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EWOKOWANE PRZEZ PRZYJAŹŃ WARTOŚCI W PERSPEKTYWIE 

WSPÓŁCZESNEJ KULTURY 

Wprowadzenie 

W dobie współczesnej globalizacji i próby zacierania indywidualności człowiek żyje 
w natychmiastowości, która coraz bardziej odbiera jemu czas, spokój, refleksję oraz możli-
wość budowania trwałych relacji. Zbliżenie się do drugiej osoby wymaga od niego nie tylko 
dobrego zagospodarowania swoją własną czasoprzestrzenią, której wciąż jemu brakuje. 
Przyjaźń domaga się od niego przede wszystkim indywidualnego spotkania, uwagi, empatii, 
wsłuchania się w opowieść drugiego. Dlatego też jeżeli dana jednostka zamierza zbudować 
trwały i wartościowy związek z drugim człowiekiem, powinna zastanowić się nad wymie-
nionymi powyżej elementami interakcji, które winna wskrzesić w sobie i nad nimi nieustan-
nie pracować.  

Przyjaźń w rozumieniu filozofów starożytnych jest skarbem bezcennym. Prawdziwą 
przyjaźń cechuje – jak poucza nas Arystoteles – jednomyślność w sprawach szlachetnych 
i sprawiedliwych oraz zgoda, która nie tylko odnosi się do sposobu życia, wspólnych zamie-
rzeń i działań, wzajemnego współżycia, któremu towarzyszy życzliwość, ale i do obustron-
nego udziału w powodzeniach i niepowodzeniach1. Cicero natomiast twierdził, iż wśród 
przyjaciół powinna mieć miejsce wspólnota rzeczy, zamiarów i pragnień bez żadnego wy-

jątku2. W De amicitia3 akcentował on także, że warunkiem powstania i trwania przyjaźni 
będzie wspólny dom, pożywienie, wspólne zajęcia i upodobania, przebywanie z sobą. 

Przyjaźń zdaniem starożytnych winna się charakteryzować stałością. Zdaniem Arpi-
naty nigdy nie wolno pogardzać swoim przyjacielem ani opuszczać go przeżywając własne 

                                                            
1 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, przekład polski: Daniela Gromska, PWN, Kraków 1956, t. 25, IX, 3, 

1165 b 4. 
2 Cicero, De officiis, przekład polski: Wiktor Kornatowski, [w:] Cicero M. T., Pisma filozoficzne, Warszawa 

1960, t. I, 17, 56. 
3 Cicero, O przyjaźni, przekład polski: W. Kornatowski, w: Marcus Tullius Cicero, Pisma filozoficzne, t. IV, 

Warszawa 1963, 26, 103-104. 
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szczęście, gdy ten z kolei znajduje się w trudnym położeniu4. Cechami prawdziwej przyjaźni 
są także bezinteresowność i wzajemność. Arpinata uważał, iż bezinteresowność umacnia 
i podbudowuje przyjaźń, natomiast destrukcyjny wpływ wywierają: pogoń za korzyścią, nie-
stałość w miłości, walka o urzędy, żądanie spełnienia nieraz niegodziwych usług czy chci-
wość bogactw5. Przedstawiciele myśli starożytnej do cech prawdziwej przyjaźni zaliczali 
także równość. Hezjod na przykład uważał, że przyjaźń powstaje tam, gdzie mamy do czy-

nienia z przeciwieństwami. W swym poemacie Prace i dnie, ukazał on walkę toczącą się 
między podobnymi i dobrymi; przeciwieństwa tworzą tu harmonię: to, co jest podobne, nie 
potrzebuje niczego od drugiego podobnego, to, co przeciwne natomiast, potrzebuje prze-
ciwnego (np. chory potrzebuje lekarza)6. 

Kultura współczesna proponuje ludziom coraz to nowe rozwiązania i pomysły zago-
spodarowania wolnego czasu. Paradoksalnie efekt ten ma raczej charakter zgubny, ponie-
waż człowiek pociągany nowościami kultury coraz szybciej zatraca swoją tożsamość i gubi 
poczucie własnej wartości, która wynika z jego przymiotów: rozumności, wolności i godno-
ści, które z kolei buduje się w oparciu o spotkanie z drugim człowiekiem. Swoistym ratun-
kiem, w tym przypadku, może okazać się ktoś bliski, komu ufamy, kogo szanujemy i w bli-
skości którego czujemy się dobrze. Nie potrzeba wówczas szczególnych wartości, które mają 
za zadanie uprzyjemniać nam życie i potwierdzać naszą tożsamość. Wartość przyjaźni może 
okazać się kluczem do innych ważnych w życiu człowieka wartości i stanowić pomost do 
dobra, prawdy i piękna. Kultura humanistyczna, nauka, podobnie jak i sztuka, w tym litera-
tura i czytelnictwo przeżywają obecnie kryzys wartości. Chaos w świecie wartości może wy-
nikać z braku indywidualnej odpowiedzialności za prawdę, dobro i piękno, które nadają 
sens życiu i są źródłem oraz celem podejmowanych działań. Przyjaciel powinien stać na 
straży wartości, dzięki którym drugi czuje się bezpieczniej w swych decyzjach i postępowa-
niu. Przyjaźń jest bowiem sama w sobie wartością, a przyjaźnienie się sprzyja powstaniu 
innych ważnych wartości. Czym zatem są wartości, które przyjaźń implikuje i w jaki sposób 
się to dokonuje? Na to pytanie spróbujmy odpowiedzieć w niniejszej pracy. 

Typy, istota i wartości przyjaźni 

W obecnej kulturze pewnym przeobrażeniom ulega relacja przyjaźni, ponieważ 
zmiany kultury mają charakter globalny. A. Giddens uważa, że świat stoi na progu nowej 
epoki, a procesy zachodzące w nim wzmacniają również zmianę obrazu przyjaźni. W dys-
kursie nauki mówi się o epoce późnej nowoczesności lub epoce ponowoczesnej. Autor pisze 
o takim komponencie przyjaźni, jak zaufanie. Tradycyjnie zaufanie w relacji przyjaźni miało 
zupełnie podstawowe znaczenie. Z biegiem czasu, co jest charakterystyczne dla nowocze-
snych działań społecznych, zaczęto wchodzić w pozbawione braku zaufania interakcje 
z osobami anonimowymi i obcymi. Dotychczas przyjaźń przyjmowała postać braterstwa, 

                                                            
4 Ibidem, 17, 64 oraz 4, 15. 
5 Ibidem, 10, 33-36. 
6 Por. Hezjod, Hezjod Prace i dnie, przekład polski: W. Steffen, Wrocław 1952.  
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a przemiany kultury i powstanie społeczeństwa globalnego zamieniły istniejące wcześniej 
zaufanie do osób w zaufanie do bezosobowych systemów abstrakcyjnych, które z natury 
swej nie mogą zapewnić wzajemności czy bliskości. Człowiek staje się coraz bardziej sa-
motny, ponieważ zaufanie do systemów ekonomicznych czy politycznych, wiedzy, eksper-
tów czy samej nauki, z psychologicznego punktu widzenia, nie przynosi takiej samej satys-
fakcji, jak zaufanie do osób7. W dobie współczesności bardziej szuka się przyjemności 
w przyjaźni, aniżeli poświęcenia i bycia pomocą w potrzebie. Rozumienie przyjaźni ulega 
dziś przeobrażeniom. Liczni badacze uważają, iż nawiązanie określonej przyjaźni, a następ-
nie funkcjonowanie w niej i ewentualne jej zakończenie jest istotnym wskaźnikiem rozwoju 
emocjonalnego, poznawczego8, a także osobowego, a zwłaszcza społecznego człowieka9. 
Przyjaźń w pewnym sensie informuje o stanie zdrowia zwłaszcza psychicznego osoby przy-
jaźniącej się10. Opisywana relacja – jak akcentuje Gasiul – należy także do wtórnych potrzeb 
i będąc motywatorem, zapewnia realizację potrzeb bardziej podstawowych, jak chociażby 
potrzeby uznania, podziwu, intymności i bliskości11. 

Przyjaźń traktować możemy jako związek uczuciowy między dwiema osobami, wyra-
żający się w bezinteresownej sympatii, gotowości niesienia pomocy, we wspólnych zainte-
resowaniach, a także wspólnym realizowaniu działań. Wartość zaś jest zawsze czymś cen-
nym, godnym podziwu, wartym uwagi i poświęcenia. W tym kontekście wpisane w przyjaźń 
wartości należą do różnych grup i typów. Mogą być one rozpatrywane od strony moralnej, 
poznawczej, witalnej, religijnej, utylitarnej i przyjemnościowej. Dlatego też jedni znawcy 
tego tematu opisują relacje pomiędzy osobami, jako przyjaźń, tj. wartość samą w sobie, 
wskazując przy tym na potrzebę zawierania wielu przyjaźni, by np. uniknąć „tłoku” wokół 
ukochanej osoby lub nie narazić się na niszczycielskie działanie zazdrości, powodowane 
tym, że przyjaciel spędza, w oczach tej osoby, miło czas z innymi ludźmi12. Argumenty za 
przyjaźnią, która może dotyczyć więcej niż dwóch osób, prezentowane są przez licznych 
autorów13. Zwracają oni uwagę na to, że często mówi się o kręgach przyjaciół, gronie czy 
grupach przyjacielskich. Między innymi M. Kozakiewicz twierdzi, że można przyjaźnić się 
serdecznie i głęboko w kręgach czterech czy pięciu osób jednocześnie, przy czym związki 
przyjaźni mogą się w takiej grupie krzyżować, bez budzenia uczuć zazdrości i wrogości14.  

M. Nedoncelle jako jeden z przedstawicieli filozofii personalistycznej rozumie pojęcie 
przyjaźni jako zadanie i traktuje on rozszerzanie tych stosunków na inne osoby, warunkując 

                                                            
7 A. Giddens, Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008. 
8 J. Gross, S. Srivastava, K. McGonigal, J. Richards, E. Butler, Optimism in close relationships: How seeingthings 

in a positive light makes them so., Journal of Personality and Social Psychology, 91 (1), 2006, s. 143–153. 
9 R. Pahl, Przyjaźń – społeczne spoiwo współczesnego społeczeństwa? w: P. Sztompka, M. Bogunia-Borow-

ska (red.), Socjologia codzienności, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, s. 160 – 180. 
10 B. Seligman, Prawdziwe szczęście, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2005. 
11 H. Gasiul, Psychologia motywacji, Niepublikowany wykład. Warszawa 2015. 
12 Por. A. L. Macginnis, Sztuka przyjaźni, Oficyna wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1993, s.59. 
13 Por. K. Pirecki, Koleżeństwo i przyjaźń w środowisku wojskowym, Warszawa 1994, s. 15. 
14 M. Kozakiewicz, O miłości prawie wszystko, Warszawa 1962, s.144, [w:] Koleżeństwo i przyjaźń w środowisku 

wojskowym, K. Pirecki, op. cit., s. 15. 
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tym samym osiągnięcie celu, którym jest zdobycie kolejnego przyjaciela15. Jeszcze inni 
uznają przyjaźnie przeżywane w diadzie za jedynie słuszne i właściwe.  

Jednoznaczne stanowisko w tej kwestii zajął L. Niebrzydowski, który stwierdził, iż jeśli 
komuś udałoby się mieć kilku przyjaciół jednocześnie, to należy sądzić, że i tak jeden z nich 
będzie bardziej preferowany od innych. Preferencja ta pozostaje w ścisłym związku z waż-
nością lub centralnym położeniem potrzeby, jaką dany partner zaspokaja. Rodzaj tej domi-
nującej potrzeby może być różny w okresach życia i dlatego można mieć wielu przyjaciół 
w różnych okresach życia, lecz nie można mieć ich jednocześnie16. Podobnie sądzi V. Albi-
setti, pisząc, iż niewiele osób w ciągu całego swojego życia można darzyć przyjaźnią. Osoba, 
która zaś mówi, że ma wielu przyjaciół, według niego, w rzeczywistości nie ma żadnego17. 

Przekaz wartości, dokonujący się w obrębie przyjaźni, ma znaczenie z punktu widzenia 
wychowawczego. P. Wright18 przyjmuje trzy grupy wartości, których oczekujemy ze strony 
przyjaciela. Są nimi wartości stymulujące rozwój intelektu, wyobrażeń i zainteresowań. 
Istotne jest tu poszerzenie kręgu wiedzy i rozbudzenie nowych interesujących oraz warto-
ściowych idei, dzięki którym partner staje się bogatszy duchowo. Występujące w przyjaźni 
wartości utylitarne odnoszą się do stopnia, w jakim dana jednostka widzi partnera jako 
osobę chętną do współpracy i pomocy oraz gotową do poświęcenia swojego czasu i posia-
danych zdolności po to, aby pomóc przyjacielowi w realizacji jego planów i dążeń życiowych 
oraz ułatwić mu zaspokojenie jego potrzeb życiowych. Wartości zaś wzmacniające „własne 
ja” stają się także udziałem przyjaźniących się osób. Wartości te dodają im odwagi i usuwają 
różne zagrożenia. Pomagają one osiągać większe zadowolenie i podtrzymywać naszą wyob-
raźnię o sobie jako jednostce wartej poświęcenia uwagi i zachodu. Przedstawione powyżej 
wartości – przypisywane przyjaźni – można ująć w sposób bardziej przejrzysty następująco: 

Rysunek 1. Oczekiwane i spodziewane ze strony przyjaciela wartości 

 
Źródło: opracowanie własne. 

                                                            
15 J. Tischner, Słowo wstępne [w:] M. Nedoncelle, Wartość miłości i przyjaźni, Wydawnictwo M, Kraków 1993, 

s.7. 
16 L. Niebrzydowski, E. Płaszczyński, Przyjaźń i otwartość w stosunkach międzyludzkich, PWN, Warszawa 1989, 

s.40. 
17 V. Albisetti, Być przyjacielem czy mieć przyjaciela? Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999, s.88. 
18 P. Wright, Need similarity, need complementarity and the place of personality in interpersonal attraction, 

“Journal of Experimental in Personality” 1969, no 3, [w:] Przyjaźń i otwartość w stosunkach międzyludzkich, 
L. Niebrzydowski, E. Płaszczyński, op. cit., s.34-35.  
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Powyższe wartości przedstawione przez kanadyjskiego psychologa J. La Gaipa zostały 
powiązane z oczekiwaniem ich od strony przyjaciela19. Autor ten stwierdza m.in., że od 
przyjaciela oczekuje się bardzo wielu wartości, spośród których najważniejsze to: uznanie 
i szacunek, autentyczny sposób bycia, pomoc i poparcie, podobieństwo postaw, podziw dla 
charakteru i osiągnięć, otwartość – ujawnienie siebie, empatyczne zrozumienie. Zarówno 
P. Wrighta, jak i u J. La Gaipa są zdania, że pełnią one rolę bądź to czynników warunkują-
cych powstanie związku przyjacielskiego, bądź też decydują o jego trwałości i obecnej tu 
wzajemności20. 

Wniosek, iż w relacjach przyjacielskich i koleżeńskich występują na ogół zależności 
bezpośrednie i wpływy pozytywne, odnajdujemy w pracy K. Pireckiego21. Koresponduje 
ono ze stwierdzeniem F. Alberoniego, który jest zadania, że: „Doświadczenie przyjaciela jest 
tym jedynym, które możemy spożytkować. Przeżycia innych ludzi nie służą nam w ogólno-
ści do niczego. Nie możemy z nich skorzystać, są nam obce. Nawet dzieciom przychodzi 
z trudem korzystanie z doświadczeń rodziców. Ci, którzy wypróbowali osobiście pewne sy-
tuacje, chcieliby, zwłaszcza osobom kochanym, przekazać to, czego się nauczyli”22.  

Ten sam autor uważa również, iż przyjaciel to ten, kto wyczuwa w nas i wydobywa na 
jaw to, co mamy najlepszego, to, co w nas najbardziej ludzkie, osobiste, szczere, wolne od 
zawiści. Dlatego też ten etyczny składnik przyjaźni stanowi uzasadnienie dla powiedzenia: 

Powiedz z kim się zadajesz, a powiem ci, kim jesteś. Przyjaciel tworzy wierne odbicie moral-
ności człowieka. Ukazuje on jego prawość i stałość, a także umiłowanie rozumu, zdolności 
twórcze, a nawet tolerancję23. Można powiedzieć, że przyjaciel będąc równym z drugim – 
podobnym do siebie – często uznaje te same wartości i uczy się od drugiego działać i pra-
gnąć. 

W odniesieniu do krzewienia wartości w przyjaźni L. Niebrzydowski uważa je jako 
przybliżanie się do wzoru osobowego. Jego zdaniem dzięki bezpośredniemu i pośredniemu 
porównywaniu się z różnymi osobami, a szczególnie z przyjaciółmi, jednostka coraz częściej 
stawia sobie pytania: „czy i na ile ja mogę zbliżyć się do najbardziej cenionej przez siebie 
postaci?” lub „czy mogę to osiągnąć już dzisiaj, czy też dopiero w przyszłości?”.  

Dla poparcia swojej tezy badacz ten porównuje dziecko, które wcielając się w pewną 
rolę, uczy się wykonywania nowych i coraz trudniejszych zadań z drugą osobą dorastającą, 
która także zaopatrzona jest w swój ideał. Według niego jest ona w stanie dokonać więcej 
niż mogłby to on sam uczynić, w przypadku nie posiadania wzoru do naśladowania. Najle-
piej, jeśli takim wzorem może być przyjaciel – rówieśnik, kolega szkolny lub inna osoba 
znacząca w życiu dziecka. Wartość wychowawcza wzorów osobowych jest olbrzymia, gdyż 

                                                            
19 La Gaipa J., Testing Multidemensional Approach to Friendschip, [w:] Theory and practice in intrepersonal  

attraction, ed. by S. Duck, London 1978, [w:] Przyjaźń i otwartość w stosunkach międzyludzkich,  
L. Niebrzydowski, E. Płaszczyński, op. cit., s.35. 

20 L. Niebrzydowski, E. Płaszczyński, op. cit.,s.35. 
21 K. Pirecki, Koleżeństwo i przyjaźń w środowisku wojskowym, op. cit., s.6. 
22 F. Alberoni, O przyjaźni, Instytut Kultury, Warszawa 1994, s.30 i 31. 
23 Ibidem, s.46. 
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dzięki porównaniu siebie i swoich osiągnięć z posiadanym wzorem jednostka poznaje wła-
sne dodatnie i ujemne strony, dostrzega sukcesy i niepowodzenia, zarówno w nauce, zaba-
wie, jak i w sporcie24. 

Podobną zależność utożsamiania się z osobą przyjaciela zauważył socjolog: S. Kowal-
ski25 twierdząc, iż identyfikując się z przyjacielem, człowiek reaguje na wartości, normy 
i wzory przez niego reprezentowane, poprzez co wchodzi w jego system myślenia. Spostrze-
żenie to dobrze koresponduje ze słowami św. Augustyna, który tak mówił o wspólnocie z in-
nymi przyjaciółmi: „Czasem spieraliśmy się z sobą bez nienawiści, tak, jakby się człowiek 
mógł sam z sobą spierać, a te bardzo rzadkie spory były tylko przyprawą dla panującej mię-
dzy nami niemal zawsze zgody. Uczyliśmy jedni drugich, uczyliśmy się jedni od drugich”26. 
Z kolei M. Nowak rozumie związek przyjacielski jako sposobność do rozwoju siebie będąc 
przekonanym o tym, iż w przyjaźni osoby chcą coś razem osiągnąć, do czegoś razem dążyć. 
Albowiem to nie wzajemna adoracja, ale wzajemna stymulacja do tego, by coś razem zmie-
nić w tym świecie jest siłą scalającą dwie jednostki. Przyjaciele powinni rozumieć, że zmianę 
świata zaczyna się od siebie. I dlatego przyjaźń zobowiązuje do nastawienia na rozwój, do 
dążenia ku doskonałości. Niejako według zasady: ty mi w tym pomagasz, a ufam, że i ja 
tobie27.  

Pozostając w sferze rozważań o wartościach obecnych w przyjaźni warto przytoczyć 

fragment na ten temat zaczerpnięty z dzieła O przyjaźni F. Alberoniego28, który opisuje 
pewną sytuację. Autor odwołuje się w niej do dwóch młodych dziewczyn, które „spragnione 
tańców nie mają odwagi pójść na zabawę każda osobno. Idą razem, czują się silniejsze, bar-
dziej bezpieczne, mniej narażone. Jednakże, jeśli wybierają się razem, to nie po to, by potem 
być razem. Rozdzielają się w tańcu, każda znajdzie innego partnera. Każda dokona małego 
kroku w kierunku indywidualności”. W ten sposób uzmysławia on, iż spotkanie z przyjacie-
lem przynosi zawsze odkrycie własnej odmienności i jedyności, a tym samym własnej sa-
motności i indywidualnego ryzyka. Przyjaźń przynosi także uspokojenie, gdyż przyjaciel jest 
z nami. Złączeni przyjaciele podejmują sprawy najbardziej niebezpieczne, są jak dwaj my-
śliwi lub dwaj wojownicy: pomagają sobie, ale każdy musi podążać inną drogą, stawić czoła 
swoim własnym przeciwnikom29. 

Z powyższego opisu można także wnioskować o kruchości i ubogim rozwoju czło-
wieka, który pozostaje sam. Trudno bowiem jest wzrastać, a przez to dojrzewać kiedy czło-
wiek nie ma drugiej osoby obok siebie. Trudno również wtedy wyrobić w sobie krytyczne 
i właściwe spojrzenie na samego siebie, gdyż potrzebna jest zawsze druga osoba, która zadaje 
pytania, krytykuje, prowokuje do dyskusji. Bez drugiego człowieka Nie może on także wy-
zwolić się samemu m.in. z własnych słabości, gdyż Uwierzyć i zrobić to samemu – jest tylko 

                                                            
24 Por. L. Niebrzydowski, Przyjaźń i koleżeństwo młodzieży dorastającej, Łódź 1983, s.63. 
25 S. Kowalski, Socjologia wychowania w zarysie, Warszawa 1979, s.314-315, [w:] Koleżeństwo i przyjaźń w śro-

dowisku wojskowym, K. Pirecki, op. cit., s.18 i 19. 
26 Augustyn, Wyznania, PAX, Warszawa 1992, [w:] Przyjaźń i wierność, M. Nowak, Wyd. Akces, War-

szawa 1999, s.29. 
27 M. Nowak, Przyjaźń i wierność, Wyd. Akces, Warszawa 1999, s.56. 
28 F. Alberoni, op. cit., s.88.  
29 Ibidem, s.88. 
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iluzją. Nie zależy to bowiem od inteligencji czy wrażliwości: jest to niemożliwe. Tylko po-
moc z zewnątrz może wyzwolić własne Ja jednostki od wyobrażeń i projekcji30. A zatem 
Przyjaźń zakłada przyjęcie krytyki, poddanie się – według wspomnianego już wyżej autora 
– opinii przyjaciela. Prawdziwa przyjaźń sprzyja kształtowaniu się surowej samodyscypliny, 
ostrej, stanowczej, czasami bezlitosnej samokrytyki. Bycie przyjacielem nie jest ulgą, „miej-
scem” wyładowania emocji, lecz oznacza obnażenie się przed przyjacielem31. 

Swoistą wartością przypisywaną przyjaźni jest również zapewnienie partnerom inte-
rakcji stabilności emocjonalnej i pomocy w określeniu, w jakim stosunku pozostają oni 
w relacjach do innych ludzi oraz czy postępują godnie. Najłatwiej da to się zauważyć w okre-
sach napięcia i kryzysu32. 

Jako jedną z przyczyn, dla których wysoko cenimy sobie przyjaciół, jest ich wkład 
w naszą samoocenę i nasze poczucie wartości. Przyjaciele mogą go wnosić zarówno bezpo-
średnio, jak i pośrednio: mogą nas chwalić albo mówić nam, że inni ludzie mają o nas dobrą 
opinię. Przyjaciele mogą umacniać nasze poczucie własnej wartości także innymi sposo-
bami: interesując się tym, co robimy; słuchając nas; prosząc o radę i postępując w sposób 
świadczący o tym, jaką wagę przywiązują do naszych opinii33.  

Warto w tym miejscu odnieść się w ogólnym zarysie do kwestii przyjaźni w kontekście 
globalizacji. 

Wartości w świetle współczesnej kultury 

Pod pojęciem współczesnej kultury rozumieć można szerokie spektrum znaczeń i zja-
wisk oraz ukształtowane ludzką ręką środowisko naszego życia lub dom, w którym żyje czło-
wiek. Dom interpretowany w sensie materialnym, jak również dom w znaczeniu ducho-
wym, który obejmuje wymiar intelektualny, moralny, obyczajowy, prawny, ekonomiczny. 
Kultura jest wszystkim tym, co zmierza do humanizacji człowieka i otaczającego go świata, 
co czyni i o czym marzy człowiek w kontekście własnego rozwoju i rozwoju ludzkości. 
A także wszystko to, co ułatwia ten rozwój i co staje się szkołą bogatszego człowieczeństwa.  

Analizując wartości, jakie towarzyszą przyjaźni, należy odnieść się także do samych 
wartości. Czym są wartości, jaka jest ich istota, w jaki sposób je realizować, jakie jest ich 
znaczenie dla współczesnej kultury i dla życia człowieka, co stanowi o wartościowości da-
nego przedmiotu – tego typu pytania powinniśmy postawić, podejmując rozważania na te-
mat przyjaźni, wartości i kultury. W poznawaniu świata wartości u początku należy krótko 
zarysować znaczenie triady podstawowych, tj. naczelnych wartości, mianowicie dobra, 
prawdy i piękna. Wszystkie te trzy wartości są obecne w przyjaźni, a także pełnią fundamen-
talną rolę w kulturze życia współczesnego. By móc realizować tak ważne dla życia kulturo-
wego i wspólnotowego wartości, należy znajdować się w przestrzeni wolności. Ta bowiem 
wartość uzdatnia człowieka do decyzji i czynów, które można określić mianem moralnych. 

                                                            
30 V. Albisetti, op. cit., s.37 i 38. 
31 Ibidem, s.50. 
32 S. Duck, Nasi przyjaciele, my sami, [w:] Mosty zamiast murów, red. J. Stewart, PWN, Warszawa 2000, s.393.  
33 Ibidem, s.395. 
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Powołując się na wypowiedź T. Kotarbińskiego na temat wolności, która nie jest tylko moż-
liwością wyboru, ale doświadczeniem, że mogę, potrafię coś uczynić, W. Stróżewski stwier-
dza, iż rozkwita ona (wolność) tylko w świetle rozumu, rozum zaś w atmosferze wolności34. 
Dobroć, która paralelnie do wolności, wymaga wyjścia z siebie, gotowości pomocy, dzielno-
ści, nie poddawania się instynktom, tłumienia wybuchów gniewu – jest materią, do której 
stosunek stwarza warunki pojawienia się wartości. Dążymy do szczęścia, bo jest ono do-
brem, nie odwrotnie. Dobro jawi się jako „dobro dla” pełniąc funkcję kierowniczą, nie po-
trzebując przy tym uzasadnienia35. Naczelna z triady podstawowych wartości: prawda, 
w opinii Stróżewskiego, decyduje o innych wartościach, czy są prawdziwe (wiąże się to 
z wiedzą i rozumem). Podmiot poznający musi być otwarty, chcący dotrzeć do prawdy 
o rzeczy, by odsłoniła to czym jest. Przytoczona przez Stróżewskiego myśl Arystotelesa 
o prawdzie głosi, iż jest to, co jest, nie zachodzi to, czego nie ma. Sąd jest prawdziwy, jeżeli 
stan rzeczy przez niego określany zachodzi niezależnie od istnienia sądu – równość między 
myślą a rzeczą. Niebezpieczeństwa czyhające na prawdę to pycha: „ja wiem lepiej” i lenistwo: 
„nie chce mi się wysilać”, niewierność i przyjmowanie aksjomatów bez uzasadnienia i sto-
sowanie ich w rzeczywistości36. Ostatnia z triady naczelnych wartości: piękno jest wartością 
samą w sobie (nie jest ono „dla”), w której inne wartości partykularne stają się uniwersal-
nymi. Mogą być dzieła sztuki, które z biegiem czasu tracą swą wartość. Piękno może nadać 
ponadkulturowy wymiar wartościom moralnym: bohaterstwu, sprawiedliwości, miłości 
(np. patriotyzm Kościuszki). Każde piękno odsyła do idei piękna, która choć ucieleśniona 
nie wyczerpuje się w niej. Można powiedzieć, iż być pięknym to być doskonałym moralnie37. 
Wypunktowane zostały na rysunku znajdującym się poniżej najważniejsze cechy wartości 
triady: 
  

                                                            
34 Por. W. Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków 1992, rozdział IV. 
35 Por. Ibidem, rozdział V i VIII. 
36 Por. Ibidem, rozdział VI. 
37 Por. Ibidem, rozdział VIII. 
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Rysunek 3. Charakterystyka triady wartości według W. Stróżewskiego 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W perspektywie definiowania wartości prawdy, dobra i piękna, zawartych na powyż-

szym rysunku warto przytoczyć kilka myśli z dzieła Istnienie i wartość W. Stróżewskiego. 
„Wartość” jest ogólnym terminem, którego desygnatami są niezwykle różnorodne wartości, 
określane takimi nazwami, jak np. dobro, użyteczność, efektywność, piękno, tragiczność, 
wdzięk, szlachetność, trafność, prawdziwość, pewność (wiele z tych wartości jest przedmio-
tem istniejących od dawna dyscyplin, jak etyka, estetyka, teoria poznania, metodologia 
nauk, prakseologia). Sprowadzenie wartości do wspólnego mianownika pod jakimś wzglę-
dem, traktowanie ich łącznie nie jest możliwe, gdyż rozbieżności między poszczególnymi 
rodzajami czy „rodzinami” wartości są zbyt duże38. Dokonując hierarchizacji wartości, cy-
towany już wcześniej autor: W. Stróżewski powołuje się na myśl Arystotelesa, wedle której 
wartość działań należy odróżnić od wartości celów, przypisując tym ostatnim wyższość nad 
pierwszymi – absolutne wartości mają pierwszeństwo przed tymi, które mogą stanowić 
środki do innych. Wartości grupowane są najczęściej następująco: 1. witalne (w tym warto-
ści ekonomiczne i częściowo techniczne), 2. kulturowe (z wartościami estetycznymi, po-
znawczymi), 3. moralne, 4. religijne. Problem obowiązywalności wartości związany na 
gruncie językowym z oceną (lub sądem wartościującym) i normą został przez tegoż filozofa 

                                                            
38 W. Stróżewski, Istnienie i wartość, „Znak”, Kraków 1981, s. 22. 
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- to równość między myśla a rzeczą; 
- zagrożona jest pychą ("ja wiem lepiej") i lenistwem 

("nie chce mi się wysilać"); 
- wiąże się z wiedzą i rozumem; 

- decyduje o innych wartościach, czy są prawdziwe.

DOBRO [DOBROĆ]
- wymaga wyjścia z siebie i gotowości pomocy;

- będąc szczęściem, staje się celem naszych dążeń;
- jawi się jako "dobro dla".

PIĘKNO

- jest wartością samą w sobie;
- nadaje ponadkulturowy wymiar wartościom moralnym;

- odsyła do idei piękna.
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podniesiony jako sprawa o wielkiej doniosłości praktycznej. Wartości, posiadając szcze-
gólną atrakcyjność, zawierając w sobie taki moment, który wyklucza możliwość obojętnego 
wobec nich zachowania, domagają się realizacji (naturalnie w różnym stopniu). Najwyższe 
i najbardziej aktywne wartości występują z taką imperatywnością, że konieczność ich reali-
zacji narzuca się w sposób nie budzący wątpliwości, niekiedy nawet pod groźbą natychmia-
stowego wystąpienia wartości negatywnych na miejsce tych, których realizacji byśmy zanie-
chali i uchylili się od obowiązku spełnienia zawartego w nich żądania39.  

W świetle podjętego tematu rozumieć należy wspomnianą wcześniej konieczność 
podjęcia danych wartości, jako także występującą w przyjaźni i kulturze. Jeżeli bowiem z ja-
kichś przyczyn pewne wartości, typu: szacunek, uczciwość, pomoc, prawda zostaną zarzu-
cone, może to wiązać się z kresem przyjaźni. Podobnie rzecz ma się w kulturze. W przy-
padku zaniedbania wartości: wolności, porządku moralnego, prawdy lub sprzeniewierzeniu 
się im, narażamy tym samym na degradację kultury danej społeczności, społeczeństwa lub 
narodu. 

Zagadnienie realizacji wartości dobrze oddaje fragment tekstu: „Realizacja wartości 
dokonywać się może na różne sposoby. Inaczej – dla przykładu – konstytuuje się wartość 
artystyczna, inaczej estetyczna, inaczej wreszcie moralna. Ta ostatnia, jeśli nie jest człowie-
kowi dana, jako przyrodzona czy, być może, nadprzyrodzony dar, musi zostać wypraco-
wana, podobnie, choć w zupełnie inny sposób, jak wypracowane są na przykład wartości 
ekonomiczne lub artystyczne. Ale w obu przypadkach: zarówno gdy chodzi o konstytucję, 
jak i wypracowanie, niezbędne jest odkrycie i zrozumienie sensu wartości, w tym: jej jako-
ściowej istoty i jej celu. (...) Zaczynamy zazwyczaj od siebie samych albo od rzeczy nam naj-
bliższych. Chodzi o wartości, o które pragniemy wzbogacić samych siebie lub coś, co stać 
się ma wartościowe dla nas. Chcąc jednak osiągnąć stan aksjologicznie bogatszy, nie mo-
żemy nie liczyć się z innymi ludźmi i innymi rzeczami. W przypadku wartości moralnych 
moment odniesienia ku komuś innemu, ku drugiej osobie, należy do samej istoty tych war-
tości. (...) Budowanie nowego, wartościowszego stanu rzeczy wymaga wzięcia pod uwagę 
wartości całego układu, w którym ów stan rzeczy się znajduje i z którym powinien pozosta-
wać w aksjologicznej zgodzie, jeśli sam ma być istotnie wartościowy. Dotyczy to znów 
w pierwszym rzędzie wartości moralnych (nie wolno dążyć do własnego dobra kosztem do-
bra innych), ale odnosi się również do innych rodzajów wartości”40. W treści tej możemy 
doszukać się ważnej przesłanki o warunku wspólnotowego dochodzenia do wartości. Nie 
tyle bowiem w pojedynkę, co wraz z innymi ludźmi możliwe jest dotarcie do wartości takich, 
jak: prawda, szczęście, zdrowie, pożytek. Przyjaźń w przestrzeni życia kulturowego zdaje się 
być doskonałym miejscem dla tak pojmowanej „drogi” osiągania wartości. 

Nieco odmienne podejście do kwestii wartości prezentuje R. Ingarden. Wartości są wg 
niego „konkretne” (jako pewne dobory momentów indywidualnych, dzięki którym coś jest 
wartościowe) lub wartości czegoś, które należy odróżnić od idei wartości. Wśród wartości 
autor wyróżnia także wartości witalne (spokrewnione są tu blisko wartości użytecznościowe 

                                                            
39 Ibidem, s. 26-28. 
40 Ibidem, s. 77. 
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– utylitarne i przyjemnościowe); kulturowe (w szczególności poznawcze, estetyczne, so-
cjalne-obyczajowe); i moralne. Wartości wyżej wymienione krzyżują się z podziałem na 
wartości pozytywne i negatywne, z tym , że te ostatnie nie są wyłącznie brakami odpowied-
nich wartości pozytywnych. Właściwe kryterium rozróżniania wartości winno jednak, zda-
niem Ingardena, polegać na dokładnym, intuicyjnym uchwyceniu pierwotnej jakości danej 
wartości, czego nie należy mieszać ani z jej formą, ani z warunkami jej pojawienia się, ani 
wreszcie z zachowaniami odbiorcy lub twórcy wartości41. W każdej wartości wyróżnić także 
można formę, materię i sposób istnienia. Jest ona czymś formalnie swoistym, czymś nadbu-
dowującym się na przedmiocie, którego jest wartością, czymś wyrastającym z jego istoty 
i determinowanym jego własnościami, równocześnie nadaje temu przedmiotowi szczególne 
„znaczenie” (significance) i „godność” (dignitas). Formalnie i egzystencjalnie jest niesamo-
dzielna i pochodna wobec przedmiotu, ale też wynosi go jednocześnie w bycie ponad wszel-
kie przedmioty wartości pozbawione. Materia natomiast utożsamia się z jakością wartości, 
choć najważniejsze w wartości jest jej wartościowość, czyli obiektywna wysokość, jej pozy-
tywność lub negatywność42. 

A zatem przyjaźń pojawiająca się w realiach współczesnego życia jest wartością, która 
zgodnie z powyższym podejściem wznosi się ponad inne relacje i społeczne formacje, któ-
rym owej wartościowości brak. Winna się zatem nam przyjaźń jawić jako cel naszych dążeń, 
a chęć zawiązywania bliskich relacji z innymi należałoby traktować jako pewien sposób na 
osiąganie wartości. Przyjaźń staje się wówczas „sprzymierzeńcem” w realizowaniu wartości, 
należących do tzw. kultury wysokiej człowieka. 

Przyjaźń i jej społeczne implikacje 

Według V. Albisettiego, twórcy psychoterapii personalistycznej, relacje przyjacielskie 
zawiązane są z wysiłkiem polegającym na osiąganiu przez przyjaźniące się osoby „umiejęt-
ności życia w przyjaźni; bycie przygotowanym do stworzenia przyjaźni; bycie przyjacielem. 
To wszystko powoduje głębokie zmiany w osobowości. Podobna zmiana nie przychodzi 
szybko, łatwo, bezboleśnie. Nie wystarczy jedynie dobra wola, czy świadomość własnych 
słabości”43. Podobne przesłanie zawiera inny fragment tego autora, który jest zdania, że 
„Inni są mi nieodzowni, bo poprzez nich mogę nadać znaczenie moim pragnieniom, ambi-
cjom, wymysłom – i ponownie je określić. Zatem inni są motywem rozwoju, świadomości, 
dojrzałości. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy przeżywa się innych jako osoby, jako jed-
nostki godne, jako istoty nietykalne, święte. Tylko w ten sposób traktując innych mogę zabić 
moje Ja egoistyczne, narcystyczne, neurotyczne, perwersyjne, zaborcze, skłonne do in-
tryg”44.  

                                                            
41 R. Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, [w:] Studia z estetyki, R. Ingarden, Warszawa 1970, t. III,  

s. 221-225, [w:] W. Stróżewski, 103. 
42 R. Ingarden, Czego nie wiemy..., op. cit., s. 234 i n., [w:] Istnienie i..., op. cit., s. 104. 
43 V. Albisetti, op. cit., s.23. 
44 Ibidem, s.56. 
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Przyjaźń zatem, nie tylko pomaga w wydobyciu szczególnych, niepowtarzalnych cech 
osoby, ale także służy wyeliminowaniu narośli, osadu, które skrywają jej prawdziwą na-
turę45. Zacytowane powyżej fragmenty oddają, jak się może wydawać, prawdę o możliwo-
ściach budowania w sobie wartości kultury w kontakcie z przyjacielem. Diada ta wyzwala 
w człowieku chęci do pracy nad sobą, by upodabniać się do szlachetnego i godnego part-
nera. W poniższym rysunku zawarta jest istota owej zależności: 

Rysunek 2. Wzajemne oddziaływania osób w przyjaźni 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W odniesieniu do powyższego graficznego ujęcia roli przyjaciela można powiedzieć 
o dwóch kryteriach jakości życia ludzkiego. T. Tomaszewski wymienia pięć najważniej-
szych: bogactwo przeżyć, poziom świadomości, poziom aktywności, twórczość i współu-
czestnictwo w życiu społecznym46. Z pośród nich K. Pirecki wiąże z koleżeństwem i przy-

                                                            
45 Ibidem, s.96. 
46 T. Tomaszewski, Ślady i wzorce, Warszawa 1984, s.203, [w:] Koleżeństwo i przyjaźń w środowisku wojskowym, 

K. Pirecki, op. cit., s.7. 

OBECNOŚĆ 
PRZYJACIELA 
POWODUJE:

Motywowanie 
rozwoju, 

świadomości 
i dojrzałości

Nadanie 
znaczenia 

pragnieniom 
i ambicjom

Elimonowanie 
osadu, który 

skrywa 
prawdziwą 

naturę 
człowieka

Wydobycie 
niepowtarzalny

ch cech 
osobowych

Wyzwalanie się 
ze skłonności 

perwersyjnych 
i skłonności 

do intryg

Rezygnację 
z własnego Ja -
egoistycznego, 
narcystycznego

Możliwość 
przeżywania 
innych jako 
osoby święte 

i godne



Ewokowane przez przyjaźń wartości w perspektywie współczesnej kultury  71 

jaźnią bogactwo przeżyć i współuczestniczenie w życiu społecznym. Autor podkreśla, iż czy-
nią one życie człowieka jakościowo lepszym47. Można także wyłonić wartości dwóch kate-
gorii aktywności życiowej człowieka. Wartości wnoszone dzięki przyjaźni w życie człowieka 
to także: kształtowanie życia osoby przyjaciela, jej postaw, stosunków z innymi ludźmi. 
Przyjaźń bowiem odkrywa naszą niepowtarzalność, rozwija nas, czyni nas lepszymi. Ale jest 
to przeżycie, nad którym trzeba dużo pracować, dawać znaki przyjaźni, pamiętać o niej i ją 
pielęgnować48. 

W literaturze dotyczącej analizowanej problematyki odnaleźć można stwierdzenie, iż 
w trakcie rozwoju więzi przyjacielskich partnerzy zaspokajają swoje potrzeby emocjonalne 
oraz potrzebę akceptacji i uznania, jednocześnie jednak przyjaźń zobowiązuje i stawia wy-
magania. Aby być uznanym i cenionym przez partnera, należy wykazać się określonymi ce-
chami i wartościami, sprawdzić się w trudnych sytuacjach, często rezygnować z czegoś na 
rzecz drugiego człowieka. Przyjaciel potrafi niejednokrotnie wbrew własnym interesom kie-
rować się w działaniu dobrem przyjaciela49.  

Współczesna kultura często nie pozwala człowiekowi budować trwałych związków 
z drugimi. Lęk o przyszłość, różnego rodzaju kryzysy, nieuporządkowane życie rodzinne, 
społeczne, zawodowe, a także religijne i intelektualne zniechęcają do wchodzenia w głębsze 
relacje z innymi, w tym także budowanie przyjaźni. Jest w tym także obecna obawa przed 
prawdą o nas samych i naszych wadach. Czasami wygodniej jest nie konfrontować swego 
głębokiego „ja” z rzeczywistością i prawdą. Osoba uwikłana w różne nałogi przestaje odczu-
wać potrzebę większej zażyłości z drugim człowiekiem. Zawsze pracę powinno się zaczynać 
od siebie. Porządkując swoje życie osobiste i otwierając się na przyjaźnie z ludźmi godnymi 
i szlachetnymi, sami siebie udoskonalimy w sferze moralnej, obyczajowej, a także duchowej. 
Dzięki temu także stajemy się podstawą powstawania nowego wymiaru kultury – kultury 
życia, dobra i szczęścia. Wiele bowiem radości jest w stanie dostarczyć drugi człowiek. Nie 
tyle świat materii i przedmiotów, ale drugi człowiek. 

Wartości wynikające z przyjaźni mają charakter moralny. Są tu swoistego rodzaju zo-
bowiązania moralne. M. Nowak dzieli zobowiązania moralne, istniejące w obrębie przy-

jaźni, na zobowiązania wobec samego siebie (ciągła praca nad sobą, rozwijanie w sobie po-

zytywnych wartości, zwalczanie wad, zwłaszcza egocentryzmu); zobowiązania w sferze wza-

jemnych odniesień (zobowiązania do szacunku, wierności, życzliwości, słowność, tolerancja 

dla ludzkich słabości i błędów); zobowiązania w sferze działanie (dzielenie się wzajemnie 
tym, co przyjaciele mają najlepszego – konkretna pomoc materialna, pomoc w jakiejś pracy, 

obrona przyjaciela); zobowiązania negatywne (nie być podejrzliwym, nie osądzać przyjaciela 
bezpodstawnie, nie ingerować w życie osobiste przyjaciela)50. 

  

                                                            
47 K. Pirecki, op. cit., s.7. 
48 M. Nowak, Przyjaźń i wierność, op. cit., s.25. 
49 K. Pirecki, op. cit., s.17. 
50 M. Nowak, op. cit., s.75-76. 
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Przyjaźń w kontekście wartości moralnych 

Warto pamiętać, iż przyjaźń jest nośnikiem przede wszystkim wartości moralnych. 
R. Ingarden sprecyzował m.in. warunki realizacji właśnie wartości moralnej: W realizacji 
wartości moralnej musi wziąć udział świadomy podmiot moralny, zdolny do kierowania 
swym działaniem oraz do rozpoznawania pewnych faktów, a zwłaszcza wartości. Powinien 
on dokonać się jakieś postępowanie czy zachowanie się świadomego podmiotu. Postępowa-
nie to musi dotyczyć jakichś wartości. Podmiot zaś musi czuć się odpowiedzialny za swoje 
zachowanie (człowiek nieodpowiedzialny nie może być tak naprawdę dzielny, bohaterski 
czy sprawiedliwy). Sam podmiot musi mieć swobodę decyzji i postępowania, gdzie źródłem 
decyzji i podstawą odpowiedzialności musi być sama osoba, „ja” – pojęta jako centrum całej 
organizacji psychofizycznej podmiotu51. Moralność osób jako konstytutywny filar każdej 
przyjaźni zasługuje na szczególną uwagę. Związek przyjacielski jest zawsze diadą ludzi szla-
chetnych i pięknych moralnie. Przedstawiona powyżej koncepcja dotycząca realizacji war-
tości moralnych ujęta jest w rysunku z wyszczególnieniem konkretnych kroków w aktuali-
zowaniu owej ważnej z punktu widzenia kultury i życia społecznego wartości. 

Rysunek 3. Czynniki umożliwiające realizowanie wartości moralnej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W kontekście przedstawionej w grafie treści wyjaśnijmy z jeszcze innej perspektywy 
istotę wartości – wartości, w której pojęciu mieści się nie tylko fenomen przyjaźni, ale także 

całe bogactwo kultury człowieka. W zbiorowej pracy Istnienie i poznanie wartości J. Lipiec 

                                                            
51 R. Ingarden, Z rozważań nad wartościami moralnymi, [w:] Rozprawy filozoficzne, Toruń 1969, s. 105-106, 

[w:] Istnienie i..., op. cit., s. 109. 
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nazywa wartością wszystko to, co jest wartościowe i tylko to, co jest wartościowe, podkre-
ślając jednocześnie trzy człony tego określenia: wartością jest to, co jest coś warte; to coś jest 
w pełni dookreślone w swych jakościach, sile, powszechności; i jest to naprawdę coś, co jest 
warte52. To, że wartość jest obiektywna i relacyjna, podmiotowo-przedmiotowa, dowiadu-
jemy się ze słów tegoż filozofa: „Wartość jest zawsze i wszędzie wartością czegoś dla kogoś. 
Jest więc ona szczególną własnością (lub układem własności) pewnego przedmiotu (nośnika 
wartości) dla pewnego podmiotu lub podmiotów. Tym samym jest ona obiektywna i rela-
cyjna (relacjonalna) zarazem. Obiektywna, bo przysługuje ona przedmiotowi i tylko jemu. 
Relacyjna – gdyż powstaje i realizuje się tylko w ramach danej relacji podmiotowo-przed-
miotowej, kiedy to przedmiot aktualizuje, objawia swą wartość wobec danego podmiotu, 
zaś podmiot odkrywa, przeżywa i przejmuje tę wartość dla siebie. (...) W relacji podmiot-
przedmiot, gdzie następuje odbiór wartości, pewną rolę odgrywają, rzecz oczywista, za-
równo warunki materialne, towarzyszące zachodzeniu tej relacji, jak też i komponenty kul-
turowe. Wśród tych ostatnich, szczególne miejsce zajmują postawy podmiotowe, nastawie-
nia i nawyki, wyrażające określone wzorce – zarówno standardy jak i ideały (oraz ich prze-
ciwieństwa). Wzorce owe mogą przy tym pełnić – i niejednokrotnie są w tym celu używane 
– funkcję mierników wartości, bądź odniesionych do danej dziedziny wartości, bądź zdra-
dzających ambicje uniwersalne. (...) Równocześnie podmiot spełnia aktywną, współpartner-
ską rolę w odbiorze i wyborze wartości i wreszcie z uwagi na wrażliwość wartości, wyraża-
jące poglądy na to, co mniej, bardziej lub wcale nie mieści się na skali wartości, a więc od-
niesienie do wzorców i ideałów, tworzących świadomościową (dla jednostki) i kulturową 
(dla społeczności) przestrzeń aksjologiczną”53. Wartość w opinii J. Lipca jest także formą 
dopełnienia bytowego – należąca do przedmiotu wartościowość zostaje przekazana pod-
miotowi i przynosi wraz z aktem przeniesienia wartości (tego co wartościowe) z przedmiotu 
do podmiotu określone zmiany korzystne lub niekorzystne dla podmiotu. Ważny jest tu 
moment aktualizacji, który wskazuje na to, co jest dobre (korzystne, potrzebne, pożądane, 
przyjemne, pożyteczne...), a nie na to, co mogłoby być (ale nie ma, gdyż tkwi na pozycjach 
czystej potencjalności). Wartości dopełniają byt podmiotów ludzkich takimi czynnikami, 
z których jedne przyczyniają się do umocnienia i wzbogacenia podmiotów (wartości dodat-
nie), drugie powodują ich przyśpieszoną dezintegrację i zubożenie54. 

Podsumowanie 

Wartość przyjaźni stanowi doskonałe środowisko dla rozwoju innych ważnych w ży-
ciu człowieka wartości. Ma ona charakter relacyjny i jest spotkaniem dwojga godnych siebie 
partnerów. Przyjaciele pociągają się nawzajem do dobra, doskonaląc i ubogacając tym sa-
mym samych siebie. Trwaniem w związku przyjacielskim przyczyniają się oni do budowa-
nia kultury życia, gdzie nie obcość i egoizm dominują, ale służba poświęcenie i płynąca 

                                                            
52 J. Lipiec (red.), Istnienie i poznanie wartości, „Eureka”, Kraków 1991, s. 8. 
53 Ibidem, s. 14, 15 i 17. 
54 Ibidem, s. 24 i n. 
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z tego prawdziwa radość. Przyjaźń kształtuje także cenne szczególnie dzisiaj postawy mo-
ralne – szacunek, zaufanie, godne postępowanie. Domagając się sprawiedliwości we współ-
czesnej kulturze, wystarczyłoby trwać w przyjaźni, w której pożądane z punktu widzenia 
społecznego cnoty są zawsze obecne. Przyjaźń niezależnie od momentu dziejów ma dla czło-
wieka szczególne znaczenie. Trudno bez niej wyobrazić sobie życie radosne i pełne. O przy-
jaźni myślimy w kategoriach wartości, którą pożądamy i pielęgnujemy, jeśli jesteśmy w jej 
posiadaniu. Wartość ta wydaje się być koniecznym warunkiem ludzkiego rozwoju, zarówno 
na poziomie psychicznym, jak i społecznym. W niniejszym artykule starano się zasygnali-
zować różne kwestie dotyczące przyjaźni, która obecna we współczesnym świecie jest war-
tością szczególnie cenną. Dostarcza ona bowiem wiele dobra i piękna osobom przyjaźnią-
cym się. Przyjaciele są dla siebie nawzajem dobrymi doradcami, pomocą i oparciem w chwi-
lach zarówno trudnych, jak i szczęśliwych. Pozostaje życzyć sobie obecności prawdziwego 
przyjaciela w naszym życiu. 
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Jan Czechowski 

Ewokowane przez przyjaźń wartości w perspektywie współczesnej kultury 

Współczesność nie sprzyja trwałym związkom osób. Żyjemy w pośpiechu, szukamy przyjemno-
ści, a konsumpcja nadaje stały rytm naszym działaniom i marzeniom. Przyjaźń wraz z ideałami, z któ-
rymi ona się nierozerwalnie łączy, wymaga poświęcenia i pracy nad sobą. Człowiek częstokroć woli 
podążać za tym, co łatwe i niewymagające poświęcenia. Przyjaźń buduje się na bezinteresowności, 
wzajemnym zaufaniu i podążaniu za dobrem. Piękno tej relacji wynika z poświęcania swego czasu, 
talentów, służby i ofiarnej pomocy. W ten sposób jedna ze stron, albo obie uprzytamniają sobie w in-
terakcji wiele wartości, które trudno przecenić oraz doświadczają postaci miłości, o jakiej pisano już 
w starożytności. Warto zatem zarysować to zagadnienie w odniesieniu do obecnej kultury, aby uprzy-
tomnić każdemu z nas jak jest ono ważne w życiu współczesnego człowieka. 

Słowa kluczowe: kultura, przyjaźń, wartości, moralność. 

Current in the friendship of the value - in the contemporary culture 

The present isn't supporting long-lasting associations of persons. We live in a hurry, we are 
searching for pleasure, and the consumption is granting the permanent rhythm our action and dreams. 
The friendship along with ideals with which she inseparably is uniting, requires the sacrifice and the 
work on oneself. The man more often than not prefers to follow it, what simple and not requiring 
dedications. The friendship is building a house on the disinterestedness, the mutual confidence and 
following the good. The beauty of this relation results from devoting once, talents, the service and the 
dedicated help. Whereas many values which it is hard to overrate are received from the partner of in-
teraction and is already experiencing forms of love they were writing about which in ancient times. 
It is worthwhile so directing a few reflection towards issues of the friendship and the value here of 
those present. 

Keywords: culture, friendship, values, morals. 
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