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Sławomir Przybyło

ODPOWIEDZIALNOŚĆ A WOLNOŚĆ 
W MYŚLI KS. JÓZEFA TISCHNERA

Odpowiedzialność i wolność są pojęciami, które w myśli Tischnera pojawiały się wy-
jątkowo często. Jeśli chodzi o wolność, to sprawa jest oczywista, termin ten przenika 
całą jego filozofię: najpierw aksjologię, później filozofię dialogu i dramatu, a następ-
nie agatologię. Wartość ta pojawiała się również ciągle w jego rozważaniach teolo-
gicznych i działalności kaznodziejskiej. W końcu wolność obecna była nieustannie 
w myśli społecznej księdza i jego publicystyce, przenikniętej troską o to, co Pola-
cy uczynią z „nieszczęsnym darem wolności”. Choć pojęcie odpowiedzialności po-
jawiało się u niego rzadziej, to nie ulega wątpliwości, że w odczuciu Tischnera wol-
ność bez odpowiedzialności nie miałaby sensu. Jak trafnie zauważa Jan Galarowicz, 
choć Tischner nie napisał żadnej rozprawy o odpowiedzialności, przenika ona ca-
łą jego myśl i działalność, a wręcz można nazwać go filozofem odpowiedzialności1. 

Celem mojego tekstu będzie przedstawienie jak oba terminy te rozumiał Ti-
schner, jaki związek między nim dostrzegał, a także udowodnienie, że konse-
kwencje tego związku pojawiały się w myśli księdza praktycznie przez cały okres 
działalności, implikując sposób jego refleksji na temat większości zagadnień fi-
lozoficznych i społecznych. 

Wyjaśnienie pojęć

Tischner odpowiedzialność definiował najczęściej jako przekonanie, że jest się 
„rzeczywistym sprawcą aktu moralnego i jego skutków”2. Żeby do tego doszło, 
konieczne jest spełnienie kilku warunków. Człowiek musi być przekonany, że nie 

1 J. Galarowicz, Paradoks egzystencji etycznej, Kraków 2009, s. 319.
2 J. Tischner, Jak żyć?, Wrocław 2000, s. 34.
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tylko chce, ale również jest w stanie w danej sytuacji coś zrobić. Powinien również 
wiedzieć, co jest dobre, posiadać tym samym przynajmniej cząstkową hierarchię 
wartości, pewien zmysł moralny bądź po prostu należycie rozwinięte sumienie. 

Zapominanie o tych warunkach może prowadzić do pewnych wynaturzeń, 
między innymi nadmiernego obwiniania siebie czy też innych ludzi za nie-
udzielenie pomocy nawet wówczas, gdy nie było się w stanie nic zrobić. In-
nym niewłaściwym rozumieniem odpowiedzialności jest nadwrażliwość moral-
na. Występuje wówczas, gdy człowiek przesadnie chce być odpowiedzialny za 
wszystko, na co ma jakikolwiek wpływ. Tischner nie miał jednak wątpliwości 
co do tego, że nie jest możliwe, aby człowiek był w stanie wziąć na swoje bar-
ki zbyt dużo. Tym samym nadwrażliwość moralna prowadzi do skoncentrowa-
nia się na jednym rodzaju wartości, idąc w konsekwencji w parze z niewrażliwo-
ścią w innych sferach.

Jak natomiast Józef Tischner rozumiał wolność? Jego myśl nie zawsze była 
precyzyjna, mnogość tekstów dotyczących zagadnienia wolności powodowała, że 
często wyrażał różne stanowiska. Miał świadomość, że nie jest możliwe podanie 
jednej satysfakcjonującej definicji wolności, starał się zatem obrazować przede 
wszystkim, w jaki sposób się ona przejawia. Po pierwsze, wolność według Tisch-
nera realizowała się tylko poprzez spotkanie z innym – podkreślał, iż nikt nie może 
być wolnym w samotności3. Wolność ujawnia się również głównie przez to, czego 
człowiek czynić nie musi, a mianowicie nie musi czynić zła4. Tylko człowiek mają-
cy wolność może być sobą5, sam decydować o swoim życiu. Wolność jednak nie 
polega jedynie na wyborze spomiędzy kilku danych możliwości, tym samym po-
wodując konieczność dostosowania się do nich. Dla księdza wolność była bowiem 
również: „możliwością protestu przeciwko wszelkim warunkom”6. 

Choć wolność nie stanowiła dla Tischnera wartości najważniejszej, to była 
wartością kluczową. Jej rola przejawiała się bowiem w tym, że wartości najwyż-
sze realizować się mogły tylko wtedy, gdy człowiek sam je wybrał. Pisał: „im 
wyższa wartość, tym większa swoboda jej uznania. […] Stając wśród wartości, 
naprawdę niczego nie musisz”7.

3 Por. A. Michnik, J. Tischner, J. Żakowski, Między Panem a Plebanem, Kraków 1995, s. 290.
4 J. Tischner, Wolność w modlitwie, „Znak” 10 (1993), s. 5.
5 Por. tenże, Rekolekcje paryskie, Kraków 2013, s. 322.
6 Tenże, Genesis z ducha, „Znak” 2 (1973), s. 201.
7 Tenże, Myślenie według wartości, „Znak” 78 (1978), s. 960–961.
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Relacja między wolnością a odpowiedzialnością

Zanim opiszę, w jaki sposób Tischner postrzegał związek między wolnością 
a odpowiedzialnością, warto przyjrzeć się inspiracjom jego myśli. Niewątpliwie 
duży wpływ na księdza mieli: promotor jego rozprawy doktorskiej Roman Ingar-
den oraz przedstawiciel filozofii dialogu Emmanuel Levinas.

Według Ingardena to dzięki wolności mogą zostać spełnione wszystkie warun-
ki ku temu, aby zaistniała odpowiedzialność8. Z kolei francuski uczony uważał, że 
to jednak odpowiedzialność jest czymś pierwotnym w stosunku do wolności: wol-
ność pojawia się ramach pewnej odpowiedzialności. Bez niej człowiekowi pozo-
staje tylko swawola9. Nie jest ona jednak tożsama z wolnością10, występuje u czło-
wieka samotnego, traktującego siebie jako kogoś, kto ma do wszystkiego prawo. 
Aby mogła przerodzić się w prawdziwą wolność, konieczne jest uświadomienie so-
bie, że drugi człowiek jest naszym bliźnim, że on również ma takie same prawa11.

Odpowiedzialność przejawia się zatem poprzez kontakty z drugim człowie-
kiem12. Tischner przyznawał często, że odpowiedzialność to powinność, za-
równo wobec siebie, jak i drugiego człowieka13, to „trwała obecność człowieka 
obok człowieka”14. Odpowiedzialność to również gotowość odpowiedzenia na 
jego prośbę, wezwanie, pytanie – jak wskazuje rodowód tego słowa15. 

Jak twierdzi Galarowicz, w myśli Tischnera po zapoznaniu się z dziełami Le-
vinasa16 doszło do zmiany stanowiska na temat związku między odpowiedzial-
nością a drugim: człowiek nie jest odpowiedzialny za abstrakcyjne wartości, jak 

8 Por. R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, [w:] tegoż, Książeczka o czło-
wieku, Kraków 2011, s. 71–168.

9 J. Tischner, Gra wokół odpowiedzialności, „Znak” 10 (1994), s. 50.
10 Por. tenże, Słowo o Ślebodzie. Kazania spod Turbacza 1981–1997, Kraków 2003, s. 65.
11 Por. J. Galarowicz, Paradoks…, dz. cyt., s. 390.
12 Inne stanowisko wyrażał Ingarden, dla którego odpowiedzialność niekoniecznie musi być wobec 

kogoś. Por. J. Tischner, Swemu istnieniu zaufać, „Znak” 11 (1972), s. 1561.
13 Tenże, Gra wokół…, dz. cyt., s. 48.
14 Tenże, Praca nad nadzieją bliźniego, „Znak” 1 (1975), s. 22.
15 Por. tenże, Rekolekcje…, dz. cyt., s. 120.
16 Zob. E. Levinas, Całość i nieskończoność: esej o zewnętrzności, Warszawa 2002; tenże, Inaczej 

niż być lub ponad istotą, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 2000; tenże, Czas i to, co inne, przeł. 
J. Migasiński, Warszawa 1999. Komentując myśl Levinasa, Tischner odwoływał się również do 
książek takich badaczy myśli francuskiego filozofa jak Stephan Strasser i Catherine Chalier. Por. 
J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2004, s. 310–314.
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można byłoby sądzić z lektury tekstów Ingardena, lecz za drugiego człowieka17. 
Sądzę jednak, że poglądy te nie muszą się wzajemnie wykluczać, a tym samym 
Tischner niekoniecznie zmienił swoje stanowisko. Przecież najdonioślejsze war-
tości – co do tego krakowski filozof był głęboko przekonany – przejawiają się je-
dynie w relacji z innym.

Inną myślą Levinasa, do której Tischner się odwoływał, było pojęcie substy-
tutu. Również ono jest związane z drugim człowiekiem. Osoba odpowiedzialna 
za kogoś, mówiąc metaforycznie, staje na jego miejscu i bierze jego ciężar – za-
dania, troski, zmartwienia, czasem i winę18. Myśl ta zwraca również uwagę na 
związek odpowiedzialności z solidarnością międzyludzką, która polega, jak ma-
wiał Tischner, na tym, aby „jeden drugiego brzemiona nosił”19.

Tischner w niektórych punktach zdawał się nie zgadzać jednak z francuskim 
filozofem. Według Levinasa ludzie sprawiedliwi są częściowo odpowiedzialni za 
zło, które nie jest ich dziełem, gdyż ich sprawiedliwość nie jest na tyle duża, aby 
temu złu zapobiec20. Stąd „albo się odpowiada za wszystko, albo za nic”21. Od-
powiedzialność nie kończy się zatem nawet wtedy, gdy człowiekowi brak sił, aby 
cokolwiek zdziałać. Stało to w sprzeczności z przytoczonym już wyżej poglądem 
Tischnera, że aby człowiek był odpowiedzialny, w szczególności za to, czego nie 
zrobił, musiał mieć możliwość, żeby to uczynić. Filozof z Łopusznej wskazywał 
na to, że człowiek, troszcząc się nadmiernie o innych, może zatracić poczucie 
troski o samego siebie. Pytał: „czy miłujący bliźnich nie ma prawa do miłości sie-
bie?”22. Zwracał również uwagę, że w swoich rozważaniach Levinas całkowicie 
pomija wątek łaski i związanej z nią nadziei na miłość Boga23. 

17 J. Galarowicz, Paradoks…, dz. cyt., s. 319.
18 Por. J. Tischner, Myślenie w żywiole…, dz. cyt., s. 308.
19 Św. Paweł, List do Galatów: Ga 6.2, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1027 (26.04.2014); 

Por. J. Tischner, Solidarność sumień. Kazanie wygłoszone na Wawelu dnia 19 X 1980 r., „Tygodnik 
Powszechny” 43 (1980), s. 1.

20 Por. tenże, Myślenie w żywiole…, dz. cyt., s. 307; E. Levinas, Inaczej…, dz. cyt., s. 23.
21 J. Tischner, Śladami nieskończoności. W kręgu myśli E. Levinasa, „Analecta Cracoviensia” 18 

(1986), s. 75.
22 Por. tenże, Myślenie w żywiole…, dz. cyt., 318.
23 Por. tamże. Samo pojęcie miłości było również tym, którego – jak zauważa Galarowicz – brakowało 

w myśli Levinasa, uważającego je za pojęcie o wypaczonym sensie, stąd francuski filozof wolał 
posługiwać się terminem odpowiedzialności. Por. J. Galarowicz, Paradoks…, dz. cyt., s. 341. Tisch-
ner natomiast to właśnie miłość uważał za coś kluczowego. To ta wartość pozwala oddać życie za 
kogoś obcego, pomagać nawet tym, za których samemu nie jest się odpowiedzialnym.
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Przypomnijmy jednak podstawową intuicję Levinasa: to dzięki odpowiedzial-
ności i związanemu z nią dobru człowiek może się wyzwolić. Pomimo tego, że Ti-
schner często odwoływał się do myśli autora Całości i nieskończoności, patrząc 
na całokształt twórczości księdza, trudno uznać go za bezkrytycznego zwolennika 
takiego poglądu. Choć, w szczególności w latach 80., pisał zgodnie z Levinasem, 
że wolność jest następstwem poczucia obowiązku24, to moim zdaniem ostatecz-
nie jego myśl była inna25. Uważam, że można by się zgodzić ze słowami Jędrze-
jewskiego, wedle którego Tischner pozostawił nierozstrzygniętą kwestię tego, czy 
wolność jest warunkiem odpowiedzialności, czy też na odwrót26. Z pewnością 
wartości te są ze sobą bardzo mocno związane: wolność musi być odpowiedzial-
na, zaś tej odpowiedzialności można domagać się tylko od osób wolnych.

Warto zwrócić uwagę również na często poruszaną przez Tischnera kwestię 
autentyzmu. W jego opinii człowiek jest tylko wtedy rzeczywiście odpowiedzial-
ny za swój czyn, gdy naprawdę czegoś chciał i była to decyzja dojrzała. Często 
bowiem jesteśmy przekonani, że działamy świadomie i dobrowolnie, lecz po la-
tach odkrywamy, że w gruncie rzeczy tak nie było, a wcześniejsze decyzje wyni-
kały na przykład z niedojrzałości. W 1972 roku w jednym z artykułów rozróżniał 
wolność od autentyzmu: „Kryterium wolności wcale nie pokrywa się z kryte-
rium autentyczności. Bywają czyny wolne, a jednak nie autentyczne”27. Wskazy-
wał więc na to, że oceniając moralną kwalifikację czynu, należy brać pod uwa-
gę, czy jego sprawcą był ktoś dojrzały.

W późniejszym okresie Tischner zaczął jednak rozumieć wolność jako war-
tość charakteryzującą czyny człowieka, które wynikają z jego prawdziwych, 
czasem nawet nie do końca uświadomionych, zamiarów. Tym samym coraz 
bardziej utożsamiał ją z autentyzmem. Już w 1978 roku pisał: „Wolność jest 
wolnością przez autentyzm. Autentyzm to wolność z wnętrza człowieka, wol-
ność z jego serca, jego duszy28”. Dlatego też tak bardzo cenił postawę bycia 
sobą, poprzez którą przejawia się dobro, będące tym, co człowiek faktycznie 
chce czynić. Na Tischnerowskie studia nad autentyzmem w późniejszym okre-
sie życia duży wpływ niewątpliwie miały poglądy Charlesa Taylora.

24 J. Tischner, Rekolekcje…, dz. cyt., s. 120.
25 Tenże, Gra wokół…, dz. cyt., s. 47.
26 A. Jędrzejewski, Nikt nie jest dobry w samotności. Filozofia społeczna ks. Józefa Tischnera, Ra-

dom 2006, s. 164–165.
27 Tenże, Ewangelia w konfesjonale, „Znak” 5 (1972), s. 670.
28 Tenże, Zakorzenienie, „W Drodze” 11 (1978), s. 25.
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Wolność i odpowiedzialność wobec zagadnień życia społecznego

Myśl Tischnera o wolności i odpowiedzialności miała wiele praktycznych impli-
kacji, jeśli chodzi o jego refleksję na temat życia społecznego. Od wczesnych lat 
swojej działalności naukowej i kaznodziejskiej Tischner zwracał szczególną uwa-
gę na potrzebę rozpatrywania tych dwóch kwestii łącznie, czego przykładem 
były pisane w latach 70. krótkie teksty z serii Antyprowincjałek29.

Szerszy wydźwięk miała Tischnerowska myśl na temat pracy, która uwidocz-
niła się z początkiem lat 80. Tischner miał świadomość pojawiającego się coraz 
częściej wśród pracowników poczucia bezsensu pracy, prowadzącego do porzu-
cenia chęci jej rzetelnego wykonywania. Nie zgadzał się z postawą, wyrażoną 
w powiedzeniu: „skoro mi źle płacą, ja daję złą pracę”30. Postępowanie takie nie 
dość że nosi znamiona zemsty, to wyrządza krzywdę głównie tym, którzy nie są 
winni złemu uposażeniu pracowników odpowiedzialnych na przykład za produk-
cję jakiegoś przedmiotu. Podkreślał, że adresatem pracy zawsze „jest pośrednio 
lub bezpośrednio człowiek”31. Rodzi to nowe pole odpowiedzialności pracowni-
ka – a mianowicie za wszystkich tych, którzy skorzystają z jego pracy, czy to fizycz-
nej, naukowej, czy każdej innej: „Jestem odpowiedzialny – pisał – za tego, kto kie-
dyś przeczyta te słowa, mimo że nie poznam ani jego twarzy, ani jego imienia”32. 

Myśl o pracy łączyła się z szerszą krytyką systemu komunistycznego, doty-
czącą w dużej mierze kwestii własności. Zanegowanie prawa własności prowa-
dziło w jego odczuciu do „naruszenia osobowego i osobistego poczucia odpo-
wiedzialności”33. Odpowiedzialność ma bowiem jedynie charakter „prywatny”, 
odpowiedzialność zbiorowa jest w gruncie rzeczy jej zaprzeczeniem34. 

Dużą popularnością w tamtym okresie cieszyła się książka Etyka solidar-
ności. Tischner zawarł w niej swoje przemyślenia na różnorodne kwestie spo-

29 W. Bonowicz, Tischner, Kraków 2001, s. 275–276. Wydawane były w Znaku w latach 1972–
1973. Tischner pod pseudonimem Molinisty w sposób alegoryczny krytykował w nich bierność, 
ucieczkę od odpowiedzialności, brak dyskusji na tematy religijne.

30 J. Tischner, Refleksje o etyce pracy, „Znak” 6 (1972), s. 849.
31 Tamże, s. 856.
32 Tenże, Świat ludzkiej pracy, „W Drodze” 7 (1977), s. 4.
33 Tenże, Własność prywatna i jej wrogowie, „Tygodnik Powszechny” 35 (1987), s. 2.
34 Por. T. Ponikło, Posiadać trzeba odpowiedzialnie, „Tygodnik Powszechny” 27 (2009), dod. „Ucho 

igielne”, s. V. 
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łeczne. Apelował o odpowiedzialność, o to, aby walcząc o swoje indywidualne 
prawa, nie zapominać o wartościach najważniejszych, o konieczności dialogu 
i kompromisu. Smuciło go to, iż w rodzącym się wówczas Związku NSZZ „So-
lidarność” brakowało, oprócz jego myśli, rzetelnej refleksji na temat naprawy 
polskiej gospodarki, pracy i życia społecznego, dominowały zaś wewnętrzne 
spory i dążenie do korzyści jedynie doraźnych. Z biegiem lat coraz bardziej dy-
stansował się od Związku, przypominając również, że idea solidarności między-
ludzkiej powinna być oparta na dobrowolnym zaangażowaniu i chęci pomaga-
nia innym, nie zaś na dążeniu do własnych korzyści kosztem bogatszych.

Przełom lat 80. i 90. to upadek systemu komunistycznego. Nie brakowało 
wówczas jednak osób, które w tym, co przyniosły zmiany, między innymi w ka-
pitalizmie, dopatrywały się zła, czasem i większego niż to, które niósł ze sobą 
marksizm, czy też po prostu nieumiejących odnaleźć się w systemie gospodar-
ki wolnorynkowej. Tischner apelował, aby źródeł nieszczęść nie doszukiwać się 
w idei systemu kapitalistycznego. Nie zgadzał się również z tymi, którzy w ka-
pitalizmie dopatrywali się wroga katolicyzmu. Uważał, że to właśnie chrześci-
jaństwo przyczyniło się do rozwoju „ducha kapitalizmu” poprzez podkreślenie 
wyjątkowej roli wartości odpowiedzialności za własne czyny35. Kapitalizm za-
wdzięcza swoje zwycięstwo postawie, według której to nie ślepy los ani nie cała 
wspólnota decydują o życiu człowieka, ale on sam – wolny i odpowiedzialny. 
To w tradycji judeochrześcijańskiej zawiera się etos człowieka odpowiedzialne-
go za siebie i bliskich. „A skoro odpowiadam – pisał Tischner – ponoszę winę 
i mam zasługę”36.

Kwesta ta wiązała się jednak nie tylko z transformacją ekonomiczną, ale 
również z zagadnieniem, które Tischner określał „lękiem przed wolnością”. 
Człowiek w jego opinii często pragnie zrzec się wolności nie ze strachu przed 
tym, że inni, mając wolność, będą ją wykorzystywać do złych czynów, lecz z oba-
wy przed własną wolnością i płynącą z niej odpowiedzialnością za swoje czyny. 
Stąd szuka sobie czegoś lub kogoś, komu mógłby powierzyć ciężar kierowania 
własnym życiem. Wiele osób było nastawionych do nowego sytemu znacznie 

35 Wpływ chrześcijaństwa na podkreślenie roli wolności i odpowiedzialności według Tischner 
był jeszcze inny. Jest to bowiem religia, wedle której świat i człowiek zostali stworzeni w taki 
sposób, aby mogli sobie bez Boga poradzić. Człowiek nie może już zrzucić winy za swój los na 
Boga, sam jest za siebie odpowiedzialny. J. Tischner, Drogi i bezdroża sekularyzacji, „Tygodnik 
Powszechny” 45 (1997), s. 8. 

36 Tenże, Lęk przed odpowiedzialnością, „Home and Market” 8 (1995).
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gorzej niż do komunizmu, gdyż w tym drugim można było łatwo przenieść od-
powiedzialność za siebie na cały system czy też na prawa historii. Kapitalizm 
i demokracja wymagają natomiast odpowiedzialności jednostkowej37.

Ten lęk przed wolnością był również jednym z głównych impulsów do gło-
szenia przez Tischnera tez, bardzo często krytykowanych, o obecności w pol-
skim społeczeństwie postawy „homo sovieticusa”. Dostrzegał ją w szczególno-
ści u tych współwyznawców, którzy nie poczuwali się do odpowiedzialności za 
złe uczynki w stosunku do osób mających inne zdanie i poglądy. Wielu z nich 
potwierdzenia i akceptacji swojego zachowania doszukuje się w swojej wierze. 
Nie sposób ich przekonać do zmiany postawy, gdyż są przeświadczeni, że ich 
„«zdanie» jest rodzajem aktu wiary”38, którego przecież zmienić nie można. Jest 
to więc sposób na usprawiedliwianie swoich czynów, inna droga do zrzucania 
z siebie odpowiedzialności.

Aktualność myśli Tischnera

Mogłoby się wydawać, że problemy, o których pisał Tischner, są już nieaktual-
ne. Sądzę jednak, że ciągle możemy wiele się od księdza nauczyć. I dziś bardzo 
często zapominamy o odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Myśl o innych 
ludziach, będących jej beneficjentami, jeśli nawet się pojawia, to nie ma często 
większego znaczenia.

Warto i dziś korzystać z niektórych intuicji Tischnera na temat demokracji. 
Przestrzegał on bowiem przed traktowaniem jej jako systemu, który przyzna-
je rację większości, podczas gdy jej istota przejawia się w tym, że to człowiek 
jest odpowiedzialny za to, jak potoczą się jego losy, za działania osób, które wy-
brał. Niechęć do demokracji ma zatem podobny rodowód, jak lęk przed wolno-
ścią: człowiek nie chce brać odpowiedzialności na siebie. Dlatego też nie bierze 
udziału w wyborach – może później obarczać winą polityków bądź tych, którzy 
ich wybrali.

Tischner podkreślał również wielokrotnie konieczność wzięcia odpowie-
dzialności za swoje słowa, co w szczególności dotyczy polityków. Uważał to za 
jeden z podstawowych warunków demokracji. Oczywiste jest, że wyborcy nie 

37 Tenże, Na marginesie Centesimus annus, „Znak” 6 (1991), s. 43–45. 
38 A. Michnik, J. Tischner, J. Żakowski, Między Panem…, dz. cyt., s. 621.
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zawsze są w stanie rozpoznać, czy dany kandydat do pełnienia funkcji publicz-
nej mówi prawdę, czy też nie. Mogą wówczas zostać świadomie wprowadze-
ni w błąd i przez to powierzyć władzę komuś, kto w rzeczywistości nie podzie-
la ich poglądów. Nie chodzi tu oczywiście o różne stanowiska wobec niektórych 
zagadnień – każdy ma bowiem prawo do własnej opinii, lecz o świadome i celo-
we wprowadzanie innych w błąd. Związana jest z tym również konieczność do-
trzymywania zobowiązań złożonych w trakcie wyborów, będąca „fundamentem 
demokracji”39. Dlatego też, choć Tischner był zwolennikiem wolności słowa, to 
uważał jednak, że nie powinna ona obowiązywać absolutnie, na przykład nie 
można publikować podejrzeń, które nie mają żadnego uzasadnienia40.

Kolejną ciągle aktualną kwestią jest sprawa wychowania. Powszechnie uwa-
ża się, że młody człowiek potrzebuje do należytego rozwoju przestrzeni wolno-
ści. Podobnie sądził i Tischner, wskazywał jednak, że wraz z wolnością musi iść 
również odpowiedzialność za to, co się z nią zrobi. Stąd przeciwny był tak zwa-
nemu bezstresowemu wychowaniu. Jego błędy nie wynikały z nadmiaru wol-
ności, którą młody człowiek otrzymał, ale z jej złego rozumienia, wedle którego 
można robić wszystko, nie przejmując się żadną karą.

Sadzę, że w dzisiejszym świecie kwestia wychowania do odpowiedzialno-
ści jest ciągle bardzo aktualna, co więcej, nie dotyczy tylko dzieci. Smutnym 
przykładem zapominania o niej może być postawa niektórych studentów, któ-
rzy choć nie osiągają praktycznie żadnych wyników w nauce, ostatecznie i tak 
uzyskują dyplomy, gdyż przy obecnym niżu demograficznym coraz więcej uczel-
ni wyższych nie decyduje się na relegowanie tych, którzy nie wkładają żadne-
go wysiłku w zdobywanie wiedzy. Ten brak konsekwencji, wynikający również 
z braku odpowiedzialności osób zarządzających system edukacyjnym i związa-
nymi z nim jednostkami, napędza wiele negatywnych zjawisk. Pokazuje bowiem 
innym, że czasem niewarty jest wysiłek (w tym przypadku nauki), bo i bez niego 
można uzyskać dyplom uczelni wyższej. W konsekwencji prowadzi do faktycz-
nego obniżenia poziomu wykształcenia społeczeństwa.

Odpowiedzialność jest również czymś koniecznym w życiu prywatnym 
dwojga ludzi, którzy chcą związać swoje życie, wchodząc w związek małżeński. 
Również tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z ludźmi młodymi. Bardzo 
ważne jest, aby byli oni świadomi odpowiedzialności za swoje czyny, w szcze-

39 J. Tischner, Przekonać Pana Boga (rozmowa z D. Zańko i J. Gowinem), Kraków 1999, s. 149.
40 Por. tenże, Materiały do spotkania z ludźmi nauki, „Znak” 6 (2006), s. 36.
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gólności właśnie w tym przypadku, gdy mogą one oddziaływać na drugiego 
człowieka. Małżeństwo nie może być zatem decyzją pochopną, podjętą bez głę-
bokiego, autentycznego rozważenia jego wszelkich następstw. Tischner zdawał 
się, moim zdaniem, niechętnie podchodzić do sytuacji, w której na zawarcie 
związku małżeńskiego decydują się ludzie nie do końca dojrzali, niewiedzący 
w gruncie rzeczy, czego nawzajem od siebie oczekują41.

Dojrzały związek dwojga ludzi to jednak nie tylko odpowiedzialność za swo-
je czyny, to również konieczność wzięcia odpowiedzialności za postępowanie 
osoby, z którą się wiążą. Ale i na tym nie koniec. To również odpowiedzialność 
za życie trzeciego istnienia, które w wyniku związku może się pojawić, a więc 
dziecka. W tym kontekście Tischner przeciwstawiał się poglądom, wedle któ-
rych prywatne życie dwojga ludzi to ich wyłączna sprawa, a także krytykował 
uznawanie takich myśli za liberalne. Pisał: „nie jest bowiem rzetelnym libera-
lizmem stanowisko, które troszczy się wyłącznie o to, czy «partner chce, czy nie 
chce», nie biorąc zupełnie pod uwagę «tego trzeciego» – jego wolności i jego 
oczekiwania na odpowiedzialność”42.
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