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The article is a discussion of various, mainly 
sociological conceptions of human solidar-
ity, with special focus on those that question 
the traditional dichotomous understanding 
of the motives underlying pro-social behav-
ior. It also constitutes an attempt to broaden 
the debate by focusing on the conditions of 
human benevolence. Most up-to-date (so-
cial) research points to the crucial role of 
social distance: the closer the potential ben-
efactor to the potential benefi ciary, the more 
likely the act of helping; the more uncon-
ditional (or altruistic) the help offered, the 
more generous the offering. Here a ques-
tion arises as to what determines the social 

distance between individuals (and groups) 
and how (group) boundaries are formed or 
defi ned. While social distance can be con-
ceived in objective terms, e.g. as physical or 
geographical distance or as a degree of (e.g. 
socio-economic) dissimilarity that exists be-
tween the benefactor and the benefi ciary, it 
is the subjective social distance that seems 
to have most bearing on the human motiva-
tion to help. Of paramount importance here, 
is the perception of the benefi ciary, and in 
particular, the construction of their other-
ness, which might be (partly) determined by 
(a) dominant social norm(s).  
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Dlaczego ludzie pomagają innym ludziom? Czy akt pomocy jest kwe-
stią impulsu? Czy też świadomym wyborem? Co kieruje ludzką wiel-
kodusznością?  Jakie są jej granice?  W  jaki sposób ludzie wybierają 
obiekt swojej życzliwości?  Czyjemu dobru podporządkowany jest akt 
niesienia pomocy? Pytania te nie są żadną nowością; nurtują kolej-
ne pokolenia uczonych – ekonomistów, socjologów, antropologów, 
psychologów czy socjobiologów. Pomimo znacznych rozbieżności teo-
retycznych i  metodologicznych i  specyfi cznej dla każdej dyscypliny 
terminologii, widać rosnący interdyscyplinarny konsensus w kwestii 
motywów oraz uwarunkowań ludzkiej solidarności.

Chociaż w  literaturze długo dominowało dychotomiczne spojrze-
nie na motywy niesienia pomocy, a rozmaite pobudki, dla których lu-
dzie angażują się w  pomoc innym, klasyfi kowano albo jako przejaw 
troski o  „korzyść własną”– czy to jednostkową, czy grupową (homo 
economicus) – albo jako wyraz altruizmu, względnie normy społecz-
nej (homo sociologicus), ostatnio coraz częściej słychać głosy, że różne 
rodzaje motywacji niekoniecznie muszą się wykluczać. Dychotomię 
stopniowo wypiera koncepcja motywacyjnego kontinuum czy raczej 
zbioru pobudek, z których każda stanowi szczególne połączenie racjo-
nalności i altruizmu; swoistą mieszankę troski o dobro własne i cudze, 
dobro jednostkowe i dobro grupy (np. Adloff  i Mau 2006; Godbout 
1998; Rudich 2007). 

Nadal jednak pozostaje pytanie, na ile analiza motywów kryjących 
się za poszczególnymi aktami życzliwości, zbliża nas do rozwiązania 
zagadki ludzkiej solidarności. Badania nad fi lantropią sugerują, że 
motywacja pozostaje tylko jednym z czynników determinujących go-
towość do niesienia pomocy (por. Bekkers i Wiepking 2011). Nie bez 
znaczenia są tu posiadane zasoby, świadomość zapotrzebowania na 
nasze działanie czy poczucie skuteczności naszych wysiłków (np. Bek-
kers i Wiepking 2011; Radly i Kennedy 1995). 

Niniejszy artykuł stanowi próbę rozszerzenia (socjologicznej) de-
baty, skupiającej się wokół rozważań na temat motywów ludzkiego po-
stępowania, o dyskusję nad uwarunkowaniami czy też ograniczeniami 
ludzkiej życzliwości. Solidarność, o której tu mowa, to każde działanie 
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na rzecz dobra „Innego” podejmowane bez gwarancji (ekwiwalentnej) 
rekompensaty. Akt solidarności może obejmować transfery fi nanso-
we, ale także szeroko rozumianą pomoc, opiekę, czy wsparcie; może 
on mieć charakter sformalizowany (np. przy udziale instytucji świad-
czących pomoc), jak i nieformalny (a więc dokonujący się w interakcji 
miedzy osobą pomagającą i otrzymującą pomoc); bezpośredni (A po-
maga B), jak i pośredni (A umożliwia B udzielenie pomocy C). 

Motywy ludzkiej solidarności

Najbardziej podstawową grupę pobudek czy motywów, dla których lu-
dzie angażują się w pomoc innym, stanowi troska o „korzyść własną”. 

Ponieważ zakładana korzyść jest conditio sine qua non podejmowanych 
działań, zgodnie z założeniami teorii racjonalnego wyboru (por. Lis-
sowski 2002; Zafi rovski 1999, 2000), świadczeniu pomocy towarzy-
szy, względnie je poprzedza, racjonalna kalkulacja kosztów i korzyści, 
a działanie podejmowane jest wyłącznie wtedy, kiedy domniemane ko-
rzyści przekraczają, a przynajmniej równoważą przewidywane koszty. 

Choć w  proponowanym przeze mnie ujęciu nie może być mowy 
o gwarancji korzyści czy choćby rekompensaty (obecność takiej gwa-
rancji przenosiłaby bowiem relację pomocy w sferę wymiany handlo-
wej, podobnie jak możliwość negocjowania wartości rekompensaty), 
możemy mówić o oczekiwanych korzyściach. Oznacza to, że nie chodzi 
tu wyłącznie o korzyść natychmiastową, ale także o korzyść przesu-
niętą w  czasie. Niebagatelne znaczenie ma tutaj poczucie zaufania, 
wynikające z  ciągłości relacji, a  zrodzone w  procesie wciąż na nowo 
podejmowanych interakcji. Szczególnym typem działań pomocowych 
motywowanych „korzyścią własną” są te, u źródeł których leży świa-
domość współuzależnienia i konieczności współpracy. Jednostka tak 
motywowana podejmuje działania na rzecz grupy kierowana prze-
świadczeniem, iż jej własne dobro (korzyść) zależy od dobra wspólne-
go (tzw. egoizm oświecony).

Korzyści czerpane z działań pomocowych mogą mieć bardzo różny 
charakter: przede wszystkim materialny (rodzaj kompensacji o  po-
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równywalnej wartości „rynkowej”), ale także psychiczny (np. poprawa 
nastroju, choćby chwilowa, wzmocnienie poczucia własnej wartości, 
poczucie satysfakcji wynikającej z  „dobrze spełnionego obowiązku”, 
poczucie zadośćuczynienia za popełnione grzechy) i  społeczny (np. 
w  formie uzyskania społecznej aprobaty, osiągnięcia prestiżu, unik-
nięcia krytyki czy też podbudowania nadszarpniętej reputacji). O cha-
rakterze korzyści decyduje także rodzaj relacji między darczyńcą 
a benefi cjentem. Podczas gdy niektóre relacje implikują wzajemność 
bezpośrednią (darczyńca otrzymuje rodzaj kompensacji bezpośrednio 
od benefi cjenta), inne dopuszczają czy wręcz zakładają, iż oczekiwa-
na korzyść czy kompensacja dotrze do darczyńcy niejako wkoło, przy 
udziale osób trzecich. W tym ostatnim przypadku mówimy o wzajem-
ności pośredniej (por. de Beer i Koster 2009). 

Swoistą przeciwwagę dla troski o  „korzyść własną” stanowi al-
truizm, najczęściej rozumiany jako bezinteresowne skupienie się na 
dobru innych, nawet kosztem własnym. Z ewolucyjnego punktu wi-
dzenia jest on działaniem samodestrukcyjnym. Nic dziwnego więc, iż 
obecnie dość powszechnie przyjmuje się, że działania napędzane „czy-
stym altruizmem” (a więc nie liczące się z szeroko pojętym interesem 
własnym), należą do rzadkości (por. van Oorschot 2002: 32). 

„Czysty” altruizm może wynikać m.in. z  predyspozycji genetycz-
nych, swoistego instynktu „altruizmu” (Michalski 2003; Paolilli 
2011), wypływać ze struktury osobowościowej czy predyspozycji psy-
chicznych darczyńcy, takich jak zdolność odczuwania empatii (Radley 
i  Kennedy 1995), bądź z  odczuwanej przez jednostkę jako przymus 
potrzeby odwzajemnienia, często dość abstrakcyjnej (subiektywnie 
postrzeganej) korzyści. W  tym ostatnim przypadku działanie altru-
istyczne może być napędzane poczuciem długu wobec „życia”, po-
przednich pokoleń czy społeczeństwa, stanowiąc wariant wzajemno-
ści pośredniej (por. Adloff  2006; Godbout 1998)1. Wreszcie, działanie 

1 Adloff  określa ten rodzaj wzajemności wzajemnością cykliczną (serial reciprocity), chodzi 
w niej bowiem o łańcuch relacji wzajemności rozciągniętych w czasie (Adloff  2006: 491). Przy-
kładem solidarności opartej na wzajemności pośredniej może być solidarność międzypoko-
leniowa.
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altruistyczne może wynikać z  osobistego systemu wartości. Taki al-
truizm, „wyuczony”, zinternalizowany w  procesie socjalizacji, często 
stanowi „drugą naturę” człowieka” (Michalski 2003; Rudich 2007).

Błędem jest postrzeganie działań motywowanych altruizmem jako 
działań wolnych od korzyści. Chociaż korzyść własna może pozostawać 
poza (uświadomioną) strukturą motywacyjną jednostki, a odniesienie 
korzyści nie jest (jawną) intencją osób podejmujących działania pro-
-społeczne, korzyść własna bywa często „skutkiem ubocznym” dzia-
łań altruistycznych. Warto tu szczególnie zwrócić uwagę na „korzyści 
psychiczne”, takie jak, wspomniane już, poczucie satysfakcji, poczucie 
bycia potrzebnym czy poczucie zadośćuczynienia za popełnione grze-
chy (Radley i  Kennedy 1995). Aby zrozumieć odmienność korzyści 
wynikających z działań egoistycznych (motywowanych troską o dobro 
własne) i altruistycznych, należy odróżnić korzyści zamierzone (ocze-
kiwane, kalkulowane) od niezamierzonych (doświadczanych niejako 
przy okazji) oraz korzyści niejawne (np. psychiczne) od jawnych (np. 
materialnych). Podobnie jak w  przypadku działań motywowanych 
egoistycznie, korzyści płynące z zachowań altruistycznych mogą opie-
rać się na wzajemności bezpośredniej lub pośredniej. 

Normatywne korzenie altruizmu uwypuklają wagę pobudek okre-
ślanych czasami mianem „społecznych” czy „kulturowych”. W tym uję-
ciu jednostka podejmuje działania prospołeczne nie tyle jako jednost-
ka, ale jako członek określonej wspólnoty, a jej działania służą przede 
wszystkim „wspólnocie” jako całości. Działania te mogą być pochod-
ną identyfi kacji jednostki z grupą społeczną (shared identity) bądź też 
świadomości wspólnych interesów i współuzależnień (shared utility). 

Identyfi kacja jednostki z  grupą społeczną wiąże się z  poczuciem 
jedności, przynależności, szczególnego rodzaju więzi, określanej przez 
Webera (2002) mianem stosunku wspólnotowego (Vergemeinschaft-
ung). Działania jednostki na rzecz wspólnoty, w tym działania pomo-
cowe, wspierają się na swoistym „zobowiązaniu moralnym” (durk-
heimowski conscience collective), zakładającym gotowość jednostki do 
przedkładania interesów społeczności ponad interesy własne, i wiążą 
ze świadomością wspólnych wartości (durkheimowski model solidar-
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ności mechanicznej). Chodzi tu przede wszystkim o  wartości uwew-
nętrznione w  procesie socjalizacji we wczesnym okresie życia, takie 
jak sprawiedliwość społeczna, odpowiedzialność społeczna, norma 
wzajemności czy dobroczynności2. Tak motywowane działania pro-
-społeczne mogą być interpretowane jako przejaw altruizmu.

Altruizm ten jest jednak dość dyskusyjny, bowiem stopień iden-
tyfi kacji jednostki z  grupą własną trudno oddzielić od świadomości 
wspólnych interesów i  współuzależnień. W  tym drugim przypadku 
jednostka podejmuje działania na rzecz grupy mając poczucie wła-
snego uwikłania, swoistego uzależnienia od wspólnoty (Weber na-
zywa taki typ relacji stosunkiem stowarzyszenia – Vergesellschaftung, 
Durkheim – solidarnością organiczną) oraz świadomość, że realizacja 
własnych dążeń zależy w dużej mierze od efektywności grupy (Giza-
-Poleszczuk i Marody 2006). Choć tego typu motywacja zdaje się być 
usytuowana bliżej „troski o dobro własne” niż „cudze” (Paolilli określa 
ją mianem „altruizmu benthamowskiego”; Paolilli 2011: 148), należy 
pamiętać, że (współ)obecność egoistycznej troski o  „interes własny” 
może być dla jednostki podejmującej działania na rzecz grupy ukryta, 
całkowicie lub przynajmniej częściowo, nieuświadomiona (Bourdieu, 
za:  Adloff  2006). W  końcu korzyść odnoszona przez jednostkę jest 
niejako „pośrednia”, a należąc do innego porządku (porządku społecz-
nego, wspólnotowego), często pozostaje ona dla jednostki „zamasko-
wana”. Nie bez powodu Komter (2001) nazywa ten typ motywacji ra-
cjonalnością ukrytą (disguised rationality). 

Warto na koniec podkreślić, że motywacja kryjąca się za działaniem 
pod wpływem i w zgodzie z obowiązującymi czy dominującymi norma-
mi (w tym normy wzajemności) nie musi być aktem afi rmacji tychże 

2 Zdaniem Gouldnera (1960) zarówno norma wzajemności (norm of reciprosity), jak i dobro-
czynności (norm of benevolence or charity), która nakazuje pomóc tym, którzy – jak dzieci czy 
osoby niepełnosprawne – nie są w  stanie naszej pomocy odwzajemnić, są wartościami uni-
wersalnymi, obowiązującymi w każdym społeczeństwie. Warto tu jednak podreślić, iż stopień 
zorientowania jednostki na cele wspólne (tzw. dobro wspólne), a nie osobiste, zależy w dużej 
mierze od normatywnie ugruntowanych społecznych odczekiwań: silniejszych w kulturach ko-
lektywistycznych niż indywidualistycznych (por. Stjernø 2004; Komter i Schans 2008). 
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norm. Działania pomocowe mogą być pochodną nawyków, bezrefl ek-
syjnej rutyny, mechanicznego czy też nie do końca uświadomionego 
powielania utartych (w danej grupie) wzorów zachowań (por. Adloff  
2006; Adloff  i  Mau 2006; Giza-Poleszczuk i  Marody 2006; Radley 
i Kennedy 1995). Mogą być również podjęte pod przymusem, choćby 
moralnym. W tym ostatnim przypadku, istotny w strukturze motywa-
cyjnej jednostki jest strach przed wykluczeniem z grupy, potępieniem, 
naznaczeniem, utratą twarzy czy wreszcie obawa przed (materialnie) 
wymiernymi sankcjami ze strony, np. państwa (por. Adloff  2006; 
van  Oorschot i  Komter 1998; van Oorschot 2002)3. W  kontekście 
powyższego wywodu próba rozdzielenia poszczególnych motywów 
działań pomocowych wydaje się co najmniej jałowa. Choć pierwiastek 
korzyści własnej można odnaleźć w każdym niemal akcie solidarno-
ści, korzyść ta nie zawsze jest wymierna czy choćby nawet uświado-
miona. Trudno w  takich wypadkach podejrzewać darczyńcę o  racjo-
nalną kalkulację kosztów i zysków oraz podjęcie działania (wyłącznie) 
w  celu zmaksymalizowania własnej użyteczności. Z  kolei działanie 
altruistyczne może wypływać zarówno z wrodzonej zdolności odczu-
wania empatii, jak i z faktu zinternalizowania np. normy życzliwości. 
Ponieważ zinternalizowanie norm społecznych może implikować bez-
refeleksyjność i nawykowość działań, trudno w tym przypadku mówić 
o „czystym altruizmie”. Podobne trudności sprawia próba „wykadro-
wania” motywów określanych mianem „normatywnych”. Wszak lu-
dzie kierujący się w swoim działaniu względami normatywnymi mogą 
udzielać pomocy bliźniemu odwołując się do bardzo różnych, czasami 
nawet sprzecznych wartości (por. Michalski 2003).

Interesujące w  tym kontekście są próby wyjaśnienia fenomenu 
pomocy poprzez nawiązanie do antropologicznej koncepcji daru (np. 
Adloff  i Mau 2006; Godbout 1998, Gouldner 1960). Ponieważ pod-
stawową funkcją daru (w tym świadczenia pomocy) jest nawiązanie 

3 Fakt uniknięcia kary (rozumianej jako koszt nieprzestrzegania czy też złamania obowiązu-
jącej normy) jest w  tym przypadku korzyścią płynącą z  podjęcia działań konformistycznych 
wobec grupy.
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lub wzmocnienie istniejącej więzi, ofi arowanie daru trudno interpre-
tować w  kategoriach czystego altruizmu czy merkantylnej korzyści 
własnej. Nawiązanie lub podtrzymanie więzi jest często celem samym 
w sobie, służącym zresztą nie tylko jednostce, ale i całej wspólnocie, 
a dar (w tym dar pomocy) środkiem, aby ten cel osiągnąć4. Darem, 
zauważmy, ofi arowanym bez gwarancji „zwrotu” (por. Adloff  i  Mau 
2006; Godbout 1998). Ale jest to też rodzaj inwestycji. Tym pewniej-
szej, że „chronionej” normą wzajemności, która jednoznacznie zobo-
wiązuje benefi cjenta do „odwzajemnienia” daru (pomocy), a przynaj-
mniej do niedziałania na szkodę ofi arodawcy (Mauss 2004; Sahlin 
1974). Kluczową rolę odgrywa tu konstatacja, że wzajemność nie 
oznacza ekwiwalencji, a pełna równowaga w buchalterii wzajemnych 
zobowiązań jest wręcz niepożądana: „bycie kwita” oznacza przecież 
nic innego jak koniec relacji (Mauss 2004; por. van Oorschot i Kom-
ter 1998). 

Podsumowując, różne rodzaje motywacji – altruistyczna, ego-
istyczna i normatywna – niekoniecznie muszą się wykluczać. W wy-
jaśnieniu fenomenu ludzkiej solidarności dużo ciekawsza i  bardziej 
użyteczna wydaje się koncepcja motywacyjnego kontinuum czy raczej 
zbioru pobudek, z których każda stanowi szczególne połączenie racjo-
nalności i altruizmu; swoistą mieszankę troski o dobro własne i cudze, 
dobro jednostkowe i dobro grupy. 

Pozostaje jednak pytanie, na ile rozpoznanie motywów zaangażo-
wania w  działania prospołeczne pomaga zrozumieć kto, komu, kiedy 
i w  jakim zakresie pomaga? Jak już wspomniałam, badania nad fi lan-
tropią sugerują, że motywacja pozostaje tylko jednym z  czynników 
determinujących gotowość do niesienia pomocy. Aby w  pełni pojąć 
złożoność zachowań pomocowych, należy przyjrzeć się także innym. 
Prowadzi nas to do pytań o uwarunkowania ludzkiej solidarności. 

4 Taką funkcję szeroko rozumianego daru podkrelają przede wszystkim antropolodzy, m.in. 
Malinowski (1985); Maus (2004); Sahlin (1974).
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Uwarunkowania ludzkiej solidarności

Jednym z  podstawowych czynników warunkujących zaangażowanie 
w pomoc, jest posiadanie odpowiednich zasobów. Brak odpowiednich 
środków wyklucza lub przynajmniej ogranicza możliwość zaangażo-
wania się w działania pomocowe; i nie chodzi tu bynajmniej wyłącznie 
o zasoby fi nansowe. Trudno bowiem oczekiwać od osoby ubogiej czy 
bezdomnej datków na rzecz poszkodowanych w wyniku trzęsienia zie-
mi w Azji. Równie trudno oczekiwać od osoby starszej czy chorej po-
mocy przy przeprowadzce, a od zabieganego biznesmena opieki nad 
dzieckiem sąsiadów w godzinach przedpołudniowych. Innymi słowy 
ludzie różnią się jeśli chodzi o formę i skalę zaangażowania w działa-
nia pomocowe zależnie od zasobów, jakimi dysponują (por. Michalski 
2003). Jednak zasoby to nie wszystko: ludzie ubodzy bardzo często 
angażują się w  działania fi lantropijne, charytatywne; a  zamożność 
wcale nie gwarantuje prospołecznego zaangażowania. 

Drugim warunkiem sin qua non zaangażowania się w pomoc bliź-
niemu jest świadomość potrzeby czy też, równie często – istotności 
potrzeby. Chodzi tu przede wszystkim o elementarną wiedzę o tym, 
że dana osoba czy grupa społeczna znajdują się w potrzebie, np. mate-
rialnej (takiej jak jedzenie, schronienie, opieka medyczna), społecznej 
(towarzystwo) czy psychicznej (pocieszenie). Źródłem takiej wiedzy 
mogą być sami potrzebujący, reprezentujące ich instytucje (np. pomo-
cowe) lub media (Bekkers i Wiepking 2011). Jednak w uświadomieniu 
sobie skali niedostatku czy ważkości problemu, z  jakim borykają się 
potrzebujący, bardzo pomaga doświadczenie. Choroba, słabość, bieda 
czy określony rodzaj nieszczęścia przeżytego na własnej skórze bądź 
też na skórze najbliższego otoczenia – przyjaciół czy rodziny, zwiększa 
prawdopodobieństwo zaangażowania się w pomoc5.  Nie bez znacze-
nia jest też doświadczenie życiowe zdobyte poprzez przechodzenie 

5 Pewnym potwierdzeniem tej tezy są badania dotyczące poparcia dla polityki społecznej. 
Appelbaum (2001) wykazał, że osobiste kontakty z osobami korzystającymi z  (bądź potrze-
bującymi wsparcia w formie) pomocy (społecznej) zwiększają sympatię do osób „w potrzebie” 
i zmniejszają prawdopodobieństwo aprobaty dla polityki „cięć” w wydatkach społecznych. 
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przez kolejne fazy życia (Radley i Kennedy 1995). Często jednak waż-
niejszy od rzeczywistej potrzeby jest jej (społeczny) odbiór. Poza do-
świadczeniem własnym niebagatelną rolę odgrywa tu (normatywnie 
ugruntowana) percepcja ewentualnych benefi cjentów. Łatwiej „prze-
oczyć” potrzebę osób, które „same są sobie winne”. 

Ważnym czynnikiem ułatwiającym zaangażowanie się w  pomoc 
jest (subiektywne) poczucie zasadności, sensowności oraz skutecz-
ności podejmowanych działań. Podjęcie pomocy, zaangażowanie we 
wsparcie, zdobycie się na akt solidarności wydają się łatwiejsze, gdy 
towarzyszy im poczucie, że mój wysiłek, czas i  pieniądz nie idą na 
marne, i – co być może ważniejsze – przyczyniają się do autentycz-
nej zmiany (Bekkers i Wiepking 2011). Mowa o „kropli w morzu po-
trzeb” nie działa więc na darczyńców mobilizująco – jeśli moja zło-
tówka to tylko kropla, która niczego nie zmieni, to lepiej zatrzymam 
ją dla siebie. Istotne znaczenie ma tu obserwacja czy też postrzeganie 
działań podejmowanych przez innych. Z jednej strony, jałmużna czy 
datek oferowany przez przechodnia w  czasie zbiórki ulicznej może 
działać mobilizująco na kolejnego (potencjalnego) darczyńcę (Lincoln, 
za: Bekkers i Wiepking 2011). Z drugiej, zbyt duża „podaż” pomocy 
może potencjalnego darczyńcę zniechęcić; jeśli mojemu sąsiadowi po-
moc w przeprowadzce zaofi arowało już trzech innych sąsiadów, to jest 
duża szansa, że obejdą się oni beze mnie (Michalski 2003). Wreszcie, 
w  postrzeganiu skuteczności naszej pomocy ogromną rolę odgrywa 
to, jak oceniamy naszych ewentualnych benefi cjentów, oraz to, jaki 
użytek zrobią oni z ofi arowanego im wsparcia. 

Sposób postrzegania ewentualnych benefi cjentów (deservingness) 
jest jedną z najważniejszych determinant działań pomocowych. Różne 
jednostki czy grupy społeczne cieszą się dobrą lub złą opinią, a ich zła 
kondycja (potrzeba) często postrzegana jest jako zawiniona (np. przez 
uzależnienie czy obiboctwo) lub niezawiniona (najczęściej w przypad-
ku dzieci, osób starszych i chorych). Osoby i grupy, których nie sposób 
obarczyć winną za własne nieszczęście, częściej stają się przedmiotem 
naszej dobroczynności. Dobrym przykładem jest tu podział na „uczci-
wych” i „nieuczciwych” żebraków czy też kategoria „prawdziwie ubo-
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gich” (por. van Oorschot 2000). To, na ile dana jednostka lub grupa 
jest w naszych oczach zwolniona z odpowiedzialności za swoje „nie-
szczęście”, a tym samym zasługuje na pomoc, zależy w dużej mierze 
od uznawanych przez nas wartości (por. Appelbaum 2002; Furnham 
1982; Feather 1985; Feather 1999)6 oraz stopnia naszej z nią identyfi -
kacji. Osoby czy grupy uznane za „swoje” częściej cieszą się naszą do-
brą opinią i rzadziej obwiniane są za negatywne skutki swoich działań 
(Smith 2002; por. Feather 1999)7. 

Last but not least, niebagatelny wpływ na nasze zaangażowanie 
w działania solidarystyczne ma stopień rozdzielenia grup i jednostek 
w społeczeństwie, czyli dystans społeczny. Jest on zjawiskiem złożo-
nym, wieloaspektowym, obejmującym m.in. obszar społeczno-ekono-
micznych odmienności (dystans jako różnice statusu) czy też wzorce 
interakcji osobistych, na które składa się m.in. częstotliwość i charak-
ter wzajemnych kontaktów (dystans jako stopień zażyłości). W tym 
pierwszym przypadku (dystans jako różnice statusu), dystans spo-
łeczny jest odbiciem podziałów społeczno-ekonomicznych, pochodną 
stratyfi kacji społecznej. Odnosząc się do różnic w zasobach, determi-
nuje on kierunek pomocy: od grup/osób znajdujących się wyżej w hie-
rarchii społecznej (lub też bliżej społecznego centrum), do grup/osób 
znajdujących się niżej w hierarchii społecznej (lub też w oddaleniu od 
społecznego centrum, niejako na marginesie społecznego życia) [Mi-
chalski 2003]. Warto przy tym zauważyć, że osoby czy grupy znajdu-
jące się na samym dole hierarchii lub na marginesie życia społeczne-

6 Chodzi tu m.in. o takie wartości jak etos pracy, konserwatyzm, wiara w sprawiedli-
wy świat, merytokratyzm czy egalitaryzm.
7 Tendencja ta, zwana „błędem aktora i obserwatora” (actor-observer bias) [Jones 1976], jest 
pochodną fundamentalnego błędu atrybucji. Oznacza ona skłonność obserwatora do upatry-
wanie przyczyn zachowań/sytuacji, w jakich znajdują się inni (np. potrzebujący), w ich uspo-
sobieniu oraz skłonność aktorów (samych potrzebujących) do tłumaczenia tychże zachowań/
sytuacji czynnikami zewnętrznymi, np. uwarunkowaniami społecznymi i  środowiskowymi. 
Według Jonesa błąd (stronniczość) obserwatora maleje, gdy perspektywa obserwatora przesu-
wa się w stronę aktora, np. wtedy gdy obserwator dysponuje większą wiedzą o aktorze i sytuacji 
w której się on znajduje (Jones 1976). Podobną rolę odgrywa zaznajomienie ze szczegółami 
z życia osobiście nieznanych nam potrzebujących (Will 1993).
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go, zostają siłą rzeczy wykluczone z tych form pomocy, które zgodnie 
z zasadą wzajemności, nakładają na benefi cjentów obowiązek swoistej 
rekompensaty za otrzymaną pomoc czy wsparcie (por. Komter 2001; 
van Oorschot i Komter 1998).

W tym drugim przypadku (dystans jako stopień zażyłości), dystans 
społeczny dotyczy całego spektrum kontaktów charakterystycznych 
dla relacji międzyludzkich. Kontakty te mogą być np. ścisłe i  ciepłe, 
luźne i obojętne, przelotne i anonimowe. A może ich nie być wcale. 
Brak relacji, kontaktu czy chociażby przelotnej styczności z potencjal-
nym benefi cjentem sprawia, że zaangażowanie w pomoc staje się trud-
niejsze, a czasami wręcz niemożliwe. Im częstsze kontakty i większa 
zażyłość, tym większe prawdopodobieństwo zaangażowania w relację 
solidarności (por. Michalski 2003). Nie ma w tym nic dziwnego. Więk-
sza zażyłość zwiększa świadomość potrzeby – ludzie dysponują większą 
wiedzą na temat potrzeb osób, z którymi są bezpośrednio bądź bliżej 
związani: członków rodziny, sąsiadów, współpracowników. Pomagając 
najbliższym czy też znajomym, mają też oni większą kontrolę nad sku-
tecznością swojej pomocy i większą wiedzę o tym, na ile osoba potrze-
bująca pomocy na pomoc tę w ich mniemaniu zasługuje. 

 Największy jednak wpływ na strukturę motywacyjną potencjalne-
go dobroczyńcy ma subiektywne poczucie dystansu. Pierwszorzędne 
znaczenie ma tutaj dystans kulturowy determinowany przez normy 
społeczne. Dystans społeczny jest w  tym przypadku wyznaczany 
przez wspólnotę wartości i wzorów zachowań. Jedną z podstawowych 
kategorii oddzielających „swoich” od „obcych” jest język; arcyważna 
jest przynależność etniczna czy religijna. Nie bez znaczenia są też 
inne obszary podobieństw, na przykład konwencjonalność zachowań. 
W  społeczeństwie czy grupie przywiązanej do etosu pracy, artysta 
uliczny „zarabiający” swoim występem może liczyć na większe datki 
niż siedzący „bezczynnie” żebrak o podobnym profi lu (np. „zdrowy”, 
a  przynajmniej nieujawniający choroby czy ułomności mężczyzna 
w średnim wieku) [por. Michalski 2003]. 

Innym typem dystansu o  ogromnym znaczeniu dla działań pro-
społecznych jest dystans psychologiczny. W tym przypadku mówimy 
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o  dystansie jako subiektywnym poczuciu odrębności, samodzielnie 
wybieranym, defi niowanym, woluntarystycznym niejako. Działania 
pomocowe, prospołeczne pomagają w  tym wypadku dać wyraz wła-
snej tożsamości, zaznaczyć przynależność do określonej grupy (Adloff  
2006; Radley i Kennedy 1995). Pomoc ofi arowywana jest tym grupom 
lub jednostkom, z którymi się chcemy się utożsamiać, do których chce-
my należeć, do których aspirujemy (w koncepcji Morissa są to wspól-
noty uzgodnienia – assent) [por. Giza-Poleszczuk i Marody 2006]. 

Powyższa dyskusja wskazuje na wielowymiarowość dystansu czy 
też dystansów społecznych. Duża odległość między dwiema osobami 
czy grupami w  jednym wymiarze, np. różnice kulturowe (językowe, 
religijne), nie zakłada wcale podobnego dystansu w wymiarze społecz-
no-ekonomicznym (status) czy psychologicznym (tożsamość, wspól-
nota uzgodnienia), chociaż często go implikuje. Przy ocenie dystan-
su „absolutnego” ogromne znaczenie ma stopień nakładania się czy 
„sumowania” poszczególnych jego wymiarów (por. Michalski 2003). 
Warto przy okazji zauważyć, że dystans społeczny w  jakimkolwiek 
wymiarze nie jest wartością stałą: bliskość i obcość są nieustannie re-
defi niowane, przede wszystkim w kontekście codziennych interakcji, 
ale także pod wpływem manipulacji (np. poprzez kontakt wzrokowy 
pomiędzy żebrakiem a jałmużnikiem, czy przekaz medialny „przybli-
żający” ofi ary głodu w Afryce sutym Europejczykom) [por. Michalski 
2003; Bekkers i Wiepking 2011].

Podsumowanie

W  literaturze długo panowało dychotomiczne spojrzenie na moty-
wy niesienia pomocy. Rozmaite pobudki, dla których ludzie angażują 
się w  pomoc innym, kategoryzowano albo jako egoistyczny przejaw 
troski o „korzyść własną”, albo jako objaw altruizmu względnie (zin-
ternalizowanej) normy społecznej. Jednak różne rodzaje motywacji 
niekoniecznie muszą się wykluczać. Podejmując działania pomocowe, 
ludzie często kierują się specyfi czną mieszanką motywów, z więc za-
równo troską o dobro własne, jak i cudze, dobro jednostkowe, jak i do-
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bro grupy. Coraz większa liczba badaczy podkreśla daremność prób 
rozdzielenia poszczególnych typów motywów, a  dla niektórych (np. 
van Oorschot 2002) motywacyjne zawikłanie darczyńców jest nie tyl-
ko „faktem społecznym”, ale także (społeczną) koniecznością. Wielo-
źródłowość motywacji (altruizm, korzyść własna, normy i wynikające 
z nich sankcje) służy bowiem wzmocnieniu i uprawomocnieniu sto-
sunków solidarności nie tylko na poziomie jednostkowym, ale przede 
wszystkim wspólnotowym. 

Poza tym.... motywacja to nie wszystko. To, czy i na ile ludzie za-
angażują się w  pomoc innym, zależy od wielu pozamotywacyjnych 
czynników (uwarunkowań), takich jak posiadanie odpowiednich zaso-
bów, świadomość „zapotrzebowania” na pomoc, poczucie zasadności 
i skuteczności ofi arowanego wsparcia czy ocena (moralna) ewentual-
nych benefi cjentów. Kluczowe znaczenie ma tu (subiektywna ocena) 
dystans(u), jaki dzieli potencjalnego ofi arodawcę od jego ewentual-
nego ofi arobiorcy. Dystans społeczny wpływa m.in. na świadomość 
(istotności) potrzeby czy poczucie celowości oferowanej pomocy. Ma 
on także podstawowe znaczenie przy defi niowaniu, kto znajduje się 
w orbicie naszych moralnych zobowiązań, a kto pozostaje poza nią. 
Pomoc jest z reguły kierowana do osób i grup, które są nam w jakimś 
wymiarze bliskie, np. emocjonalnie czy kulturowo. A więc tych, któ-
rych uznajemy za „swoich”. Osoby czy grupy postrzegane jako „obce”, 
emocjonalnie czy kulturowo odległe, pozostają z  reguły wykluczone 
z  kręgu naszych moralnych zobowiązań (por. Adloff  2006; Komter 
i van Oorschot 1998; Stjernø 2004). 

Warto na koniec zwrócić uwagę na szczególną funkcję norm spo-
łecznych. Nie tylko stanowią one jeden z (mniej lub bardziej uświado-
mionych) motywów, dla których jednostka angażuje się w pomoc in-
nym, ale odgrywają też znaczącą rolę w defi niowaniu członków grupy 
własnej oraz określaniu kryteriów deservingness, czyli wyznaczników 
tego, na ile jednostka lub grupa zasługuje w naszych oczach na pomoc. 
Oba te czynniki mają niebagatelny wpływ na ostateczny wybór bene-
fi cjentów. Normy determinują także czas, formę i zakres oferowanej 
przez nas pomocy (por. Radly i Kennedy 1995).
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