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F E N O M E N  P O M O C Y  W  Ż Y C I U 
S P O Ł E C Z N O - G O S P O D A R C Z Y M

Wprowadzenie 

Wewnętrzna złożoność fenomenu pomocy oraz jej szczególna wszech-
obecność (spotykamy się z przejawami pomocy przecież na każdym 
kroku i  to nieomal codziennie, udzielając pomocy innym czy też 
doświadczając jej od naszych bliźnich) ujawnia się już wtedy, kiedy 
uświadamiamy sobie, że aby dotrzeć do istoty tego fenomenu, nale-
ży rozpatrywać go – jak przystało na każde zjawisko natury społecz-
nej – z wielu perspektyw. Przede wszystkim należy spojrzeć nań z per-
spektywy antropologicznej (zarówno w rozumieniu fi lozofi cznym, jak 
i biologicznym), ale też polityczno-społecznej. Nie sposób oczywiście 
pominąć perspektywy socjologicznej i psychologicznej, a tym bardziej 
perspektywy prakseologicznej i ekonomicznej. Tych ostatnich głównie 
ze względu na zjawisko praktykowanej pomocy państwowej czy po-
mocy międzynarodowej udzielanej krajom rozwijającym się przez tzw. 
kraje bogate. Wielość perspektyw, choć poszerza w  danym aspekcie 
wiedzę na temat fenomenu pomocy, nie ułatwia jego głębszego istoto-
wego zrozumienia, a tym samym jego całościowej oceny. Wręcz prze-
ciwnie. Wielość perspektyw, za którymi kryją się odmienne spojrze-
nia na fenomen pomocy prowadzi do licznych kontrowersji, a nawet 
sprzeczności. Przykładowo wiele rozstrzygnięć dotyczących pomocy 
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ujmowanej z  perspektywy antropologicznej najczęściej zostaje pod-
danych radykalnej krytyce w świetle analizy ekonomicznej. Ba, nawet 
w obrębie samej refl eksji antropologicznej toczony jest spór o znacz-
nie i rolę pomocy w życiu istoty ludzkiej. Podobnie zresztą dzieje się 
w  obrębie refl eksji polityczno-społecznej, gdzie ostra linia podziału 
przebiega pomiędzy niektórymi postaciami liberalizmu a chrześcijań-
ską wizją pomocy, opartej na umiłowaniu bliźniego. Zaś w obszarze 
analizy ekonomicznej z  kolei toczony jest ostry spór o  efektywność 
udzielanej pomocy państwowej, a jeszcze bardziej spolaryzowany oka-
zuje się spór dotyczący pomocy międzynarodowej. 

Kolejny numer „Prakseologii”, który oddajemy w  Państwa ręce, 
został zredagowany tak, aby zaprezentować w  stopniu, najbardziej 
w tych warunkach możliwym, ów złożony charakter fenomenu pomo-
cy, poprzez ukazanie jej ze wszystkich kluczowych dla tego zjawiska 
perspektyw, oraz aby zaprezentować niektóre z najistotniejszych linii 
podziału pomiędzy różnego charakteru zwolennikami pomocy a  jej 
przeciwnikami. 

Pierwsza grupa tekstów (autorstwa L. Kusaka, K. Sosenko, W. Ga-
sparskiego, G. Beyera i I. Mizdrak) odnosi się do perspektywy fi lozofi cz-
nej, a  dokładniej antropologiczno-etycznej lub biologicznej. Autorzy 
zastanawiają się nad antropologicznym aspektem fenomenu pomocy 
i  już na wstępie prezentują odmienne, a nawet przeciwstawne podej-
ścia. Podejście do pomocy w ujęciu Nietzschego to radykalna krytyka 
udzielania pomocy, ponieważ akt pomocy kreuje istoty słabe i dlatego 
niegodne bycia istotami wolnymi, a zatem według niemieckiego myśli-
ciela, pomoc niszczy naturalną siłę człowieka, a poprzez jej zniszczenie 
zagraża także ludzkiej godności (L. Kusak). Ten punkt widzenia pozo-
staje w kardynalnej sprzeczności z tym, co na temat pomocy sądzą my-
śliciele o orientacji chrześcijańskiej, traktując pomoc jako dar konstytu-
ujący naturę ludzką (I. Mizdrak, a także w dalszej części S. Grochmal), 
którego to realizacja potwierdza właśnie wielkość i godność zarówno 
pomagającego, jak i tego, któremu pomoc jest udzielana.   

Kolejna, równie istotna linia refl eksji w tym obszarze, niegenerują-
ca wprawdzie tak spektakularnego sporu wśród autorów, ale rodząca 
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wiele dyskusji, przebiega wokół trudnych i  złożonych rozważań nad 
etycznym aspektem pomocy. Istotne linie podziału zaprezentowane 
w tekstach przebiegają tu pomiędzy stanowiskiem przyjmującym ob-
ligatoryjność udzielania pomocy potrzebującemu a  jedynie powinno-
ścią etyczną z różnym jej zakresem oddziaływania (K. Sosenko) aż po 
stanowisko (zaprezentowane w kolejnej części), zwalniające człowieka 
z jakiejkolwiek formy obligatoryjności czy powinności (K. Guczalska). 
Ciekawym uzupełnieniem tej analizy jest wskazanie istotności prakse-
ologicznej zasady znanej od wieków, a brzmiącej: przede wszystkim nie 
szkodzić (W. Gasparski). W obrębie tych tekstów postawiona zostaje też 
zasadnicza kwestia dotycząca uzasadnienia zakresu i  uwarunkowań 
ewentualnej obligatoryjności czy powinności pomocy poprzez odwoła-
nie się do biologicznych korzeni ludzkiej solidarności (G. Beyer).

Druga grupa tekstów to teksty rozważające problem pomocy z per-
spektywy teorii polityczno-społecznych (J. Miklaszewska, K. Guczal-
ska, R. Rogowski, A. Dylus). W ramach tej pespektywy zauważalny 
jest wyraźny dysonans w  podejściu do fenomenu pomocy w  ujęciu 
libertarian na przykładzie Rothbarta (K. Guczalska), a podejściem do 
problemu pomocy w  ujęciu Sena czy Yunusa (J. Miklaszewska, ale 
też E. Janikowska w  dalszej części tomu). W  pierwszym podejściu 
wolność jednostkowa zostaje uznana za wartość tak istotną, że jej 
ochrona staje się inspiracją do eliminacji niektórych form pomocy 
(głównie pomocy państwowej). Jednocześnie podejście to jest nega-
cją jakiejkolwiek obligatoryjności udzielania pomocy, a także znacz-
nym ograniczeniem zakresu powinności moralnej w działaniach po-
mocowych wedle własnego, czyli subiektywnego uznania przez każde 
indywiduum. Podczas gdy w ramach drugiego podejścia pomoc jest 
istotnym elementem funkcjonowania społeczeństwa, a w przypadku 
Yunusa nawet koniecznym elementem jego dalszego rozwoju. Część 
tę zamyka refl eksja nad ideą pomocniczości (A. Dylus), propagowaną 
współcześnie w odpowiedzi na krytykę dotyczącą udzielania wspar-
cia przez państwo. Zwolennicy tej idei wskazują na te formy pomo-
cy, które mogą świadczyć instytucje trzeciego sektora potrzebującym 
członkom społeczeństwa, ale w ramach której konieczne staje się – 



8

W p r o w a d z e n i e

dla jej antropologicznej efektywności – przyjęcie „celowości emancy-
pującej”.

Kolejna perspektywa to perspektywa socjologiczno-psychologicz-
na (D. Lepianka, K. Kwarcińska, M. Motyka), w obrębie której nie od-
najdujemy tak silnych linii sporu. W   pierwszym z  tekstów autorka 
(D. Lepianka) zastanawia się nad motywami i uwarunkowaniami ludz-
kiej solidarności, poszukując jej w relacjach społecznych, w drugim zaś 
(K.  Kwarcińska) analizuje kwestię społecznego negocjowania prawa 
do pomocy, przekształcając tym samym podstawową dla problemu 
pomocy kwestię: czy pomagać?, w kwestię: w jaki sposób powstają defi -
nicje sytuacji w których prawo do pomocy zostaje przyznane lub odebrane. 
W ostatnim z artykułów z tej grupy jego autor (M. Motyka) koncen-
truje się na pomocy psychologicznej, udzielanej w sposób indywidual-
ny osobom, które stanęły w obliczu trudności przekraczających ich ak-
tualne możliwości przystosowawcze, wykazując, że efektywna pomoc 
uwarunkowana jest przede wszystkim postawą osoby pomagającej. 

W  ostatniej grupie tekstów, ukazujących problematykę pomo-
cy w  aspekcie gospodarczym (A. Lewicka-Strzałecka, B. Klimaczak, 
E.  Janikowska, I. Codogni, T. Kwarciński, S. Grochmal) ponownie 
spotykamy się z przeciwstawnymi propozycjami, a nawet silnymi kon-
trowersjami. Pierwsza linia napięcia pojawia się pomiędzy wcześniej 
zaprezentowanym stanowiskiem libertarian czy skrajnych liberałów, 
wedle których pomoc zarówno państwa, jak i pomoc podmiotów go-
spodarczych wobec niektórych grup interesariuszy, jaką niesie z sobą 
np. idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), jest pomocą nie-
potrzebną, a nawet złą. Pierwsza marnotrawi bowiem znaczne zasoby 
fi nansowe, rzeczowe oraz ludzkie, druga utrudnia zaś realizację celu 
zasadniczego przedsiębiorstwa, jakim jest zysk, oraz często prowadzi 
do oszukańczego public relations i  równie oszukańczego marketingu 
społecznie zaangażowanego (CRM). W kwestii tego ostatniego silna 
kontrowersja pojawia się pomiędzy stanowiskiem akceptującym ten 
rodzaj marketingu jako pozytywnej formy pomocy świadczonej przez 
podmioty gospodarcze (I. Codogni), a  stanowiskiem wskazującym 
na zagrożenia wynikające z tego rodzaju praktyk oraz na wątpliwości 
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natury moralnej z tym związane (T. Kwarciński). Krytyka udzielania 
pomocy potrzebującym przez podmioty gospodarcze czy wątpliwości 
związane z świadczonymi przez nie działaniami pomocowymi pozo-
staje w sprzeczności ze stanowiskiem społecznej nauki, odwołującej 
się z jednej strony do idei państwa opiekuńczego, z drugiej zaś do za-
sady subsydiarności, w ramach której podmioty gospodarcze podob-
nie jak instytucje trzeciego sektora mogą, a  nawet powinny swoimi 
dowolnie wybranymi działaniami wspierać te grupy społeczne, które 
wsparcia wymagają. Krytyka pomocy państwowej jako pomocy spo-
łecznej słabszym grupom obywateli pozostaje w  zaskakującej relacji 
do sytuacji opisanej w tekście, poddającym krytycznej analizie pomoc 
państwową udzieloną sektorowi fi nansowemu (B. Klimczak). Rodzi 
się proste pytanie: dlaczego przy tak dużej krytyce pomocy socjalnej 
udzielanej przez państwo swoim obywatelom, znajdującym się w naj-
trudniejszej sytuacji, nie rozgorzał równie silny sprzeciw wobec pomo-
cy państwowej dla tego najbogatszego sektora gospodarczego, dość 
powszechnie nota bene uznawanego za głównego sprawcę kryzysu? 

W  tej części tekstów natrafi amy także na kolejną kontrowersję 
dotyczącą weryfi kacji stosowanych metod pomocowych, czyli pomię-
dzy ekonomią rozwoju z  jej eksperymentalnym odłamem (A. Lewic-
ka-Strzałecka) a konkretnymi propozycjami rozwiązań pomocowych 
wdrażanych już w praktyce (E. Janikowska, S. Grochmal). Ekonomia 
eksperymentalna  nawołuje do przeprowadzania profesjonalnych eks-
perymentów z udzielaniem pomocy na małą skalę, aby na tej podsta-
wie wyprowadzić właściwe wnioski dla polityki pomocowej państw 
zarówno w  wymiarze narodowym, jak i  międzynarodowym, kryty-
kując jednocześnie wiele z już stosowanych rozwiązań pomocowych, 
podczas kiedy zwolennicy tych rozwiązań wskazują na ich efektyw-
ność ekonomiczną i  przydatność społeczną. Jednym z  omówionych 
przykładów pomocy w wymiarze gospodarczym, już wdrażanej i przy-
noszącej według ich twórców wymierne efekty, jest system mikrokre-
dytów Yunusa (E. Janikowska), drugim ruch Focolari (S. Grochmal). 
Szkoda jedynie, że w prezentowanym tomie słabo przedstawiony zo-
stał model wparcia, jaki proponuje ekonomia społeczna przyjęta przez 
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Unię Europejską jako jeden z kierunków pomocowych dla zjednoczo-
nej Europy.

Zebrany i zaprezentowany w tomie materiał, biorąc pod uwagę za-
równo liczbę tekstów, jak i rozmaitość perspektyw, wydaje się dobrym 
punktem wyjścia do dyskusji nad fenomenem pomocy, zjawiskiem bę-
dącym niewątpliwie immanentnym elementem życia społecznego. Do 
dyskusji zapraszamy wszystkich Czytelników, zarówno tych, którzy 
są zwolennikami różnorodnych form pomocy, jak i tych, którzy z róż-
nych powodów są mocno zdystansowani wobec wielu praktyk i polityk 
pomocowych.   

Janina Filek


