
                                         nr 238 - KWIECIEŃ 2017    17

  Nie wiem kiedy zepsuto s³owo ama-
tor. Kiedyś amatorem by³ ktoś obda-
rzony pasj¹, kto z zami³owaniem od-
daje się sprawie. Bierze się to st¹d, że 
wspó³czesny przymus profesjonalizmu
zepchn¹³ amatorstwo na margines.
S³owo „amator” zepsu³o się, jak ryba 
– od g³owy (w g³owach „profesjonali-
stów”). Lecz amator to przede wszyst-
kim ktoś z sercem; z sercem do sprawy 
czy tematu – którym się poświęca.

***

1. Amator stawia pytania. Perfekcjo-
nista zna odpowiedzi. K³opot w tym, 
że nie s¹ to odpowiedzi na pytania 
amatora. Amator pyta przede wszyst-
kim: dlaczego? Profesjonalista pyta: 
jak? To jego „jak?” tylko z pozoru jest 
pytaniem (w³aściwie to też odpowiedź.
jak przy know how)
2. Amator chce poznać przedmiot 
swego zachwytu, chce się w czymś 
doskonalić, chce czegoś dokonać na 
jakimś konkretnym polu (które wy-
bra³). Może chcieć s³awy, uznania, ale
to obok g³ównej sprawy, mimocho-
dem, bo przede wszystkim jednak chce 
„być blisko”, chce przenikn¹ć, rozwi-
k³ać, zrozumieć, odkryć g³ębszy sens. 
Profesjonalista musi być skuteczny, 
musi być bezb³ędny, musi osi¹gn¹ć 
sukces. Amator chce, profesjonalista 
musi. 

Tezy o profesjonalizmie i amatorstwie
3.  Gdy mówisz: „muszę mieć siln¹ 
wolę” wypowiadasz zdanie wewnętrz-
nie sprzeczne: woli nie można zmusić. 
To wola zmusza. Wola (wieczna ama-
torka) zmusza wy³¹cznie przez to, że 
chce. Jest silna, gdy bardzo chce. Fakt, 
że dziś ma³o kto widzi niedorzeczność
zdania „muszę mieć siln¹ wolę”, świad-
czy jak wielkie spustoszenie w myśle-
niu uczyni³ perfekcjonizm. On zawsze 
musi – próbuje zmusić nawet chcenie.
4. Jedyn¹ wiar¹ perfekcjonisty jest 
wiara w metodę.
5.  Za upadek autorytetów odpowiada 
perfekcjonizm i jego metoda. Skoro 
każdy może dojść do perfekcji po za-
stosowaniu odpowiedniej metody, to 
na co zdaje się autorytet? Każdy może 
być równie dobrym autorytetem.
6.  Metoda zrównuje. Kto jej nie sto-
suje – jest „nierówny”, nie warto go 
s³uchać. Trzeba go więc wyrównać: 
wtedy będzie taki sam (i znów go s³u-
chać nie warto). Tak czy tak – nie ma
po co s³uchać. Tak powstaje armia za-
patrzonych w siebie klonów.
7.  Profesjonalny klon zbiera informa-
cje, gromadzi wiedzę. W efekcie nikt 
już wiedzy nie przetwarza, nie rozwi-
ja horyzontów przez teorię, myślenie, 
w¹tpliwości, krytykę. Dosz³o do tego, 
że można już „powzi¹ć wiedzę”. To 
nie jest zwyk³e przejęzyczenie – to fa-
son myślenia. Kiedyś można by³o po-
wzi¹ć jedynie decyzję, postanowienie.

   Wychodzi³em w³aśnie ze sklepu 
sportowego, gdzie naby³em profesjo-
nalny sprzęt do wspinaczki wysoko-
górskiej (choć wspinam się tylko po 
amatorsku, w Ojcowie), gdy uwagę 
moj¹ przyci¹gn¹³ wstrz¹saj¹cy spek-
takl (chyba by³ to rodzaj happeningu). 
Pewien stoj¹cy na ulicy nieszczęśnik 
wypruwa³ sobie ży³y. Krew tryska³a 
na chodnik i ściany pobliskiego ban-
ku. Z pocz¹tku zdziwi³o mnie, że nikt 
nie zwraca³ na nieszczęśnika najmniej-
szej uwagi. Po chwili domyśli³em się,
że musi to robić nie po raz pierwszy. 
Podszed³em jednak i zapyta³em grzecz-
nie: co ty wyprawiasz, nieszczęśniku?
- Nie widzisz? ¯y³y sobie wypruwam 
– odpar³ nieszczęśnik.
- Ależ…
- Spoko – uspokoi³ mnie – jestem pro-
fesjonalist¹.
  Teraz dopiero spostrzeg³em, że obok  
nieszczęśnika stoi ma³a skrzynka, a 
w niej zestaw do wypruwania ży³.  
- W³aściwie nic nie ryzykuję – t³uma-
czy³ mi niedba³ym tonem – jako profe-
sjonalista robię to wszystko na ch³od-
no, z dystansem. Poza tym mam wpra-
wę. Na co dzień wypruwam sobie ży-
³y w pracy, ale… czy ktoś to docenia? 
Tylko od święta, jak dziś, robię to pub-
licznie. I wie Pan, to coś zupe³nie in-
nego… po prostu rozkosz.

Kuba Wypruwacz

  Zacz¹³em już się rozgl¹dać za jak¹ś 
pomoc¹ medyczn¹ (a raczej psychia-
tryczn¹) dla nieszczęśnika. On tymcza-
sem kontynuowa³ swój wywód – ja-
kiś amator móg³by sobie zrobić dużą
krzywdę… najpewniej by się przekrę-
ci³, bo wie Pan: amator to zapaleniec. 
Zaraz by przesadzi³: nie tylko żyły by
sobie wypru³, ale i serce poda³ na tacy. 
A jakby zaczę³o z tętnicy sikać – marne 
szanse – grób, mogi³a. A ja… zobacz 
pan.
  Cz³owiek, którego dot¹d uważa³em 
za nieszczęśnika (okaza³ się zaś w każ-
dym calu profesjonalist¹), wypru³ so-
bie jeszcze kilka ży³, zatamowa³ krew 
watk¹, zamkn¹³ skrzynkę z narzędzia-
mi i odszed³ równym, spokojnym kro-
kiem. Sta³em zadziwiony: jego opa-
nowanie by³o niemniej szokuj¹ce od
ca³ego przedstawienia. Muszę jednak
przyznać, że bodaj najbardziej wstrz¹-
saj¹ce wrażenie zrobi³ na mnie wy-
k³ad, jakim mnie uraczy³.
  Sprzeda³em sprzęt do wspinaczki 
– kupi³ go ode mnie jakiś nieszczęsny 
zapaleniec – zrozumia³em, ile ryzyku-
ję, jako amator (a nie stać mnie w tej 
dziedzinie na profesjonalizm). Hodu-
ję robaczki świętojańskie (profesjonal-
nie, oczywiście), aby oświetlić nimi 
drogę przysz³ości.

worw¹g

Wspó³czesny profesjonalny mędrek 
„postanawia” wiedzę, decyduje o niej, 
dekretuje j¹ i sobie przyw³aszcza. 
Oczywiście, nie ma wtedy po co py-
tać.
8. Amator ma styl. Perfekcjonista mo-
że mieć fason, manierę, „lans” albo
– wizerunek, coś, co można wymo-
delować. Dlatego po „styl” zwraca się 
do „stylisty”*. Styl to dla niego kwes-
tia utylitarna; dla amatora – kwestia 
istnienia (a tu żaden „model” się nie 
sprawdza).
9. Kwesti¹ „istnienia” jest natomiast 
dla profesjonalisty metoda. Już sama 
bieg³ość techniczna wymaga metody. 
I nie ma w tym nic z³ego, tyle, że na 
tym się zazwyczaj kończy. Profesjona-
lizm (tak s¹dzi) nie musi wychodzić 
z „warsztatu”, chyba, że do fryzjera…
10. Metoda zawsze d¹ży do uśrednie-
nia. Wszystko, co „podpada pod me-
todę” stanowi jej obiekt. Obiekty mu-
sz¹ być mniej więcej równe, pasować 
do za³ożonego „modelu”. Wtedy me-
toda się sprawdza i każdy może j¹ za-
stosować. W pierwszym rzędzie me-
toda uśrednia prawdę. 
11. Najbardziej pomys³owa metoda u-
średniania prawdy to dialektyka Hegla 
(dwa przeciwieństwa „uśredniaj¹” się 
w syntezie). Dziś stosujemy bardziej 
toporne narzędzia – statystykę i sonda-
że opinii – sposoby szukania prawdy, 
„która leży po środku”. Perfekcjonista 

s¹dzi, że prawdę można „wymierzyć” 
– jak środek kwadratu po przek¹tnych. 
Amator wie, że prawda leży po środku 
tylko dla tych, którzy jej nie znaj¹. 
12. Skutek metody: po co poznawać 
prawdę, jeśli zawsze można j¹ „wy-
mierzyć” (jak środek kwadratu po 
przek¹tnych) – i znaleźć j¹ „zawsze 
po środku”? Osobiście wola³bym j¹ 
tam zostawić.
13. Przestano już zadawać pytanie: 
dlaczego? Pyta się tylko: jak? gdzie? 
ile? To także skutek wiary w metodę. 
Newton przyznawa³, że nie wie, dla-
czego cia³a się przyci¹gaj¹. Zna tylko 
wzór na grawitację. Dziś każdy dureń 
s¹dzi, że powtarzaj¹c ten wzór – wie 

również, dlaczego dzia³a grawitacja.
14. ȳjemy w epoce fryzjerów (patrz 
przypis do tezy 8).

*„Stylista” to, jak wiadomo, dawniej-
szy fryzjer. Profesjonalista nie może 
się obejść bez rozmaitego typu fryz-
jerów, którzy „robi¹ mu wizerunek”. 
Można się „wizerunkować” do upad-
³ego, ale to jeszcze nie styl. Prawdziwy 
styl to wewnętrzna forma, w żadnym 
razie nie ten, wpychany dziś wszyst-
kim na si³ę, fryzjerski wizerunek. Styl 
to coś nie do podrobienia, to sprawa 
wybitnie osobista (i, wierzcie mi, moż-
na go nie mieć).
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