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  Nie mia³em chleba, wyszed³em dru-
giego dnia rano i kupi³em dwie tzw.
bu³ki czcze. Tani wynalazek poœpiesz-
nej, tandetnej epoki – ja³owy gniot  
z samej m¹ki, odrobiny soli i wody, 
podrumieniony w sklepowym piecu. 
Nic innego nie by³o. Aha, i jeszcze 
rybê kupi³em na obiad o dziwnym 
tytule, tilapiê. Szesnaœcie z groszami 
na kili, pangopodobna, ale chyba gor-
sza.
   Za osiedlowym sklepem czepi³a siê 
mnie dziewucha, pomyœla³em, znajo-
ma, zwyk³e k³opoty z odró¿nianiem 
znajomych od nieznajomych. Spyta-
³em jak leci, ¿eby zyskaæ na czasie 
i wybadaæ sprawê. Zagada³a, ¿e jest 
sama na œwiêta i kokieteryjnie puœci³a
gluta z prawego nozdrza na ubranko. 
Zintegrowa³ siê natychmiast z mate-
ria³em. Odpar³em, ¿e te¿ jestem sam 
i co z tego? Za¿¹da³a, bym zakupi³ pi-
wo. To ju¿ wiedzia³em, ¿e nie jest to 
moja znajoma, odmówi³em œpiesznie 
i przestraszony sytuacj¹ uszed³em.
   By³y to jednak mi³e z³ego pocz¹t-
ki, bo zaraz pomyœla³em, trzeba coœ 
zjeœæ u ludzi na œwiêta i postanowi-
³em z³o¿yæ dawno odk³adan¹ wizytê 
znajomej pijaczce, która bezczelnie
ukrywa³a na³óg. Kiedy przychodzi³a 

do mnie na cyku, skar¿y³a siê na ja-
kieœ dziwne oddzia³ywanie leków.
Brat wspomaga³ star¹ rurê o awantur-
niczej, pijacko-psychiatrycznej prze-
sz³oœci, pozby³a siê nienawidz¹cej jej
córki z ziêciem i wnuczkiem i zamie-
ni³a lokal komunalny na w³asnoœcio-
wy na Deotymy. Uprzedza³a, ¿e do-
mofon nieczynny, trzeba dzwoniæ do
s¹siadki. ¯e w ogóle s¹siedzi jej nie 
lubi¹. Nie dziwiê siê, bo znam kobie-
tê. Mimo to zdo³a³a mnie zaskoczyæ. 
Dziecko s¹siedzkie wpuœci³o, wska-
za³o drzwi i wycofa³o siê dyskretnie.
Nie by³y zamkniête, drugie te¿ puœ-
ci³y, w pokoju zaci¹gniête zas³ony, 
w niechlujnym wyrze spoczywa³ ja-
kiœ sp³aszczony kszta³t ¿eñski ze sko³-
tunionymi, siwymi w³osami. Œwiêta
musia³y byæ bardzo wyczerpuj¹ce. 
Brudna ko³dra lekko siê unosi³a, za-
tem postaæ ¿y³a, s¹siedzi nie pos¹-
dz¹ mnie o mord, pomyœla³em i nie-
zw³ocznie da³em ty³y.
   Pomyœla³em sobie jeszcze, memen-
to, czy u ciebie jest lepiej, cz³owieku? 
Co z tego, ¿e nie pijesz? Zawsze mi 
siê zdawa³o, ¿e w samarytañskich 
uczynkach kryje siê coœ podejrzane-
go... Diab³em to podszyte!

E. Ratownictwo.

   Zjawisko to – nieodleg³e od wska-
zywanych wy¿ej zagro¿eñ autoryta-
ryzmu i paternalizmu – opisuje Eric 
Berne. W odró¿nieniu od pomagania 
czy ratowania, ratownictwo ma miej-
sce wtedy, gdy psychologiczn¹ ko-
rzyœæ odnosi osoba pomagaj¹ca, przy
jednoczesnym wytworzeniu poczucia 
ni¿szoœci i niemocy w osobie wspo-
maganej. Gra ratownicza, o której tu 
mowa, rozgrywa siê miêdzy trzema 
postaciami („trójk¹t dramatyczny Kar-
pmana”): ratownikiem, przeœladowc¹
i ofiar¹. Rola Ratownika daje poczu-
cie wy¿szoœci, sk³ania do dominacji, 
chroni zarazem przed rol¹ Ofiary. 
Osoba w roli Ratownika usi³uje pod
pretekstem udzielania pomocy uzale¿-
niæ innych od siebie. Rola Ofiary zbu-
dowana jest na poczuciu ni¿szoœci 
w stosunku do innych – na doznaniu 
bezradnoœci, niemocy, braku woli i 
zdolnoœci. Rola Przeœladowcy oparta 
jest na sile i poczuciu przewagi. Dia-
lektyka tego zwi¹zku polega w istocie
na wzajemnym warunkowaniu siê i
wzmacnianiu powy¿szych ról. Ra-
townik potrzebuje Ofiary. Jeœli Ofia-
ra zaakceptuje swój status, prawdo-
podobne jest ¿e Ratownik stanie siê 
Przeœladowc¹. 
  Byæ mo¿e uprawniona by³aby ana-
logia pomiêdzy tak zarysowanymi
relacjami a wiêzi¹ jak¹ opisuje Erich
Fromm gdy mówi o zjednoczeniu 
symbiotycznym. Relacja miêdzy Prze- 
œladowc¹ („katem”) i Ofiar¹, wielokrot-
nie przedstawiana w literaturze nauko-
wej i w sztuce (np. w filmach Pasa¿er-
ka Andrzeja Munka, czy Nocny por-
tier Liliany Cavani), to forma symbio-
zy. Wyró¿nia Fromm dwie strony ta-
kiej wspó³zale¿noœci, biern¹ i aktyw-
n¹. Pierwsza ma cechy masochizmu: 
Masochista ucieka przed nie daj¹cym 
siê znieœæ uczuciem izolacji i odosob-
nienia, czyni¹c z siebie nierozdzieln¹ 
czêœæ sk³adow¹ drugiego cz³owieka, 
który rozkazuje mu, kieruje nim, ochra-
nia (...). Wyolbrzymia on si³ê, której 
siê poddaje, czy to bêdzie cz³owiek, czy 
Bóg; on jest wszystkim, ja zaœ jestem
niczym. Czynn¹ form¹ symbiozy jest 
sadyzm: sadysta wch³ania w siebie 
drugiego cz³owieka, który go uwiel-
bia, wyolbrzymia sam siebie i podno-
si w³asn¹ wartoœæ.

F. Resentyment.

  W pu³apkê resentymentu wpada ten, 
kto wspiera osobê potrzebuj¹ca po-
mocy naruszaj¹c jej godnoœæ rozumia-
n¹ jako poczucie w³asnej wartoœci. 
Niekoniecznie musi to chodziæ o „nie-
w³aœciwy” (niedelikatny, upokarzaj¹cy 
itp.) sposób pomagania. Naruszeniem 
godnoœci mo¿e byæ pomoc sama w so-
bie, niezale¿nie od formy jak¹ przy-
biera.
  Resentyment (fr. ressentiment – nie-
chêæ, uraza) jest zjawiskiem psycho-
logicznym polegaj¹cym na tworzeniu 
iluzorycznych wartoœci, ocen i prze-
konañ jako rekompensat w³asnej nie-
mocy. T¹ iluzj¹ mo¿e byæ zawiœæ, 
z³oœliwoœæ czy mœciwoœæ w stosunku 
do kogoœ, kto – pomagaj¹c – okazu-
je sw¹ szczególn¹ „wy¿szoœæ”. Tak 
negatywne emocje zostaj¹ poddane 
„mechanizmowi przeniesienia” i 
przybieraj¹ postaæ stanów nieprawdzi-
wych i „sztucznych” – takich jak mi-
³oœæ bliŸniego, przebaczenie, wyrozu-
mia³oœæ itp. Mistyfikacja widoczna 
w resentymencie polega na drodze: od 
¿¹dzy zemsty – przez urazê, zazdroœæ 

i zawiœæ – do afirmacji, cenienia, 
chwalenia. 
   Teoriê resentymentu przedstawi³ 
Fryderyk Nietzsche, odró¿niaj¹c (1) 
moralnoœæ dostojn¹ („panów”), wy-
ros³¹ z woli mocy i wolnoœci, oraz (2)
moralnoœæ ludzi nieudanych („niewol-
ników”), opart¹ na resentymencie. Ci
drudzy musz¹ przegraæ, zatem i cier-
pieæ. St¹d bierze siê ich pe³na jadu 
wrogoœæ do realnego, rani¹cego œwia-
ta. To „zaœwiatowcy”: kompensacj¹ 
pora¿ki jest wyobraŸnia, w której po-
jawia siê œwiat dobry i sprawiedliwy. 
  Postawê nacechowana resentymen-
tem zwiêŸle przedstawi³ w swych Afo- 
ryzmach Karl Kraus: Prêdzej wyba-
czy ci ktoœ pod³oœæ, której siê wobec 
ciebie dopuœci³, ni¿ dobrodziejstwo, 
którego od ciebie dozna³. Wojciech 
Gie³¿yñski tak oto pisze o „filozofii 
daru”: Ten, kto d a j e , ma satysfak-
cjê, bo wywy¿sza siê ponad tego, co
b i e r z e; obdarowany czuje siê gor-
szym i upokorzonym, `traci twarz ,̀ co 
dla wielu jest straszniejsze ni¿ utrata 
¿ycia. Podobna postawa nie jest ca³-
kiem obca Europejczykom. Zaraz po 
wyzwoleniu Pary¿a, zanim jeszcze za-
cz¹³ dzia³aæ plan Marshalla, Ernest
Hemingway zapyta³ tamtejszego tak-
sówkarza: `Czemu wy nas tak niena-
widzicie?`Us³ysza³: `Bo wy nam daje-
cie pieni¹dze`. 

G. Pocieszenie, nadzieja.

  Warto mo¿e na koniec wspomnieæ 
o jeszcze jednym problemie zwi¹za-
nym z pomaganiem – o pu³apce po-
cieszania. Pu³apka ta polega na po-
spiesznym reagowaniu na sytuacjê 
bez próby zrozumienia jej istoty i 
przyczyn; na stwarzaniu pozorów od-
nalezienia w³aœciwego rozwi¹zania 
trudnoœci i na budzeniu nadziei, ¿e 
wszystko co z³e bêdzie przezwyciê-
¿one. Pokusa pocieszenia ³¹czy siê 
nierzadko z takim w³aœnie oczekiwa-
niem ze strony osoby zagro¿onej („po-
wiedz, ¿e wszystko bêdzie dobrze”).

Jan 2nd – Jan 16th: Video auditions accepted at www.varietysgottalent.ca
           o VGT is open to everyone from the ages 13-29 who reside in BC.
           o All auditions must be submitted online
           o All videos will be judged by music producer 
               Su Bailey and Sam Feldman & Associates.

Jan 15th – Jan 26th: Top 9 Audition Videos are selected for the VGT Finals and  
                   remaining Top 20 for the People’s Choice Competition.

Jan 27th – Feb 3rd: Variety’s ‘People’s Choice’ competition 
                  on The Province’s website.
           o Public votes for their favorite video of the remaining Top 20 audition 
                videos.
           o The competitor with the most votes will win a spot in the VGT Finals.

Friday, Feb 8th: VGT Boot Camp at Tom Lee Music Granville St 
                (10:30am – 4:00pm)
           o 10 VGT Finalists receive performance, singing, and stylist coaching 
                from industry professionals.

Saturday, Feb 9th: VGT Finals at the River Rock Theatre 7:30pm – 10:00pm
           o Top 10 Audition Videos & the Variety ‘People’s Choice’ winner will 
                each perform a song.
           o The panel of celebrity judges include:
                • Bruce Allen 
                • Steve Darling, Global TV morning news anchor 
                • Stuart Derdeyn, The Province arts columnist
                • More TBD
           o Tickets for the VGT Finals are $10 plus service charges, and will be 
                available Jan 6th at www.varietysgottalent.ca.

The VGT Prize:
           o Rising Star Music Package ($600 Tom Lee gift certificate, songwriting 
                lesson with Colin Wiebe, and TBD).
           o Appearance on the Variety Show of Hearts Telethon on Global TV BC 
               on Saturday, Feb 16th.

Established in 2011, Variety’s Got Talent attracted hundreds of submissions from 
singing talents across the province in its first year.  The inaugural winner, Shylo 
Sharity from Langley has continued to pursue her singing career and opened for 
Wynona Judd. Last year’s winner, 16 year old Asha Diaz, just released her first 
CD ‘Jumpin’ Off’.
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Variety’s Got Talent (VGT) 2013
presented by Coast Capital Savings

Variety’s Got Talent presented by Coast Capital Savings 
is BC’s premier talent search for BC’s next singing sensation!

Inspiring hope and enriching the lives of children who have special needs.

4300 Still Creek Drive, Burnaby, BC V5C6C6
Toll-Free in BC 1.800.381.2040  |  Tel 604.320.0505  |  Fax 604.320.0535
www.variety.bc.ca

In partnership with

The Search Continues for BC’s Next Singing Sensation
Children’s Charity Launches 3rd Annual Talent Competition

Aspiring vocalists across the province are once again invited to audition for Variety’s 
Got Talent presented by Coast Capital Savings. The winner of the 3rd annual com-
petition will receive a Rising Star music package and appear on the Variety Show of 
Hearts Telethon February 16th & 17th, 2013.

Finalists will have the rare opportunity of performing before a panel of music industry 
and celebrity judges, including music manager Bruce Allen and Global BC’s Steve 
Darling. 

The competition is open to all BC residents ages 13-29. Audition videos should be 
submitted to www.varietysgottalent.ca from January 2nd to 16th, 2013. Variety 
requests that videos run between 2-3 minutes, with singers performing a capella, to 
track, or with acoustic guitar or keyboard accompaniment. 

10 finalists will compete in the Variety’s Got Talent Finals on February 9th, 2013 
in Vancouver, BC.

9 of the finalists will be chosen by music industry professionals from Sam Feldman 
& Associates.

The 10th finalist will be chosen by the public in the People’s Choice Competition. Fans 
can log onto The Province newspaper’s website and vote for their favourite performer 
from January 27th to February 3rd, 2013 to select the 10th finalist.
  
All finalists will perform before a panel of judges and a live audience at the River Rock 
Show Theatre on February 9th, 2013. The winner will be announced at the end of the 
show and will appear on the Variety Show of Hearts Telethon that airs live on Global 
BC from February 16th to 17th, 2013.

Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e odwo³ywanie 
siê do nadziei oznacza rodzaj ontycz-
nej dewaluacji, pozbawienie wartoœci 
stanu aktualnie doœwiadczanego: prze-
kracza siê ten stan („byt”) na rzecz 
czasu przysz³ego niedokonanego. Za-
pewne z tego wzglêdu wielu myœli-
cieli przestrzega przed ³atwym odwo-
³ywaniem siê do ufnych wyobra¿eñ 
zwi¹zanych z przysz³oœci¹; Blaise 
Cendrars mówi wrêcz, ¿e nadzieja to 
„dziwka w zielonej sukience”.

Zakoñczenie. Dawca – biorca: 
mo¿liwoœci relacyjne

   Relacje i oddzia³ywania zachodz¹ce 
pomiêdzy pomagaj¹cym i przyjmuj¹-
cym pomoc opisa³ Donald Fink. Wy-
odrêbni³ piêæ typów takich zale¿noœci:
a) aktywnoœæ – pasywnoœæ
b) prowadzenie – wspó³dzia³anie
c) wzajemne uczestnictwo
d) klient jako g³ówny dawca
e) samoopieka
  W zale¿noœci (a) klient ujawnia bez-
radnoœæ zwi¹zan¹ np. z brakiem œwia-
domoœci, kontaktu z rzeczywistoœci¹; 
osoba wspieraj¹ca robi coœ „dla nie-
go”. W relacji (b) klient zachowuje 
œwiadomoœæ sytuacyjn¹ i wype³nia 
polecenia mo¿liwe do zrealizowania. 
Model (c) okreœla sytuacjê, w której 
dawca pomaga klientowi pomóc sa-
memu sobie. Relacje (d) ujawnia ak-
tywnoœæ samego klienta – dawca pe³-
ni rolê asystenta. W modelu (e) jed-
nostka radzi sobie bez pomocy ze-
wnêtrznej.
   Nie jest tak, ¿e opisane wy¿ej typy 
zale¿noœci uk³adaj¹ siê w obiektywne 
i bezwzglêdnie po¿¹dane kontinuum: 
od bezradnoœci i uprzedmiotowienia 
do podmiotowej samopomocy. Ka¿dy 
rodzaj relacji mo¿e okazaæ siê opty-
malny (efektywny i korzystny). Zale-
¿y to od konkretnej sytuacji, któr¹ wi-
nien w³aœciwie zdefiniowaæ podmiot 
pomocy.


