
liwe wtedy, gdy respektowane będ¹ 
przynajmniej trzy warunki. (1) pomoc 
powinna być odpowiedzi¹ na potrze-
bę wyrażon¹ przez tego, kto jej ocze-
kuje; (2) oczekuj¹cy pomocy powi-
nien określić jej zakres; (3) on też wi-
nien mieć prawo decydowania o cza-
sie jej trwania. Niespe³nienie którego-
kolwiek z tych warunków prowadzi 
do sytuacji, w której nie z pomoc¹ 
mamy do czynienia, ale z zaw³aszcze-
niem  i uprzedmiotowieniem.

C. Autorytet i paternalizm.

  Autorytet to postać, w której konkre-
tyzuj¹ się ogólne idea³y i wartości: 
Wartości są atrakcyjne dopiero wtedy, 
gdy są żywe, a żywe są właśnie w auto-
rytecie. Z powodu wyrazistości swych 
cech – zniewala do bycia podobnym. 
Ów „zniewalaj¹cy” charakter autory-
tetu budzi niepokój wtedy, gdy za pod-
stawowe wartości uznamy wolność i 
podmiotowość (wewn¹trzsterowność) 
jednostki: obu tym wartościom auto-
rytet szkodzi. Jego oddzia³ywanie opie-
ra się na gramatyce narzędnika – od-
wo³uj¹c się do autorytetu myślimy 
„kimś” („czymś”), co powoduje, że 
autorytet – zauważa Czes³aw Mi³osz 
– zbliża się do autorytaryzmu: Domi-
nacja, próba narzucania swego zda-
nia innym, przekonanie o własnej nie-
omylności... Niechęć do posiadania 
autorytetów może brać się właśnie 
stąd. Ponadto stąd niedaleko już do 
skojarzeń ze znanymi z literatury (a 
często i z obserwacji) rodzin zjedno-
czonych autorytetem ojca – organiza-
tora życia rodzinnego (...). To on wy-
znacza tematy do rozmowy przy stole, 
godziny powrotu do domu, udziela 
głosu i zamienia rodzinne posiłki w 
koszmar. Tak więc nie należy się spec-
jalnie dziwić, że autorytet kojarzy się 
z ostro krytykowanym i potępianym
przez młodych ludzi patriarchatem. 
  Krytyka autorytetu zazwyczaj nie ma
charakteru absolutnego. Potrzebuje go 
dziecko, istota „przedwcześnie” uro-
dzona (opisuje to teoria retardacji).
Dopiero w procesie dojrzewania na-
stępuje stopniowe uwalnianie się od 
autorytetów, co kończy się tzw. dru-
gim przecięciem pępowiny i osi¹gnię-
ciem stanu osobowego. Osoba to „per-
sona”; termin ten oparty jest na rdze-
niu per se, („przez siebie”) i oznacza 
w³aśnie podmiotowość pojęt¹ jako 
samosprawczość. Wsparcie, jakie da-
je autorytet, nie sprzyja tak określonej
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 Hermeneutyczny wgl¹d w tekst Ste-
fana ¯eromskiego pozwoli³by zoba-
czyć Judyma jako lekarza dobrego, 
szczęśliwego i spe³niaj¹cego swe spo-
³eczne pasje. Trzeba by tylko uznać,
że zda³ sobie sprawę z iluzoryczności 
w³asnych (a pewnie i Joasi) uczuć i że
wyjecha³ z Cisów z ulg¹. Do takiej in-
terpretacji zachęca brak psychologicz-
nej prawdy w scenie rozstania, nie-
przekonuj¹co brzmi¹ce, wykrętne t³u-
maczenie, że „musi być sam” – i łat-
wość, z jak¹ przyjmuje je Joasia. Moż-
na odnieść wrażenie, że wcześniej z ja-
kichś powodów „konstruowali” rze-
czywistość; mówi¹c o mi³ości odpo-
wiadali na wyobrażone oczekiwania 
drugiej strony. Ktoś musia³ to prze-
rwać, gdy gra niebezpiecznie zbliży-
³a się do życia. Zrobi³ to Tomasz, za 
co Joasia by³a mu zapewne szczerze 
wdzięczna. Zdarza się że ktoś, kto z po-
wodzeniem zaspokaja swe społeczni-
kowskie potrzeby, niesyty uznania 
przybiera minę męczennika narzeka-
j¹c na zwi¹zane z tym uszczerbki w ży-
ciu prywatnym. Dopiero na trzeźw¹ 
uwagę, że powinien w takim razie za-
j¹ć się przede wszystkim sprawami 
osobistymi przyznaje, iż nie ma ich
w ogóle, a w każdym razie nie s¹ one 
dla niego ważne. Taka demistyfikacja
pokazuje postać kogoś, kto jest szcze-
gólnym zaprzeczeniem szkolnego wi-
zerunku doktora Judyma – postać spe-
cjalisty od pomagania.

B. Pomagacz.

  Zacznijmy od d³uższego przytocze-
nia. Mniej więcej rok temu ktoś wyja-
wił mi wielką prawdę o pomagaczach 
i pomocy: Kolejny Atak Pomocnej Rę-
ki. Wielu zaskoczonych ludzi na po-
czątku wybucha śmiechem, bo w naj-
lepszym rozumieniu tego pojęcia nie 
można niczego zarzucić pomaganiu
tym, którzy pomocy potrzebują. Nie 
bez powodu jednym z bohaterów na-
szej kultury jest Dobry Samarytanin, 
który pomógł poturbowanemu wę-
wędrowcowi leżącemu w rowie. Po-
trzeba nam więcej takich ludzi. – Kie-
dy jednak wędrowiec miał się dobrze, 
Samarytanin nie zatrzymywał go przy 
sobie. Nie odradzał mu podróżowa-
nia za względu na grożące niebezpie-
czeństwo, czy też dlatego, że najwy-
raźniej nie był on w stanie sam się 
obronić. Nie podjął się permanentnej
opieki nad podróżnymi. Nie próbował 
założyć przedsiębiorstwa ds. opieki 
nad wędrowcami. Pomógł, ponieważ 
zobaczył kogoś, kto wtedy właśnie po-
trzebował pomocy. Poza tym zaś miał
swoje własne sprawy.

  Ważne jest, byśmy zdali sobie spra-
wę z tego, że idea pomagania została
wykoślawiona i przybrała postać nisz-
czącego wyzysku, że ludzki odruch nie-
sienia pomocy przerodził się w towar 
na rynku, przemysł i wreszcie mono-
pol. Martwią mnie ludzie, którzy – jak-
kolwiek zazwyczaj nikt ich o to nie 
prosi – chcą pracą swego życia uczy-
nić pomaganie innym i opiekę nad 
nimi (...).
  Człowiek, który pracą swego życia 
uczynił pomaganie innym, nieodzow-
nie potrzebuje ludzi, którym jego po-
moc będzie potrzebna. Pomagacz żyje
dzięki bezradności i wytwarza bezrad-
ność, jaka jest mu potrzebna. Zło za-
wodów polegających na pomaganiu,
jak nauczanie, psychiatria i praca spo-
łeczna, leży w tym, że z reguły przy-
ciągają one ludzi, którzy chcą być Bo-
giem (...). Można być Bogiem tylko, je-
śli zrobi się z innych ludzi swych pod-
danych (...).
 W kółko i wciąż powtarza się nastę-
pujący cykl: na początku pomagacz 
mówi komuś: „Pozwól, że zrobię to za 
ciebie, lepiej się znam na tym, zrobię to 
lepiej”; wkrótce zaczyna mówić: „Nie 
rób tego, sam nie potrafisz”; wresz-
cie powiada: „Nie pozwolę ci nawet 
spróbować zrobić to samodzielnie –
coś ci nie pójdzie i wyrządzisz krzywdę 
sobie albo komuś”. Jeśli ta druga oso-
ba odrzuci pomoc, to najpierw będzie 
to traktowane jako niewdzięczność 
albo głupota; wkrótce będzie to grzech 
i zbrodnia.
  Nie ma istoty bardziej bezbronnej, 
będącej ofiarą w pełniejszym sensie 
tego słowa, niż człowiek, który nie mo-
że wybrać swoich opiekunów, zmienić 
ich, albo od nich uciec (...).
 Powyższy opis – pochodz¹cy z ksi¹ż-
ki zatytu³owanej Escape from Child-
hood – pokazuje kogoś, kto swoj¹ gor-
liwości¹ sprawia, że podlegaj¹c jego 
opiece trudno jest przekroczyć stan u-
zależnienia w³aściwego dzieciństwu. 
Pomoc, o jakiej tu mowa, nie k³óci się 
z osobistymi potrzebami pomagacza 
– przeciwnie, stanowi ich emanację i 
jest podstawowym źród³em satysfak-
cji. 
  Chodzi najpierw o satysfakcję psy-
chiczn¹ zwi¹zan¹ z doskona³¹ samo-
ocen¹, odczuciem wdzięczności ze 
strony innych, unikaniem osamotnie-
nia, wyobrażeniem szans na zbawie-
nie pośmiertne itp. Ważna jest satys-
fakcja spo³eczna, zwi¹zana z uzna-
niem środowiskowym, pe³nieniem ro- 
li autorytetu, realizacj¹ szczególnej 
„misji zbawczej”, kreacj¹ rzeczywis-
tości itp. Nie pozbawiona wagi jest
także satysfakcja materialna (poradnic-

two za wynagrodzeniem) – wspomnę
o tym w dalszej części, gdy będzie
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 obowiązki podyktowane 
solidarnością, nie ma też wzmianki o 
zasłudze na życie wieczne. Dzieje się 
coś innego. Rozdarło mu się serce.(...) 
Zdjęty głęboką litością, sam staje się 
bliźnim, nie myśląc o żadnych prob-
lemach i niebezpieczeństwach.
  Pu³apka pomagacza tyczy takich 
zw³aszcza zawodów, jak psycholog  
(psychoterapeuta), prawnik, ksi¹dz czy 
urzędnik instytucji powo³anej w celu
niesienia pomocy. Role te trac¹ na zna-
czeniu wtedy, gdy ludzie zaczn¹ sami 
sobie radzić trudnościami. Pomagacz 
widzi siebie jako męża opatrznościo-
wego. Kszta³tuje i wzmacnia bezrad-
ność nie tylko sam¹ swoj¹ nachalną
obecności¹, kusz¹c ofert¹ dotycz¹c¹ 
³atwego pozbycia się k³opotów. By-
wa, że obecność ta od początku nace-
chowana jest z³¹ wol¹, polegaj¹c¹ na 
intencjonalnym utrzymywaniu „pod-
opiecznych” w sytuacji bezradności 
legitymizuj¹cej w³asn¹ przydatność i 
osi¹ganie wspomnianych wyżej sa-
tysfakcji.   
  Porównanie obu postaw – doktora 
Judyma, który pomaga z niechęci¹ i 
pomagacza, który uszczęśliwia „na 
si³ę”, narzucaj¹c w³asn¹ miarę dobra 
– pokazuje większe zagrożenie zwi¹-
zane z drug¹ postaw¹. Przeciwstawie-
nie się pu³apce pomagacza jest moż-

podmiotowości, co zauważy³ już Ber-
trand z Chartres: Jesteśmy karłami, 
którzy wspięli się na ramiona olbrzy-
mów. W ten sposób widzimy więcej i 
dalej niż oni, ale dlatego, iż oni dźwi-
gają nas w górę (...). Constantin Bran-
cuni odmówi³ Augustowi Rodinowi, 
gdy ten zaproponowa³ mu asystentu-
rę w swej pracowni, mówi¹c: nic nie 
rośnie pod wielkim drzewem. 
  Postawa opiekuńcza, gdy jest narzu-
cana, zyskuje cechy w³aściwe pater-
nalizmowi. Odwo³uje się do sytuacji, 
w których cz³owiek najwyraźniej po-
trzebuj¹cy pomocy nie zdaje sobie
z tego sprawy. Zwolennik radykalne-
go (autorytarnego) paternalizmu uzna-
je, że należy pomóc nie pytaj¹c go o 
zgodę. Tyczy to dzieci pozostaj¹cych
pod opieka rodziców, osób zamierza-
j¹cych pope³nić samobójstwo, cho-
rych psychicznie, kalek itp. W¹tpli-
wości powstaj¹ wtedy, gdy paternali-
styczna relacja utrzymuje się w sytu-
acji, w której zmieni³y się jednoznacz-
ne wcześniej okoliczności i osoba wspo-
magana jednoznacznie wyraża swe
désintéressement utrzymywaniem 
tego stanu. 
  Paternalizm ujawnia się nie tylko 
w relacjach międzyosobowych; bywa 
widoczny także w doktrynach poli-
tycznych i prawnych. W myśli mark-
sistowskiej pojawia się rozróżnienie 
klas spo³ecznych na takie, które nie s¹ 
świadome swoich interesów („klasa 
w sobie”) i te, które tak¹ świadomość 
zyska³y („klasa dla siebie”). Proletariat, 
twierdzi³ W³odzimierz Lenin, cechuje 
się „fa³szyw¹ świadomości¹” i nie wie, 
co jest dla niego dobre – dlatego po-
trzebuje partii, która „zaopiekuje się 
nim” i pokieruje w³aściwie jego losa-
mi. W obszarze regulacji prawnych 
Joel Feinberg odróżnia wersję mocn¹ 
paternalizmu (ograniczanie wolności 
jednostki, zmuszanie do uznawania ce-
lów jej obcych), oraz s³ab¹ (powstrzy-
mywanie jednostki przed czynami, 
których skutków nie potrafi przewi-
dzieć). W pierwszym wypadku pań-
stwo jest usprawiedliwione, gdy chroni
obywateli przed korzystaniem z włas-
nej woli; w drugim – wolno powstrzy-
mywać człowieka przed wyrządze-
niem samemu sobie krzywdy. Przeciw-
ko przejawom podobnego paternaliz-
mu – np. obowi¹zkowi zapinania pa-
sów w samochodach – protestuj¹ orę-
downicy wolności cz³owieka wskazu-
j¹cy, że ma on prawo określać granice 
w³asnego bezpieczeństwa i dyspono-
wać swoim życiem.
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