostatecznie można 

nadać dowolną interpretację i dowolny sens”16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 JAN PAWEŁ II, Encyklika «Fides et ratio», 9, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków 2006, s. 1091. 

14 OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK, Encyklika «Lumen fidei», 26, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 

2013, s. 32-33. 

15 J. RATZINGER, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s. 143. 

16 Tamże, s. 142. 
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