
Każdy człowiek jest marzycielem

…czyli o tym, jak twórczo patrzeć na 
rzeczy ulotne



Imagination is as human right (Gaston 
Bachelard, 1990) 



Gaston Bachelard (1969a): dreams and reverie 
are an occasion to focus on important symbols 
in a space less distracting and tumultuous than 
the everyday reality around us. Dreams are 
serious and should be treated seriously and 
sincerely. 



A consciousness associated with the soul is 
more relaxed, less intentionalized than a 
consciousness phenomena of the mind. Forces 
are manifested in poems that do not pass 
through the circuit of knowledge. The dialectics 
of inspiration and talent become clear if we 
consider their two poles: the soul and the mind. 
(Bachelard, 1969b, p. xvii).



Katleen Stewart (1996): alterity is a kind space: 
where the process of approaching is taking 
place, the presence and absence emerge. It can 
be different and even alien but it contains the 
possibility of the existence of the Other. 



Spatial images unravel under the surface of the 
perceived reality, the way of access to which is 
by dreaming and reverie (Bachelard, 1969a). The 
imagination is a spatial domain, one that can be 
mapped, having its gravity and focus (Bachelard,
1969b). 



Outside and inside are both intimate – they are 
always ready to be reversed, to exchange their 
hostility. If there exists a border-line surface 
between such an inside and outside, this surface 
is painful on both sides. (Bachelard, 1969b, p. 
217-8).



1. Not every use of the word “imagine” or its 
cognates in ordinary language corresponds to an 
exercise of imagination. […].

2. Imagination is a primitive mental state type (or 
group of types), irreducible to other mental state 
types.

3. Imagination is intentional, i.e., imaginings have 
intentional content.

4. Imagination is not constitutively constrained by 
truth (Kind, 2016, 2-3).



Imagination is not attached to external objects: 
it takes place in the “space of elsewhere
(Bachelard, 1969b, p. 184). 



Reverie helps us inhabit the world, inhabit the 
happiness of the world. (Bachelard, 1969a, p. 
22)



Franco “Bifo” Berardi (2018): Poetry can be 
defined as the act of experimenting with the 
world by reshuffling semiotic patterns (p. 20).



Poetry is “experimenting with the world by 
reshuffling semiotic patterns” (p. 20) and 
“excess which breaks the limit and escapes 
measure” (Berardi, 2018, p 20). 



Zarządzanie

Heather Höpfl (1995) :

• Retoryka – liniowa, zamyka, cel, efekt; 

• Poetyka – otwiera, niejednoznaczna, wiele 
celów, oddycha…; 



Zarządzanie

Heather Höpfl (1995) :

• Zarządzanie retoryczne maksymalizuje jeden 
cel

• Zarządzanie poetyczne to nie jest projekt 
liniowy, scentralizowany, jednoosobowy; to 
raczej kierowanie niewidzialnymi (dla 
retorycznego menedżera) strumieniami 
energii, kolektywny przepływ uczuć i barw…



Jak patrzeć na twórczość organizacji?

• Jest ulotna, a więc metody etnograficzne

• Jest bardzo złożona, a więc poetyka, 
zarządzanie poetyczne

• Rozumieć

• Patrzeć

• Czuć…
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Zaliczenie – Projekt 

• Przy pomocy metod naukowych (etnograficznych) 
przeprowadzić badanie w terenie. Terenem 
powinno być miejsce lub wydarzenie (względnie) 
zorganizowane, takie jak np. Rynek Starego 
Miasta, Piwnica pod Baranami, nabożeństwo, 
festiwal, Targ Pietruszkowy, tramwaj miejski, etc). 

• Wszystkie projekty: co najmniej 5 h badań na 
osobę. Można pracować wspólnie, można 
podzielić się zadaniami. 

• Wszystkie projekty opracowywane są w grupach 
(grupy 3-osobowe) . 



Zaliczenie – Prezentacja 

• Prezentacja projektu w formie: przedstawienia 
teatralnego, filmu, poezji, muzyki, gawędy, 
kabaretu - lub hybrydy. Zwykłe formalne 
prezentacje nie są wystarczające

• Wszyscy uczestnicy grupy otrzymują jednakowe 
oceny, chyba, że prezentowały drastycznie różny 
poziom zaangażowania. 

• Materiały z drugiej ręki i prezentacje typu 
"winietka reklamowa" nie są dostateczne. 

• Obecność podczas prezentacji jest obowiązkowa
(nieobecność powoduje brak zaliczenia). 



Zaliczenie – Kryteria oceny 

• Prezentacja - średnia według trzech kryteriów: 

• Forma - prezentacja (F): 0-100

• Metodologia (M): 0-100

• Treść - zawartość merytoryczna (T): 0-100 

• 30 min na każdą prezentację 

http://www.kostera.pl/Doktoranci.htm

http://www.kostera.pl/Doktoranci.htm

