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  Obszar językowy zwi¹zany z poma-
ganiem wyznaczaj¹ takie między in-
nymi określenia: `wspomagać ,̀ `dopo-
magać ,̀ ̀ wspierać ,̀ ̀ ulżyć ,̀ ̀ odci¹żać ,̀ 
`być pomoc¹ ,̀ `dawać ,̀ `wydobywać ,̀ 
r̀atować ,̀ `opiekować się ,̀ `popierać ,̀ 

`u³atwić ,̀ ̀ pocieszać ,̀ ̀ s³użyć .̀ Można 
s¹dzić, że potoczne rozumienie pomo-
cy – jako dzia³ania u³atwiaj¹cego ko-
muś wyjście z trudnej sytuacji (opresji, 
k³opotów itp.) – w znacznym stopniu
uwzględnia intuicje zwi¹zane z tymi 
terminami. Potrzeba uzyskania pomo-
cy ujawnia się wtedy, gdy problemy
życiowe – społeczne, ekonomiczne,
psychiczne – przekraczaj¹ poziom 
możliwości samodzielnego ich roz-
wi¹zania.

Podmiot pomocy

  Ten, kto nieprzymuszony niesie po-
moc, zazwyczaj jest określany mia-
nem „dobrego cz³owieka”. Nie spo-
sób sporz¹dzić zamkniętego i wyczer-
puj¹cego katalogu cech konstytuuj¹-
cych to pojęcie, jednak z pewności¹ 
znalaz³yby się wśród nich przynajm-
niej trzy: wrażliwość, empatyczność i 
prospo³eczność. 

Samarytanin dziś. Pomaganie jako problem

  Cz³owiek wrażliwy to ten, kto odbie-
ra bodźce zewnętrzne, wrażenia: coś, 
co się „wraża”, wywo³uje „presję”.
Jego przeciwieństwem jest psychopa-
ta w rozumieniu Kazimimierza D¹b-
rowskiego: cz³owiek „gruboskórny”, 
nastawiony na realizację w³asnych 
celów. 
  Cz³owiek wspó³odczuwaj¹cy to 
osoba przekraczaj¹ca sw¹ „osobność” 
poprzez uczuciowe utożsamianie się 
z kimś innym; kto zmierza do wy-
wo³ania w sobie uczucia, jakie ktoś 

inny przeżywa. Zaprzeczeniem empa-
tyka jest egotyk, rozpatruj¹cy wszyst-
ko przez pryzmat w³asnych odczuć. 
  Cz³owiek prospo³eczny to istota 
w znacz¹cej mierze skupiona na „in-
nym”. Auguste Comte wprowadzi³ 
określenie „altruizm”, mówi¹ce o 
trosce o drugiego i gotowości do po-
święcenia osobistych korzyści. Re-
wersem takich nastawień jest egoista, 
dla którego w³asne ja stanowi jedyny 
przedmiot uwagi.

Społeczna przestrzeń pomagania

  Warto zwrócić uwagę na okolicz-
ności „zewnętrzne” (i w tym sensie 
„obiektywne”), implikuj¹ce potrzeby
zwi¹zane z pomoc¹. W przeciwień-
stwie do uwarunkowań „wewnętrz-
nych” (psychicznych), s¹ one możli-
we do stosunkowo czytelnego opisa-
nia. Wśród tych okoliczności ważne
wydaj¹ się ustrojowe warunki, okreś-
laj¹ce egzystencjalne sytuacje i możli-
wości poszczególnych ludzi. W Pol-
sce od trzech bez ma³a dekad s¹ to wa- 
runki w³aściwe ustrojowi kapitalistycz-
nemu. Kapitalizm jest systemem gos-
podarczym opartym na prywatnej 

w³asności środków produkcji, dystry-
bucji i wymiany. Kieruj¹ nim prawa 
rynku (przestrzeni dokonywania tran-
sakcji) i d¹żenie do zysku. Towarem 
rynkowym może być wszystko – pra-
ca, cz³owiek, uroda czy emocja. Liczą
się popyt, wartość i koszty w³asne. 
Powodzenie zależne jest od przedsię-
biorczości, „pomys³u” Sukces nie jest 
„dany”, lecz „zadany”.
  W opracowaniach teoretycznych co-
raz częściej zwraca się uwagę na fakt, 
że kapitalizm pomnaża zysk indywi-

dualny, lecz os³abia więzi między-
ludzkie; że generuje nastawienia ego-
istyczne (JA) kosztem solidarystycz-
nych (MY). Wśród cech ujawniaj¹-
cych się w spo³ecznej przestrzeni ka-
pitalizmu dwie s¹ szczególnie widocz-
ne: chciwość i zawiść. 
 Spo³eczeństwa pierwotne nie zna³y 
chciwości, bo nie używa³y pieniędzy: 
co zdoby³ jeden cz³owiek, dzielono 
między cz³onków plemienia. Chci-
wość pojawia się wraz z pojawieniem 
się pieniędzy, za które można kupić 
wszystko. Nawet życie znajdowa³o 
ekwiwalent pieniężny. W dawnej An-
glii (opisuje to m.in. Georg Simmel)
ustalony by³ cennik za zabicie cz³o-
wieka (także króla, choć w tym wy-
padku cena by³a praktycznie nie do
uiszczenia). „Szyling” (shilling) wy-
wodzi się od skillan = `zabi³em ,̀ `wi-
nien jestem pokuty .̀ Szylinga p³acono 
za zabicie rycerza, markę – za grafa, 
funta – za barona. Z czasem powszech-
ne sta³y się takie zjawiska, jak okup 
za jeńca, kidnaping, nagroda za ujęcie 
przestępcy, ubezpieczenie na śmierć 
itp. Wszystkie zmierzaj¹ do uzyskania 
zysków finansowych, które podnosz¹ 
prestiż (także moralny) osoby majętnej 
– już Benjamin Franklin twierdzi³, że 
tylko „pe³ny worek stoi prosto”.
  ¯¹dza posiadania pojawia się w an-
tycznej Grecji. Jak pisze (opieraj¹cy 
się na Plutarchu) Stanton A. Coblentz, 
Władza pieniądza rozszerzała się i 
niszczyła moralność. Ci, którzy ledwie
potrafili związać koniec z końcem, 
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chcieli być bogaci. Ci, którzy byli bo-
gaci, chcieli być jeszcze bardziej bo-
gaci. (...) Retorzy, adwokaci i artyści, 
którzy we wcześniejszym okresie po-
czytywaliby sobie za hańbę sprzeda-
wać swój talent, teraz bez skrupułów 
dawali się wynająć przez tego, kto za-
oferował najwyższą cenę. Wszystko 
można było kupić, wszystko miało swo-
ją cenę. Bogactwo było miarą wszyst-
kich społecznych wartości. Chciwość 
sta³a się występkiem, który niszczy³ 
tradycyjne cnoty obywatelskie – tro-
skę o los innych, o dobro publiczne i 
odpowiedzialność za kraj. 
   Grecy odróżniali zawiść (phthonos) 
od zazdrości (zelos). Zazdrość wyraża 
pragnienie posiadania tego, co ktoś 
inny posiada („chcia³bym mieć to co 
ty, ale dobrze że chociaż ty to masz”). 
Prowadzi do konkurencji: może być 
impulsem do dzia³ania, aktywizować, 
ukierunkowywać itp. Zawiść to za-
zdrość bezinteresowna, bezsilna i irra-
cjonalna, chęć niszczenia cudzej po-
myślności („chcia³bym mieć na wy-
³¹czność to, co ty; nikt poza mn¹ nie 
może tego mieć”). Prowadzi do rywa-
lizacji: to nienawistna postawa „psa 
ogrodnika”, najbardziej niszcz¹ca sa-
mego zawistnika.
 D¹żenie do bogactwa wi¹że się z kon-
frontacj¹ dwóch postaw: chciwości 
bogacza i zawiści biednego. Gubi¹ się 
tu, wspomniane wcześniej, cechy do-
broci. Gotowość do pomagania, za-
uważa Barbara Stanosz, to wyraz na-
stawienia lewicowego, skierowanego 
przeciw antysolidarystycznym kom-
ponentom kapitalizmu; s³owo „socja-
lizm” wywodzi się z ³acińskich socie-
tas i socius, oznaczaj¹cych wspólnotę.  
Karol Marks za postać emblematycz-
n¹ dla lewicowego obszaru ideowego 
uważa³ Prometeusza, który rezygnu-
j¹c z należnych bogu udogodnień po-
maga ludziom, za co spotyka go do-
tkliwa kara. Takie nastawienie – na-
zywane czasami lewicowym instynk-
tem spo³ecznym – bliskie jest solidar-
ności rozumianej jako pomoc wza-
jemna („jedni drugich brzemiona noś-
cie”). Dla prawicowca pomoc ograni-
cza się do „karnawa³owego wspó³czu-
cia”, jak określa to Zygmunt Bauman,
i jest kaprysem ofiarodawcy. Slavoj 
Žižek: [...] wielcy kapitaliści, jak Bill 
Gates, twierdzą: „To co się dzieje jest 
straszne, musimy coś zrobić”. Zara-
biają miliardy, a potem rzucają okru-
chy z pańskiego stołu.
 Prezentowane wyżej pogl¹dy stano-
wi¹ wyraz postawy „spo³ecznikow-

skiej”, tradycyjnie wi¹zanej z inteligen-
cj¹. Przeciwstawia się im jako szcze-
gólnemu anachronizmowi libera³, Ja-
nusz Lewandowski, mówi¹c że taka
świadomość szczęśliwie się zmienia, 
czego nie dojrzy ten, kto pozostał więź-
niem tradycyjnego pojmowania inteli-
genckiego etosu jako społecznikow-
skiej, lewicowej wrażliwości.

Pomoc: pułapki i zagrożenia

  W przestrzeni pomocy mog¹ poja-
wić się zjawiska, które – niezależnie 
od intencji i motywów uczestników 
aktów wspomagania – przecz¹ samej 
idei pomagania.

A. Doktor Judym.

  Szkolna – zwi¹zana z określaniem 
autorskiego zamys³u – interpretacja 
Ludzi bezdomnych Stefana ¯erom-
skiego każe widzieć w postaci lekarza 
z Cisów cz³owieka, który rezygnuje 
z odwzajemnionej mi³ości po to, by 
móc sp³acić „d³ug przeklęty” i leczyć
robotników w Zag³ębiu. Id¹c tym tro-
pem można dojść do zaskakuj¹cych, 
choć nie absurdalnych wyobrażeń do-
tycz¹cych konsekwencji owego wy-
boru. Można oto zobaczyć twarz To-
masza Judyma – zacięt¹ i z³¹, z w¹-
sko zaciśniętymi wargami i o³owiem
w oczach. Bardzo możliwe, że wybie-
raj¹c ig³ę do zastrzyku weźmie grub-
sz¹ niż trzeba, by jakoś odegrać się na 
pacjencie za swój ból i porażkę życio-
w¹. Repulsja jest w tym wypadku 
czysta: nie określone (naganne) zacho-
wanie pacjentów jest jej źród³em, ale 
samo ich istnienie jako chorych odbie-
ra Judymowi szczęście (podobn¹, pro-
wadz¹ca do Holokaustu „win¹”  by³o 
samo istnienie ¯ydów).
 Decyzja Judyma nie opiera się na tzw.
dobrej woli (benevolentia); nie jest po-
przedzona odczuciem zwi¹zanym ze 
s³owem „chcę”. Wyznacza j¹ raczej po-
czucie normatywne („powinienem”),
a może nawet doświadczenie koniecz-
ności („muszę”). Nie wynika też z kon-
fliktu nieusuwalnego (tragicznego), nie 
jest wyborem jednego dobra przy re-
zygnacji z innego. To wybór podwój-
nego z³a: prywatnego (rezygnacja z mi-
³ości) i spo³ecznego (niechęć do cho-
rych). Judym będzie z³ym lekarzem 
i wystarczy³oby może, by móg³ być 
dobrym mężem. Nie można owocnie
wspierać innych ludzi, gdy ma się po-
czucie osobistej przegranej z tego po-
wodu.  


