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Priateľstvo, gr. philia sa už oddávna vo filozofii radí medzi základné 

cnosti. Podľa Aristotela je dokonca philia ako vzájomná priazeň – nositeľkou 

práva, pretože je nutnou podmienkou každého ľudského spolužitia. Philia je 

však len jeden zo štyroch výrazov, ktorými kedysi Gréci označovali vzťah lásky. 

Láska takto okrem priateľstva zahŕňa aj storgé, čiže rodinnú, prirodzenú lásku 

medzi rodičmi a deťmi a medzi partnermi navzájom; erós, teda intímnu lásku 

založenú na vzájomnej túžbe a jej najvyššiu formu – agapé, dobročinnú lásku. 

Skúmajme na chvíľu plynulé posuny týchto formálnych vymedzení v bode ich 

splynutia.    

Láska, priateľstvo či vzájomná náklonnosť k nám často prichádzajú ako 

blesk z jasného neba: stretneme niekoho, v očiach ktorého ihneď a zvláštnym 

spôsobom vyčítame určitú spriaznenosť – sú také mocné, že nám dávajú 

opodstatnený pocit, že vidíme, ak to tak možno povedať ich očami to, čomu 

skutočne veríme. Poznáme totiž mnoho vecí, disponujeme mnohými 

vedomosťami, o niektorých veciach proste „vieme“, ale zvyčajne je pre náš 

život určujúce skôr to, čomu veríme. Je v tom podstatný rozdiel. A vnímanie 

blízkosti druhého človeka – toto vzájomné priateľské nastavenie, prebieha ako 

vnímanie tepu jeho srdca: nie je dané ani našim zmyslom ani nášmu rozumu, 

môže ho zastúpiť jedine zjavenie iného druhu.  Priateľstvo je výrazom radosti 

z toho, že je medzi nami všetko založené na paradoxe: nikdy v ňom nemožno 

jednoznačne preukázať, čo doň vkladáme, čo druhému preukazujeme a čo mu 

dávame, možno ho jedine akceptovať. Veď spriaznené srdce možno 

vypozorovať jedine srdcom. A jasnosť tohto prvého záblesku otvorenia – 

a zároveň prerušenia monológu duše so sebou samou – má svoje konkrétne 

vyústenie v tom, že si vzájomne, otvorene prejavíme dôveru.  



Existuje videnie, pri ktorom môžem otvoriť oči, majúc uzamknuté srdce; 

je tiež videnie – tak typické pre našu obozretnú modernú myseľ – pri ktorom 

síce poznávame ale nemilujeme. Avšak oči srdca vidia len pod podmienkou, že 

milujú (alebo vidia jedine milujúc) a vnútorný zrak teda môže svoj predmet 

zahrnúť len tak, že sa obetuje, otupí a oslepne. Oslepne preto, aby – opäť 

paradoxne – mohol vybadať to, čo je pre zmysly absolútne tajomné 

a neviditeľné. Tak je to s každým skutočným „objektom lásky“  - to neviditeľné, 

sa ukáže len vtedy a len tým, ktorí sa dokážu vyrovnať s tým, že to nikdy 

neuvidia: „uvidieť“ teda oslepnúť môže v tomto zmysle znamenať len odpoveď 

na neviditeľnú výzvu, odpovedať obetou, otvorenosťou a akceptáciou, ktoré sú 

samé neviditeľné.  

Vzájomnosť priateľstva je priamo založená na neviditeľnosti: dôveru 

druhého človeka vo mňa môžem vnímať len vďaka mojej vlastnej dôvere, jeho 

lojálnosť len vďaka vlastnej lojálnosti – teda vnímať znamená zbaviť sa moci 

nad dôverou a lojalitou. Dôvera – tak ako viera – nie je náhradou, oslabenou 

formou pozorovania či vnímania, ale otvorením sa voči tomu, čo je neviditeľné. 

Nie je dôsledkom absencie jasného videnia, ale naopak, jeho nadbytkom, jeho 

posilnením a špecifickým ľudským zvŕšením: Ako hovorí v spise De fide rerum 

quae non videtur (O viere v to, čo je neviditeľné) sv. Augustín: „Tam, kde 

neprenikne ani zrak tvojho tela ani zrak tvojej mysle, tam sa oprieš o dôveru. 

Rysy svojho priateľa rozpoznáš vlastnými zmyslami; svoju vlastnú vieru 

potvrdzuješ vlastným svedomím; ale dôveru svojho priateľa si môžeš zamilovať 

len vtedy, keď v sebe nájdeš opätovanú dôveru, ktorá ti umožní uveriť 

a dôverovať tomu, čo v ňom nevidíš “.  

Čo teda milujem, keď milujem (manželku, dieťa, priateľa)? Milujem azda 

ich alebo to, čo vlastnia a čo mi dávajú? Ak ich milujem z nejakého dôvodu, 

milujem skutočne ich? Veď predsa všetky moje vlastnosti – aj tie prirodzené – 

ktoré vlastním odkedy som sám sebou, sú zapožičané, hoci mi patria, nie sú 



mnou. Môžem ich nadobudnúť a potom o ne prísť, ale vďaka tejto strate ešte 

neprestávam byť.  

Vždy keď hľadím na svojho priateľa, prebúdzam v sebe citlivosť, ktorú 

možno prirovnať k ontologickému porozumeniu tajomstva bytia – vo vzájomnej 

výmene pohľadov predsa nekontemplujeme žiadnu „vec“ či podstatu ukrytú pod 

povrchom jej vonkajších prejavov, ale vidíme to, čo je zraku za fasádou vecnej 

stránky sveta vlastne ukryté; to, čo náš pôvodne pátravý pohľad zjemňuje 

a obrusuje jeho prenikavosť až tak, že sa to, čo je ostré a čo môže zraniť, 

premení sťaby materské lono na to, čo prijíma a akceptuje; sme ďaleko od toho, 

aby sme vnímali čím je priateľ v našich očiach alebo čím sme v jeho očiach my. 

Priateľský pohľad je už starosťou o to, aby priateľ bol a aby sme boli my. 

Spolubytie nie je žiadna neutrálna filozofická podmienka nášho šťastia lebo 

nešťastia, účasť na bytí druhého je zdrojom radosti a každá iná radosť nie je len 

niečím navyše, je to skôr jeho doplnením. Kde inde môže priateľstvo pretrvať 

než tam, kde jestvuje radostná spoluúčasť na bytí a nič viac?          
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