
WIECZNE DZIECKO 



Wieczne dziecko 

• puer aeternus 

• puella aeterna  

http://www.dailymotion.com/video/x4qbt
b_krtecek7_shortfilms   

http://www.dailymotion.com/video/x4qbtb_krtecek-7_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/x4qbtb_krtecek-7_shortfilms


Niewinność 

• Energia, entuzjazm 

• Szczęście początkującego 

• Wiosna   

• Brak wspomnień 

• Brak uprzedzeń 

• Nadzieja i odrodzenie 

The Lady and the Unicorn, the 
Cluny Museum, Paris 



‘I have no name; 
I am but two days old.’ 
What shall I call thee? 
‘I happy am, 
Joy is my name.’ 
Sweet joy befall thee! 

Pretty joy! 
Sweet joy, but two days 
old. 
Sweet joy I call thee: 
Thou dost smile, 
I sing the while; 
Sweet joy befall thee! 

(William Blake, from Songs of 
Innocence) 

 



https://www.youtube.com/
watch?v=J2mYtkrF3No  

Peter Handtke 

https://www.youtube.com/watch?v=J2mYtkrF3No
https://www.youtube.com/watch?v=J2mYtkrF3No


Ciemna Strona: Triumfująca głupota 

• Nieodpowiedzialny 

• Niedojrzały 

• Arogancki 

• Niezdolny do poświęceń 

• Narcystyczny 

Narcissus by Caravaggio 



Przykłady 

• Ganimedes 

• Kore 

• Iakchos, dziecięcy 
Dionizos 

• Pippi (Astrid 
Lindgren) 

• Peter Pan (James 
Matthew Barrie) 

Inger Nilsson as Pippi Longstocking 



Autopoiesis 

Zdolność systemu do 
samotworzenia, 
samoregeneracji i 
samoodnowy. Zdolność ta 
umożliwia przetrwanie 
żywego systemu 
(Humberto Maturana & 
Francisco Varela; Niklas 
Luhmann) 

Samorost by Amanita Design 



Konfozmizm 

...nie rodzi dojrzałości, lecz 
trwałą niedojrzałość, 
pozbawioną 
spontaniczności i 
niewinności (William 
Whyte ) 

The Solomon Asch conformity 
experiments 



Socjalizacja 

Socjalizacja ma potencjał 
odnowy, ale ten potencjał 
jest niewykorzystywany 
(John Van Maanen) 

Posłuszeństwo zamiast 
dojrzałości – niszczenie 
entuzjazmu 

Jacob Gerritszoon Cuyp, Portrait of a Child with a 
Flower 



Socjalizacja jako wytwarzanie trwałej 
niedojrzałości 

• Oczekiwania kierownictwa nie 
zawsze odpowiadają standardom 
grupy, ale nie musi to prowadzić do 
konformizmu pionowego (wobec 
hierarchii); można wejść w dialog z 
kierownictwem 

• Socjalizacja szeregowa (starsze 
wzory do naśladowania) nie 
wywołuje efektu konformizmu ale 
przeciwdziała nowatorskim 
rozwiązaniom 

• Socjalizacja dysjunktywna 
(szkolenia i przepisy) prowadzi do 
braku poczucia bezpieczeństwa i 
wtórnie może wywołać efekt 
konformizmu grupowego 

Pink Floyd, The Wall 



Zabawa 

• Johan Huizinga, Homo 
Ludens: rola zabawy w 
kulturze. 

• Kreatywni dorośli mogą, 
podobnie jak dzieci, dać 
się ponieść zabawie. 

• Zabawa to wolność. 

• Zabawa dzieje się poza 
zwykłą rzeczywistością. 

• Zabawa nie może mieć 
celów materialnych. 

Bolek i Lolek na Dzikim 
Zachodzie 



Kultura powstaje w formie 
zabawy, [...] jest zabawą od 
samego początku. Nawet te 
czynności, które mają na celu 
natychmiastowe zaspokojenie 
potrzeb życiowych  na przykład 
polowanie  w społeczeństwie 
archaicznym mają tendencję do 
przybierania formy zabawy. 
Życie społeczne jest wyposażone 
w ponadbiologiczne formy, w 
postaci zabawy, które podnoszą 
jego wartość (Johan Huizinga). Antonio Gaudi’s Casa Mila in 

Barcelona 



Nowy etos pracy znajduje centralne 
miejsce dla "zabawy" (prowadzącej, 
w domyśle, do nowych poziomów 
wyzwolenia). Być może bardziej 
fundamentalne jest wskazanie 
zawarte w tych zastosowaniach 
zabawy, że na krawędzi wyłonienia 
się znajduje się nowe rozumienie 
horyzontu życia: antycypacja życia 
bez przewidywalnego końca, a 
przynajmniej obiecującego 
niekończącą się młodość dzięki 
wiecznie zachowanemu i 
aktywnemu "wewnętrznemu 
dziecku" (Bogdan Costea). 

Robin Williams as Peter Pan in Hook 
(directed by Steven Speilberg) 



Szczęście  

Robert Merton and Elinor 
Barber The Travels and 
Adventures of Serendipity 
(1958): 

Serendipity jako spotkanie z 
nagłym oświeceniem 

The Three Princes of Serendip from 
an old Persian manuscript 



NATCHNIONY ODMIENIEC 



Twórca musi umieć podążać za pieśnią, 
za wierszem, nad którym pracuje, z wiernością 
i uporczywością, nierzadko 
nie tylko przez wysiłek i pracę, ale też trudne, 
dramatyczne, czasami znajdujące się daleko poza 
skalą „normalności”, uczucia. 



Safo 
Sztorm 
W tym wichrze, nawałnicy przerażeni 
marynarze rzucili wszystko w odmęt. 
Pusty statek skierowali ku brzegom — 
na ocalenie. 
  
Lepiej nie znaleźć się w podobnym 
sztormie, 
nie myśleć ani na szerokich wodach 
nie wyrzucać poza burtę ładunku. 
Słone jest morze. 
  
Z lękiem w sercu. Ale dla Nereusza 
i jego orszaku oddam w podarunku 
to, co posiadam. Chyba nie odmówi 
ojciec Nereid 
 
(Tłum. Nikos Chadzinikolau) 



William Blake był zdania, 
że pisanie i wszelka 
twórczość to akt łaski, 
efekt kontaktu z czymś 
większym od nas, 
z wizjami, które 
jednocześnie rozjaśniają 
i upajają. To wielka moc, 
ale i ogromna 
odpowiedzialność: 
zarówno brzemię, jak 
i powołanie.  



Publius Ovidius Naso 

Elegia I: Jeśli błędy 
Jeśli błędy spotkają błędów w pieśni wiele, 
Przez wzgląd słuszny darujcie błędom, przyjaciele: 
Za pociechą wygnaniec, nie za sławą goni. 
Pieśń dźwiga myśli, w gorzkiej grążące się toni; 
Tak pieje kopacz więzień i pieniem bez kształtu 
Ujmie trudu robocie, ujmie troskom gwałtu. 
Gdy flisa tratwy, z nurtem kłócące się, nagną, 
Pieje flis, stopy w lipkie zatapiając bagno. 
I nędzny lud, łańcuchem ku wiosłu przygięty, 
W takt wiosłem robi, morskie w takt kraje odmęty. 
Ledwie na kopie wsparł się lub usiadł na darni, 
Spocony pasterz słomką nuci swej owczarni. 
Kiedy się to pieśń ciągnie, to zważona przędza, 
Łatwy trud służebnicy, czas się milej spędza. 
 
(Tłum. Adam Mickiewicz ) 
 
 



Ursula Le Guin uważała, 
że zarówno twórca, jak 
i czytelnik mają coś w rodzaju 
wewnętrznego zmysłu 
słuchu: czytanie i pisanie 
nie są tylko mechanicznymi 
czynnościami, 
programowalnymi i wyraźnie 
osadzonymi w miejscu 
i czasie, ale uczestnictwem 
w czymś poza tymi granicami, 
w przestrzeni, która ma swoje 
rytmy i swoją dynamikę. 



Charles Baudelaire 

L'Albatros 
 
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage 
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 
Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 
Le navire glissant sur les gouffres amers. 
 
À peine les ont-ils déposés sur les planches, 
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 
Comme des avirons traîner à côté d'eux. 
 
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! 
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid! 
L'un agace son bec avec un brûle-gueule, 
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait ! 
 
Le Poète est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se rit de l'archer; 
Exilé sur le sol au milieu des huées, 
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. 
 



Ursula Le Guin uważała, że od twórcy wymagana jest 
ciężka, fizyczna praca, do wykonania której niezbędne 
są żywotność, cierpliwość i wytrzymałość. Absolutne 
posłuszeństwo i dyscyplina, praca nad warsztatem, 
dbałość o szczegóły, takie jak gramatyka i interpunkcja – 
są niezbędne. Jednak dzieło to nie produkt, nie zawiera się 
w tej koniecznej dla jego powstania pracy, lecz przychodzi 
w odpowiedzi na nią. Dobre dzieło jest zaś darem – 
przychodzi moment, gdy artysta odkrywa w swej pracy 
gotowe już dzieło i może spojrzeć na nie z zadziwieniem: 
naprawdę ja to napisałam? Czasami opowieść sama 
prowadzi i artysta musi wykazać się wrażliwością i umieć 
za opowieścią podążać.  



John Keats 
Ode on Melancholy 
No, no, go not to Lethe, neither twist 
Wolf’s-bane, tight-rooted, for its poisonous 
wine; 
Nor suffer thy pale forehead to be kiss’d 
By nightshade, ruby grape of Proserpine; 
Make not your rosary of yew-berries, 
Nor let the beetle, nor the death-moth be 
Your mournful Psyche, nor the downy owl 
A partner in your sorrow’s mysteries; 
For shade to shade will come too drowsily, 
And drown the wakeful anguish of the soul. 
 



Andrzej Bursa 

Nadzieja 
Jeżeli nam się uda to cośmy zamierzyli  
i wszystkie słońca które 
wyhodowaliśmy w doniczkach  
naszych kameralnych rozmów  
i zaściankowych umysłów  
rozświetlą szeroki widnokrąg  
i nie będziemy musieli mówić że 
jesteśmy geniuszami  
 
bo inni powiedzą to za nas  
i aureole  
tęczowe aureole  
...ech szkoda gadać  
Panowie jeżeli to się uda  
 
To zalejemy sie jak jasna cholera  



Według Patti Smith twórczość 
to przede wszystkim oddanie, 
wrażliwość na twórczy impuls, 
który łączy nas z absolutem. Praca 
twórcza jest odpowiedzią 
na powołanie i wymaga 
uważności, dyscypliny i pokory. 
Jej efekt nie jest produktem, 
wytworem całkowicie zależnym 
od twórcy, a raczej podarunkiem 
uplecionym z całego złożonego 
kontekstu i ze szczerego 
poświęcenia. To proces 
polegający na przywoływaniu 
innych bytów i przestrzeni, 
by potem podzielić się nimi 
z innymi.  



„Gdybym wiedział, skąd 
biorą się dobre pieśni, 
chodziłbym tam częściej. 
Bycie twórcą bardzo 
przypomina bycie 
zakonnicą – jest się 
poślubionym tajemnicy”.  
(Leonard Cohen) 



https://www.youtube.com/
watch?v=2AMMb9CiScI  

https://www.youtube.com/watch?v=2AMMb9CiScI
https://www.youtube.com/watch?v=2AMMb9CiScI


Ćwiczenie 

Pomyślcie o bajce o 
Kopciuszku. Jak byś 
chciała/ chciałbyś sama ją 
zakończyć? Wymyśl własne 
zakończenie (po balu na 
zamku) – plus ewentualnie 
haiku o Kopciuszku  

 

Laurent Chehere  


