
A. Kirpluk

Rozumienie zjawiska przyjaźni w
filozofii Arystotelesa i współczesnej
fenomenologii
Studia Philosophiae Christianae 28/1, 168-175

1992



jaw ia się ten kryzys w  dwóch znakach: w  ciągłej różnicy poglądów  
i w  ciągłej, zależnej od tych poglądów, różnicy decyzji.

M oże to doprow adzić do .rozejścia się stron, do załam ania się d ia
logu, I oby się to n ie zdarzało. Może to też doprowadzić do innej po
staci kryzysu: do rozpaczy. N otujem y w łaśnie taki stan rozpaczy osób, 
które nie przetrw ały dialogu, taki stan rozpaczy naw et społeczeństw , 
gdy zakw estionow ano ich idee i  nadzieje, gdy n ie  znaleziono w spól
nego, przez w szystkich akceptow anego dobra.

W yjściem  z tego kryzysu jest w łaśnie aż mądrość, która doskonali 
poznanie, w iedzę i poglądy jako przyczyny decyzji, i która doskonali 
w ybór, rozstrzygnięcia, decyzje jako skutek przyczyny. Ta mądrość 
jest w  człow ieku ujm ow aniem  w szystk iego z pozycji zarazem prawdy  
i  dobira. Jest przez udoskonalenie intelektu i w oli rozpoznawaniem  
i w yborem  w spólnego dobra, jednego dla obu stron, odpowiadającego  
w szystkim .

e) Trwanie akceptacji i zaufania
A potem, gdy zjednoczy w szystkich jedna słuszna sprawa, jedno 

akceptow ane dobro w e w zajem nym  zaufaniu do sieb ie  i do tego dobra, 
gdy w ięc  m inie kryzys, następuje precyzow anie szczegółow ych zacho
w ań, często jeszcze bolesne, lecz już w  pow szechnej zgodzie. Z kolei, 
następuje zgodne budow anie w spólnot, głoszenie jednoczącego w szyst
kich dobra i służenie sobie w zajem nie odpow iednio do realnych .po
trzeb i ulżenia cierpieniu. I w reszcie, dopiero po tym  w szystkim  
i -w w yniku tego w szystkiego, utrw ala się pokój.

4. POKÓJ SKUTKIEM  DIALOGU
Dodajmy, już tylko, że m ądrość uzyskuje się tylko w  kontakcie 

z realnym i osobami, które sw ą realnością i prawdą uw alniają nas od 
w ym yślonych lub błędnych idei i teorii, n ie w yrażających prawdy  
o osobach i przez to nie kierujących do dobra. Ta mądrość jest w 
nas trafnym  poznaniem  tego, co istotne, nie pom ylone z tym, eo dru
gorzędne, i jest w  nas zarazem praw ością woli. Mądrość w ięc jako 
rozum ienie praw dy i opow iedzenie się w  praw ości w oli po stronie  
słusznego dobra, w yzw ala pełn iejszy dialog, który dopiero jako korzy
stanie z mądrości jest sposobem  uzyskiw ania i utrw alania pokoju.

Pokój jest zgodnie z prawdą bogatym  ow ocow aniem  dobra. A gdy 
prawda i dobro, w  sum ie mądrość, w ypełn iają osoby, pokój jako sku
tek  dialogu ow ocuje szczęściem  osób i narodów.
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1. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZJAW ISKA PRZYJAŹNI 
W ETYCE ARYSTOTELESA

Zjawisko przyjaźni w yznacza jedno z trzech ujęć etyki przez A ry
stotelesa — etykę przyjaźni. Pozostałe dwa ujęcia to etyka życia kon
tem placyjnego — teoretycznego oraz etyka życia czynnego, określona



zasadą umiaru 2 Każde z w ym ienionych ujęć pochodzi z ksiąg Etyki 
N ikom achejskiej i w skazuje na odm ienne cele ludzkiej aktyw ności.

A rystoteles określa zjaw isko przyjaźni jako życzliw ość czynną, 
zw róconą ku istotom  zdolnym  ją od w zajem n ić2. Jedynie bow iem  w za 
jem na m iłość, posiadająca ponadto cechy stałości i w sparta na w spól
nym  dobru, m oże być nazwana p rzyjaźn ią3.

W edług A rystotelesa w  życiu spotykam y się z trzem a postaciam i 
zwiąaku przyjaźni, opartego na korzyści, przyjem ności oraz dobru. 
D w ie pierw sze są oparte na w zględach ubocznych, a tylko trzecia, 
w ypływ ająca z życzliw ości do osoby przyjaciela, jest przyjaźnią w e  
w łaściw ym  słow a zn aczen iu 4. Osoby zdolne do tej form y przyjaźni 
cechuje równość pod w zględem  etycznym , „gdyż będąc sam e przez się 
stałe, stają się n im i dla siebie naw zajem  i ani n ie  żądają, ani nie 
w yśw iadczają żadnej n isk iej przysługi, lecz (...) n aw et staw iają  tem u  
opór” 5.

Przyjaźń odnosi się  nie tylko do w ięzi łączącej dw ie osoby, lecz po
siada ponadto w ym iar społeczny (przyjaźń w  rodzinie, państwie, m ię
dzy w spółobyw atelam i). F ilia — to  dla A rystotelesa także przyw iąza
n ie rodzinne, zw iązki m iędzy braćm i i krew nym i. Społeczny aspekt 
przyjaźni cechuje zależność od spraw iedliw ości, będącej podstawow ą  
cnotą społeczną. A rystoteles tw ierdzi, że sama przyjaźń zastępuje
spraw iedliw ość oraz że „najw łaściw szą form ą spraw iedliw ości jest, 
jak się zdaje, ustosunkow anie się przyjazne” δ. Ten szeroki zakres 
znaczeniow y, jaki nadaw ali zjaw isku przyjaźni Grecy i pośród nich 
A rystoteles, ukazuje realne podstawy w szelk ich  w ięzi osobowych, jak 
i zw iązków  w ynikających z um owy (np. w  państw ie). F ilozof głęboko  
przem yślał rolę społeczną i indyw idualną przyjaźni, skoro uznał ją.
za odrębną cnotę, od której zależy rozwój pozostałych cnót człowieka.

1.1. U dział czynnika in telektualnego  
w  procesie poznania i w ychow ania osób

Rola elem entu poznaw czego jest, zdaniem A rystotelesa, w ażna w  sa
m ym  rozum ieniu zjaw iska przyjaźni m iędzy osobam i. Przyjaźń jest 
dla n iego „miłością w zajem ną i w iadom ą” 7.

Spraw ność mądrości stanowi podstawę w szystk ich  uspraw nień czło
w ieka, w yznaczając w łaściw ą im miarę. A rystoteles w yróżnił w  zw ią
zku z tym  mądrość teoretyczną (dotyczącą pierw szych zasad m yślenia,
j postępow ania) oraz mądrość praktyczną (odnoszącą ogólne zasady
do konkretnych okoliczności i osób). M ądrość praktyczna, zwana ina
czej roztropnością, spełnia istotną .rolę w  przyjaźni czyniąc ten zw ią
zek trw ałym , skierow anym  na dobro przyjaciela.

Roztropność, jako sprawność rozumu praktycznego, jest „trwałą 
dyspozycją do działania opartego na trafnym  rozważaniu tego, co dla 
człow ieka jest dobre lub złe” 8.

1 Por. Wł. Tatarkiewicz: Dobro i oczywistość,  L ublin 1989, 210.
2 Tamże,  215.
3 A rystoteles: E tyka  Nikomachejska,  tłum . D. Gromiska, W arszawa  

1956, 295.
4 Tamże,  287—288, por. też Wł. Tatarkiew icz, dz. cyt. , 216.
6 A rystoteles, dz. cyt.,  302.
• Tamże,  283.
7 Tamże,  287.
« Tamże,  213.



Chcąc przedstawić pełny obraz zjaw iska przyjaźni; filozof dopełnia  
go sferą uczuć. Obustronna m iłość, wzbogacona o przyw iązanie, po
siada w  sobie rów nie w ażny i zasługujący na uw agę zasób uczuć życz
liw ych. Pod tym  w zględem  przyjaźń jest odrębną od innych cnotą, 
łączącą w  sobie spraw ności teoretyczne, praktyczne oraz uczucia. Jed 
nocześnie pojaw ia się w ażny problem  w ychow ania uczuć. W procesie  
tym  biorą udział czynniki um ysłow e, a w ięc wola i intelekt. W spół- 
w ystępow anie tych elem entów  da je  pe łn y  kształt przyjaźni. W ycho
w an ie jest istotne w  odniesieniu do przyjaźni, będącej trw ałą w ięzią  
łączącą ludzi, pogłębiającą zaufanie w zględem  siebie. Proces w ych o
w ania dokonuje się dzięki m ądrości (teoretycznej i praktycznej). Aby  
w ychow anie uczuć m ogło służyć pogłębieniu przyjaźni, m ądrość kształ
tu je w  osobach inne uspraw nienia, takie jak umiar, m ęstw o, spraw ie
dliw ość. W ym ienione spraw ności pom agają w  utrw aleniu w ięzi, pro
wadzą do „w yrów nania” pragnień, do zgody m iędzy osobam i oraz 
w prow adzają równość (w spólnotę natur). W tym  sensie A rystoteles 
rozum iał istn ienie przyjaciela jako istn ienie „drugiego ja”. Druga oso
ba staje się bliska, zrozum iała dzięki w spólnem u poznaniu i w ych o
w aniu, a ponadto przyzw yczajeniu. Przyjaźń bow iem  w ym aga czasu. 
D okonuje się ona zatem  m iędzy ludźm i n ie  w  jednym  m om encie, lecz 
jest procesem , który aby trw ał potrzebuje m ądrości i  czasu, w yboru  
oraz zrozumienia.

1.2. W spółodczuwanie — w yn ik  w zajem nego poznania  
i w ychow ania

W sam ym  zjaw isku przyjaźni m iędzy osobam i w spółodczuw anie jest 
bezpośrednim  skutkiem  podobieństw a przyjaciół. Podobieństw o do
tyczy, zdaniem  A rystotelesa, dzielności etycznej. „Doskonałą form ą 
przyjaźni jest przyjaźń m iędzy ludźm i etycznie dzielnym i i podobnym i 
do siebie w  dzielności etycznej” 0. W spółodczuwanie w ym aga zatem  
czasu potrzebnego na poznanie i w ychow anie osób. Dla A rystotelesa  
jest ono konsekw encją trw ałej w ięzi przyjaźni, skutkiem  realnych  
uzdolnień i zalet cechujących osoby.

Przyjaźń, której głów nym  m otyw em  jest dobro bliskiej osoby, za
sługuje najbardziej na uczucia dodatnie. Pom iędzy ludźm i, których  
stać na tego rodzaju przyjaźń, pogłębia się zaufanie, życzliw ość w zglę
dem  siebie, uczynność i zrozum ienie. M otyw em  podstaw ow ym  dla 
A rystotelesa  jest w  przyjaźni wybór. „W zajemna m iłość jest w y n i
kiem  wyboru (proairezis), a w ybór w ynikiem  trw ałej dyspozycji” 10. 
D latego też, zdaniem  Filozofa, o w ięzi te j decyduje poznanie przyja
ciela, jego zalet, charakteru oraz braków, prowadzące do w zajem nego  
doskonalenia się. Przyjaźń jest zatem  szkołą życia, w  której spraw 
dzają się i rozw ijają zdolności m oraine człow ieka. W ychow anie, b ę 
dące z natury procesem , zakłada w ew nętrzny rozw ój osoby, w pro
w adza harmonię m iędzy pragnieniam i i uczuciam i a decyzją rozumu. 
Jest ono koniecznym  w arunkiem  stałości przyjaźni, będącej jej cechą  
istotną.

Wybór, poznanie i w ychow anie, zdaniem  A rystotelesa, prowadzą do 
w spólnego odczuwania dzięki „podobieństwu natur” ·— charakterów  
przyjaciół. Upodabnianie dokonuje się dzięki czynnikow i poznaw cze
m u, który odgryw a w ażną rolę w  w yborze i doskonaleniu się  osób.

9 Tamże,  289.
10 Tamże,  295.



1.3. P ogłębienie duchow ego życia człow ieka  
przez uspraw nienie intelektu, w oli i  uczuć u A rystotelesa

A rystoteles w yakcentow ał w  etyce udział czynnika intelektualnego  
w  życiu m oralnym  ludzi. Jest to w idoczne także w  sam ym  zjaw isku  
przyjaźni. P ierw iastek  intelektualny „zdaje się być istotą każdego  
człow ieka” 11 i on decyduje ostatecznie o charakterze naszego postę
pow ania. U spraw nianie intelektu  w  jego zdolności poznania, sądzenia 
i - w yboru, jest zatem  środkiem  do rozwoju w ew nętrznego osoby. 
W życiu m oralnym  A rystoteles podkreślił rolę rozumu w  jego czyn
ności praktycznej, a m ianow icie roztropności (fronezis). D zięki tej 
spraw ności człow iek jest w  stanie dobrze sądzić i podejm ow ać kon
kretne działania dotyczące drugiej osoby. Z tego w zględu, zdaniem  
Filozofa, „wraz z rozsądkiem  (fronezis), który jest jeden, w spółistn ieją  
w szystk ie  cnoty” 12. Intelektualny rozwój prow adzi do stałego kształ
tow ania pozostałych zdolności osoby: um iarkowania, m ęstw a, przyjaźni, 
spraw iedliw ości. Człowiek prawy, o którym  pisze A rystoteles, pozo
staje w  rów now adze (harmonii) z sobą sam ym  i otoczeniem , a dzieje 
s ię  to dzięki odnalezieniu „złotego środka”, określonego przez rozum  
i popartego dośw iadczeniem .

Przyjaźń w zględem  innych osób jest zaw sze odzw ierciedleniem  du
chow ego życia człow ieka, jego um iejętności bycia w  przyjaźni ze sobą. 
„Stosunki przyjazne z przyjaciółm i i cechy charakterystyczne przy
jaźn i w ypłynęły  — jak się zdaje — z ustosunkow ania się do siebie 
sam ego” ls. M iarą naszego życia i postępowania (także w  odniesieniu  
do przyjaciela) jest u sam ego początku rozum  uspraw niony w  m ą
drości.

Drugim w ażnym  czynnikiem  kształtującym  osobę jest w ola i sfera  
uczuć. A rystoteles określił ten  elem ent pożądawczym , poniew aż po
siada on charakter aktyw ny, dążeniowy. Zarówno w ola, jak i uczucia  
uczestniczą w  złożonym  procesie pow staw ania przyjaźni m iędzy ludź
m i, k tórej trw ałość zapew nia p ierw iastek  intelektualny. Pragnienie  
przyjaźni z drugim człow iekiem  m oże w zbudzić się szybko, natom iast 
sam a przyjaźń jest kształtow ana pow oli, w ym aga czasu, zaufania i w y 
boru. Wola w spółpracując z rozum em  bierze udział w  decyzjach oraz 
w ychow aniu  osoby do podejm owania tych działań, które chronią do
bro' przyjaciela. Jeśli jest to dobro w łaściw ie rozpoznane, w ięź m iędzy  
osobam i nabiera cech m iłości trw ałej, w zajem nej i  w iadom ej. „Ci, co 
naw zajem  są sobie przyjaciółm i, życzą sobie naw zajem  dobrze i czy
n ią  to ze w zględu na to, co jest pow odem  ich przyjaźni” 14. A rysto
te les w ym ienia trzy głów ne m otyw y (powody), dla których ludzie  
przyjaźnią się ze sobą: przyjem ność, pożytek, dobro przyjaciela. Jed y
n ie  ostatni z w ym ienionych m otyw ów  wystęipuje w  przyjaźni dosko
nałej, w  której istotne jest to, kim  jest druga osoba, a  nie to, co 
posiada. Pozostałe form y przyjaźni odnoszą się do chw ilow ych po
trzeb lub przyjem ności, skierow anych na w łasne dobro. Ze w zględu  
na ten fakt szybko ulegają dezaktualizacji. „Kiedy w ięc znika powód, 
■dla którego ludzie byli sobie przyjaciółm i, znika też i przyjaźń, ile,

11 Tamże,, 331.
12 Tamże,  234.
13 Tamże,  330.
14 Tamże,  287.



że istniała tylko w  tych  celach” 15. M otyw  zatem  pełn i istotną rołę 
w  utrw alaniu  w zajem nej m iłości, nadaje jej w łaściw ą wartość. P raw 
dziwa przyjaźń odnosi się do ludzi dzielnych etycznie, dla których  
najw yższym  dobrem jest działanie zgodne z prawdą o drugim czło
w ieku . Służy tem u celow i sprawność mądrości, w ychow anie uczuć 
i woli, aby k ierow ały się ku dobru osoby przyjaciela. U czucia przy
jazne mogą w ykształcić się, zdaniem  A rystotelesa, ty lko  przy jedno
czesnym  uspraw nianiu się w  mądrości i życzliw ości w zględem  innych  
łudzi. Rozwój uczuć i uczuciow ości prowadzi do w ew nętrznego w zbo
gacenia człow ieka tylko w  pow iązaniu z rozwojem  intelektualnym ,

2. ZJAW ISKO PRZYJAŹNI W UJĘCIU FENOMENOLOGII
W spółczesna filozofia podejm uje problem atykę w ięzi przyjaźni m ię

dzy dw ojgiem  osób, korzystając z w yników  badań psychologii. Na 
gruncie fenom enologii rozważana jest droga przejścia do poznania in 
nego człow ieka — zagadnienie „w czucia”, będące zasadniczym  w arun
kiem  kom unikowania się ze sobą ludzi i zapoczątkow ania przyjaźni.

Edyta Stein  w  sw ojej pracy, pośw ięconej zjaw isku „wczucia”, ana
lizuje dokładnie proces kształtow ania się uczuć i przeżyć oraz przed
stawia ich znaczenie w  zrozum ieniu drugiego człowieka.

K ondycja osoby w e w spółczesnej fenom enologii różni się  w  sposób  
istotny od tej, którą przedstawia klasyczna filozofia. W związku z tym  
odm iennie zostało w  niej u jęte  zagadnienie w ięzi osobow ych, w  tym  
także przyjaźni. Dla A rystotelesa, w zajem na i świadom a m iłość po
siada charakter podm iotowy, to znaczy jest pew ną w ew nętrzną spraw 
nością człow ieka z jednej strony, z drugiej natom iast je s t jako zja
w isko w ięzią  łączącą przyjaciół. Tak ujęta przyjaźń poisiada charakter 
obiektyw ny i niezm ienny. W spółczesne ujęcia tego zagadnienia kon
centrują się na przeżyciu tej w ięzi jako konkretnej i pozytyw nej w ar
tości. Przyjaźń jest dana podm iotow i — jako przedm iot jego refleksji, 
pierw otn ie pochodząc z przeżyw ania obecności drugiej osoby. Trwałe 
w łasności i cechy drugiego człow ieka objaw iają się w  przeżyciach, 
one stanow ią „pomost”, łączący życie w ew nętrzne obydw u osób. 
W etyce w idoczne są konsekw encje tego stanowiska, gdyż zasadni
czym  m otyw em  dla w oli (w  procesie podejm owania decyzji) są u czu
cia. Edyta Stein  stw ierdza, że „każde działanie drugiego człowieka  
przeżyw am  jako w ypływ ające z pew nego chcenia, a to znów  z jakie
goś czucia, przez to dana m i jest zarazem  pew na w arstw a jego- 
osoby” ie.

2.1. U dział czynnika .psychologicznego  
w  -wyjaśnieniu zjaw iska „w czucia” -według Edyty Stein

Z jaw isko w spółodczuw ania stanow i w prow adzenie do zrozum ienia  
cudzych stanów  psychicznych, jest ono podstawą do kontaktow ania się  
e drugą osobą. Samo w spółodczuw anie pochodzi z w łasnego przeżycia  
podm iotu, tak jak w  przyjaźni m iędzy osobam i stosunek do samego 
sieb ie staje się miaTą życzliw ości dla innego człow ieka. Zagadnieniu  
tem u nadał duże znaczenie M ax Scheler, w edług którego jedynie ten.

15 Tamże,  288.
16 Edyta Stein: O zagadnieniu wczucia, tłum . D. G ierulanka i J. G ie- 

rula, K raków  1.988, 130.
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kto w obee sieb ie odczuw a życzliw ość, zdolny jest do ofiarowania jej 
przyjacielow i. Poczucie siebie i w łasnej w artości przybliża пае do 
■drugiej osoby, pozw ala ją głębiej zrozumieć.

Edyta Stein analizuje na tej w łaśn ie drodze zjawisiko „w czucia” 
w ychodząc od danych człow iekow i w ew nętrznych przeżyć. D zięki ich  
znajom ości m ożem y poznać św iat w ew nętrzny innej osoby. „Tutaj po
kazuje się m ożliw ość wzbogacenia w łasnego obrazu św iata przez obraz 
innych, znaczenie w czucia dla dośw iadczenia realnego św iata ze 
w nętrznego” 17.

W przedstawionym  opisie pow staw ania przyjaźni dom inuje udział 
aktów  psychicznych. U czucia w yw ołane w  osobie przez doznane w ra
żenia m otyw ują w olę do wyboru. Jego praw idłow ość pochodzi z praw  
kierujących naszym  życiem  w ew nętrznym . Stałość naszych decyzji 
oraz pewna konsekw encja w  działaniach pochodzą z poznanych przez 
nas procesów  psychicznych. Zarówno w ięc życzliw ość, w zajem ność  
i  św iadom ość przyjaźni m ają za podstawę życie uczuciow e człowieka. 
Praw idłow ości kierujące naszym i zachow aniam i utrw alają nasz „obraz” 
drugiej osoby, jej charakteru, tem peram entu i pozw alają na określe
nie tej jedności. Zdaniem Edyty Stein, na podstaw ie popraw nie roz
poznanych w łasności człow ieka jesteśm y w  stanie .poznać go jako jed
ność. „W aktach w czucia konstytuuje s ię  dla nas indyw iduum  w e  
w szystk ich  -swych elem entach” 18.

A kty wczucia, których obecność jest w arunkiem  zżycia się z inną  
osobą, n ie sprowadzają się jednak w yłącznie do sfery przeżyć. W edług  
Edyty Stein, osoba zachow uje pew ien  sta ły  „punkt odniesienia”, który  
pozwala na pom inięcie uw arunkowań, w  których rozw ija się jej uczu
ciow ość, cechy tem peram entu, sposoby reagow ania na określone sy 
tuacje. W ychowanie, to jest w ypracow anie w  sobie w rażliw ości na 
praw dę i dobro (przeżyte jako wartość), jest w ynikiem  ćw iczenia  
i w yrobienia w  sobie pew nych spraw ności i cech. Mogą one ulegać 
zm ianom , rozw ojowi w  zależności od okoliczności. Tym, co nie pod
lega zm ienności, jest w arstw a osobowa, która stanow i podstaw ę is t
nienia człowieka. „Struktura osobow a w yznacza pew ien obszar m ożli
w ej zmienności, w  obrębie którego może się «zależnie Od okoliczności»  
rozw ijać jej realne ob licze” 19.

Udział zatem czynnika psychologicznego w  zrozum ieniu zjawiska  
„w czucia” sprowadza się do sprecyzow ania warunków, w  których żyje  
i w ychow uje się osoba. Sposoby, w  jakich dany człow iek daje się po
znać i zrozumieć, a także jego uczuciowość, ,są w spólne dla pew nego  
środowiska osób. Zjaw isko „w czucia” prowadzi natom iast do poznania  
w  konkretnym  człow ieku tego, co nie podlega zm ienności, to znaczy  
jego w arstw y osobowej.

2.2. D ośw iadczenie drugiego „ja” 
jako podstawa w spółodezuw ania

Edyta Stein w prowadziła zagadnienie „w czucia” jako podstaw ę do
św iadczenia drugiej osoby. W czucie jest „św iadom ością dośw iadcza
jącą, w  której dochodzi do prezentow ania się nam  cudzych osób” 20,

17 Tamże,  88.
18 Tamże,  117.
19 Tamże,  143.
20 Tamże,  126.



Św iadom ość odbiera poznaną na drodze doświadczenia jedność innego  
człow ieka. D rugie „ja” zaczyna w  ten  sposób „istnieć” w  naszym , życiu  
duchowym .

Efektem  w czucia jest w spółodczuw anie dw óch osób, które w cześniej 
pozostaw ały w zględem  sieb ie  niezrozum iałe. Poznane przeze m nie istot
ne cechy innej osoby n ie  są jednak tylko jednością p sych iczną ,. w y 
nikającą z uczuć, lecz duchow ą. Ze w zględu na fakt, że je sobię 
uśw iadam iam  i czynię przedm iotem  m yśli, stają się one w olne od  
czynników  em ocjonalnych. Istn ieje zatem  b lisk i zw iązek pom iędzy  
mną  jako podm iotem  duchow ym ,  a uśw iadom ionym  „ja” drugiego  
człow ieka. Związek ten zachodzi jednak na gruncie m oich m yśli, w spół
odczuw anie dotyczy obiektyw nych w artości, które następnie odnoszę 
do drugiej osoby. W ten sposób m ogę odczuw ać wraz z nią przyjaźń, 
m iłość, koleżeństw o. Tak w ięc przyjaźń jako taka jest przedm iotem  
naszej refleksji, przeżyć, gdy jest przeżyw ana jako pew na w artość  
oraz gdy jest przez nas zaakceptow ana. W ten sposób m ożem y także  
ujm ow ać w łasności innych ludzi, ich zalety oraz wady. M ożemy także  
dokonyw ać porów nań i ocen na podstaw ie danej nam w iedzy o innych  
osobach. Pow staje tu  zatem  zależność sam ooceny od poznania drugiego  
„ja”. Inna osoba jest szansą dla m o jeg o . w ew nętrznego rozwoju, sta 
now i podstaw ę sam ooceny i samopoznania.

Edyta Stein, której koncepcja antropologiczna została u kształtow a
na w  szkole fenom enologicznej, podjęła zagadnienie w ięzi przyjaźni 
w  perspektyw ie wartości. Osoba i jej cechy są dostępne naszej  św ia 
dom ości, uw nętrznione dzięki zjaw isku „wczucia”. Punktem  w yjścia  
jest natom iast dośw iadczenie drugiego „ja”.

3. ZJAW ISKO PRZYJAŹNI 
W KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ KONCEPCJI CZŁOWIEKA. .., 

PRÓBA PORÓW NANIA
K lasyczna koncepcja człow ieka, reprezentow ana przez m yśl A rysto

telesa, w prow adziła istotny zw iązek, jaki zachodzi pom iędzy naturą 
ludzką a rozumnością. F ilozof na pierw szy plan sw ojej etyki w ysunął 
sprawność m ądrości. K ształtuje ona pozostałe uspraw nienia człow ieka, 
zw iązane z jego życiem  m oralnym . Zdaniem A rystotelesa, n ie  można  
m ów ić o pełnym  rozwoju innych cnót, takich  jak spraw iedliw ość, 
um iarkowanie, przyjaźń, bez uw zględnienia roli in telektu , uspraw nio
n ego w  mądrości.

Przyjaźń jest konsekw encją w ychow ania, (dojrzałości osób, w ym aga  
czasu i zaufania, przez co pow inna być chroniona spraw nością rozu
mu. !W fen  jedynie sposób m oże ona stać się m iłością w zajem ną  
i  trw ałą. Opisując zjaw isko przyjaźni, A rystoteles uw zględnił rolę  
uczuć podlegających w ychow aniu. U czucia n ie  biorą jednak, jego zda
niem , udziału w  procesie poznania osób i utrw alania w ięzi przyjaźni. 
Ostatecznie w yboru w  przyjaźni dokonuje osoba dzięki roztropności 
i ukształtow anej w oli, kierującej się w p ierw  na dobro przyjaciela.

W spółczesna koncepcja człow ieka akcentuje udział czynnika uczu
ciow ego w  procesie kształtow ania się przyjaźni. Zagadnienie „w czucia”, 
przedstaw ione przez Edytę Stein, jest podstaw ą dla dośw iadczenia  
drugiego podmiotu. D ośw iadczenie to  dokonuje się  niezależnie od pro
cesu  w ychow ania, w ym agającego w ielu  prób i czasu.

Przyjaźń rozpatrywana jest już jako pew na w artość, której przysłu
guje is tn ien ie  w  św iadom ości człow ieka. Będąc przedm iotem  refleksji,



pozostaje w  ścisłym  zw iązku z innym i w artościam i, a m ianow icie  
z prawdom ównością, spraw iedliw ością, m iłością.

Koncepcja podm iotu w  fenom enologii zm ieniła zasadniczo problem a
tykę etyczną. W związku z tym  teoria w ychow ania sprowadzona zo
stała do analizy przeżyw ania w artości istotnych dla człow ieka. Wśród 
nich w ażne m iejsce zajm uje przyjaźń. K ierując się w  naszym  życiu  
życzliw ością w obec innych ludzi, poznaję now e aspekty rzeczyw istości. 
D rugi człow iek jest tym , kto uśw iadam ia m i moją indyw idualność, 
a zarazem poprzez w spółodczuw anie, nasze podobieństwo.

ZAKOŃCZENIE
Z estaw ienie ze sobą dw óch różniących się koncepcji człow ieka jako 

podm iotu przyjaźni pozw oliło na poznanie zw iązków  pom iędzy czyn
nikam i, tw orzącym i przyjaźń od w ewnątrz.

A rystoteles w skazał na decydującą rolę czynnika intelektualnego, 
który jest w arunkiem  stałości, zaufania, a przede w szystkim  trafnego  
w yboru osoby. Przyjaźń domaga się pełnego zaangażow ania rozumu  
i w oli, k tóre są dopełniane przez uczucia. Z punktu w idzenia w ych o
w ania pojaw ia się  w ażny postulat, aby uczucie sym patii (w spółodczu- 
w ania) przekształcić w e w zajem ną i trw ałą  m iłość, w spartą na po
znaniu drugiej osoby 21.

Edyta S tein  zaakcentow ała ro lę  przeżyć w  kom unikowaniu się  m ię
dzy sobą przyjaciół. O statecznie m otyw em  do określonego postępow a
nia dla człow ieka jest intensyw ność w ięzi uczuciow ej. Zjaw isko „w czu
cia” jest tym , co  um ożliw ia poznanie i zrozum ienie drugiego „ja”. 
Stanow i ono pom ost pom iędzy tym , oo zm ienne w  każdym  człow ieku  
(uczuciowość, tem peram ent), a tym , co nie podlega zm ienności, a więc: 
—  w arstw ą osobową.

11 Por. K. W ojtyła: Miłość i odpowiedzialność,  L ublin 1986, 85..


