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  Hermeneutyczny wgl¹d w tekst Ste-
fana ¯eromskiego pozwoli³by zoba-
czyæ Judyma jako lekarza dobrego, 
szczêœliwego i spe³niaj¹cego swe spo-
³eczne pasje. Trzeba by tylko uznaæ,
¿e zda³ sobie sprawê z iluzorycznoœci 
w³asnych (a pewnie i Joasi) uczuæ i ¿e
wyjecha³ z Cisów z ulg¹. Do takiej in-
terpretacji zachêca brak psychologicz-
nej prawdy w scenie rozstania, nie-
przekonuj¹co brzmi¹ce, wykrêtne t³u-
maczenie, ¿e „musi byæ sam” – i ³at-
woœæ, z jak¹ przyjmuje je Joasia. Mo¿-
na odnieœæ wra¿enie, ¿e wczeœniej z ja- 
kichœ powodów „konstruowali” rze-
czywistoœæ; mówi¹c o mi³oœci odpo-
wiadali na wyobra¿one oczekiwania 
drugiej strony. Ktoœ musia³ to przer-
waæ, gdy gra niebezpiecznie zbli¿y³a 
siê do ¿ycia. Zrobi³ to Tomasz, za co
Joasia by³a mu zapewne szczerze 
wdziêczna. Zdarza siê ¿e ktoœ, kto 
z powodzeniem zaspokaja swe spo-
³ecznikowskie potrzeby, niesyty uzna-
nia przybiera minê mêczennika narze-
kaj¹c na zwi¹zane z tym uszczerbki 
w ¿yciu prywatnym. Dopiero na trzeŸ-
w¹ uwagê, ¿e powinien w takim razie 
zaj¹æ siê przede wszystkim sprawami 
osobistymi przyznaje, i¿ nie ma ich
w ogóle, a w ka¿dym razie nie s¹ one 
dla niego wa¿ne. Taka demistyfikacja
pokazuje postaæ kogoœ, kto jest szcze-
gólnym zaprzeczeniem szkolnego
wizerunku doktora Judyma – postaæ 
specjalisty od pomagania.

B. Pomagacz.

    Zacznijmy od d³u¿szego przytocze-
nia. Mniej wiêcej rok temu ktoœ wyja-
wi³ mi wielk¹ prawdê o pomagaczach 
i pomocy: Kolejny Atak Pomocnej Rê-
ki. Wielu zaskoczonych ludzi na po-
cz¹tku wybucha œmiechem, bo w naj-
lepszym rozumieniu tego pojêcia nie 
mo¿na niczego zarzuciæ pomaganiu
tym, którzy pomocy potrzebuj¹. Nie bez 
powodu jednym z bohaterów naszej
kultury jest Dobry Samarytanin, który 
pomóg³ poturbowanemu wêdrowco-
wi le¿¹cemu w rowie. Potrzeba nam
wiêcej takich ludzi. – Kiedy jednak 
wêdrowiec mia³ siê dobrze, Samary-
tanin nie zatrzymywa³ go przy sobie. 
Nie odradza³ mu podró¿owania ze
wzglêdu na gro¿¹ce niebezpieczeñ-
stwo, czy te¿ dlatego, ¿e najwyraŸniej
nie by³ on w stanie sam siê obroniæ.
Nie podj¹³ siê permanentnej opieki
nad podró¿nymi. Nie próbowa³ za³o-
¿yæ przedsiêbiorstwa ds. opieki nad
wêdrowcami. Pomóg³, poniewa¿ zo-
baczy³ kogoœ, kto wtedy w³aœnie po-
trzebowa³ pomocy. Poza tym zaœ mia³
swoje w³asne sprawy.
  Wa¿ne jest, byœmy zdali sobie spra-
wê z tego, ¿e idea pomagania zosta-
³a wykoœlawiona i przybra³a postaæ 
niszcz¹cego wyzysku, ¿e ludzki odruch
niesienia pomocy przerodzi³ siê w to-
war na rynku, przemys³ i wreszcie mo-
monopol. Martwi¹ mnie ludzie, którzy 
– jakkolwiek zazwyczaj nikt ich o to nie 
prosi – chc¹ prac¹ swego ¿ycia uczy-
niæ pomaganie innym i opiekê nad
nimi (...).
  Cz³owiek, który prac¹ swego ¿ycia 
uczyni³ pomaganie innym, nieodzow-
nie potrzebuje ludzi, którym jego po-
moc bêdzie potrzebna. Pomagacz ¿yje

dziêki bezradnoœci i wytwarza bezrad-
noœæ, jaka jest mu potrzebna. Z³o za-
wodów polegaj¹cych na pomaganiu,
jak nauczanie, psychiatria i praca  
spo³eczna, le¿y w tym, ¿e z regu³y przy-
ci¹gaj¹ one ludzi, którzy chc¹ byæ Bo-
giem (...). Mo¿na byæ Bogiem tylko, 
jeœli zrobi siê z innych ludzi swych 
poddanych (...).
  W kó³ko i wci¹¿ powtarza siê na-
stêpuj¹cy cykl: na pocz¹tku pomagacz
mówi komuœ: „Pozwól, ¿e zrobiê to za 
ciebie, lepiej siê znam na tym, zrobiê 
to lepiej”; wkrótce zaczyna mówiæ: 
„Nie rób tego, sam nie potrafisz”; 
wreszcie powiada: „Nie pozwolê ci 
nawet spróbowaæ zrobiæ to samo-
dzielnie – coœ ci nie pójdzie i wyrz¹-
dzisz krzywdê sobie albo komuœ”. 
Jeœli ta druga osoba odrzuci pomoc,
to najpierw bêdzie to traktowane jako 
niewdziêcznoœæ albo g³upota; wkrótce 
bêdzie to grzech i zbrodnia.
  Nie ma istoty bardziej bezbronnej, 
bêd¹cej ofiar¹ w pe³niejszym sensie 
tego s³owa, ni¿ cz³owiek, który nie mo-
¿e wybraæ swoich opiekunów, zmieniæ 
ich, albo od nich uciec (...).
  Powy¿szy opis – pochodz¹cy z ksi¹¿-
ki zatytu³owanej Escape from Child-
hood – pokazuje kogoœ, kto swoj¹ gor- 
liwoœci¹ sprawia, ¿e podlegaj¹c jego 
opiece trudno jest przekroczyæ stan 
uzale¿nienia w³aœciwego dzieciñstwu. 
Pomoc, o jakiej tu mowa, nie k³óci siê 
z osobistymi potrzebami pomagacza 
– przeciwnie, stanowi ich emanacjê i 
jest podstawowym Ÿród³em satysfak-
cji. 
  Chodzi najpierw o satysfakcjê psy-
chiczn¹ zwi¹zan¹ z doskona³¹ samo-
ocen¹, odczuciem wdziêcznoœci ze 
strony innych, unikaniem osamotnie-
nia, wyobra¿eniem szans na zbawie-
nie poœmiertne itp. Wa¿na jest satys-
fakcja spo³eczna, zwi¹zana z uzna-
niem œrodowiskowym, pe³nieniem 
roli autorytetu, realizacj¹ szczególnej 
„misji zbawczej”, kreacj¹ rzeczywis-
toœci itp. Nie pozbawiona wagi jest
tak¿e satysfakcja materialna (poradnic-
two za wynagrodzeniem) – wspomnê
o tym w dalszej czêœci, gdy bêdzie 
mowa o pomocy zinstytucjonalizo-
wanej. Czyn Dobrego Samarytanina, 
o którym wspomina John Holt, po-
zbawiony by³ podobnych kalkulacji. 
Samarytanin, pisze Benedykt XVI, 
Nie pyta o obowi¹zki podyktowane 
solidarnoœci¹, nie ma te¿ wzmianki 
o zas³udze na ¿ycie wieczne. Dzieje siê 
coœ innego. Rozdar³o mu siê serce.(...) 
Zdjêty g³êbok¹ litoœci¹, sam staje siê 
bliŸnim, nie myœl¹c o ¿adnych proble-
mach i niebezpieczeñstwach.
   Pu³apka pomagacza tyczy takich 
zw³aszcza zawodów, jak psycholog  
(psychoterapeuta), prawnik, ksi¹dz czy 
urzêdnik instytucji powo³anej w celu
niesienia pomocy. Role te trac¹ na 
znaczeniu wtedy, gdy ludzie zaczn¹ 
sami sobie radziæ trudnoœciami. Po-
magacz widzi siebie jako mê¿a opatrz-
noœciowego. Kszta³tuje i wzmacnia 
bezradnoœæ nie tylko sam¹ swoj¹ na-
chaln¹ obecnoœci¹, kusz¹c ofert¹ do-
tycz¹c¹ ³atwego pozbycia siê k³opo-
tów. Bywa, ¿e obecnoœæ ta od pocz¹t-
ku nacechowana jest z³¹ wol¹, pole-
gaj¹c¹ na intencjonalnym utrzymy-
waniu „podopiecznych” w sytuacji 
bezradnoœci legitymizuj¹cej w³asn¹ 
przydatnoœæ i osi¹ganie wspomnia-
nych wy¿ej satysfakcji.   
  Porównanie obu postaw – doktora 
Judyma, który pomaga z niechêci¹ 
i pomagacza, który uszczêœliwia „na 
si³ê”, narzucaj¹c w³asn¹ miarê dobra 
– pokazuje wiêksze zagro¿enie zwi¹-

zane z drug¹ postaw¹. Przeciwstawie-
nie siê pu³apce pomagacza jest mo¿-
liwe wtedy, gdy respektowane bêd¹ 
przynajmniej trzy warunki. (1) pomoc 
powinna byæ odpowiedzi¹ na potrzebê
wyra¿on¹ przez tego, kto jej oczeku-
je; (2) oczekuj¹cy pomocy powinien 
okreœliæ jej zakres; (3) on te¿ winien 
mieæ prawo decydowania o czasie  
jej trwania. Niespe³nienie któregokol-
wiek z tych warunków prowadzi do 
sytuacji, w której nie z pomoc¹ ma-
my do czynienia, a z zaw³aszczeniem 
i uprzedmiotowieniem.

C. Autorytet i paternalizm.

   Autorytet to postaæ, w której kon-
kretyzuj¹ siê ogólne idea³y i wartoœci: 
Wartoœci s¹ atrakcyjne dopiero wte-
dy, gdy s¹ ¿ywe, a ¿ywe s¹ w³aœnie 
w autorytecie. Z powodu wyrazistoœ-
ci swych cech – zniewala do bycia 
podobnym. Ów „zniewalaj¹cy” cha-
rakter autorytetu budzi niepokój wte-
dy, gdy za podstawowe wartoœci uzna-
my wolnoœæ i podmiotowoœæ (we-
wn¹trzsterownoœæ) jednostki: obu tym 
wartoœciom autorytet szkodzi. Jego 
oddzia³ywanie opiera siê na gramaty-
ce narzêdnika – odwo³uj¹c siê do auto-
rytetu myœlimy „kimœ” („czymœ”), co
powoduje, ¿e autorytet – zauwa¿a 
Czes³aw Mi³osz – zbli¿a siê do auto-
rytaryzmu: Dominacja, próba narzu-
cania swego zdania innym, przekona-
nie o w³asnej nieomylnoœci... Niechêæ 
do posiadania autorytetów mo¿e braæ 
siê w³aœnie st¹d. Ponadto st¹d nieda-
leko ju¿ do skojarzeñ ze znanymi z li-
teratury (a czêsto i z obserwacji) ro-
dzin zjednoczonych autorytetem ojca 
– organizatora ¿ycia rodzinnego (...). 
To on wyznacza tematy do rozmowy 
przy stole, godziny powrotu do domu, 
udziela g³osu i zamienia rodzinne po-
si³ki w koszmar. Tak wiêc nie nale¿y 
siê specjalnie dziwiæ, ¿e autorytet ko-
jarzy siê z ostro krytykowanym i potê-
pianym przez m³odych ludzi patriar-
chatem. 
   Krytyka autorytetu zazwyczaj nie 
ma charakteru absolutnego. Potrzebu-
je go dziecko, istota „przedwczeœnie” 
urodzona (opisuje to teoria retardacji). 
Dopiero w procesie dojrzewania na-
stêpuje stopniowe uwalnianie siê od 
autorytetów, co koñczy siê tzw. dru-
gim przeciêciem pêpowiny i osi¹g-
niêciem stanu osobowego. Osoba to 
„persona”; termin ten oparty jest na 
rdzeniu per se, („przez siebie”) i ozna-
cza w³aœnie podmiotowoœæ pojêt¹ ja-
ko samosprawczoœæ. Wsparcie, jakie 
daje autorytet, nie sprzyja tak okreœlo-
nej podmiotowoœci, co zauwa¿y³ ju¿ 
Bertrand z Chartres: Jesteœmy kar³ami,
którzy wspiêli siê na ramiona olbrzy-
mów. W ten sposób widzimy wiêcej i 
dalej ni¿ oni, ale dlatego, i¿ oni dŸwi-
gaj¹ nas w górê (...). Constantin Bran-
cuni odmówi³ Augustowi Rodinowi, 
gdy ten zaproponowa³ mu asystentu-
rê w swej pracowni, mówi¹c: nic nie 
roœnie pod wielkim drzewem. 
  Postawa opiekuñcza, gdy jest narzu-
cana, zyskuje cechy w³aœciwe pater-
nalizmowi. Odwo³uje siê do sytuacji, 
w których cz³owiek najwyraŸniej po-
trzebuj¹cy pomocy nie zdaje sobie z
tego sprawy. Zwolennik radykalnego 
(autorytarnego) paternalizmu uznaje,
¿e nale¿y pomóc nie pytaj¹c go o zgo-
dê. Tyczy to dzieci pozostaj¹cych pod
opieka rodziców, osób zamierzaj¹cych
pope³niæ samobójstwo, chorych psy-
chicznie, kalek itp. W¹tpliwoœci po-
wstaj¹ wtedy, gdy paternalistyczna re-
lacja utrzymuje siê w sytuacji, w której 

zmieni³y siê jednoznaczne wczeœniej
okolicznoœci i osoba wspomagana jed-
noznacznie wyra¿a swe désintéresse-
ment utrzymywaniem tego stanu. 
  Paternalizm ujawnia siê nie tylko 
w relacjach miêdzyosobowych; bywa 
widoczny tak¿e w doktrynach poli-
tycznych i prawnych. W myœli mark-
sistowskiej pojawia siê rozró¿nienie 
klas spo³ecznych na takie, które nie s¹ 
œwiadome swoich interesów („klasa 
w sobie”) i te, które tak¹ œwiadomoœæ 
zyska³y („klasa dla siebie”). Proletariat, 
twierdzi³ W³odzimierz Lenin, cechuje 
siê „fa³szyw¹ œwiadomoœci¹” i nie wie, 
co jest dla niego dobre – dlatego po-
trzebuje partii, która „zaopiekuje siê 
nim” i pokieruje w³aœciwie jego losa-
mi. W obszarze regulacji prawnych 
Joel Feinberg odró¿nia wersjê mocn¹ 
paternalizmu (ograniczanie wolnoœci 
jednostki, zmuszanie do uznawania 
celów jej obcych), oraz s³ab¹ (po-
wstrzymywanie jednostki przed czy-
nami, których skutków nie potrafi 
przewidzieæ). W pierwszym wypad-
ku pañstwo jest usprawiedliwione, 
gdy chroni obywateli przed korzysta-
niem z w³asnej woli; w drugim – wol-
no powstrzymywaæ cz³owieka przed 
wyrz¹dzeniem samemu sobie krzyw-
dy. Przeciwko przejawom podobne-
go paternalizmu – np. obowi¹zkowi 
zapinania pasów w samochodach –
protestuj¹ orêdownicy wolnoœci cz³o-
wieka wskazuj¹cy, ¿e ma on prawo 
okreœlaæ granice w³asnego bezpieczeñ-
stwa i dysponowaæ swoim ¿yciem.

D. Profesjonalizm. Instytucjona-
lizacja pomocy.

  S³owo „profesjonalizm”, zauwa¿a 
wielu badaczy kultury, jest œwiadect-
wem wspó³czesnej nowomowy. Trud-
no oprzeæ siê wra¿eniu, zauwa¿a Jo-
lanta Sokó³ – Jedliñska, ¿e profesjona-
lizm to nowy bóg w œwiecie, w którym 
nie ma sacrum ani profanum. Przyj-
muje siê powszechnie, ¿e profesjo-
nalista („zawodowiec”) to ktoœ, kto 
(1) ukoñczy³ stosowna szko³ê i legi-
tymuje siê tytu³em; (2) ma opanowa-
ne narzêdzia pracy (warsztat zawodo-
wy); (3) wykonuje wyuczony zawód, 
utrzymuje siê z profesji; (4) mo¿e siê 
wykazaæ stosown¹ praktyk¹ i dorob-
kiem zawodowym; (5) cieszy siê uzna-
niem œrodowiskowym (cechowym). 
Tak definiowany, profesjonalizm jest 
przeciwstawiany amatorstwu rozu-
mianemu jako „amatorszczyzna” (brak 
umiejêtnoœci, dyletanctwo. Jerzy Bral-
czyk, pytany dlaczego nie lubi s³owa 
„profesjonalizm”, odpowiada: - Widzê 
w nim modê, i to modê obc¹. Po latach
panowania obcego jêzyka, którym by³
jêzyk partyjno-pañstwowy, mamy ko-
lejny jêzyk – jêzyk sukcesu. Te¿ przy-
szed³ do nas z zewn¹trz i jesteœmy 
wobec niego bardziej ulegli. Tamte-
mu przynajmniej trochê siê stawia-
liœmy (...). Ten przyjmujemy z otwar-
tymi ramionami. Kult profesjonaliz-
mu ³¹czy siê z afirmacj¹ rzeczowoœci,
bieg³oœci warsztatowej – ale i osch³oœ-
ci, traktowania cz³owieka, któremu siê 
pomaga, jako „przypadku zawodowe-
go”. Profesjonalizm pomagania mo¿e 
naruszaæ sferê prywatnoœci osoby
wspomaganej, a prawo do prywatnoœ-
ci jest jednym z podstawowych wa-
runków zachowania to¿samoœci oso-
bowej. Kryje siê tu niew¹tpliwie pe-
wien dylemat, na który zwraca uwa-
gê Zofia Milska-Wrzesiñska: Relacja 
psychoterapeuty i pacjenta jest szcze-
gólna, poniewa¿ aby by³a pomocna, 
powinna byæ zarazem osobista i pro-

fesjonalna. (...) Ale etyka zawodu wy-
maga, by osobisty aspekt kontaktu 
by³ ograniczony. Przecie¿ pomoc, to 
szczególna forma filantropii (gr. phi-
lantropos – mi³uj¹cy cz³owieka). Czy 
mo¿na – zastanawia siê Piotr Fr¹czak 
– profesjonalnie kochaæ ludzi? Zna-
mienna jest w tym kontekœcie wypo-
wiedŸ Anny Dymnej na temat pracy 
z osobami niepe³nosprawnymi: Mo¿e
moje podejœcie jest nieprofesjonalne, 
ale do drugiego cz³owieka trzeba siê 
zbli¿aæ nieprofesjonalnie, bo nadmier-
ny profesjonalizm mo¿e zabiæ cz³o-
wieczeñstwo.
  Profesjonalizm w swym organiza-
cyjnym wymiarze ³¹czy siê z instytu-
cjonalizacj¹ dzia³añ i przedsiêwziêæ. 
Niew¹tpliw¹ zalet¹ instytucjonalizacji 
jest to, ¿e rodzi ona mo¿liwoœæ dzia-
³ania na du¿¹ skalê. Wad jest jednak 
znacznie wiêcej. Marnotrawione s¹ 
œrodki na cele pozamerytoryczne 
(biura, kadra, synekury). Szejk Osman 
Mohamed, burmistrz Jowhar w So-
malii, uwa¿a ¿e pracownicy zachod-
nich agencji humanitarnych wiêk-
szoœæ funduszy przeznaczaj¹ na w³as-
ne luksusy (rezydencje, samochody), 
nie na pomoc cierpi¹cym powodzia-
nom. Aszraf Ghani - by³y minister fi-
nansów Afganistanu – szacuje, ¿e 90% 
z miliarda dolarów wydanych przez 
ONZ na 400 projektów w Afganista-
nie zosta³o zmarnowanych. 
  Miêdzynarodowy Czerwony Krzy¿ 
– pisze Naomi Klein – okreœli³ nowe-
go partnera strategicznego w ten spo-
sób, ¿e w zakresie reagowania na klês- 
ki ¿ywio³owe bêdzie wspó³pracowaæ 
z sieci¹ handlow¹ Wal-Mart, bêdzie 
dysponowaæ wspólnym produktem 
wielkiego humanitaryzmu i wielkiego
sklepu (Big Aid & Big Box). Teoria,
na której opieraj¹ siê te posuniêcia, 
g³osi, ¿e kieruj¹cy siê chêci¹ zysku 
przedsiêbiorcy s¹ zawsze bardziej wy-
dajni. (...) Miliardy dolarów pochodz¹-
cych z kieszeni podatników wydano 
– w znacznej mierze bez wiedzy opinii 
publicznej – tworz¹c prywatn¹ struk-
turê reagowania na klêski ¿ywio³o-
we: supernowoczesn¹ siedzibê Shaw 
Group w Baton Rouge, ogromny sprzêt
bechtela do odgarniania ziemi, czy li-
cz¹cy 6 tys. akrów kampus Blackwater
w Pó³nocnej Karolinie. (...) przedsiê-
biorstwa bêd¹ mia³y zdolnoœæ u¿ycia 
swojego nowoczesnego sprzêtu w sy-
tuacji klêski ¿ywio³owej (...) po dowol-
nie ustalonych cenach. (...) ucieczka 
helikopterem z dachu zalanego przez
powódŸ budynku – 5000 dolarów od
trzaœniêcia drzwiami (7000 dla rodzin
posiadaj¹cych zwierzêta); woda w bu-
telkach oraz „posi³ki gotowe do spo-
¿ycia” – 50 dolarów od osoby (cena 
wygórowana, ale rz¹dzi poda¿ i po-
pyt); ³ó¿ko w schronie wyposa¿onym 
w przenoœne prysznice. 
  Profesjonalna instytucjonalizacja po-
mocy ³atwo prowadzi do „zapoœred-
niczenia” polegaj¹cego na tym, ¿e sa-
tysfakcja instytucji pomagaj¹cej nie 
bêdzie siê pokrywaæ z satysfakcj¹ te-
go, kto z pomocy korzysta. Sprzyja 
te¿ tworzeniu „teatru dobroczynnoœ-
ci” – dzia³alnoœci na pokaz, budowa-
nia wizerunku firmy (sponsorzy), kie-
rowania siê regu³ami rynkowymi. Ela-
tyzacja i komercjalizacja pomocy gubi 
cechy pierwotne: odruch serca, spon-
tanicznoœæ dzia³añ, poczucie solidar-
noœci, bezinteresownoœæ. Nie ma tu
mowy o tradycyjnych cechach wi¹-
zanych z wzorem Judyma i Si³aczki:
wyrzeczenie siê osobistego szczêœcia, 
osobistego sukcesu, powodzenia ma-
terialnego.


