


( .. ) Czy uniwersalna j es t potrzeba pr·yjaciół? Chyba t eż nie . Że moż.na ży ć bez p rzyj aciół, to pew ne, bo znamy 
takich. ( ... ) Najbanalniej szy przypadek to ci, co przyjaciół m ieć nie mogą, bo s ą ni eznośn i i wszyscy ich unikają. 
Czc;_sl) ', choć mniej banalny przypadek, to ci, co boją si t-; mieć przyjaciół, bo boj ą s ic;_, że przyj aźn ić si ę z kimś to brać na 
siebie c ic;_żar jakiś, że przyjaciel musi domagać się od nas świadczeó, my zaś marny za wic ie obowiązków wobec 
s~unych siebie; tacy ludzie zwykli uskarżać się na niesprawiedliwość świata, choci aż sarn i są w inni temu, że trudno im 
oczek iwa ć od innych pomocy przyjacielskiej. Inni unikają przyjaźni, bo obawiają s i ę , że zmuszałaby ich ona, przez 
nadmiar mtyrnności, do otwierania sil( innemu człowiekowi bardziej, ni żby chci eli, że przyjaciel bc;_dzie nadmiernej 
O t\va rto śc i się domagał albo że będzie się starał ponad miarę nad życiem ich nadzór sprawować , narzucać w dobrej 
in tencji za wiele przyjacielskich porad, których oni nie oczekują, i obrażać s i ę, gdy s i do tych porad nie stosują. 

J eże li chcemy do drugiego człowieka stosować reguły sprawiedli\vośc i, nic możemy być z nim w przyjaźni, bo 
trzeba \Vtedy odwoływać się do ogólnych abstrakcyjnych reguł, jakich przestrzegania od każdego si ę żąda, podczas 
gdy przyjaź1\ ni c potrzebuje reguł ani warunków. (. .. ) Że ktoś jest moim przyj ac ielem - z tego nic muszę zdawać 
sprawy, tłumaczyć si((, uzasadniać. Przyjaźń z definicji zakłada wzajemność i nieobecn ość wyrachowania, nie zakłada 
zaś, powtarzam, reguł sprawiedliwości, a nawet je wyklucza. Czy znajdzie się taki, kto ma prawdziwych przyjaciół i 
oznajmi stanowczo, że w stosunkach z nimi nic sprzeniewierzył się nigdy zasadzie bezstronnośc i, nigdy nie zachował 
s i ~ tak , by przyjaciela wesprzeć i jego sprawę stronniczo, nic zaś sprawiedliwie promO\vać? Jeśli kto prawdziwie 
zasadom bezstronności zawsze się kieruje lub usiłuje się kierować, to pewnie przyjaciół rzeczyw istych nie ma.( ... ) 

Pytanie „czy przyjaźń w ogóle istnieje?" może się wydać niemądre, zauważmy jednak, że ludz ie w cale nie głupi 
odpowiadali na nie przecząco, twierdzili bowiem, że wszystkie nasze zachowania i uczucia są sterow ane pragnieniem 
władzy nad innymi ludźmi, wyzyskiwania ich na nasz użytek, przyjaźń jest wtedy jednym z ni ez liczonych sposobów 
zn iewalania drugiego człowieka. ( ... )Oświadczam, że jest to doktryna głupia, obalana codziennym doświadczeniem 
każdego z nas, tych, którzy wiedzą, czym jest przyjaźń. Odważę się przeto publicznie ujawnić to osłupiające odkrycie: 
tak, przyjaźń istnieje.( ... ) 

Owszem, są ludzie, co z różnych powodów nie są do przyjaźni zdolni, nie wiedzą nawet, czym jest; są jednak 
bardzo nieszczęśliwi, choćby przed samymi sobą utajniali. 
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Kto ma prawdziwego przyjaciela, nie potrzebuje lustra. 

pr::y s/011'ie z Malezji 

Kto przestaje być przyjacielem, ten nigdy nim nic był. 

przysluwie z Grecji 

Przyjaźń to nic tylko wspaniały prezent, lecz także ustawiczna praca. 

Ems/ Zaclwrias 

BłC(dcm jest sądzić, że przyjaciół wybieramy sobie według ich zalet 
- zalety nie mają z tym nic wspólnego. Tak naprawdę szukamy osoby, 
a nie tego, co robi bądź mówi, czy też nie robi i nie mówi 
- wystarcza nam to, że on lub on~ JEST! 

Christopher Anllllr De11.1011 

Cena 1,50 

ŚWIATŁO 

nie po drodze nam dalej 
przyjacielu 
lecz 
jeśli zechcesz 
wieczorna lampa nad stołem 

stanie się 
morską latarnią 

Anna Solecka-Bacia 


