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  Obszar jêzykowy zwi¹zany z po-
maganiem wyznaczaj¹ takie miêdzy 
innymi okreœlenia: `wspomagaæ`, 
`dopomagaæ`, ̀ wspieraæ`, ̀ ul¿yæ`, 
`odci¹¿aæ`, `byæ pomoc¹`, `dawaæ`, 
`wydobywaæ ,̀ `ratowaæ ,̀ `opiekowaæ 
siê ,̀ ̀ popieraæ ,̀ ̀ u³atwiæ ,̀ ̀ pocieszaæ ,̀ 
`s³u¿yæ`. Mo¿na s¹dziæ, ¿e potoczne 
rozumienie pomocy – jako dzia³ania 
u³atwiaj¹cego komuœ wyjœcie z trud-
nej sytuacji (opresji, k³opotów itp.) 
– w znacznym stopniu uwzglêdnia 
intuicje zwi¹zane z tymi terminami. 
Potrzeba uzyskania pomocy ujawnia 
siê wtedy, gdy problemy ¿yciowe –
spo³eczne, ekonomiczne, psychiczne 
– przekraczaj¹ poziom mo¿liwoœci 
samodzielnego ich rozwi¹zania.

Podmiot pomocy

  Ten, kto nieprzymuszony niesie po-
moc, zazwyczaj jest okreœlany mia-

Samarytanin dziś. 
Pomaganie jako problem

nem „dobrego cz³owieka”. Nie spo-
sób sporz¹dziæ zamkniêtego i wyczer-
puj¹cego katalogu cech konstytuuj¹-
cych to pojêcie, jednak z pewnoœci¹ 
znalaz³yby siê wœród nich przynajm-
niej trzy: wra¿liwoœæ, empatycznoœæ i 
prospo³ecznoœæ. 
   Cz³owiek wra¿liwy to ten, kto od-
biera bodŸce zewnêtrzne, wra¿enia:
coœ, co siê „wra¿a”, wywo³uje „pres-
jê”. Jego przeciwieñstwem jest psycho-
pata w rozumieniu Kazimierza D¹b-
rowskiego: cz³owiek „gruboskórny”,
nastawiony na realizacjê w³asnych ce-
lów. 
  Cz³owiek wspó³odczuwaj¹cy to oso-
ba przekraczaj¹ca sw¹ „osobnoœæ” 
poprzez uczuciowe uto¿samianie siê
z kimœ innym; kto zmierza do wywo-
³ania w sobie uczucia, jakie ktoœ inny 
prze¿ywa. Zaprzeczeniem empatyka
jest egotyk, rozpatruj¹cy wszystko 
przez pryzmat w³asnych odczuæ. 

  Cz³owiek prospo³eczny to istota 
w znacz¹cej mierze skupiona na „in-
nym”. Auguste Comte wprowadzi³ 
okreœlenie „altruizm”, mówi¹ce o 
trosce o drugiego i gotowoœci do po-
œwiêcenia osobistych korzyœci. Re-
wersem takich nastawieñ jest egoista, 
dla którego w³asne ja stanowi jedyny 
przedmiot uwagi.

Spo³eczna przestrzeñ pomagania
   
  Warto zwróciæ uwagê na okolicz-
noœci „zewnêtrzne” (i w tym sensie 
„obiektywne”), implikuj¹ce potrzeby
zwi¹zane z pomoc¹. W przeciwieñ-
stwie do uwarunkowañ „wewnêtrz-
nych” (psychicznych), s¹ one mo¿li-
we do stosunkowo czytelnego opisa-
nia. Wœród tych okolicznoœci wa¿ne
wydaj¹ siê ustrojowe warunki, okreœ-
laj¹ce egzystencjalne sytuacje i mo¿li-
woœci poszczególnych ludzi. W Polsce
od ponad dwóch dekad s¹ to warunki 
w³aœciwe ustrojowi kapitalistyczne-
mu. Kapitalizm jest systemem gospo-
darczym opartym na prywatnej w³as-
noœci œrodków produkcji, dystrybucji
i wymiany. Kieruj¹ nim prawa rynku 
(przestrzeni dokonywania transakcji) 
i d¹¿enie do zysku. Towarem rynko-
wym mo¿e byæ wszystko – praca, 
cz³owiek, uroda czy emocja. Licz¹ siê
popyt, wartoœæ i koszty w³asne. Powo-
dzenie zale¿ne jest od przedsiêbior-
czoœci, „pomys³u” Sukces nie jest „da-
ny”, lecz „zadany”.
  W opracowaniach teoretycznych co-
raz czêœciej zwraca siê uwagê na fakt, 
¿e kapitalizm pomna¿a zysk indywi-
dualny, lecz os³abia wiêzi miêdzy-
ludzkie; ¿e generuje nastawienia ego-
istyczne (JA) kosztem solidarystycz-
nych (MY). Wœród cech ujawniaj¹-
cych siê w spo³ecznej przestrzeni ka-
pitalizmu dwie s¹ szczególnie widocz-
ne: chciwoœæ i zawiœæ. 
  Spo³eczeñstwa pierwotne nie zna³y 
chciwoœci, bo nie u¿ywa³y pieniêdzy: 
co zdoby³ jeden cz³owiek, dzielono 
miêdzy cz³onków plemienia. Chci-
woœæ pojawia siê wraz z pojawieniem 
siê pieniêdzy, za które mo¿na kupiæ 
wszystko. Nawet ¿ycie znajdowa³o 
ekwiwalent pieniê¿ny. W dawnej An-
glii (opisuje to m.in. Georg Simmel)
ustalony by³ cennik za zabicie cz³o-
wieka (tak¿e króla, choæ w tym wy-
padku cena by³a praktycznie nie do
uiszczenia). „Szyling” (shilling) wy-
wodzi siê od skillan = `zabi³em ,̀ `wi-
nien jestem pokuty .̀ Szylinga p³acono 
za zabicie rycerza, markê – za grafa, 
funta – za barona. Z czasem powszech-
ne sta³y siê takie zjawiska, jak okup 
za jeñca, kidnaping, nagroda za ujêcie 
przestêpcy, ubezpieczenie na œmieræ 
itp. Wszystkie zmierzaj¹ do uzyskania 
zysków finansowych, które podnosz¹ 
presti¿ (tak¿e moralny) osoby majêtnej 
- ju¿ Benjamin Franklin twierdzi³, ¿e 
tylko „pe³ny worek stoi prosto”.
  ¯¹dza posiadania pojawia siê w an-
tycznej Grecji. Jak pisze (opieraj¹cy 
siê na Plutarchu) Stanton A. Coblentz, 
W³adza pieni¹dza rozszerza³a siê i 
niszczy³a moralnoœæ. Ci, którzy ledwie 
potrafili zwi¹zaæ koniec z koñcem, 
chcieli byæ bogaci. Ci, którzy byli bo-
gaci, chcieli byæ jeszcze bardziej bo-
gaci. (...) Retorzy, adwokaci i artyœci, 

którzy we wczeœniejszym okresie po-
czytywaliby sobie za hañbê sprzeda-
waæ swój talent, teraz bez skrupu³ów
dawali siê wynaj¹æ przez tego, kto 
zaoferowa³ najwy¿sz¹ cenê. Wszystko 
mo¿na by³o kupiæ, wszystko mia³o 
swoj¹ cenê. Bogactwo by³o miar¹ 
wszystkich spo³ecznych wartoœci. 
Chciwoœæ sta³a siê wystêpkiem, który 
niszczy³ tradycyjne cnoty obywatel-
skie – troskê o los innych, o dobro 
publiczne i odpowiedzialnoœæ za kraj. 
  Grecy odró¿niali zawiœæ (phthonos) 
od zazdroœci (zelos). Zazdroœæ wyra¿a 
pragnienie posiadania tego, co ktoœ 
inny posiada („chcia³bym mieœ to co 
ty, ale dobrze ¿e chocia¿ ty to masz”). 
Prowadzi do konkurencji: mo¿e byæ 
impulsem do dzia³ania, aktywizowaæ, 
ukierunkowywaæ itp. Zawiœæ to za-
zdroœæ bezinteresowna, bezsilna i irra-
cjonalna, chêæ niszczenia cudzej po-
myœlnoœci („chcia³bym mieæ na wy-
³¹cznoœæ to, co ty; nikt poza mn¹ nie 
mo¿e tego mieæ”). Prowadzi do rywa-
lizacji: to nienawistna postawa „psa 
ogrodnika”, najbardziej niszcz¹ca sa-
mego zawistnika.
   D¹¿enie do bogactwa wi¹¿e siê 
z konfrontacj¹ dwóch postaw: chci-
woœci bogacza i zawiœci biednego. 
Gubi¹ siê tu, wspomniane wczeœniej, 
cechy dobroci. Gotowoœæ do poma-
gania, zauwa¿a Barbara Stanosz, to 
wyraz nastawienia lewicowego, skie-
rowanego przeciw antysolidarystycz-
nym komponentom kapitalizmu; s³o-
wo „socjalizm” wywodzi siê z ³aciñ-
skich societas i socius, oznaczaj¹cych
wspólnotê. Karol Marks za postaæ em- 
blematyczn¹ dla lewicowego obszaru 
ideowego uwa¿a³ Prometeusza, który 
rezygnuj¹c z nale¿nych bogu udogod-
nieñ pomaga ludziom, za co spotyka 
go dotkliwa kara. Takie nastawienie 
– nazywane czasami lewicowym in-
stynktem spo³ecznym – bliskie jest 
solidarnoœci rozumianej jako pomoc 
wzajemna („jedni drugich brzemiona
noœcie”). Dla prawicowca pomoc 
ogranicza siê do „karnawa³owego 
wspó³czucia”, jak okreœla to Zygmunt 
Bauman i jest kaprysem ofiarodawcy. 
Slavoj Žižek: [...] wielcy kapitaliœci, 
jak Bill Gates, twierdz¹: „To co siê 
dzieje jest straszne, musimy coœ zro-
biæ”. Zarabiaj¹ miliardy, a potem 
rzucaj¹ okruchy z pañskiego sto³u.
  Prezentowane wy¿ej pogl¹dy stano-
wi¹ wyraz postawy „spo³ecznikow-
skiej”, tradycyjnie wi¹zanej z inteli-
gencj¹. Przeciwstawia siê im jako 

szczególnemu anachronizmowi li-
bera³, Janusz Lewandowski, mówi¹c 
¿e taka œwiadomoœæ szczêœliwie siê 
zmienia, czego nie dojrzy ten, kto
pozosta³ wiêŸniem tradycyjnego poj-
mowania inteligenckiego etosu jako
spo³ecznikowskiej, lewicowej wra¿li-
woœci.

Pomoc: pu³apki i zagro¿enia

  W przestrzeni pomocy mog¹ poja-
wiæ siê zjawiska, które – niezale¿nie 
od intencji i motywów uczestników 
aktów wspomagania - przecz¹ samej 
idei pomagania.

A. Doktor Judym. 
     
    Szkolna – zwi¹zana z okreœlaniem 
autorskiego zamys³u – interpretacja 
Ludzi bezdomnych Stefana ¯erom-
skiego ka¿e widzieæ w postaci lekarza
z Cisów cz³owieka, który rezygnuje 
z odwzajemnionej mi³oœci po to, by 
móc sp³aciæ „d³ug przeklêty” i leczyæ
robotników w Zag³êbiu. Id¹c tym tro-
pem mo¿na dojœæ do zaskakuj¹cych, 
choæ nie absurdalnych wyobra¿eñ do-
tycz¹cych konsekwencji owego wy-
boru. Mo¿na oto zobaczyæ twarz To-
masza Judyma – zaciêt¹ i z³¹, z w¹s-
ko zaciœniêtymi wargami i o³owiem 
w oczach. Bardzo mo¿liwe, ¿e wybie-
raj¹c ig³ê do zastrzyku weŸmie grub-
sz¹ ni¿ trzeba, by jakoœ odegraæ siê 
na pacjencie za swój ból i pora¿kê ¿y-
ciow¹. Repulsja jest w tym wypadku 
czysta: nie okreœlone (naganne) zacho-
wanie pacjentów jest jej Ÿród³em, ale 
samo ich istnienie jako chorych odbie-
ra Judymowi szczêœcie (podobn¹, pro-
wadz¹ca do Holokaustu „win¹”  by³o 
samo istnienie ¯ydów).
   Decyzja Judyma nie opiera siê na 
tzw. dobrej woli (benevolentia); nie 
jest poprzedzona odczuciem zwi¹za-
nym ze s³owem „chcê”. Wyznacza j¹ 
raczej poczucie normatywne („powi-
nienem”), a mo¿e nawet doœwiadcze-
nie koniecznoœci („muszê”). Nie wy-
nika te¿ z konfliktu nieusuwalnego 
(tragicznego), nie jest wyborem jedne-
go dobra przy rezygnacji z innego. To 
wybór podwójnego z³a: prywatnego 
(rezygnacja z mi³oœci) i spo³ecznego 
(niechêæ do chorych). Judym bêdzie 
z³ym lekarzem i wystarczy³oby mo¿e, 
by móg³ byæ dobrym mê¿em. Nie 
mo¿na owocnie wspieraæ innych ludzi, 
gdy ma siê poczucie osobistej prze-
granej z tego powodu.  

    Wielu wie zapewne, o czym mówi powy¿sze zdjêcie, zrobione z telefonu 
komórkowego przez turystê na Times Square w sercu Manhattanu, które sta³o 
siê sensacj¹ na skalê œwiatow¹. Policjant Larry DePrimo zobaczy³ siedz¹cego pod 
sklepem obuwniczym bosonogiego ¿ebraka, ulitowa³ siê nad biedakiem, wszed³ 
do sklepu i za w³asne pieni¹dze kupi³ mu buty i skarpety. Pisze o tym prasa, 
dobrym uczynkiem nowojorskiego policjanta zachwycaj¹ siê pokazywani w te-
lewizji ludzie, którzy zobaczyli w tym czynie prawdziwy Christmas spirit...
   Mo¿na by tu oczywiœcie powiedzieæ, ¿e ten powszechny zachwyt mówi wiele 
o dzisiejszym œwiecie. I rêce zacz¹æ za³amywaæ nad rzeczywistoœci¹, w której 
ludzki odruch jest nies³ychanym wydarzeniem. Przecie¿ jednak, skoro taka bez-
interesowana pomoc budzi ogólny podziw, szacunek – jeœli widzimy w tym geœ-
cie wartoœæ przewy¿szaj¹c¹ cenê butów i skarpet – i mo¿e ktoœ dziêki temu spoj-
rzy innym okiem na mijanego na ulicy bezdomnego (przypominaj¹c sobie przy 
okazji dalekich od Wall Street pasterzy, którzy przybie¿eli do Betlejem) – nie jest 
jeszcze z nami tak Ÿle.
   Inaczej widzi to zdarzenie dziennikarz New York Daily News Stephen Rex 
Brown, którego zainteresowanie kieruje siê wy³¹cznie w stronê bosonogiego 
¿ebraka. Pan Brown demaskuje nêdzarza ju¿ w tytule swojego artyku³u: „Boso-
nogi bezdomny uwieczniony na zdjêciu wcale nie jest bezdomny”. Dalej mo¿na 
przeczytaæ, ¿e 54-letni Jeffrey Hillman (który kilka dekad temu – pisze dzienni-
karz Brown – by³ przyzwoitym, aktywnym w sporcie i lubianym przez kolegów 
uczniem high school) jeszcze w ubieg³ym roku spa³ w ciep³ym ³ó¿ku w przytu³ku 
(transition house) na Bronxie, dostawa³ zapomogê (Social Security disability and 
veterans benefits), na dodatek ma kochaj¹c¹ go rodzinê, mieszkaj¹c¹ w Nazareth 
w Pensylwanii, która te¿ gotowa jest mu pomóc, a ciep³e ³ó¿ko w przytu³ku 
wci¹¿ na niego czeka. Jednak Jeffrey Hillman z niewiadomych przyczyn odrzuca 
wyci¹gane do niego pomocne d³onie i ¿yje na ulicy (sugestia: narkotyki, alkohol, 
psychiczna nierównowaga). Co wiêcej, jak ustali³ dociekliwy dziennikarz, nie ma 
on ju¿ kupionych mu za 75 dolarów (!) butów – mówi, ¿e schowa³ je, ¿eby ktoœ 
ich nie ukrad³, ale wiadomo, ¿e najpewniej je sprzeda³. Jednym s³owem, dla 
ka¿dego, kto umie czytaæ, powinno byæ jasne, ¿e policjant DePrimo to frajer, któ-
ry da³ siê wzi¹æ na litoœæ przez miglanca – wysiaduj¹cego pod koniec listopada na 
Manhattanie na bosaka.                                                                                             A.J.
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