
Baraka (Ron Fricke) 

• https://www.youtube.com/watch?v=qBk3TjKr
Uk4  
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Entropia 

• Tak jak stale i niepokojąco zmniejsza się 

bioróżnorodność naszej planety - a w ostatnich latach 

proces ten uległ przyspieszeniu - tak samo szybko 

zmniejsza się różnorodność społecznego imaginarium.  

• Byung Chul Han: społeczeństwo wypalenia, niszczenie 
marginesów, tyrania tego samego 

• Stiegler: entropia, dynamika dezorganizacji, w której 
energia jest zużywana i niszczona. Powoduje to utratę 
różnorodności biologicznej, a w końcu śmierć.  



Interregnum 

…. przedział czasowy o jeszcze nieznanej 
długości, rozciągający się między 
środowiskiem społecznym, które się 
skończyło, a innym, jeszcze 
nieokreślonym i z pewnością 
niedookreślonym, które spodziewamy się 
lub podejrzewamy, że je zastąpi  
(Zygmunt Bauman, za Antonio Gramscim) 



Żona Lota 
Czy z żalu, czy że zmęczenia - 
to niegościnne miejsce,  
przez tyle lat ogrzewała  
swoją troskliwością - 
więc nie z niedosytu. 
Zatrzymała się.  
Wiatr wiał prosto w oczy 
więc nie widziała konturów, 
tylko ogień i drganie powietrza. 
Kiedy prawie pojęła 
że może już przestać się starać, 
lecz nie znalazła jeszcze 
innego powodu. Ci ludzie, którzy 
szli obok - i tamci, tam. 
Wszyscy mieli swoje wytyczone drogi, 
tylko ona ześlizgnęła się 
pomiędzy. 
Błogosławieni, którzy się wahają. 
Jesteście solą Ziemi.  
(Troyes, 2021)  



Sprzężenie zwrotne ujemne 

Kapitalizm zachodni w ubiegłym wieku, 
mimo kilku poważnych kryzysów, był 
zdolny do samoregulacji. Działały w nim 
mechanizmy ujemnego sprzężenia 
zwrotnego, które były wykorzystywane 
(prędzej czy później) jako korekta 
systemów kontroli 



Poza kontrolą 

Pętle dodatniego sprzężenia zwrotnego 
prowadzą stale i wytrwale do udoskonalania 
istniejących procesów. Powoduje to 
ujednolicenie władzy i konsolidację systemu. 
Jednocześnie uniemożliwia regenerację, 
odnowę i adaptację do coraz bardziej 
złożonego środowiska. Władza w złożonym 
systemie nie powinna być jednolita, lecz raczej 
odzwierciedlać jego złożoność.  



Nie ma 
alternatywy 

??? 



Systemowa głupota 

• Bernard Stiegler: głupota systemowa; pragnienie 
prowadzi do samorealizacji, a impuls do bezmyślnej 
konsumpcji 

• Systemy uczą się dzięki ujemnemu sprzężeniu 
zwrotnemu, a wraz ze wzrostem liczby pętli sprzężenia 
zwrotnego uczenie staje się coraz głębsze: od prostego 
korygowania termostatu, przez poszukiwanie przyczyn 
(uczenie się w podwójnej pętli), po uczenie się, jak się 
uczyć (potrójna pętla). Jednak gdy głównym 
mechanizmem regulacyjnym jest dodatnie (a nie 
ujemne) sprzężenie zwrotne, system przestaje się 
uczyć. Traci też swoją pamięć.  



Czy uczenie się jest teraz możliwe? 

Victor Turner (1970): Faza graniczna to środkowy etap w rytuałach 
przejścia, pomiędzy zwykłymi interakcjami społecznymi, kiedy ludzie 
odgrywają role społeczne. Kiedy ludzie przechodzą między rolami, 
kultury zapewniają im rytuały przejścia. Podczas fazy granicznej ludzie 
doświadczają niepewności i mają niewielką kontrolę nad tym, co się 
dzieje, a jeszcze mniejsze poczucie stabilności. Jest to jednak moment 
o wielkim potencjale: hierarchie mogą ulec zmianie, a nawet 
odwróceniu, ciągłość tradycyjnego systemu może zostać 
zakwestionowana, a nowe scenariusze komunikacji rozwinięte. Takie 
momenty mogą przynieść zmianę i odnowę, ale także zniszczenie i 
chaos. 



Kolektywna super-liminalność 

Interregnum to rodzaj zbiorowego okresu 

superliminalnego. Jest to toksyczna otchłań, 

systemowa pustka, z niepewnymi związkami 

z przyszłością i przeszłością. Jest to również 

moment, w którym istnieje ogromny 

potencjał uczenia się, pomimo braku pętli 

negatywnego sprzężenia zwrotnego.  

 



Jak się uczyć w warunkach 
liminalności? 

Zdolność negatywna jest "... wtedy, gdy 
[człowiek] jest zdolny do bycia w niepewności, 
Tajemnicy, wątpliwości, bez drażliwego sięgania 
po fakty i rozum - Coleridge, na przykład, 
pozwoliłby sobie na delikatne, wyizolowane 
prawdopodobieństwo wyłowione z Penetralium 
tajemnicy, z niezdolności do zadowolenia się 
połowiczną wiedzą". (John Keats). 

 



Czego możemy się nauczyć? 

• …Wokół nas jest ocean prawdy (Ursula Le 
Guin) 

• Gdyby drzwi percepcji zostały oczyszczone, 
każda rzecz ukazałaby się człowiekowi taka, 
jaka jest, Nieskończona. Człowiek bowiem 
zamknął się w sobie i widzi wszystkie rzeczy 
przez wąskie szczeliny swojej jaskini. 
(William Blake) 



Zdolność negatywna w życiu 
codziennym 

Ghislain Deslandes (2020): podejście oparte na 
ludzkiej i kruchej koncepcji kontroli, uznaniu 
zawodności, zwracaniu uwagi na słabe sygnały. 
W dzisiejszych czasach stanowi ono radykalną 
alternatywę, ale ma swoje korzenie w 
starożytnej mądrości: rezygnując z aspiracji do 
wszechmocy, lider staje się naprawdę zdolny i 
może stawić czoła odpowiedzialności.  



Imaginoskop 

… imaginoskop jest 
(imaginarnym) 
urządzeniem skupiającym 
pragnienie zetknięcia się z 
doświadczeniami 
estetycznymi i rozwinięcia 
szczególnej twórczej 
wrażliwości, czymś, co 
może pomóc w twórczym 
uczeniu się …  



Oryginał: imagineskop Stanisława 
Moskala 



„Wstęp do imagineskopii” 



Poszukiwanie naturalnych 
imagineskopów 



Fontaine Diane, Lectoure 



Zastosowania imaginoskopu 

Imaginoskop to nie tylko urządzenie do oglądania. 
Jest to urządzenie pomagające skupić uwagę. 
Pomaga zobaczyć, usłyszeć i poczuć wzorce tam, 
gdzie ich nie ma w zentropizowanej rzeczywistości 
naszych płynnych czasów. Wzorce te można 
następnie przekształcić w opowieści przy użyciu 
różnych fabuł, w tym bardzo starych, potężnych i 
przekonujących fabuł, które przyświecały ludzkim 
opowieściom przez wieki i tysiąclecia. Imaginoskop 
to urządzenie kształtujące wyobraźnię. 



Wyobraźnia jako szczególna 
umiejętność 

Według Arystotelesa wyobraźnia jest 
szczególną umiejętnością, taką jak 
umysł czy percepcja (phantasia) (De 
Anima iii). Nie definiował wyobraźni 
lecz charakteryzował ogólnie, jako 
„to, dzięki czemu przychodzi obraz i 
pojawia się w świadomości” (De 
Anima iii 3, 428aa1–2), a więc jako 
umiejętność obejmującą myśli, 
marzenia, sny, pamięć. Wyobraźnia 
tworzy obrazy tam, gdzie nie 
zachodzi percepcja (np. sny) i jest 
cechą unikalnie ludzką.  



Wyobraźnia jest nieskończona 

„ Wyobraźnia jest 
ważniejsza, niż wiedza. 
Wiedza jest ograniczona 
do tego, co wiemy i 
rozumiemy, podczas gdy 
wyobraźnia obejmuje 
cały świat i wszystko, co 
kiedykolwiek będziemy 
wiedzieć i rozumieć” 
(Albert Einstein) 



Wyobraźnia socjologiczna 

Wyobraźnia socjologiczna to 
umiejętność, która daje nadzieje 
na wyzwolenie jednostki, oferuje 
jej możliwość wzniesienia się 
ponad ograniczające ją struktury 
społeczne i zrozumienie związków 
między tym, co jednostkowe, a 
tym, co ogólne i historyczne 
(Charles Wright Mills). 



Wyobraźnia w życiu codziennym 

„wyobraźnia 
nadaje kształt 
rzeczom 
nieznanym” 
(Karl Weick) 

Joanna Karpowicz, Anubis i sowa 



Formy, gestalt 

• Max Wertheimer, Wolfgang 
Kohler, Kurt Koffka, Kurt Lewin – 
psychologia formy, Gestalt  

• Percepcja kształtowana jest przez 
relację między bodźce 
percepcyjnymi które 
otrzymujemy z otoczenia i 
generatywnymi formami (wzorce 
tworzone zgodnie z jakimś 
kodem, np. kulturowym) 
wpisanymi w naszą wizję. Gestalt 
(forma) umożliwia wizję, ale 
jednocześnie powoduje 
uwikłanie naszej możliwości by 
widzieć coś innego.  



Generowanie i emergencja 

• Generowanie, (re)produkcja – 
tworzenie nowych wzorców 
zgodnie z istniejącym kodem. 
Kreatywność to umiejętność 
łączenia kodów w nowy, ciekawy 
sposób. 

• Emergencja, wyłanianie się – 
pojawienie się powiązania 
(systemu) który wcześniej nie 
istniał. Twórczość to zdolność do 
spotkania elementów możliwej 
emergencji.  



Generowanie 

• rodzaj myślenia linearnego: rekonfiguracja 
istniejących doświadczeń.  



Emergencja 

 

 

 

 

 

• tworzenie tego, co nie zostało jeszcze 
doświadczone, poza linearnymi skojarzeniami.  

Szymon Roginski 



Kreatywne generowanie i twórcza 
wyobraźnia 

• Kreatywne generowanie: tworzenie połączeń, 
koneksji – relacja między znakiem/symbolem a 
znaczeniem jest ustalona przez konwencje 
(algorytmy, zasady).   

• https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPy
w  

• Twórcza wyobraźnia: tworzenie koniunkcji – 
relacja między znakiem/ symbolem a znaczeniem 
nie jest ustalona lecz pragmatycznie 
przemieszczona i wciąż na nowo renegocjowana 

• https://www.youtube.com/watch?v=4Ili9pvlxdk  
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Świadomość związana z duszą 
jest bardziej zrelaksowana, 
mniej intencjonalna niż 
świadomość zjawisk umysłu. 
Siły przejawiają się w 
wierszach, które nie 
przechodzą przez obwód 
wiedzy. Dialektyka inspiracji i 
talentu staje się jasna, jeśli 
weźmiemy pod uwagę ich dwa 
bieguny: duszę i umysł. 
(Bachelard, 1969b, p. xvii). 

Erik Johansson,  Above All 

Twórczość jako stan duszy 



Recenzja twórczości Jean-Luc Nettera: 
„Jego metoda pracy jest niezmienna, 
zawsze w trzech etapach i muzyce: 
pierwsza warstwa, która pokrywa całe 
płótno, dwa dni później wznawia swoje 
pędzle, aby nadać mu nieco większą 
grubość, nie wahając się przed 
dodaniem nietypowych materiałów, 
takich jak drobny piasek czy kasza 
manna. A potem przychodzi moment, 
w którym artysta naprawdę wyraża 
emocje wynikające z jego twórczości, 
co skutkuje intuicyjnym malowaniem 
gestów.”  

Jean-Luc Netter  

Wyobraźnia to prawo człowieka 
(Gaston Bachelard, 1990)  



Każdy człowiek jest marzycielem 



Gaston Bachelard (1969a): 
sny i marzenia są okazją 
do skupienia się na 
ważnych symbolach w 
przestrzeni mniej 
rozpraszającej i burzliwej 
niż otaczająca nas 
codzienna rzeczywistość. 
Marzenia są poważne i 
należy je traktować 
poważnie i szczerze.  

Erik Johansson, Falling 
Asleep 

Po co są marzenia 



Imaginoskop to  

… imaginarne 
urządzenie dla 
marzycieli; narzędzie 
do patrzenia, 
słuchania i 
wyobrażania; po 
prostu urządzenie do 
kształtowania 
negatywnej 
zdolności  

Joanna Karpowicz, After a Tornado 
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