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Ce înseamnă o prietenie? 
 

Conform definiŃiei din DEX (DicŃionarul Explicativ al Limbii Române) prietenie înseamnă: 
PRIETENÍE, prietenii, s. f. Sentiment de simpatie, de stimă, de respect, de atașament reciproc care 

leagă două persoane; legătură care se stabilește între persoane, pe baza acestor sentimente; amiciție, 
prieteșug. ♦ Atitudine plină de bunăvoință, prietenoasă față de cineva. ♦ Legătură între grupuri sociale, între 
popoare, între țări bazată pe aspirații, năzuințe, interese comune. [Pr.: pri-e-. – Var.: (reg.) prietiníe s. f.] – 
Prieten + suf. -ie.  Sursa: DEX '09 (2009). 

Dar, oare aşa să fie?  
Poate că pare ciudat, dar da, există mai multe tipuri în funcŃie de nevoile fiecăruia.  
BineînŃeles, sînt mulŃi care vorbesc despre diferite tipuri de prietenie, dar conform lui Aristotel sînt 

cele trei feluri de prietenie.  
1. Prietenia bazată pe utilitate (folos).  
Acest tip se regăseşte frecvent la vîrsta senectuŃi şi la prieteniile cu străinii.  
În aceste cazuri, persoanele nu caută compania celorlalŃi din cauza că se simpatizează, ci pentru că au 

de cîştigat de pe urma acesteia.  
Acest tip de prietenie nu durează în timp. 
2. Prietenia bazată pe plăcere.  
Aceasta intervine mai mult în rîndul tinerilor.  
Aceştia au tendinŃa să se lase influenŃaŃi de senzaŃiile de moment şi să ia decizii care le satisfac 

dorinŃele şi plăcerile de moment.  
Adesea se întîmplă că aceşti tineri să se împrietenească şi să se despartă în aceeaşi zi. 
3. Prietenia bazată pe starea de bine (armonie).  
Acesta este cel mai benefic tip de prietenie.  
Persoanele din aceasta categorie se împrietenesc pentru că se plac, pentru că deŃin acele calităŃi 

necesare pentru ca relaŃia să fie de durată şi, mai mult decît atît, se bazează pe valori comune care fac ca 
interacŃiunea dintre acele persoane să fie una pozitivă. 

Din punctul meu de vedere prietenia poate lua naştere la tinereŃe, la maturitate sau la vîrsta senectuŃi. 
Prietenia la tinereŃe poate lua naştere: la grădiniŃă, la şcoala elementară, la şcoala generală, la liceu 

sau la facultate.  
Prietenia la maturitate poate lua naştere: la locul de muncă, la diverse întîlniri. 
Prietenia la vîrsta senectuŃi poate lua naştere: la diverse întîlniri. 
Există prietenii pe care le alegi din considerente raŃionale, relaŃii de prietenie fondate pe un puternic 

substrat emoŃional sau prieteniile cu care parcă te naşti.  
Cele care se leagă în copilărie sau în adolescenŃă şi care fac parte din viaŃa ta la fel de natural precum 

familia sînt cele mai durabile şi fără nici un fel de interes, cele fireşti. 
AtenŃie prietenia nu există fără reciprocitate şi fără egalitate, indiferent de valoarea, vîrsta, sexul sau 

calităŃile fiecăruia dintre prieteni.   
În momentul în care unul se simte deasupra celuilalt nu mai există prietenie.  
Un prieten adevărat te caută chiar dacă mediul social în care trăieşte e altul decît atunci cînd v-aŃi 

împrietenit – chiar dacă îşi schimbă anturajul, obiceiurile, plăcerile, chiar dacă nu mai sînteŃi chiar pe aceeaşi 
lungime de unde, el nu te va scoate niciodată din lumea lui. Vei avea locul tău special.  

Se supără, dar nu pleacă, îşi descarcă frustrările, dar te iartă şi nu uită niciodată de tine. Nu e nevoie 
ca el să facă sacrificii mari, nu trebuie să se lase pe sine pentru tine, dar trebuie să îşi amintească mereu cît 
de important eşti pentru el.  

Prietenia e pe viaŃă. Dacă s-a terminat, s-a terminat viaŃa, şi nici chiar asta nu opreşte prietenia.  
Ea continuă atîta timp cît măcar unul dintre cei doi mai trăieşte şi trece apoi de la sine în poveste, 

vezi prietenia dintre Mihai Eminescu şi Ion Creangă. 
Prietenia nu poate fi interzisă. Dacă se întîmplă aşa, nu e prietenie, e ierarhie. 
Prietenia e ca mierea: nu expiră şi nu are termen de garanŃie. Dacă expiră, e marfă contrafăcută. 
Te bucuri întotdeauna cînd îŃi revezi un prieten, după orice interval de timp: minute, ore sau ani. 
Dacă nu te bucuri, nu e prietenie.    
Se poate greşi în viaŃă. Asta nu tulbură prietenia care e dincolo de greşeală şi iertare. 
Prietenia adevărată se salvează. Dacă se pierde pentru totdeauna, nu e prietenie. 
Aşadar, bucură-te acum de toŃi prietenii tăi, bucură-te că sînt atît de mulŃi.  
În timp, vor rămîne lîngă tine doar vreo doi-trei.  
Cei adevăraŃi. 


