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Odpowiedzialność cz. II 

 

 

W poprzedniej notce dotyczącej odpowiedzialności pisałem o braniu jej za swoje uczucia, działania i 

cele. Jest to odpowiedzialność za siebie i wobec siebie, która buduje poczucie wartości, świadomość i 

pozwala wyznaczać sobie cele oraz budować satysfakcjonujące relacje. Dzisiaj chciałbym napisać o 

innej odpowiedzialności, wykraczającej poza ramy „ja”, a mianowicie o współodpowiedzialności. 

Często słyszy się, że każdy kto jest dorosły odpowiada za siebie, że nie powinno się wpływać na 

decyzje, bo ingerując w działania innych możemy narazić się na ich gniew, niezadowolenie oraz 

przekraczamy granicę wolnej woli. Zgodzę się z tym, że wpływając na innych narażamy się na 

niedogodności, ale naturalny wniosek z tego jest taki, że inni również wpływają na mnie. Kiedyś 

byłem z grupą w ośrodku wczasowym i większość osób piła alkohol. Jednemu z członków grupy 

szybciej niż innym alkohol uderzył do głowy i zaczął tańczyć, skakać, był duszą imprezy. Cały czas pił 

dalej, aż zaczął rozlewać napoje, przestawiać rzeczy, zachowywać się coraz miej odpowiednio. 

Ludziom zaczęło to przeszkadzać i wychodzili do swoich pokoi. Kolega pił dalej, aż wreszcie 

doprowadził się do stanu, kiedy zupełnie stracił kontrolę i nie wdając się w szczegóły przez jego 

wybryki cała grupa miała nieprzespaną noc, a pensjonat wymagał sprzątania. Wszyscy z obecnych byli 

na niego porządnie wkurzeni na następny dzień. Po poważnej rozmowie, okazało się, że większość 

grupy czuje również wstyd za wydarzenia tamtej nocy, mimo że fizycznie w żaden sposób się do tego 

nie przyczynili, ale nie zrobili również nic żeby temu zapobiec. W końcu wszyscy wybraliśmy się do 

właścicieli pensjonatu i sprawca wypowiedział przeprosiny, jednak były to przeprosiny od całej grupy. 

Sytuacja może się wydawać błaha, bo przecież chodziło o kilka rozlanych szklanek i trochę hałasu. Ale 

jeśli tej nocy kolega wybiegłby na ulicę i wpadł pod samochód, to każdy z nas żyłby z myślą, że nie 

zrobił nic żeby temu zapobiec, czyli że po części jest to jego wina. Szczerze życzę każdemu z nas, żeby 

miał w sobie na tyle siły i odwagi żeby nie musiał nigdy żyć z podobną myślą, bo „żaden człowiek nie 

jest samoistną wyspą: każdy stanowi ułamek kontynentu, część lądu”. 


