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Masters` Spirit  case outline

Na wstêpie muszê siê wyt³umaczyæ z
pewnej niekonsekwencji. Z jednej strony
chcia³bym, aby moje wyst¹pienie mia³o charakter wyk³adu akademickiego, z drugiej za
 jego tematem ma byæ co, co nie poddaje
siê ¿adnej naukowej analizie. Konieczne jest
zatem przyjêcie pewnych za³o¿eñ.
Po pierwsze, pojêcie duszy traktowane
bêdzie po arystotelesowsku  jako dusza
rozumna.
Po drugie, nie jestemy w stanie poznaæ
pe³nej prawdy  mo¿emy siê tylko do niej
zbli¿aæ.
Po trzecie wreszcie (trochê jak w medycynie), wa¿niejsze od definicji okrelenia
Mistrz jest rozpoznanie Mistrza.
Próbuj¹c zatem dotkn¹æ tematu, pozwolê sobie przedstawiæ go w czterech punktach:
1. Charakter Mistrza
2. Zaufanie do Mistrza
3. Relacja Mistrz-uczeñ
4. Autorytet Mistrza
Charakter Mistrza
W razie trudnoci z wyjanieniem znaczenia jakiego okrelenia, zwykle siêgamy
do jego etymologii. S³owo charakter wywodzi siê z jêzyka greckiego. K³opot jednak
w tym, ¿e istniej¹ dwa s³owa, na które mo¿na siê powo³aæ.
Rzeczownik charaks oznacza znak,
znamiê lub piêtno, a czasownik charassejn  przycinaæ lub karbowaæ.
W pierwszym wiêc znaczeniu, charakter mo¿na traktowaæ jako swoiste i wyró¿niaj¹ce cechy cz³owieka, stanowi¹ce jego
wrodzone dyspozycje psychiczne, które
przez niektórych uto¿samiane s¹ z temperamentem.
Je¿eli jednak odnieæ siê do czasownika charassejn, charakter jawi siê jako cecha dynamiczna, wymagaj¹ca pracy cz³owieka, polegaj¹cej na wiadomym rozwijaniu jednych mo¿liwoci i korygowaniu innych. Skutkiem tych zabiegów jest co, co
nazywane jest usposobieniem wewnêtrznym, nadaj¹cym postêpowaniu cz³owieka
spójnoæ i jednolity kierunek [3].
Podsumowuj¹c: w pierwszym znaczeniu mówimy o charakterze wrodzonym, a w
drugim  o charakterze w³aciwym lub moralnym. Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e kszta³-
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towanie (karbowanie) w³aciwego charakteru jest zadaniem na ca³e ¿ycie.
W celu unikniêcia mo¿liwych nieporozumieñ, pozwolê sobie w tym miejscu podkreliæ, czym charakter nie jest.
Po pierwsze, na pewno nie jest dogmatycznym lub emocjonalnym uporem dla samego uporu (tak bo tak, nie bo nie). Taka
cecha, w najlepszym razie, mo¿e byæ okrelona jako charakterek.
Po drugie i jeszcze wa¿niejsze, charakter nie mo¿e byæ uto¿samiany z bezwzglêdnoci¹ w osi¹ganiu osobistych korzyci w
myl zasady business is business [1]. Zimna bezwzglêdnoæ nie ma nic wspólnego ze
szlachetn¹ bezkompromisowoci¹.
Przedstawiona próba zdefiniowania charakteru nie wyró¿nia pojêæ z³y lub paskudny
charakter. Takie okrelenia mog¹ dotyczyæ
wy³¹cznie charakteru opisanego wczeniej
jako wrodzony.
Charakter w³aciwy, czyli moralny, mo¿na albo mieæ, albo nie. Przeciwieñstwem
cz³owieka z charakterem jest cz³owiek bez
charakteru. To jest tak, jak z pustym domkiem Prosiaczka w Chatce Kubusia Puchatka: Im bardziej Puchatek zagl¹da³ do rodka, tym bardziej Prosiaczka tam nie by³o.
To nie jest tylko ¿art s³owny. Zdarza siê, ¿e
odczuwamy lêk przed spojrzeniem w g³¹b
siebie z powodu obawy, ¿e niczego tam nie
znajdziemy.
My jednak mówimy o Mistrzu, który wyró¿nia siê wyrazistym i nieustannie kszta³towanym charakterem. Mylê, ¿e bez pos¹dzenia o bana³ czy egzaltacjê, mo¿na ten
charakter okreliæ, jako bezkompromisow¹
postawê w osi¹ganiu prawdziwej wielkoci [1].
Jeszcze inaczej mo¿na powiedzieæ, ¿e
Mistrza poznaje siê po Jego ¿yciu. Prawdziwy Mistrz mo¿e pokazaæ swoje ¿ycie, a
nawet uczyniæ je przeroczystym. To s¹ jednak wymagania przekraczaj¹ce zwyk³¹ ludzka miarê. Ponadto, z oczywistych powodów,
uczniowi trudno czekaæ z rozpoznaniem
Mistrza na moment, w którym bêdzie móg³
oceniæ ca³e jego ¿ycie. Jak wiêc uczyniæ to
wczeniej?
Zaufanie do Mistrza
Najwa¿niejszym oczekiwaniem ucznia w
stosunku do Mistrza jest mo¿liwoæ pe³nego mu zaufania.
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Leszek Ko³akowski pisa³: To, ¿e istniej¹ ludzie, którym mo¿emy ufaæ bez zastrze¿eñ, to chyba najwa¿niejsza rzecz w ¿yciu.
Zaufanie do Mistrza jest czym wyj¹tkowym.
Wybitny polski socjolog Piotr Sztompka
porównuje zaufanie do swoistego kapita³u,
który uruchamiamy w podejmowanych zak³adach podczas nieustannego hazardu
kontaktów z innymi ludmi. Nasze zak³ady
wyra¿aj¹ce zaufanie, tworz¹ swoist¹ gradacjê, w zale¿noci od typu oczekiwañ wobec
partnerów naszych interakcji spo³ecznych.
Cytowany autor wymienia trzy kategorie oczekiwañ [4].
Stosunkowo najmniej wymagaj¹ce s¹
oczekiwania okrelone jako efektywnociowe. Dotycz¹ one takich instrumentalnych
w³aciwoci dzia³añ podejmowanych przez
partnerów, jak regularnoæ, prawid³owoæ,
przewidywalnoæ. Mocniejsze jest oczekiwanie racjonalnoci, nastêpnie kompetencji,
sprawnoci, skutecznoci i wydajnoci. To
wszystko s¹ oczekiwania w stosunku do
Mistrza. Proszê jednak zauwa¿yæ, ¿e dotycz¹ one pewnych formalnych w³aciwoci
dzia³añ, z pominiêciem ich treci. Nie mówi¹ nic o tym, czy kto kompetentnie, skutecznie i wydajnie robi co dobrego, czy z³ego. Co wiêcej, o osobie spe³niaj¹cej wymienione wymagania, która nie widzi zwi¹zku
miêdzy kompetencjami a uczciwoci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e jest tym bardziej niebezpieczna, im lepiej wyuczona.
W stosunku do Mistrza mamy pewne
oczekiwania aksjologiczne. Oczekujemy
bowiem, ¿e bêdzie odpowiedzialny, sprawiedliwy, pryncypialny, prawdomówny, ¿e bêdzie siê zachowywa³ fair, itp. To s¹ bardziej
wygórowane oczekiwania i znacznie mocniejszy zak³ad. Trudniej jest byæ i racjonalnym, i moralnym, ni¿ tylko racjonalnym.
Ale to ci¹gle nie wszystko. Od Mistrza
oczekujemy jeszcze dzia³añ opiekuñczych,
nie wiem dlaczego przez socjologów nazywanych reprezentacyjnymi (Ralf Dahrendorf) lub powierniczymi (Bernard Barber).
Liczymy wiêc na opiekuñczoæ, szlachetnoæ, altruizm i bezinteresown¹ pomoc.
To s¹ najbardziej wygórowane oczekiwania
i najmocniejszy, czyli najbardziej niepewny
zak³ad. Jak znaleæ szlachetnego altruistê,
który jest nie tylko pryncypialny, ale tak¿e
kompetentny, sprawny i racjonalny? Tego nie
wiem. Wiem tylko, ¿e taki bêdzie Mistrz. Aby
go znaleæ trzeba mieæ szczêcie.
Relacja Mistrz  uczeñ
W tym miejscu nasuwa siê pytanie, czy
wytwarzaj¹ca siê relacja (interakcja spo³eczna, jak nazywa j¹ socjologia) Mistrz-uczeñ
wyró¿nia siê jakimi szczególnymi cechami?
Socjologia zalicza takie relacje do bezporednich. Jedn¹ z jej cech jest odleg³oæ
miêdzy partnerami [5].
Edward Hall poda³ nawet bardzo konkretne wielkoci czterech podstawowych
dystansów interakcyjnych. Dystans intymny (np. miêdzy rodzicami i dzieæmi) obliczy³
na 1-1,5 stopy, dystans osobisty (np. miêdzy przyjació³mi)  na 1,5-4 stóp, dystans
socjalny (np. miêdzy dyrektorem i pracownikiem na dywaniku)  na 4-12 stóp, a dystans publiczny (np. miêdzy mówc¹ na trybunie czy na ambonie a s³uchaczem)  na
ponad 12 stóp.

Tymi odleg³ociami mo¿na niele manipulowaæ. Nie jest to jednak przedmiotem
naszych rozwa¿añ.
Pozwalam sobie na refleksjê, ¿e istniej¹ dwa mo¿liwe dystanse Mistrz-uczeñ. Je¿eli Mistrz ma byæ nauczycielem rzemios³a
(a medycyna w du¿ym stopniu jest rzemios³em), to dystans ten musi byæ co najmniej
osobisty. Jak bowiem inaczej nauczyæ siê
w³aciwej analizy ró¿nych objawów chorobowych i badañ dodatkowych, odpowiedniego kojarzenia faktów, techniki zabiegów i
sprowadzania wszystkich elementów do
wspólnego mianownika? A có¿ dopiero zachowania odpowiednich proporcji miêdzy
dzia³aniem dla dobra chorego i poszanowaniem jego autonomii? Do nabycia tych umiejêtnoci niezbêdne jest ¿mudne terminowanie u boku Mistrza.
Istnieje jednak relacja Mistrz-uczeñ, dla
której dystans miêdzy partnerami nie ma
znaczenia. Inaczej mówi¹c, pozostaje on
zawsze taki sam, niezale¿nie od odleg³oci
fizycznej. Istot¹ bowiem kontaktu miêdzy
Mistrzem i uczniem jest myl. Dla przekazania myli obojêtne jest, czy Mistrz robi to
stoj¹c przy mnie, czy za katedr¹, albo te¿
pisze co, co ja przeczytam znacznie póniej.
Tak wiêc, nie tylko odleg³oæ, ale i czas
nie ma tutaj znaczenia. Posuwaj¹c siê jeszcze dalej, mogê próbowaæ nawet wyobraziæ sobie, co na taki lub inny temat s¹dzi³by
Mistrz. Gdyby oczywicie mia³ wszystkie
substraty do podjêcia decyzji.
Spróbujmy u¿yæ jeszcze jednego kryterium socjologicznego, jakim jest miejsce
motywacji i ekspresji emocjonalnej we wzajemnych relacjach partnerów [6]. W pewnych
typach stosunków spo³ecznych motywacja
emocjonalna i wyra¿anie uczuæ s¹ nie tylko
dopuszczalne, ale i oczekiwane. Przyk³adem
jest mi³oæ, przyjañ, rodzicielstwo itp. Te
stosunki spo³eczne okrelane s¹ mianem
intymnych lub gor¹cych. Maj¹ one charakter autoteliczny, poniewa¿ ich cel (telos) tkwi
w nich samych. Wed³ug wielu socjologów,
w takich w³anie stosunkach spo³eczeñstwo
ludzkie realizuje siê w najczystszy, najbardziej niezdeprawowany sposób. Klasyk XIXwiecznej socjologii niemieckiej, Ferdinand
Toennies, przeciwstawi³ wolê naturaln¹
wyra¿aj¹c¹ siê we wspólnotach spontanicznych (Gemeinschaft), woli racjonalnej, typowej dla nowoczesnego, z³o¿onego spo³eczeñstwa (Gesellschaft), w którym stosunki spo³eczne staj¹ siê przedmiotem celowej
konstrukcji i manipulacji, zmierzaj¹cej wy³¹cznie do odniesienia w³asnych korzyci.
W takich sytuacjach kierowanie siê emocjami, a nawet ich okazywanie, by³oby uznane
za niew³aciwe. Stosunki takie okrelane s¹
mianem oficjalnych lub zimnych, a ich przyk³adem s¹ przede wszystkim relacje zawodowe: prze³o¿ony-podw³adny, urzêdnik-petent, ekspert-klient.
Mo¿liwe s¹ oczywicie ró¿ne stopnie
zimna i gor¹ca, sytuacje mieszane, a nawet manipulacje. Robert Merton opisa³ sytuacjê, któr¹ okreli³ jako pseudo-Gemeinschaft, a która polega na pozorowaniu bezinteresownoci i autotelicznego charakteru
relacji, po to aby przez zmylenie partnera
maksymalnie go wykorzystaæ i wejæ w relacjê typowo instrumentaln¹. Ten sam autor
opisa³ tak¿e relacjê spo³eczn¹ bêd¹c¹ po-
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³¹czeniem zimnej, technicznej fachowoci,
a zarazem wspó³czucia i ¿yczliwoci, okrelaj¹c j¹ jako troskê z dystansu (detached
concern). Sytuacja taka ma miejsce np. w
relacji lekarz-pacjent. NFZ wymaga traktowania pacjenta jak anonimowy przypadek,
któremu sprzedaje siê limitowane wiadczenia, ustawiaj¹c go wczeniej do kolejki pilnowanej przez spo³eczne lub pañstwowe
komitety. Jednoczenie ten sam pacjent
wymaga traktowania siebie jako osobê i
oczekuje od lekarza pe³nego zaanga¿owania i oddania. Tak wiêc urzêdnicy nakazuj¹
postêpowaæ w sposób zimny i instrumentalny, etyka lekarska i prawa pacjenta  w
sposób gor¹cy i autoteliczny.
Jak to pogodziæ? To dopiero prawdziwe
wyzwanie dla Mistrza!
W opisanym kontekcie relacja Mistrzuczeñ zajmuje pozycjê wyj¹tkow¹. Wyj¹tkow¹ dlatego, ¿e w ¿yciu codziennym znacznie czêciej spotykamy opisane wczeniej
relacje pseudo-Gemeinschaft, w których
kto kogo próbuje oszukaæ i wykorzystaæ.
Natomiast wydaje mi siê, ¿e relacja Mistrzuczeñ, maj¹ca pocz¹tkowo charakter zimny, czyli instrumentalny, przechodzi (nie
wiem jak i kiedy) w stosunek autoteliczny,
czyli gor¹cy. Nie wiem, na ile jest to symetryczne i co na ten temat mówi socjologia naukowa, ale na pewno jest to wniosek
z analizy przypadku, który dane mi by³o obserwowaæ. Nie bêdê opisywa³ dok³adnie badanego materia³u. Pañstwo domylaj¹ siê,
kto w tym materiale zajmuje pozycjê centraln¹. Nie ma chyba ¿adnych w¹tpliwoci,
¿e Profesor Franciszek Kokot jest Mistrzem.
W zasadzie to s³owo nie potrzebuje ¿adnych
dookreleñ, ale do podanej wczeniej charakterystyki dodam jeszcze trzy wybrane
cechy Mistrza, obrazuj¹c je s³owami Leszka Ko³akowskiego.
Pierwsza to niezaspokojona
ciekawoæ
Ciekawoæ jest tym wystêpkiem, za który prarodzice nasi zostali wygnani z Raju.
Ta ekspulsja jednak nie pomog³a: cokolwiek
ludzie potrafili zrobiæ w kulturze, nauce, w
umiejêtnociach technicznych  wszystko
jest dzie³em ciekawoci.
Cecha druga  przyzwoitoæ
Cz³owiek przyzwoity to kto, kto nie
krzywdzi innych ludzi. Stara siê ich rozumieæ
równie¿ wtedy, kiedy robi¹ co, co wydaje
mu siê niedobre. Jest gotów pomagaæ blinim w miarê swoich mo¿liwoci. Nie cieszy
siê z krzywdy innych, ze z³a, jakie ich spotyka, nawet je¿eli jest to z³o zas³u¿one. Stara
siê dotrzymaæ obietnic, które z³o¿y³
I trzecia cecha  skromnoæ
Filozofowie robi¹ siê m¹drzejsi tylko tak
d³ugo, jak sami nie uwa¿aj¹ siê za m¹drych,
jak ju¿ uznaj¹ siê za m¹drych, nie stan¹ siê
m¹drzejsi. Wiêc najwa¿niejsze jest, by nie
uwa¿aæ siê za m¹drego.
Nie ma w wiecie rad, które by³yby
zupe³nie bezpieczne wiat nie jest pod
nasz¹ kontrol¹.
Autorytet Mistrza
Wszystkie dotychczas wymienione cechy sk³adaj¹ siê na zjawisko, które okreliæ
mo¿na jako autorytet Mistrza. Jest to kolej-
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ne, mocno nadu¿ywane, a jednoczenie
trudne do zdefiniowania okrelenie. Hans
Georg Gadamer uwa¿a³, ¿e autorytet polega na wadze udzielanej rady i powszechnym uznaniu g³êbszego wgl¹du przez osobê nim obdarzon¹ [2]. Twierdzi³, ¿e za obdarzonego autorytetem mo¿na uwa¿aæ tylko tego, kto na swój autorytet nie musi siê
powo³ywaæ. Jest to obowi¹zywanie rzeczywicie przyznane, a nie to, czego siê domagamy. Nie mo¿na racjonalnie wyt³umaczyæ,
jak zdobywa siê autorytet. Ten bowiem, kto
podejmuje wiadome dzia³ania czy wypowiedzi w celu zdobycia autorytetu, w gruncie
rzeczy pragnie w³adzy, a kto musi powo³ywaæ siê na autorytet, ten go nie posiada. On
tylko chce wykorzystaæ instytucjonalne znaczenia swojej wy¿szoci i jest zwyk³ym uzurpatorem. Prawdziwy autorytet strze¿e nadrzêdnoci prawdy i w³aciwej metody jej
poznania wbrew sk³onnociom, uprzedzeniom, przes¹dom i pozamerytorycznym interesom, kusz¹cym nas wszystkich, by
uznaæ za prawdziwe to, co nam odpowiada.
Autorytet Franciszka Kokota nie wynika
z jakiegokolwiek tytu³u, jaki mu nadano ani
z funkcji, któr¹ kiedykolwiek sprawowa³, ale
z powszechnego uznania dla Jego metody
u¿ywania rozumu i g³êbszego wgl¹du w
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sprawy, którym powiêci³ ¿ycie.
Kto zapyta, gdzie tytu³owa dusza?
Gdzie dusza  nie wiem. Mam jednak nadziejê, ¿e odbiciem tej duszy jest charakter
i autorytet Mistrza. Bowiem to dusza rozumna wyzwala refleksjê integruj¹c¹ ¿ycie, pozwalaj¹c¹ zachowaæ krytycyzm, budowaæ
prawdziw¹ m¹droæ i prawdziwy autorytet,
oparty na wolnoci krytycznej, która dopuszcza tê mo¿liwoæ, ¿e siê samemu nie ma
racji i uznaje siê to.
Podsumowuj¹c: Profesor Franciszek
Kokot jest Mistrzem, poniewa¿:
- ma charakter,
- mo¿na mieæ do niego zaufanie,
- pomaga zrozumieæ siebie i innych,
- charakteryzuje siê nieskorumpowan¹
m¹droci¹ i wolnoci¹ krytyczn¹,
- jest prawdziwym autorytetem.
Na zakoñczenie chcia³bym nawi¹zaæ do
jeszcze jednej cechy, bez której nie wyobra¿am sobie Mistrza  do Jego poczucia humoru.
Tym, którzy uwa¿aj¹ siê za uczniów Profesora, proponujê plebiscyt na najbardziej
dla Niego charakterystyczne powiedzenie.
Dla mnie przynajmniej trzy z nich brzmia³y

zawsze jak najpiêkniejsza poezja (zosta³y
zreszt¹ u¿yte w tym wyk³adzie):
"tego nie wiem"
"z ca³¹ pewnoci¹"
"tak nie mo¿e byæ".
Kto to jest Mistrz? Tego nie wiem. Ale z
ca³¹ pewnoci¹ wiem, ¿e Profesor Kokot jest
Mistrzem. I z ca³¹ pewnoci¹ dla swoich
uczniów pozostanie przez d³ugie lata Mistrzem niedocignionym. Tak nie mo¿e byæ,
¿eby kto tego nie zauwa¿y³. Nie mo¿e byæ,
aby kto siê nie przy³¹czy³ do toastu za Jego
zdrowie!
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