Podręcznik życia codziennego

Życie
codzienne
Podręcznik akademicki
Wersja robocza v. 7

Redakcja
Ryszard Stocki
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Anna Walulik
Akademia Ignacianum w Krakowie

Karol Chlipalski
Klaudia Stocka
Instytut Karola Wojtyły

Kraków, 2014

Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

#

strona 1

Podręcznik życia codziennego

Wstęp
Dlaczego podręcznik?
Wiele osób mówi mi, że powinniśmy stworzyć stronę, na której
każdy znajdzie to, co go interesuje w szerokiej tematyce życia
codziennego. Otóż uważam, że wiedza życia codziennego ma
charakter pewnej dyscypliny (więcej w Rozdziale 1), w której
obowiązują określone zasady i związki przyczynowo skutkowe.
Nie jest to zlepek przepisów na różne okazje jak książka
kucharska. Wyobraźmy sobie, że wybieramy się na długą
wyprawę samochodem i prosimy mechanika o przegląd i
regulację naszego samochodu.
Mechanik, aby właściwie
przygotować nasz samochód, musi wziąć pod uwagę zarówno
stan samochodu jak i cel naszej podróży. Podobnie jest z
życiem codziennym, aby odpowiedzieć sensownie na pytania
dotyczące życia rodzinnego (Rozdział 7) musimy odpowiedzieć
na pytania o to jak widzimy sens naszego życia w ogóle
(Rozdział 2) i mieć świadomość jakim uwarunkowaniom i
wyzwaniom współczesnym musimy sprostać (Rozdziały 3 i 4). Z
kolei w ostatnim rozdziale proponujemy bardzo wymagający
zbiór wiedzy na temat stylu życia, ale nikt nie weźmie tego
rozdziału na poważnie jeśli nie zapozna się z rozdziałami
wcześniejszymi, pokazującymi jak styl życia wynika z decyzji w
różnych obaszarach naszego życia. Jestem więc przekonany, że
aby móc sprostać wymaganiom współczesności potrzebna jest
solidna wiedza ugruntowana filozoficznie i metodologicznie.
Nauka o życiu codziennym
Z wielką ostrożnością i obawami napisałem powyższy podtytuł.
Nauka nie miała w XX wieku najlepszej passy. Dwa największe
systemy totalitarne hitleryzm, którego ofiarą, łącznie z ofiarami II
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wojny światowej padło 72 milionów ludzi oraz stalinizm, którego
ofiarą padło 20 mln ludzi odwoływały się do nauki i budowały
swoje założenia, jak twierdziły, na naukowych podstawach. Mimo
takich ewidentnych błędów w biologicznym, eugenicznym (Okno
0.1) traktowaniu ludzi i próby tworzenia nowego człowieka,
Okno 0.1 Eugenika
Eugenika (gr. eugenes = dobrze urodzony) – pojęcie wprowadzone w 1883 r.
przez Francisa Galtona, kuzyna Karola Darwina, które dotyczyło selektywnego
rozmnażania zwierząt (w tym ludzi), aby ulepszać gatunki z pokolenia na
pokolenie, szczególnie jeśli chodzi o cechy dziedziczone. (…) Chociaż eugenika
została powszechnie potępiona w chwili jej ostatecznego stoczenia się w czasie
Holokaustu, jej idee trwają we współczesnej kulturze pod innymi nazwami.
Wkrótce po drugiej wojnie wielu eugeników w Stanach Zjednoczonych zdało
sobie sprawę, że eugenika gwałtownie traci swoją popularność i ukuło termin
"kryptoeugenika" do opisania tego, co powinno być uczynione: ukrycia eugeniki.
Wielu wybitnych eugeników w powojennym świecie zostało szanowanymi
antropologami, biologami i genetykami, jak Robert Yerkes w USA czy Otmar
von Verschuer w Niemczech. Kalifornijski eugenik Paul Popenoe oraz związana
z ruchem eugenicznym Margaret Sanger zostali założycielami poradni
świadomego macierzyństwa lub klinik aborcyjnych.
Źródło: Wikipedia

wygląda na to, że nauka ma jednak bardzo wysokie notowania.
Począwszy od odkrycia penicyliny i morfiny, które zmieniły
medycynę, przez wykorzystanie fal radiowych, odkrycie
procesora, pigułki antykoncepcyjnej i samolotów odrzutowych
nauka zmieniła nasze życie codzienne, nasze obyczaje i
zachowania. Większość z nas już nie nadąża za tymi zmianami.
W kontekście tych zmian szczególne znaczenie mają pytania
podstawowe. Jaki sens ma życie człowieka? Ile zależy od nas, a
#
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ile od okoliczności? Dlaczego mamy starać się żyć dobrze?
Skąd bierze się zło? Jakie są granice naszej odpowiedzialności
za siebie i innych? Co czeka nas po tym życiu? Gdzie mamy
szukać oparcia, aby dobrze przeżyć życie? Już samo podjęcie
tych pytań budzi obecnie wiele wątpliwości. A przecież mają one
podstawowe znaczenie dla tego jak żyć, w tym - jak zachowywać
się w życiu codziennym. Jak pokażemy w rozdziale pierwszym
jest wiele powodów, dla których trudno odpowiedzieć na te
pytania w ramach jednej dyscypliny, nawet tak szerokiej jak
filozofia. Potrzebna jest jakaś nowa synteza. Synteza, która z
jednej strony nie zaprzeczałaby ewidentnym osiągnięciom nauki,
z drugiej dawałaby nam jakieś narzędzia krytycyzmu w sytuacji,
kiedy nauka uzurpuje sobie wiedzę na tematy, które do niej nie
należą. Jednym z powodów, dla których do dzisiaj nikt nie
odpowiedział na te pytania jest, jak sądzę, naukowy sceptycyzm
w kwestiach wiary. Jeden z polskich filozofów znalazł wyjście z
tej sytuacji poprzez oparcie swojej refleksji nad człowiekiem na
przeżyciu. Ponieważ w swoim życiu zaczął od teatru, wiedział,
że przeżycie ma swój wymiar obiektywny. Nie jest li tylko
subiektywną emocją. Podobnie jak Ortony (1990) wiele lat
później spostrzegł, że dzieło sztuki wywołuje podobne przeżycia
u różnych ludzi. Potem swoją uwagę skupił na próbach
obiektywizacji przeżycia przez mistyka i mistrza życia
wewnętrznego - św. Jana od Krzyża. Z tymi refleksjami zaczął
szukać kolejnych koncepcji, które
pozwoliłyby
mu
uporządkować swoje refleksje i tak natrafił na fenomenologię,
która jako jeden z niewielu kierunków filozoficznych traktowała
przeżycie poważnie. Nic więc dziwnego, że swoją habilitację
napisał właśnie na temat Maxa Schelera, fenomenologa, który
rozbudował swoją filozofię przeżyć. Filozof ten nie chciał jednak
zbyt łatwo rezygnować z systematyzującej wiedzę o rożnych
bytach filozofii św. Tomasza z Akwinu. Tak oto powstała jedna z
najbardziej oryginalnych syntez filozoficznych w XX wieku, która
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Okno 0.2 Fides et Ratio
Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki
unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu
pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego
samego, aby człowiek - poznając go i miłując - mógł dotrzeć także do pełnej
prawdy o sobie. Tak zaczyna się encyklika, która powinna stanowić rodzaj
drogowskazu dla naszego
poszukiwania prawdy o
życiu codziennym.
Dalej Jan Paweł II pisze
tak: (…) młode
pokolenia, do których
należy i od których zależy
przyszłość, w obecnym
okresie szybkich i
złożonych przemian
mogą czuć się
pozbawione
autentycznych punktów odniesienia. Potrzeba znalezienia fundamentu, na
którym można zbudować życie osobiste i społeczne, daje się szczególnie
mocno odczuć zwłaszcza wówczas, gdy człowiek przekonuje się, jak niepełne
są propozycje, które rzeczywistość doraźną i przemijającą wynoszą do rangi
wartości, budząc fałszywe nadzieje na odkrycie prawdziwego sensu istnienia.
Pod ich wpływem wielu ludzi doprowadza swoje życie na krawędź przepaści,
nie zdając sobie sprawy, co ich czeka. Przyczyn tego jest także fakt, że
niejednokrotnie ci, którzy zostali powołani, aby w różnych formach kultury
ukazywać owoce swoich przemyśleń, odwrócili spojrzenie od prawdy,
przedkładając doraźny sukces nad trud cierpliwego poszukiwania tego, co
naprawdę warto uczynić treścią życia.
Źródło: Jan Paweł II (1998). Fides et Ratio. Watykan.

w spójnej koncepcji osoby i czynu potrafiła zmieścić podstawy
#
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myślenia o człowieku, które możemy wykorzystać do refleksjami
nad wieloma aspektami życia codziennego.
Być może refleksja ta byłaby dalej rozwijana i zdobywałaby z
konferencji na konferencje coraz szersze kręgi zwolenników,
gdyby filozof ten nie został najpierw biskupem, potem
kardynałem, a na końcu papieżem - Janem Pawłem II.
Koncepcja poszukiwania prawdy w oparciu o syntezę nauki i
wiary znalazła swój wyraz w wielu dokumentach papieża, ale
chyba najlepiej widać to w jego encyklice Fides et Ratio (Okno
0.2). Wiele można byłoby napisać o powodach dla których ta
myśl z takim trudem przenika do naszego życia codziennego.
Można w tym widzieć rękę szatana tak jak to widzą autorzy
Nieznanego listu starego diabła do młodego na temat Jana
Pawła II (Redakcja Pressji, 2011, str. 10-15). Myślę jednak, że
powód jest bardziej prozaiczny i ma charakter systemowy.
Bardzo trudno przekazać stosunkowo trudną wiedzę z zakresu
antropologii filozoficznej szerokim gremiom nie mającym
przygotowania do tego typu refleksji. Myślę, że nie tyle nie
chcemy przyjąć tej perspektywy, ale po pierwsze nie wiemy, że
Karol Wojtyła w ogóle takimi sprawami jak codzienne
doświadczenie się zajmował, a po drugie nie wiemy jakie to
może mieć znaczenie praktyczne. Nasze myślenie o świecie jest
skonstruowane według pewnych koncepcji filozoficznych i
antropologicznych, z których niejednokrotnie nie zdajemy sobie
sprawy. Jedynie specjaliści są w stanie pokazać jak w naszych
codziennych decyzjach jesteśmy uwarunkowani określonym
sposobem myślenia. Wyobraźmy sobie częstą ostatnio sytuację
rozwodu. Najczęściej jest ona pogwałceniem przez jednego lub
obojga współmałżonków podstawowych wartości wierności,
uczciwości, prawdy. Jest powodem realnej krzywdy dzieci. Mimo
tych oczywistych prawd znajomi rozwodzącej się pary nie walczą
o ich związek, nie podejmują prób zatrzymania degradacji
rodziny, ale relatywizują prawdę. Nagle okazuje się, że nie ma
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jednej prawdy, ale każdy ze współmałżonków ma swoją prawdę i
każda z tych prawd jest równoprawna. Zaczyna się dorabiać
“ideologię” mniejszego zła. Prawdy oczywiste potwierdzone
wielokrotnie przez badaczy nie mają znaczenia. Okazuje się, że
mamy do czynienia z głosicielami relatywizmu moralnego, choć
zapewne żadna z tych osób tak o sobie by nie powiedziała
(Okno 0.3).
)
Będąc świadomymi, że większość tych sporów ma swoje
źródło w cicho przyjmowanych założeniach, lepiej możemy
zrozumieć
stanowiska, które
Okno 0.3 Relatywizm moralny
z a j m u j ą
poszczególne
Pogląd, według którego wartości etyczne, dyrektywy i
strony sporów.
oceny moralne mają charakter względny, zmieniają się
Karol Wojtyła
w różnych czasach i okolicznościach.
uczestnicząc w
obradach Soboru
Źródło: Podsiad, A. (2000). Słownik terminów i pojęć
filozoficznych. Warszawa Instytut Wydawniczy PAX.
Wa t y k a ń s k i e g o
dostrzegł, że
dyskutujący tam
kardynałowie nieustannie odwołują się do pewnej, konkretnej
wizji człowieka, która nigdzie nie jest spisana. Właśnie wtedy
rozpoczął pracę nad swoim opus magnum “Osoba i czyn”, które
zbierało w jednym tomie całą tę syntetyczną antropologię.
Chociaż od 1969 roku mamy na naszych półkach “Osobę i czyn”
oraz inne dzieła Wojtyły, rzadko są one wskazówkami w
codziennym życiu. Kiedy w konkretny sposób wykorzystał je
Ojciec Knotz pisząc na temat życia seksualnego (Knotz, 2001;
2009a; 2009b; 2010) spotkało się to z zaskoczeniem, a nawet z
krytyką (np. Wencel, 2012). Ten przykład z jednej strony
pokazuje ogromny potencjał jaki tkwi w tym nauczaniu, z drugiej
ogromną pracę jaka nas czeka, aby to nauczanie zastosować w
edukacji, medycynie, wychowaniu, zarządzaniu, żywieniu i
#
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innych obszarach życia codziennego. Dzieło to ładnie
podsumowała prof. Zdybicka w trakcie dyskusji nad “Osobą i
czynem” na KUL-u w 1970 roku: “Prawda o osobie ludzkiej
jest konieczna po to, by właściwie postępować i po ludzku
żyć, by odpowiedzialnie wykonać człowiecze - osobiste i
społeczne zadanie. Z wielu względów jest to potrzebniejsze
i ważniejsze dziś niż kiedykolwiek” (Wojtyła, 2000, str.
366-367). Właśnie z tą myślą proponujemy niniejszy podręcznik.
W podręczniku tym chcemy poruszyć problem odważnego
działania człowieka w różnych praktycznych obszarach życia.
Chociaż będziemy starać się pisać prostym językiem, materia i
ograniczenia autorów nie zawsze mogą na to pozwolić, za co z
góry przepraszamy. Dlatego podręcznik nasz może bardziej
przemawiać do osób z pewną wprawą w czytaniu trudniejszych
tekstów. Zdajemy sobie sprawę, że może to być rozczarowaniem
dla wielu osób, mamy świadomość jednak, że prostych

Okno 0.4 Eugeniusz Kwiatkowski
Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski (ur. 30 grudnia 1888 w Krakowie,
zm. 22 sierpnia 1974 w Krakowie) – polski wicepremier, minister skarbu,
przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej.
Stworzył 4-letni plan inwestycyjny
przewidujący rozbudowę infrastruktury,
zwiększenie potencjału obronnego kraju,
przygotowanie fundamentów dla
przyszłej rozbudowy przemysłu, łącznie
z aktywizacją Staropolskiego Okręgu
Przemysłowego. Zainicjował budowę
portu i miasta w Gdyni. Znacznie
przyczynił się do powstania Stalowej
Woli – miasta leżącego w woj.
podkarpackim. Wniósł wielki wkład w
rozwój polskiego przemysłu
chemicznego: zakładów azotowych w
Chorzowie i Tarnowie.Jak pisze Jan
Nowak-Jeziorański, przyjaciel rodziny:
Przeszedł Kwiatkowski do historii jako twórca Gdyni, ale określenie to
znacznie zawęża jego rolę. Polegała ona na ocaleniu i umocnieniu
niezależności gospodarczej, bez której Polska nie mogła się ostać jako
niepodległe Państwo[1].
Źródło: Wikipedia - http://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Kwiatkowski

poradników życiowych jest już na rynku księgarskim bardzo
dużo, natomiast podręcznika, który pokazywałby co jest
praktycznie potwierdzone, a co wątpliwe, co i w jakim zakresie
potwierdziły badania naukowe, a co wreszcie zależy od nas
samych w życiu na co dzień, po prostu nie ma. Brakuje też
podejścia, w którym moglibyśmy się zająć poszukiwaniem
prawdy w sposób, który przekazał nam Jan Paweł II w encyklice
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#
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“Fides et Ratio”. Mamy nadzieję, że nasza praca zainspiruje
innych autorów do podjęcia poruszonych przez nas tematów w
bardziej przystępnej formie. My, w pozytywnym rozumieniu tego
słowa “akademicko” widzimy zależności, złożoność i
“trudnodostępność” prawdy i to przede wszystkim czyni ten
podręcznik akademickim.
Okno 0.5 Rozwój społeczeństw wg.
Kwiatkowskiego

Po co taka książka?
Na życie codzienne są
„Struktura mechanizmu gospodarczego jest (...)
dwa spojrzenia. Jedni
skomplikowana. Rozwój i postęp na polu
twierdzą, że nic się nie
politycznym i gospodarczym jest funkcją
zmieniło i tak jak
ilościową zrozumienia tych mechanizmów, jest
nasze babcie i
odpowiednikiem relacji ilości ludzi
prababcie trwoniły
rozumiejących założenia, cele i metody działań,
nieraz odległych w swoich skutkach - do ilości
czas na ustawianiu
ludzi kierujących się doraźnymi czy bezmyślnymi
p a s j a n s ó w, t e r a z
odruchami w danym społeczeństwie.”
tracimy czas na
telewizję, Internet i gry
Źródło: Eugeniusz Kwiatkowski Zarys dziejów
komputerowe. Sama
istota uzależnienia
jest jednak taka sama.
Inni z kolei trąbią na alarm, mówiąc jakim to zgorszeniem są
nasze czasy. Warto polecić im lekturę “Piekła kobiet” BoyaŻeleńskiego, lub film Vera Drake, aby pokazać jak mocno
współczesne dyskusje obyczajowe były aktualne w przeszłości.
Jeśli wierzyć niektórym historykom psychopatyczne,
sadystyczne praktyki Elżbiety Batorzanki, krwawej hrabiny z
Cachtic, krewnej Stefana Batorego przekraczały najohydniejsze i
najbardziej mroczne horrory naszych czasów (nawet masowe
zbrodnie popełniane przez psychopatycznych miłośników gier
komputerowych). Nie ma więc jak sądzę sensu porównywać,
które czasy i dla kogo były gorsze, które lepsze. To co jest
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istotne i co skłoniło nas do napisania niniejszego podręcznika to
zjawisko, które odkrył najpierw Turgot, a za nim udowodnił
historycznie Eugeniusz Kwiatkowski (Okno 1.1), że im więcej
ludzi rozumie mechanizmy rządzące otoczeniem, tym silniejszy
rozwój i dobrobyt narodów i państw (Okno 1.2). To czym różnią
się jednak nasze czasy od czasów minionych to tempo zmian
cywilizacyjnych i idący za tym brak przekazywania istotnej
wiedzy dotyczącej życia codziennego z pokolenia na pokolenie.
Najwyraźniej to widać w relacjach interpersonalnych. W czasach
kiedy szkolnictwo było podzielone ze względu na płeć, zupełnie
inaczej wyglądało nawiązywanie relacji z osobami drugiej płci.
Od momentu wprowadzenia koedukacji, już od najmłodszych lat
dzieci mają doświadczenia, których ich dziadkowie po prostu nie
mieli. W sferze życia seksualnego różnica jest jeszcze
poważniejsza, pomijając kontrowersyjny temat pornografii,
wiedza
nastolatka, który zdecyduje się skorzystać z
powszechnie dostępnych źródeł na temat miłości i seksu może
być z jednej strony (techniczno-biologicznej) silnie rozbudowana,
ale z drugiej (uczuciowej) pozbawiona podstawowych informacji.
Trudno w takiej sytuacji o mądry przekaz międzypokoleniowy.
Weźmy mniej kontrowersyjny przykład. Jeszcze piętnaście lat
temu jeśli dziewczyna chciała nauczyć się jak się robi pierogi,
przychodziła do kuchni, siadała i patrzyła co robi jej mama lub
babcia. Dzisiaj w tej sytuacji dziewczyna włącza sobie jeden z
internetowych kanałów kulinarnych typu www.kotlet.tv i ogląda
instruktażowy film o lepieniu pierogów. Są jednak obszary
radzenia sobie z codziennością o wiele trudniejsze niż
gotowanie. Obszary, gdzie nie ma prostych filmików z
instrukcjami, a skutki ignorancji mogą okazać się tragiczne.
W tekście znajduje się wiele linków do różnych stron
internetowych. Będą one działały jeśli czytelnik będzie
podłączony do Internetu w czasie czytania. W celu
#
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uatrakcyjnienia i wzbogacenia tekstu umieściliśmy też dużo
dodatkowych okienek. Szare okna uszczegóławiają opisywane
zjawiska lub podają definicje i przykłady. Niebieskie okienka
“Potrzeba badań” to okienka, które mogą być zachętą dla
młodych badaczy do podjęcia zasugerowanych, a nie
istniejących badań na temat danego aspektu życia codziennego.
Najchętniej chcielibyśmy w kolejnych wydaniach te okienka
zastąpić wynikami badań, które otrzymamy od osób, które
zainspirujemy do tego trudu.
Jak czytać?
Ponad 1500 stron podręcznika nie zachęcają do wzięcia
naszego podręcznika do ręki. Ma wszelkie cechy czegoś, co się
stawia na półce i do czego obiecujemy sobie zajrzeć przez 30
lat. Dlatego we współpracy z wydawcą, mając na uwadze
zastrzeżenia, o których mowa w pierwszym podrozdziale
wstępu, proponujemy generowanie takich części podręcznika,
które są akurat komuś potrzebne. Nie da się jednak czytać
części poświęconej np. kulturze, bez przeczytania pierwszych 4
rozdziałów, bo będzie to niezrozumiałe. Dlatego stworzyliśmy
(Rys. 0.1 obok) mapę poruszania się po podręczniku i
pokazującą co musimy przeczytać, aby co innego było dla nas
zrozumiałe. Numery odnoszą się do najnowszego spisu treści,
który ciągle ulega jednak zmianom. Spis treści umieszczony
poniżej pochodzi z wersji 5, i nie został zaktualizowany, gdyz w
toku dyskusji z autorami ciągle ulega zmianom.
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Orientacyjny spis treści1
Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?
Rozdział 2. Metodologia do badania życia codziennego, czyli
dlaczego dotąd nie robiono tego dobrze.
Rozdział 3. Sens - czyli po co żyjemy i co z tego wynika.
Rozdział 4. Bogactwo - czyli jeśli świat mówi, że mamy sie
bogacić to co z trgo wynika dla świata i dla nas.
Rozdział 5. Media czyi jak świat polityki i biznesu chciałby
abyśmy widzieli świat i jak to zmienić - jak to wszystko się
zmienia w erze internetu?
Rozdział 6. Edukacja - gdzie prowadzą nas i nasze dzieci
instytucje edukacyjne i czy to jest na pewno tam gdzie
chcemy dojść?
Rozdział 7. Zdrowie i choroba - dlaczego najczęściej
chorujemy na choroby, których moglibyśmy uniknąć
zmieniając styl życia? Co sprawia, że chorujemy i co z tym
zrobić?

1

Rozdział 8. Praca - czyli dlaczego albo mało zarabiamy albo
nie mamy czasu na nasze życie prywatne? Jak sensownie
pracować?
Rozdział 9. Środowisko - czyli jak na nas wpływa i co z tego
wynika dla nas. Jakie mogą być skutki emigracji lub
przeniesienia się na wieś lub do miasta.
Rozdział 10. Kultura. Jak różne formy kultury masowej i tej
elitarnej kształtują nasze życie? Jak my możemy
kształtować kulturę?
Rozdział 11. Małżeństwo. Co sprawia, że dwoje obcych
sobie ludzi tworzą udany związek. Dlaczego tyle związków
się teraz rozpada?
Rozdział 12. Rodzina. Co trzeba wiedzieć, aby stworzyć
szczęśliwą rodzinę? Dlaczego rodziny się rozpadają? Jakie
zagrożenia i szanse stoją przed naszymi dziećmi w erze
internetu?
Rozdział 13. Style życia. Jak różne nasze wybory kształtują
nasze codzienne życie. Rodzina, który jest swoistym
podsumowaniem całości podręcznika, który jest w istocie
podręcznikiem o stylach życia i walką w obronie wartości,
które ten styl definiują.

Na tym etapie pracy nad podręcznikiem jest to jedynie sugestia. O ostatecznym kształcie podręcznika zdecydują zaproszeni do współpracy autorzy.
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Rozdział 1. Radzenie sobie w życiu
codziennym jako dziedzina wiedzy
Ryszard Stocki
Czy życie codzienne jest dyscypliną naukową?
)
Zacząć należałoby od tego czym jest życie codzienne.
Wikipedia definiuje życie codzienne jako to, co osoba robi, czuje
i myśli każdego dnia. W pracach o życiu codziennym podkreśla
się automatyzm zachowań (Bargh, 1997). Nie licząc historyków i
Freuda (1901/1966), pierwszymi badaczami, którzy zajęli się
zjawiskami życia codziennego byli socjologowie (Douglas &
Douglas, 1970). My tymczasowo proponujemy praktyczną i
techniczną definicję - życie codzienne to te zjawiska naszego
życia, które zabierają najwięcej podobnie do innych spędzonego
czasu. Na przykład ktoś może zawodowo każdy cały dzień
spędzić na szukaniu przyczyn wymierania dinozaurów, ale tym
problemem mało kto się zajmuje, nie należy więc do życia
codziennego, ale już picie kawy, które jest wspólną czynnością
setek milionów osób ewidentnie należy do życia codziennego.
Oczywiście w tej jak w każdej dziedzinie będą zjawiska
graniczne, które dla jednych będą należały do życia codziennego
dla innych nie. Na przykład 40% Polaków chodzi regularnie do
kościoła, czy taki procent wskazuje, że to zjawisko jest już w
obszarze życia codziennego czy nie. Ale z drugiej strony 5%
Polaków czyta tygodniki opinii, czy w tej sytuacji powinniśmy się
zajmować tygodnikami opinii? Otóż chodzenie do Kościoła
uważamy za zjawisko życia codziennego, a czytanie tygodników
opinii zapewne będzie musiało poczekać na szersze wydanie
podręcznika w przyszłości. Nie sądzę, aby udało nam się opisać
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

zjawiska rzadsze niż te, które zajmują 20% społeczeństwa.
Oczywiście zjawiskiem życia codziennego będzie oglądanie
telewizora czy korzystanie z Internetu bo ten procent jest
znacznie wyższy. Na razie ta granica jest nakreślona
stosunkowo intuicyjnie na podstawie jej ważności w budżecie
naszego czasu, wierzymy jednak, że znajdziemy lepsze
wyróżniki czym życie codzienne jest, a czym nie jest. Nie bez
znaczenia jest także budżet samego podręcznika. Warto
pamiętać, że kierunki badań związane są nie tylko z ważnością
Okno 1.1 Meta-eksperckość
Wg Coady (2006) meta-eksperckość składa się z wiedzy na temat zakresu w
jakim ktoś jest ekspertem - czyli na jakie pytania może odpowiadać z dużym
prawdopodobieństwem trafności oraz z stopnia pewności wiedzy eksperta czyli
poziomu jakie jest prawdopodobieństwo trafnej odpowiedzi. Oczywiście obok
czysto merytorycznej wiedzy, mata-ekspert aby właściwie odnieść się do
zakresu i stopnia pewności wiedzy eksperta powinien wiedzieć jakie ukryte
założenia ekspert czyni, jak wpływa na niego środowisko kulturowe, jakim
czynnikom organizacyjno-finansowym podlega i wiele innych czynników.

danego problemu, ale z gotowością finansowania danych badań.
Na razie wygrywają badania dające nadzieję na pokaźne zyski.
Życiu codzienne z pewnością trudno będzie się tu przebić, bo
przecież wszyscy uważają, że się na nim znają.
)
W tym podręczniku akademickim odwołujemy się do
specyficznej wiedzy i umiejętności które nie zawierają się w
sumie wszystkich nauk, które zajmują się jakimś fragmentem
życia codziennego. Twierdzimy, że eksperckość w życiu
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Okno 1.2 Rak piersi
W rodzinie Agaty i Bartosza Polińskich nikt wcześniej nie chorował na poważne
choroby. Jak każdy przeciętny Polak, który nie miał styczności z polską służbą
zdrowia, Polińscy byli przekonani, że jeśli się zachoruje, to idzie się do
wyspecjalizowanej instytucji, którą wszyscy utrzymujemy ze swoich podatków,
a tam lekarze robią wszystko, aby zgodnie ze swoją wiedzą pomóc osobie chorej
i cierpiącej. Przynajmniej tak jest na filmach. Odkrycie raka piersi i to w
trzeciej (zaawansowanej) fazie na Agacie nie zrobiło więc większego wrażenia.
Nie zamierzała tracić czasu ze względu na chorobę. Tak mówi: Nie chciałam
oddać rakowi mojego życia. Uznałam, że chorowanie to będzie mój dodatkowy
obowiązek, drugi etacik. Zamiast na zakupy to na rezonansik.
Miała przekonanie, że tak jak w innych sprawach, fachowa pomoc wystarczy.
Szok nastąpił wtedy, kiedy przewidująca pani doktor już w lutym dała
skierowanie na rezonans, który miał się odbyć w czerwcu. Tyle tylko, że okazało
się, że w czerwcu nie będzie to możliwe, bo najwcześniejsze terminy są we
wrześniu. Agata zdała sobie sprawę, że po prostu może umrzeć nawet
nieprzebadana. Wtedy brat Agaty Bartosz postanowił wziąć sprawę w swoje
ręce. Mimo, że nie jest lekarzem, zaczął wertować internetowe zasoby bibliotek
medycznych, nawiązał bezpośrednie kontakty z największymi specjalistami na
świecie w dziedzinie onkologii. Od jednego z profesorów dostał propozycję
zastosowania w trzeciej fazie, leku, który był w Polsce stosowany, ale dopiero w
fazie czwartej. Z artykułem i mailem od profesora zaczął chodzić od lekarza do
lekarza. Nikt jednak nie chciał przepisać leku. Nie pomogła interwencja u
wojewódzkiego i krajowego konsultanta do spraw onkologii. Wtedy rodzeństwo
zdecydowało się na wyjazd do USA, aby tam poddać się “eksperymentalnej
terapii” jak ją nazywano w Polsce. W drodze powrotnej zabrali ze sobą zapasy
niedostępnego w Polsce specyfiku. Rak zaczął odpuszczać. Mimo krótkiej
remisji, terapia zadziałała. Wówczas konsultacji podjął się jeden z onkologów
poznańskich. Natomiast Bartosz Poliński założył Fundację Onkologiczną Osób
Młodych Alivia (www.alivia.org.pl), aby nie zmarnowała się ta wiedza i trudne
doświadczenie. Teraz głoszą hasło: raka można wyleczyć jeśli się ma pieniądze i
znajomości.
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codziennym jest swoistą metaeksperckością (Okno 1.1). Która z
jednej strony wymaga podstaw wiedzy w określonych
dziedzinach z drugiej wymaga korzystania z pewnych
uniwersalnych dla życia codziennego reguł. Spróbujmy te
obszary prześledzić na przykładzie.
Eksperckość w życiu codziennym na przykładzie
W oknie 1.2 przedstawiamy przypadek, w którym jak w
soczewce skupiają się problemy, o których chcemy pisać w tym
podręczniku. Wprawdzie Agata i Bartosz byli niekompetentni w
dziedzinie medycyny i służby zdrowia, ale posiadali trzy istotne
kompetencje, dzięki którym udało im się uratować życie Agaty:
proaktywność, meta-eksperckość i wolę zmiany stylu życia.
Pierwszą kompetencją była proaktywność, czyli przejęcie
odpowiedzialności za swoje życie i zdrowie. W sytuacji braku ze
strony lekarzy działań dających realną nadzieję na wyleczenie z
ciężkiej choroby sami nie będąc specjalistami zaczynają uczyć
się z zasobów Internetu czym jest choroba Agaty i jakie są na
świecie sposoby jej leczenia. Nabywają w ten sposób kolejnej
kompetencji: meta-eksperckości czyli mówiąc potocznie
dystansu do twierdzeń ekspertów, ich zakresu i pewności.
Nabycie takiego dystansu wcale nie jest proste. Jak pokazują
smutne badania Milgrama nad stosunkiem do autorytetu, 64%
badanych w sytuacji konfrontacji z autorytetem zachowuje się
tak, jak każe uznany autorytet, nawet gdy w konsekwencji
oznacza to doprowadzenie kogoś do śmierci.
Film
dokumentalny na temat wspomnianego eksperymentu jest pod
linkiem: eksperyment Milgrama. Opis badań można znaleźć
także tutaj: badania Milgrama.
Ta meta-eksperckość Agaty i
Bartosza miała swoje bardzo konkretne podstawy. Opierała się
na sprawności w posługiwaniu się Internetem i narzędziami
wyszukiwania informacji, znajomość kultury anglosaskiej i
#
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wiedzy o tym, że “napisanie do profesora” listu przez zwykłego
śmiertelnika jest możliwe i że można liczyć na odzew. Kluczowa
była też dobra znajomość języka angielskiego. Tak jak
napisaliśmy w Oknie 1.2 nasi bohaterowie szybko nauczyli się
uwarunkowań jakim podlegają eksperci. Odkryli, że podstawową
rolę odgrywa tutaj sposób finansowania służby zdrowia (Bielecki
i Stocki, 2010). Lekarzowi w publicznej placówce służby zdrowia
nie wolno zaoferować pacjentowi leczenia, które nie może być
sfinansowane przez
Narodowy Fundusz
Okno 1.3 Medycyna stylu życia (Life
Zdrowia. Może to
style medicine)
wydać się dziwne, ale
ten sam lekarz może
Coraz bardziej podkreśla się znaczenie stylu
zalecić różne terapie
życia dla naszego zdrowia. Na niezależnych
w zależności od tego,
portalach takich http://faktydlazdrowia.pl/
gdzie przyjmuje
medycyna-stylu-zycia-medycyna-zywienia/
pacjenta.
O
można znaleźć odpowiednie informacje.
uwarunkowaniach
którym podlegają
polscy eksperci można przeczytać na stronie fundacji Alivia
założonej przez Agatę i Bartka. Można tam też znaleźć
najnowsze doniesienia dotyczące leczenia chorób
nowotworowych. To także tam znajdziemy informację,
pochodzącą z raportu Karolinska Institutet "A pan-European
comparison regarding patient access to cancer drugs" (z 2005),
że w Europie Zachodniej średnio 20% pacjentów więcej niż w
Polsce żyje dłużej niż 5 lat od zdiagnozowania choroby. Raport
tego samego Instytutu z 2009 roku odpowiada jednak dlaczego
tak się dzieje ("Raport porównawczy na temat dostępu
pacjentów do leków onkologicznych w krajach europejskich")
wynikało z niego, że bezpośrednie koszty leczenia nowotworów
złośliwych w Szwajcarii, Niemczech, Szwecji czy Francji
wynoszą ponad 200 euro, podczas gdy w Polsce 41 euro na
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

osobę. Fundacja Alivia podobnie jak autorzy tej książki nie chcą
poprzestać na narzekaniu. Proaktywność, meta-eksperckość i
wola zmiany stylu życia nie są osobnymi tematami w naszym
podręczniku, ale stanowią motyw przewodni każdego rozdziału.
Proaktywność - jeśli piszemy tę książkę to dlatego, że
wierzymy, iż człowiek jest ze swej natury dobry, a jeśli postępuje
niegodziwie to dlatego, że nie poznał jeszcze samego siebie w
pozytywnym doświadczeniu i pozwolił ponieść się fali wydarzeń.
Wiele znakomitych postaci takich jak: Anna Walentynowicz,
Rotmistrz Witold Pilecki, Jan Karski, ks. Jerzy Popiełuszko,
pokazuje nam, co to znaczy przyjąć postawę proaktywności w
najbardziej, jakby się zdawało, niekorzystnych do tego
warunkach. Dla każdej z tych osób proaktywność znaczy co
innego. Anna Walentynowicz zachowała tę postawę w sytuacji,
kiedy “Solidarność” po 1989 roku wydawała się realizować swoje
marzenia, ona poszła drogą prawdy skazując się na społeczny
niebyt. Dopiero teraz (Cenckiewicz, 2011) okazuje się jak
słuszne były jej zastrzeżenia do tworzącej się wtedy III
Rzeczpospolitej. Ale ta proaktywnosc to także prozaiczne
pomaganie salowym w sprzątaniu podczas jej pobytu w szpitalu.
Rotmistrz Pilecki uważany za jednego z najodważniejszych ludzi
w czasie II wojny światowej, na ochotnika znalazł się w
Oświęcimiu, tam tworzył ruch oporu i stamtąd uciekł, aby
powiedzieć prawdę o Oświęcimiu światu zostaje skazany na
śmierć po wojnie przez władze komunistyczne za wierność
prawdzie i wolności. Jan Karski, słynny Kurier z Warszawy, jako
pierwszy przekazał prezydentowi USA informacje o obozach
zagłady w Polsce i Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, który oddał swoje
życie za prawdę w okolicznościach dalekich od tych, które
powszechnie się podaje. Pro-aktywność jest więc
zaprzeczeniem automatyzmom, z których składa się życie
#
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codzienne.
Meta-eksperckość. Umiejętność rozróżniania zakresu i stopnia
Potrzeba badań 1.1
Psychologiczna teoria atrybucji i badania z nią związane pokazują,
że przypisujemy sobie i swoim bliźnim intencje i cechy
niekoniecznie zgodne z prawdą. Istnieje zapoczątkowany przez
McGregora (1960) nurt badań nad prywatnymi (ukrytymi) teoriami
antropologicznymi, które mogą mieć istotny wpływ na nasze
zachowania. Warte jest jednak przebadania co było wcześniej
zachowanie, czy poglądy, będące jego uzasadnieniem - rodzajem
racjonalizacji, czy wręcz intelektualizacji. Według Weicka ()
najpierw się zachowujemy, potem nadajemy temu zachowaniu
sens. Jeśli tak ciągle mało przebadanym obszarem badań jest
wpływ stylu zachowania na poglądy myślicieli i badaczy.

eksperckości może brzmieć bardzo wątpliwie w dobie, kiedy
mamy do czynienia z kryzysem autorytetów i podważaniem tych,
które zostały. To, co wydaje się tutaj szczególnie istotne, to
świadomość ograniczenia zakresu wiedzy ekspertów i
wyczulenie na sytuacje, kiedy autorytet wypowiada się w
dziedzinie, w której nie jest specjalistą. Dziennikarze nierzadko
pytają psychiatrę o sprawy psychologiczne, fizyka o Boga, a
polityka o dysgrafię. Pytani natomiast często z pozycji autorytetu
wypowiadają się o rzeczach, na których się kompletnie nie znają.
Mogą też nie być na bieżąco z najnowszymi odkryciami i
badaniami w swojej dziedzinie. W omawianym przypadku raka
właśnie to przytrafiło się lekarzom, którzy w toku edukacji
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medycznej poddawani są szczególnemu treningowi pewności
siebie. Warto pamiętać, że autorytety są ludźmi z krwi i kości,
mają swoje słabości i jak każdy popełniają błędy. Problem
zaczyna się wtedy, kiedy niektórzy niegodziwie postępujący,
szukają intelektualnego usprawiedliwienia dla swojej
niegodziwości (Patrz Potrzeba badań2 1.1). Polecamy sięgnięcie
do książek takich jak Philosophers Behaving Badly
(Źle
zachowujący się filozofowie) (2005) Nigela Rodgersa (historyka)
i Mela Thompsona (filozofa) czy wydanej także po polsku książki
Paula Johnsona Intelektualiści. Jest w nich obnażana hipokryzja
osób, które są czasami przedstawiane jako autorytety. W jaki
sposób osoby na świeczniku, ale też zwykli śmiertelnicy bronią
poczucia własnej wartości poprzez wyznawanie filozofii, która
usprawiedliwi ich słabości w życiu codziennym jest ciągle
tematem, który powinien być dobrze przebadany (Potrzeba
badań 1.2).
Styl życia - jak pokazują żywoty niektórych filozofów, daleka jest
droga od jednego czy nawet kilku aktów dobrej woli do życia
zgodnego z wyznawanymi wartościami. Na przeszkodzie do
takiej spójności stoją między innymi: złożoność procesów we
współczesnym świecie oraz powszechne już relatywizowanie
prawdy. Dlatego jak była już o tym mowa trudne jest wskazanie
godnych naśladowania wzorców, bo te z przeszłości wydają się
nie pasować do naszej rzeczywistości. Weźmy przykład ofiar
Katynia. Z dokumentów (Roman i Tucholski, 2003; Zawodny,
2000) wiemy, że polscy oficerowie byli w okresie od listopada
1939 r. do marca 1940 r. traktowani przez Rosjan stosunkowo
dobrze, gdyż Józef Stalin miał nadzieję, że szybko i łatwo uda
się przekonać ich do sowieckiego systemu i przeciągnąć na
swoją stronę. Mogli więc korzystać z biblioteki, mieli pokazy
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filmów, dla niektórych organizowano nawet wycieczki do
wzorcowych fabryk, prowadzili samokształcenie, niechętnie
patrzono jedynie na praktyki religijne. Ciągle jednak na różne
sposoby byli przesłuchiwani i przekonywani do sowieckiego
punktu widzenia. Dopiero po kilku miesiącach przy braku
oczekiwanych efektów, mimo zaprzęgnięcia najlepszych
fachowców NKWD, 2 marca 1940 roku Beria podejmuje decyzję
o zagładzie oficerów z powodu braku możliwości ich zmiany.
Oznacza to, że polscy oficerowie nie byli biernymi więźniami, ale
przez wiele miesięcy stawiali opór różnym formom nacisku. Taka
bohaterska obrona swoich wartości w obliczu zła, mogłaby
stanowić przykład dla nas współczesnych. Bo nie było to
bohaterstwo na linii frontu, ale bohaterstwo w obronie swoich
wartości przed ideologią i propagandą. Jednak w kulturze
masowej stosunkowo mało mówi się na ten temat. W ten sposób
wszyscy tracimy okazję do nauki na tym porywającym
przykładzie.
Zanim jednak przejdziemy do tych wszystkich tematów,
spróbujemy zrozumieć dlaczego zachowujemy się na swój
sposób irracjonalnie i nie korzystamy ze zwykłych doświadczeń
dnia codziennego.
Dlaczego zachowujemy się niezgodnie ze swoim interesem?
Hipokryzja.
Długa jest lista przywódców i nauczycieli, którzy inne zasady
głosili, a inne stosowali w swoim życiu. Już w Ewangelii (Mt 23,
4-5) Chrystus mówi o nauczycielach pisma i faryzeuszach:
“Przygotowują wielkie ciężary, których nie można unieść, i
nakładają je ludziom na ramiona, a sami nie chcą ruszyć ich
nawet palcem. Czynią zaś wszystko aby pokazać się ludziom.”
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

Często mówimy o przepaści między wartościami deklarowanymi
i stosowanymi w naszym życiu codziennym. Czasami

Potrzeba badań 1.2
To ciekawe, ale poważnie naszym stylem życia wcale nie zajmują
się psychologowie, pedagodzy, czy filozofowie, ale marketingowcy.
To ci ostatni wiedzą, że od tego stylu życia zależy zysk firm dla
których pracują. Jeśli posiadanie dużej liczby dzieci jest elementem
stylu życia, to ewidentnie na tym stylu życia jedne korporacje (np.
sprzedające samochody sportowe) tracą inne (sprzedające
miniwany) zyskują. Trudno więc się dziwić, że w mediach toczy się
walka o nasz styl życia. Ciekawe byłoby zbadanie, który styl życia
wygrywa w mediach, a który w rzeczywistości, innymi słowy na ile
reklamy i filmy kształtują nasze upodobania, a w jakim stopniu
jesteśmy na nie odporni.
usprawiedliwiamy się mówiąc, że jesteśmy nastawieni na
pragmatyzm, jednakże równocześnie bijemy codziennie rekordy
w niezdrowym odżywianiu się, wypadkach po pijanemu i
zażywaniu ogromnych ilości kosztownych leków, kiedy to nie jest
konieczne. Dotąd za przyczynę tych zjawisk uważano złą wolę
ludzi, głupotę lub słabą naturę. Dlatego określenie “hipokryta”
miało zawsze wydźwięk negatywny. Badania psychologów nad
strukturami pojęć coraz bardziej pokazują, że w przypadku
rozdwojenia życia nie zawsze może chodzić o złą wolę. Warto
podjąć próbę swoistego samopoznania, aby móc zmienić swoje
zachowanie.
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A może struktury pojęć?
Badania psychologów poznawczych nie są tak spektakularne jak
badania Stanleya Milgrama cytowane wcześniej. Mimo to, jeśli
miałbym wskazać największe zdobycze psychologii poznawczej,
wymieniłbym tu odkrycie modularności umysłu z lat 80. XX
wieku, a nie badania nad autorytetami czy posłuszeństwem.
Powód jest taki, że badania psychologii społecznej jedynie
doprowadzały do powtórzenia efektu znanego z życia w
warunkach eksperymentalnych, tymczasem badania
psychologów poznawczych wnikały w głębsze podłoże tych
zachowań. Zaczęło się od odkryć Chomsky’ego dotyczących
nabywania języka (Chomsky, 1965). W badaniach okazało się,
że dzieci uczące się języka popełniają inne błędy, niż wynikać to
powinno ze zwykłej teorii uczenia się. Chomsky twierdził, że
nabywanie języka rządzi się inną logiką niż każde inne uczenie
się. A to oznacza, że kieruje nimi jakiś wrodzony mechanizm
nabywania mowy. Potem pojawiły się badania Johnsona-Lairda
(1985), który pokazał, że logicznie to samo zadanie może być
różnie rozwiązywane w zależności od użytego słownictwa. Na
przykład okazało się, że gospodynie nie radziły sobie z
proporcjami, kiedy były sformułowane w wersji abstrakcyjnej, ale
doskonale radziły sobie z nimi, kiedy były opisane w formie
problemów związanych z przygotowaniem proporcji składników
w gotowaniu. Wniosek – operacje poznawcze uzależnione są od
treści i kontekstu. Rosch (1973) odkryła, że nasze pojęcia ogólne
są oparte na typowym (prototypowym) egzemplarzu. Nie ma
więc czegoś takiego jak ogólne pojęcie owocu, ale mówiąc
„owoc”, myślimy de facto o jabłku. Oznacza to, że myślimy
konkretami. Kolejni badacze odkryli, że odkrycia Rosch odnoszą
się jedynie do pojęć naturalnych. Podobne sposoby reprezentacji
nie działają np. w innych obszarach pojęciowych. Na przykład
nie ma czegoś takiego jak prototypowy ruch. Pojęcia fizyczne są
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

inaczej reprezentowane niż naturalne i jeszcze inaczej niż
Okno 1.4 Rudolf Hoess
Rudolf Hoess (1900-1947) – podpułkownik SS, w latach 1940-1943 twórca i
pierwszy komendant obozu Auschwitz-Birkenau. Odpowiedzialny za śmierć setek
tysięcy więźniów. Obok swojej zbrodniczej działalności uchodził za dobrego ojca piątki dzieci, miłośnika przyrody, trzymającego się zasad
wiktoriańskiej moralności. Tak pisał o nim, Primo Levi,
jeden z byłych więźniów obozu:
W innym otoczeniu, od tego w którym przyszło mu żyć,
Rudolf Hoess prawdopodobnie skończyłby jako jakiś szary
funkcjonariusz, zaangażowany w trzymanie dyscypliny i
poświęcający się dla utrzymania porządku - co najwyżej
karierowicz ze skromnymi ambicjami. Zamiast tego,
zamieniał się on, krok po kroku, w jednego z największych
zbrodniarzy w historii.
	

Pod koniec życia, w więzieniu w Wadowicach
tuż przed egzekucją, która odbyła się w Auschwitz, Hoess
nawrócił się i otrzymał rozgrzeszenie. Cud tego
nawrócenia przypisuje się modlitwie Św. Maksymiliana Kolbe, który zginął w
komorze głodowej jego obozu. Być może tragedia Hoessa polegała na tym, że
mentalnie funkcjonował w różnych dziedzinach eksperckości i przed nawróceniem
nie potrafił ich połączyć.
Źródło: Levi, Primo. (2000). Introduction. In: Hoess, R. Commandamant of
Auschwitz. The Autobiography of Rudolf Hoess. London: Phoenix Press.
Pod linkiem: http://www.deathcamps.info/Letters/new_page_1.htm można przeczytać
ostani list Hoessa do swoich dzieci.

społeczne. Obok głównego nurtu badań nad pojęciami
#
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sztucznymi i ogólną teorią poznania powstał nowy paradygmat
badawczy, który ciągle potwierdza domenową specyficzność
poznania. Fodor napisał Modularność Umysłu (1983), a Gardner
(1999; 2002) zaproponował koncepcję wielorakich inteligencji,
która miała obalić mit ogólnego ilorazu inteligencji - IQ.
D o ty c h c z a s o w e o s i ą g n i ę c i a p s y c h o l o g i i z w i ą z a n e z
funkcjonowaniem poznawczym zostały poddane w wątpliwość.
Za badaniami nad strukturą pojęć nastąpiły badania
eksperckości.
”Caring for patients” to napisana
Okazało się, że
przez doświadczonego lekarza i
eksperci
w
nauczyciela akademickiego Allena
o k r e ś l o n e j
Barboura, krytyka biologicznego
podejścia w medycynie. Zalecana
dziedzinie
jako lektura obowiązkowa dla
zapamiętują inaczej
wszystkich, którzy ze służbą zdrowia
niż nowicjusze, mają
mają cokolwiek wspólnego. W
polskiej literaturze warto polecić
także inne nawyki i
książkę
A. Kępińskiego “Poznanie
s p o s o b y
chorego”.
poszukiwania
informacji. Ale co
najważniejsze – eksperckość dotyczy specyficznych dziedzin.
Transfer międzydomenowy, czyli przenoszenie wiedzy i
doświadczenia z jednej domeny do drugiej występuje, ale nie
jest automatyczny. Bycie profesorem logiki jest czymś innym niż
stosowanie logiki w życiu codziennym. Szeroka wiedza z
mechaniki maszyn nie zapewnia umiejętności naprawiania
samochodu. Trudno jednak bez tej wiedzy samochód
zaprojektować. Ważnym elementem eksperckości jest jej aspekt
dynamiczny. Tak jak widzieliśmy to na filmie “Vinci” nad Wisłę
pod Wawelem przychodzą gracze, którzy grają tam w szachy od

3

Okno 1.5 Specjalista doprowadzający do bankructwa
Loch Fyne Oysters, to firma, której pracownicy zdołali wykupić i rozwinąć firmę
opartą na własności pracowniczej. Specjaliści od wysokiej jakości owoców
morza nie znali się jednak na marketingu. Zatrudniono więc specjalistę, który
miał wcześniej doświadczenie w sektorze FMCG (czyli w szybkozbywalnych
dobrach konsumpcyjnych). Ten przyjął strategię niskich cen i dużej sprzedaży
nie pamiętając o ograniczonych możliwościach produkcyjnych i ich kosztach.
Przenoszenie kompetencji z jednego obszaru biznesu, okazało się zgubne dla
drugiego i firma zbankrutowała mimo ciągłego zwiększania sprzedaży. Warto
pamiętać, że taki sam transfer eksperckości w innej branży mógłby okazać się
korzystny.
Źródło: Erdal. D. (2009). Local heroes. London: Penguin Books oraz rozmowa z
autorem.

30 lat. Wątpliwe jest, aby mieli oni szanse wygrać z zawodnikiem
grającym w szachy w klubie sportowym. Do rozwoju potrzeba
przekraczania samego siebie po każdej partii, refleksji i
wyciągania z niej wniosków. Do tego jednak trzeba
zewnętrznego spojrzenia – obiektywizacji swojego działania pod
okiem możliwie najlepszego trenera, który wskaże błędy i drogi
rozwoju. Tak oto nauka potwierdziła to, co prorok Izajasz wiedział
już w VIII w. p.n.e., opisując króla mesjańskiego, że mądrość,
rozum, rada i męstwo to różne aspekty ducha (Iz. 11.2), i
powinniśmy o nie wszystkie zabiegać. Jednak te cztery dary
łączą się z dwoma, związanymi z obiektywizacją swojego
doświadczenia –znajomością i bojaźnią Pana3 . Skoro wymienia
wszystkie sześć osobno, oznacza to, że można być mądrym, ale
nie mieć męstwa, aby tę mądrość wdrożyć; można ją wdrażać,

Posługuję się najnowszym tłumaczeniem Biblii opracowanym przez Towarzystwo Świętego Pawła, w którym Izajasz mówi o sześciu, a nie siedmiu darach.

Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

#

strona 7

Podręcznik życia codziennego

ale nie umieć przekazać tego innym; można mieć rozum, ale
niemądrze postępować; znać Boga, ale się go nie bać, itd. Jest
to zgodne z odkrytą przez psychologów specyficznością domen.
Ta wiedza wcale nie jest jeszcze oczywista dla współczesnych
psychologów, nie mówiąc o laikach.

Specyficzność dziedzinowa w praktyce
Specyficzność dziedzinowa i konieczność budowania osobnej
teorii dla każdej niemal dziedziny wiedzy zostały silnie
wzmocnione w ostatnich latach w wielu dziedzinach
szczegółowych. Oto, jak pokazują krytyczne studia zarządzania,
wiele tzw. ogólnych praw zarządzania nie sprawdza się w
różnych kulturach. Studia genderowe wskazują, że wyniki badań
prowadzonych na kobietach mogą nie sprawdzać się na
mężczyznach. Tak było ze słynnym efektem w Hawthorn, gdzie
kobiety pracowały coraz wydajniej mimo pogarszania warunków
pracy (krytyczna analiza eksperymentu Acker & van Houten,
1974), a to, co działa w małych firmach, może nie sprawdzać się
w dużych. Bettis i Prahalad (1986) przekonują, że właściwie
każda firma ma swoją dominującą logikę. Ogólna teoria
zarządzania legła w gruzach, tak jak ogólna teoria struktur
poznawczych. To samo dzieje się w zakresie innych dziedzin.
Nauki medyczne wracają do znaczenia słowa mówionego w
leczeniu – powstaje medycyna narracyjna (Charon, 2001,
Barbour, 1997), w której podkreśla się indywidualną narrację
każdego pacjenta i jego rozumienie swojej choroby. Wyposażony
w naukową wiedzę fizjologiczną i patologiczną lekarz odchodzi
do przeszłości. Niemieckie kasy chorych nie zwracają kosztów
leczenia u lekarzy, którzy nie uczestniczą w spotkaniach grup
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

Balinta (wzajemnego psychologicznego wsparcia lekarzy zdjęcie obok).
Odkrycia dziedzinowej specyficzności największych zmian
dokonały jednak w dziedzinie edukacji. Okazało się bowiem, że
nie wystarczy nauczyć matematyki, aby uczniowie potrafili ją
później zastosować. Trzeba uczyć od razu zastosowań.
Intuicyjnie wiedziała o tym Harvardzka Szkoła Biznesu, która już
od kilkudziesięciu lat uczy przede wszystkim w oparciu o studia
przypadku. Opracowania takich studiów należą już dzisiaj do
elementarza kształcenia w biznesie, choć ostatnio podnoszą się
głosy, że metoda ta może blokować nowe twórcze rozwiązania.
We w szystk i c h s z k oł ac h c or az w i ęc ej j es t uc z eni a
problemowego,
p r o j e k t ó w
opracowywanych
p r z e z z e s p o ł y.
Popularnością cieszą
się lekcje muzealne,
ćwiczenia terenowe.
Muzeum Powstania
Wa r s z a w s k i e g o w
Warszawie jest już
innego rodzaju
ekspozycją niż te, do
których byliśmy
przyzwyczajeni do tej pory. Chodzi tu nie tyle o przekazanie
wyabstrahowanej teorii, ale o jej zastosowania w życiu. Na
szczęście można nabyć umiejętności, nie znając ich podstaw
teoretycznych. Molierowski Jourdain – mówił prozą przez 40 lat,
choć o tym nie wiedział. Dziedziną specyficzną, najmniej
docenioną przez badaczy, biorąc pod uwagę jej znaczenie dla
każdego z nas, jest dziedzina życia codziennego. Tym różni się
od wszystkich innych, że chcąc czy nie chcąc, wszyscy ją
#
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uprawiamy. Od nas zależy jednak, czy pozostaniemy w niej
amatorami, czy zdecydujemy się w niej doskonalić, aby osiągnąć
prawdziwy profesjonalizm. Dlatego odpowiedź jakiej należy
udzielić na postawione na początku tego podrozdziału pytanie:
dlaczego zachowujemy się niezgodnie ze swoim interesem,
może brzmieć tak: dokonujemy wyborów i zachowujemy się
niekorzystnie dla siebie i swoich bliskich, bo nie znamy się
na dziedzinie życia codziennego, nie znamy zawiłości
współczesnego świata i rządzących nim praw, nie widzimy
znaczenia siebie w tym świecie i nie mamy świadomości
znaczenia decyzji, które podejmujemy.

W kierunku codziennego doświadczenia wartości
„Się dzieje” i proaktywność
Każde nasze działanie pokazuje wartości, jakimi żyjemy (Heron,
1996). Wartości te są jednak do tego stopnia złączone z
dziedziną, w jakiej działamy, że możemy nie rozpoznać ich
istnienia. Pisząc ten tekst, popijam kawę rozpuszczalną
popularnej marki, którą kupiłem w pobliskim sklepie. Nie kupiłem
kawy w sklepie internetowym z produktami pochodzącymi ze
sprawiedliwego handlu. Robotnicy pracujący na to, abym mógł
napić się tej kawy dostaną niższą zapłatę od tych pracujących
dla spółdzielni handlujących produktami sprawiedliwego handlu.
Ale wygodę zakupu i znacznie niższą cenę wybrałem ponad
wsparcie godności biednych robotników rolnych w Etiopii,
przedstawionych w filmie Black Gold z 2006 roku. Tego typu
dylematy etyczne mogę mieć w wielu sytuacjach życia
codziennego; a to kupuję produkty z Chin, które okupują Tybet, a
to potentata oprogramowania, który nie stosuje uznanych na
świecie norm w swojej dziedzinie, a to zakładam konto pocztowe
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

na portalu szerzącym pornografię, mimo że jestem jej wrogiem.

Okno 1.6 Metoda Montessori
Maria Montessori - na zdjęciu (1870-1952) była jedną z pierwszych osób, które
dostrzegły znaczenie specyficzności dziedzin w nauczaniu na długo zanim jej
metody znalazły potwierdzenie
naukowe w badaniach psychologii
poznawczej. W jej metodzie dzieci
uczą się właśnie działając, do czego
służy bogate instrumentarium
nauczania. Zamiast wykładu o
prawach fizyki, dzieci
eksperymentując odkrywają te prawa.
O tym czy jej metody sa skuteczne
czy nie niech świadczy poniższa lista
absolwentów szkół prowadzonych jej
metodą: Jeff Bezos, założyciel
Amazon.com, Sergey Brin i Larry
Page założyciele Google.com, Jimbo
Wales, założyciel Wikipedii, George
Clooney, aktor, Gabriel Garcia
Marquez, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie Literatury.

Są to wszystko przykłady decyzji, w których brak wiedzy
decyduje o tym, że działamy wbrew sobie. Karol Wojtyła w
swoim głównym dziele filozoficznym Osoba i czyn (1985) radzi
dokonać swoistej algebry. Zdaje sobie sprawę z tego, że nie
jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego o wartościach we
wszystkich aspektach naszego życia; zamiast więc skupiać się
na wartościach, co czyni się powszechnie, a i jak widać
bezskutecznie, proponuje wyciągnąć wartości przed nawias i
#
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Okno 1.7 “Się dzieje” w nauce
Nie tylko w życiu codziennym stajemy się ofiarami usprawiedliwiania swojego
stylu życia i poglądów. Jak pokazuje analiza życiorysów prominentnych
intelektualistów w dziwny sposób ich poglądy potwierdzają urazy i błędy, które
w sposób wyjątkowo wyrafinowany potwierdzają w swoich teoriach. Jeden z
najbardziej zagorzałych ateistów - Richard Dawkins, inspirator umieszczenia na
autobusach napisów “Boga prawdopodobnie nie ma. Nie martw się i ciesz się
życiem.” (zdjęcie poniżej) w wywiadzie udzielonym dziennikowi “The Times”

stał się obrońcą łagodnej pedofilii i przyznał, że sam był ofiarą nauczyciela
pedofila, który jak twierdzi nie wyrządził mu żadnej krzywdy. Trudno sobie
wyobrazić jak tego rodzaju poglądy mogą być zgubne dla ofiar pedofilii.

Więcej na ten temat można przeczytać w artukule “Łagodna pedofilia”

przyjrzeć się samemu człowiekowi i jego sposobowi działania.
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

Pokazać osobę poprzez jej działanie. Zwłaszcza to działanie, w
którym człowiek dokonuje czynu, a więc działa w sposób
specyficzny dla ludzi (Wojtyła, 1985 str.327). I tu dokonuje
podstawowego podziału na dwie sytuacje. Sytuację „coś się
dzieje w człowieku” i sytuację „człowiek działa”. W tych
sytuacjach jesteśmy w samym środku naszego codziennego
życia. Według Wojtyły człowiek inaczej doświadcza sytuacji
„dziania się”, kiedy jest bierny i tylko coś się w nim dzieje, a
inaczej
w sytuacji „działania”, kiedy ma miejsce aktywność i
sprawczość człowieka. Kiedy zachodzi sytuacja pierwsza, mamy
do czynienia z człowiekiem zdeterminowanym przez wewnętrzne
i zewnętrzne okoliczności. To jest obszar procesów
zachodzących w człowieku autonomicznie, bez jego wiedzy i
woli. „Coś się dzieje w człowieku” może mieć różne przejawy.
Może to być dostosowanie się do mód i zwyczajów, wbrew
z d r o w e m u r o z s ą d k o w i . M o ż e t o b y ć b e z r e fl e k s y j n e
naśladowanie innych, zwłaszcza celebrytów (czasami także z
tytułami profesorskimi - Okno 1.7). Na obszarze „dziania się”
działają reklamy i psychomanipulacje, którym możemy ulec w
domu, szkole, szpitalu, rodzinie, kościele, sektach, polityce,
mediach, życiu społecznym zarówno w skali lokalnej, narodowej,
jak i globalnej. Choć we wszystkich tych miejscach możemy
także zachować się odpowiedzialnie i z godnością. W „dzianiu
się” jest usprawiedliwienie bierności, są spiskowe teorie dziejów,
racjonalizacje własnych nieracjonalnych zachowań i napisane na
przydrożnym krzyżu: „Bóg tak chciał”. To właśnie „dzianie się”
sprawia, że siedzimy godzinami przed telewizorem lub w
Internecie, że dajemy dzieciom szkodliwe chipsy, spełniamy ich
zachcianki i sprawiamy, że coraz więcej z nich cierpi na
nadwagę. To, co jest najważniejsze w świetle omówionego
wcześniej paradygmatu dziedzin specyficznych i rozwoju
eksperckości – do „dziania się” nie musimy znać się na niczym.
Wystarczą nam tworzone ad hoc teorie usprawiedliwiające
#
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nasze decyzje tu i teraz. Wystarczy niespójny ze
sobą zlepek poglądów i teorii, które będziemy
wybierali jak produkty z półek do koszyka w
miarę potrzeby i w celu usprawiedliwienia
swojego bezrefleksyjnego zachowania. Każdy
tworzy swoją indywidualną narrację i w tej
narracji mieszczą się zmieniające się jak w
kalejdoskopie teorie, z których wszystkie są
równie piękne i równie wartościowe. „Dzianie się”
to równocześnie relatywizm – wszyscy mają
rację.
„Ja działam” - kiedyś

Okno 1.8 Naukowy brak pokory
Aż trudno uwierzyć z jaką nonszalancją i entuzjazmem badacze pisali o możliwości wykorzystywania
hormonów wzrostu do zwiększania wydajności krów (np. Peel i in., 1983). Dzisiaj wiemy już, że
występująca w Stanach Zjednoczonych monstrualna nadwaga ma swoje źródła między innymi w
spożywaniu przez mniej zamożne dzieci taniego dotowanego mleka. Nadwaga stała się chorobą biednych nie
bogatych. Jednak kampanie
takie jak ta prowadzona
przez http://
www.notmilk.com/ nie mają
przeniesienia na decydentów
politycznych a firmy
mleczarskie dalej zachęcają
dzieci do picia mleka - aby
były wielkie. Nie wiadomo
czy mają świadomość, że ich
hasło może mieć znaczenie
dosłowne. Do tego tematu
wrócimy jeszcze w rozdziale
o zdrowiu.

„Działanie” do niedawna nie było zbyt trudne.
Przekazywana z pokolenia na pokolenie
mądrość oraz krytyczne myślenie wystarczały,
abyśmy podążając za dobrą radą dziadków i
rodziców, nie pogubić się w świecie. Sposoby na
trzymanie się takich wartości jak: wierność,
Kolejny kontrowersyjny temat medyczny to antybiotyki. W 2011 dr M. Blaser opublikował wyniki badań
uczciwość, prawda, lojalność, piękno i dobro były
(Blaser, 2011), które wskazują, że bakteria Helicobacter Pyroli odgrywa rolę moderującą w wydzielaniu
oparte na doświadczeniach wielu pokoleń, które
hormonu wzrostu. Oznacza to, że nadmierna ilość antybiotyków, które zabijają tę bakterię może także
je przekazywały i uczyły ich od urodzenia
powodować nadwagę. Tego typu związki odkrywane są w coraz większej liczbie obszarów życia
społecznego, medycynie, biologii. Nie mają jednak przeniesienia na sposób podchodzenia do nauki. Ciągle
każdego człowieka. Obowiązywały one
pokutuje przekonanie, że jeśli naukowcy coś odkryli to z pewnością jest to dobre i sprawdzone. A lekarze
powszechnie w miejscu pracy, w kościele, w
dalej bezkrytycznie zapisują antybiotyki.
domu i szkole. Kształcenie było przede
wszystkim oparte na modelowaniu przez
nauczycieli właściwych postaw. Jeśli ktoś chce
się przekonać jak różnymi od dzisiejszych
przewagę pozycji, wiedzy, doświadczenia nad swoimi uczniami,
problemami zajmowali się kierownicy szkół, zachęcam do lektury
którzy patrzyli na niego z podziwem lub strachem. Oczywiście
książki Marii Łopatkowej (1971) “Kierownika szkoły dni
zdarzały się przypadki kiepskich nauczycieli, rozpieszczonych
powszednie”. Prestiż zawodu nauczyciela był wysoki. Miał on
uczniów, bezdusznej administracji i małostkowych władz. Byli też
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#
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ludzie kierujący się filozofią „dziania się”, ale powszechnie taka
postawa była potępiana, a zarówno z bajek, jak i z powieści dla

Okno 1.9 Trudno w to uwierzyć, ale 1%
Amerykanów posiada 40% majątku narodowego.
Zachęcam do oglądnięcia prezentacji o podziale majątku narodowego
USA.

20% Amerykanów ma w posiadaniu ponad 80% majątku.

dorosłych wszyscy uczyli się podstaw rozróżniania dobra i zła.
Przestępstwa kryminalne i morderstwa popełniane przez
nieletnich były rzadkością, choć nie było tak bezpiecznie jak
sobie czasami wyobrażamy (Piątkowska, 2012). Były oczywiście
specyficzne domeny, w których należało latami uczyć się bycia
ekspertem. Należały do nich farmacja, medycyna, wiele dziedzin
rzemiosła. Ilość tych dziedzin była dla wszystkich jasna i
klarowna i wiadomo było, czego musi się nauczyć adept, aby być
uznanym specjalistą, a czego – aby uchodzić za mistrza.
Dochodzenie do mistrzostwa było niekończącym się planem na
życie.
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

Rewolucyjne lata 60-te i ich technologiczna kontynuacja
Począwszy od lat 60. XX wieku ów tradycyjny model
funkcjonowania społeczeństwa zaczął być burzony. Zaczęło się
od powierzchownego, ale skutecznego podważenia tradycyjnych
prawd. Na pytanie młodego człowieka: „dlaczego?” przestała już
wystarczać odpowiedź: „bo jestem twoją matką.” Nauka niosła i
niesie tysiące odpowiedzi we wszystkich dziedzinach życia, w
których obrońcy tradycji i starych wartości się gubią. Prymat
mądrości, płynącej często z przekazywanego przez pokolenia
doświadczenia, został zastąpiony prymatem rozumu. To, czego
nie udowodniono empirycznie w paradygmacie
neopozytywistycznym, stało się teraz z góry podejrzane.
Wnioskowanie i dedukcyjne poszukiwanie prawdy uległo
materialistycznym badaniom, które przedwcześnie zaczęto
wprowadzać w życie (O skutkach patrz Okno 1.8).
Zakwestionowano stare prawdy, a nauka nie była gotowa, aby
zastąpić je nowymi. Ludzie zostali pozostawieni w pustce
(Kimball, 2001). Dzisiaj mamy do czynienia z efektami tamtej
rewolucji, na które nałożyła się rewolucja w zakresie technologii
informatycznych. Odbija się to na sztuce (Arora i Vermeylen,
2013) edukacji (Schreker, 2010), medycynie (Sarasohn-Kahn,
2013) zarządzaniu (Hock, 2005), polityce (Bramball, 2012),
mediach (Pavlik, 2013) i na życiu codziennym, o którym piszemy
w tym podręczniku. Na ten stan nakładają się jeszcze dwa
zjawiska cywilizacyjne – pierwsze to bezprecedensowa wielkość
inwestycji w nowe technologie, co całkowicie odmieniło
gospodarkę, drugie to będąca owocem tych inwestycji rewolucja
informatyczna.
Zmiany gospodarcze i opanowanie informacji
#
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)
Powoli dochodzi do przejęcia gospodarki przez ogromne
międzynarodowe koncerny, które ze względu na swoją siłę
finansową są w stanie dyktować warunki rządom i
ukierunkowywać cywilizację na taki model konsumpcji, który
zapewni szybkie zyski (Greider, 2003). Prowadzi to, zgodnie z
zasadą Paretto działającą w systemach naturalnych do
skupienia kapitału w rękach wąskiej grupy ludzi i ubożenia
wszystkich pozostałych (Patrz Okno 1.9). Pojawia się cywilizacja
śmieci, w której już mało co opłaca się naprawiać, bo taniej jest
kupować rzeczy nowe. Dobra marka i tradycyjne wartości stają
się coraz częściej tylko jednym z możliwych przekazów
reklamowych, które nakłada się na tanio i masowo produkowane
produkty (Klein, 2004). Drugie to zjawisko rewolucji informacyjnej
i przeniesienia znaczącej części życia społecznego do
cyberprzestrzeni. Na przykład badania Walsh i in. (2013)
pokazują, że nastolatki poświęcają ok.12 godz. dziennie na
interakcje z nowymi mediami, co najczęściej wpływa negatywnie
na ich wyniki
s z k o l n e
Okno 1.10 Czy potrafimy czytać etykiety i
(wyjątkiem
opakowania produktów? Co znaczą te
b
y
ł
o
liczby?

Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

wykorzystywanie mediów do czytania gazet i słuchania muzyki,
dla których nie stwierdzono takiej zależności). Warto zauważyć,
że tak wysoka liczba godzin jest możliwa dzięki wykonywaniu
wielu czynności na raz. Dzięki smartfonom młodzi ludzie mający
cały czas włączone media społecznościowe, żyją w domu bez
ścian i widzą niemal minuta po minucie, co robią ich koledzy
(Yang and Brown, 2013; Zhao i in., 2013). Wszystkie te zmiany
sprawiły, że nasza eksperckość w jakiejkolwiek dziedzinie jest
pod znakiem zapytania. Nie chcę używać tu kontrowersyjnych
przykładów zagubienia w takich sprawach życia codziennego jak
miłość i seks, wychowanie dzieci czy życie duchowe, będzie na
to miejsce w odpowiednich rozdziałach. Zwykłe gotowanie i
przygotowywanie zdrowych posiłków – coś, co było dziedziną
wysokiej ekspertyzy pań domu przez setki lat – już nią nie jest.
Aby gotować równie zdrowo jak kiedyś, gospodyni domowa
powinna rozumieć, czym mleko UHT różni się od mleka prosto
od krowy, czym mięso odmrożone różni się od mięsa
schłodzonego, jaki wpływ może mieć modyfikowana genetycznie
pasza sojowa na spożywane potrawy mięsne, jak używanie
kuchenki mikrofalowej wpływa na strukturę i wartość pokarmów,
czym mięso z tucznika hodowanego 11 miesięcy różni się od
mięsa z hodowli przemysłowej trwającej 5 miesięcy, co oznacza
na opakowaniu napis „mięso oddzielone mechanicznie”, co
oznaczają poszczególne symbole środków konserwujących i
polepszających smak, itd (Okno 1.10). To tylko kilka przykładów
ogromnej wiedzy, którą powinniśmy posiadać, aby sprostać
wartości „zdrowie”. To, co kiedyś było tradycyjnie przekazywane
z pokolenia na pokolenie, nagle jest nieadekwatne. Mamy pod
ręką przepisy i półprodukty do przyrządzania potraw z całego
niemal świata. Ale czy to jest zdrowe? Czy jest to korzystne dla
naszego organizmu, genetycznie przystosowanego do życia w
naszej strefie klimatycznej? Jakie będzie to miało skutki dla
zdrowia naszego i naszych bliskich? Warto zdać sobie sprawę,
#
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że po okresie opanowania energii stoimy dopiero u progu
opanowania informacji (Patrz Okno 1.11).
)
Wymownym przykładem tej nowej rewolucji informacyjnej
jest wpływ lektury forów internetowych i treści w Internecie na
wiedzę i postawy pacjentów. Coraz częściej lekarze mają przed
sobą pacjentów, którzy mają pokaźną wiedzę na temat swojej
choroby zaczerpniętą z Internetu. Jak pokazuje przykład, od
którego zaczęliśmy ten rozdział, wiedza ta może przekraczać
wiedzę samych lekarzy. Lekarze, ale też inni specjaliści
niejednokrotnie zachowują się niekorzystnie, nie dlatego, że nie
mają chęci, ale dlatego, że nie mają wiedzy, mądrości, odwagi i
rady, jak zachowywać się w specyficznych dziedzinach naszej
skomplikowanej rzeczywistości.
Jesteśmy na pograniczu

Okno 1.11 Ogień i informacja

Nie można porównywać technologii informatycznych do odkrycia Gutenberga.
Lepszym porównaniem jest odkrycie ognia, które zmieniło nasze miejsca
zamieszkania, naszą dietę, nasz sposób przemieszczania się. Technologie
informatyczne maja wpływ na: medycynę, relacje rodzinne i towarzyskie,
miejsca pracy, ekonomię i życie społeczne, kulturę, ale także przestępczość.
Jednak wiedza potoczna na ich temat jest znikoma, a metody badań nie
wykorzystują ich potencjału.

Wydawać nam się może, że nie mamy już punktów odniesienia –
chociaż jednej wartości, na którą zgodzą się wszyscy. Według
Wojtyły ostoją społecznej samo-zależności (tak rozumiał
społeczeństwo obywatelskie) ma być wspólnota ogniskująca się
wokół godności ludzkiej – jako podstawowej i uniwersalnej
wartości. Do niej powinna odwoływać się kultura oparta na
działaniu, która zdetronizuje ekonomię, zaledwie opisującą
„dzianie się” w obszarze walki o indywidualne lub grupowe
interesy. Zachodnia koncepcja społeczeństwa obywatelskiego u
podstaw stawia dynamizm ekonomiczny ponad etyczny czy
polityczny. Wojtyła wskazuje na godność jako wartość
porządkującą, mającą wymiar egzystencjalny, na którym –
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#
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paradoksalnie – sprzeczności pojęciowe się znoszą. Postuluje
cywilizację miłości jako wynik czynu afirmujacego ludzką
godność. Wtedy to kultura staje się "władzą miłości". Rosnące
zamieszanie zapoczątkowane w latach 60. ma wszelkie cechy
sytuacji pogranicza systemów i kultur, którą wielokrotnie
przeżywaliśmy w historii, np. w czasach upadku Imperium
Rzymskiego, czy podboju Ameryki Północnej i niemal
całkowitemu zlikwidowaniu kultury Indian4 , czy wreszcie
powstania kapitalizmu, kiedy odchodzi w przeszłość stary
porządek, a kształtuje się nowy. Sprzeczności są jednak
przeżywane na poziomie pojęciowym, społecznym,
technologicznym. Na poziomie godności nie ma zmian. Tę
skłonność do nadawania nowym zjawiskom cech wyjątkowości
ujął Max Weber broniąc istoty kapitalizmu: Popęd do zarobku,
dążenie do zysku, do zdobycia pieniędzy, do możliwie wysokiego
zysku finansowego nie mają jako takie nic wspólnego z
kapitalizmem. Dążenie to istniało i istnieje wśród kelnerów,
lekarzy, stangretów, artystów, kokot, przekupnych urzędników,
żołnierzy, rozbójników, krzyżowców, klientów jaskiń gry i
żebraków, krótko mówiąc wśród ludzi wszelkiego rodzaju i
wszelkiej kondycji, we wszystkich epokach i we wszystkich
krajach, gdziekolwiek istniała czy istnieje jakakolwiek obiektywna
możliwość zysku. Porzucenie raz na zawsze tego naiwnego
pojęcia kapitalizmu należy do elementarnych zasad
wykształcenia w zakresie kultury (Weber 1984, s. 73).

Okno 1.12 Pionowa i pozioma transcendencja wg Wojtyły
(1985).
Transcendencję poziomą i
pionową można porównać do
wchodzenia po spiralnych
schodach, kiedy to idąc do przodu
jednocześnie idziemy wolno do
góry. Transcendencja pozioma
odbywa się w trakcie każdego
czynu, każdy akt woli
ukierunkowany na wartości
sprawia, że dokonujemy pewnej
zmiany w sobie (transcendencji
poziomej). Jednak powtarzające
się czyny sprawiają, że zmieniamy
się w kierunku samostanowienia,
stajemy się kimś innym - nowym
człowiekiem (transcendencja
pionowa). Na przykład jeden akt
odwagi jest zaledwie jednym
stopniem pokonanym na drodze
do samostanowienia. Jednak
dopiero wiele takich aktów
świadczy o posiadaniu cnoty
męstwa, które jest przejawem
naszej rzeczywistej i trwałej
zmiany.

Nowa eksperckość w nowych dziedzinach
Jeśli rzeczywiście chcemy dzisiaj przyjąć skuteczną postawę
„działania” i móc wpływać na nasze życie i je kształtować,
4

musimy w dziedzinach, które nawet by nam nie przyszły do
głowy jako dziedziny szczególnej wiedzy eksperckiej, stać się
ekspertami. To jednak oznacza, że nie tylko musimy: (i) poznać

Sytuacje pogranicza pobudzały wielu twórców przykładem może być “Ostatni Mohikanin” J. F. Coopera, czy film “Tańczący z wilkami” Kevina Costnera.

Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#
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dogłębnie strukturę pojęciową w tych dziedzinach, charakter
wiedzy, jaki tam jest potrzebny, (ii) wiedzieć, z jakich rdzennych
dziedzin pochodzą pojęcia tej dziedziny, (iii) mieć dostęp do
informacji i osób, które nas poprowadzą przez proces
kształcenia; ale przede wszystkim (iv) odkryć przeżycie „chcę”, w
którym – jak mówi Wojtyła – zawiera się element wolności, którą
przeżywamy jako „mogę – nie muszę”. Wiedza w danej
dziedzinie musi być na tyle uporządkowana, aby pozwolić nam
na dostrzeżenie naszych ograniczeń, niewiedzy, niekompetencji,
a co za tym idzie umożliwić zdefiniowanie procesu odkrywania
swojej sprawczości – czyli procesu stawania się prawdziwym
ekspertem. Trochę jak Sokrates, który pdsumował swoją
prawdziwą eksperckość odkryciem, iż wie, że nic nie wie.
)
Potrzeba wielu studiów i badań nad obszarem wiedzy
codziennej. W końcu muszą powstać instytucje, które w nowy
sposób pomogą nam stać się ekspertami w tej dziedzinie. Nasze
anachroniczne intuicje i zbyt łatwe używanie analogii mogą się tu
nie sprawdzić. Dziedzina ta zapewne okaże się
transdyscyplinarna, bo problemy, z jakimi spotykamy się w życiu,
rzadko pasują do struktury wydziałów uniwersyteckich. Aby
sprostać temu zadaniu, powinniśmy przedefiniować cele
edukacji, zmienić obraz instytucji edukacyjnych, połączyć
edukację z nauką i praktyką. Skrócić czas od odkrycia do
wdrożenia. Wprowadzeniu wartości w życie codzienne
towarzyszyć musi ogromny wysiłek intelektualny, organizacyjny,
duchowy. Musimy nauczyć dzieci prowadzić badania naukowe, a
naukowców – zadawać elementarne pytania.
Dopiero wtedy będziemy w stanie rzeczywiście odpowiedzieć –
jak pisze Wojtyła – czynem na wartości i dokonywać ciągłej
transcendencji poziomej osoby w czynie, aby w ten sposób w
procesie transcendencji pionowej powstał przez zyskanie
samostanowienia „nowy człowiek” (Okno 1.12). Dopiero takie
przeobrażenie daje nadzieję, że nasza cywilizacja nie podzieli
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

losu tylu innych cywilizacji, które przetoczyły się przez nasz
świat. A zaczynać musimy skromnie, budując miejsca „nowego
męstwa”, „nowej mądrości” i „nowego rozumu”. Kiedy w Europie
upadało Cesarstwo Rzymskie pod wpływem wielkiej wędrówki
Okno 1.13 Formy wiedzy wg Herona (1996).

ludów, kiedy istniał zamęt w świecie wartości, około 529 roku
grupa mnichów założyła klasztor na Monte Cassino, będący
miejscem przetrwania wartości i wiedzy. Potem te klasztory
zaczęły się mnożyć, a benedyktyni w średniowieczu stali się
siewcami wartości chrześcijańskich, które stanęły u podstaw
#
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kultury średniowiecza. Czy są jakieś instytucje, które byłyby
gotowe podjąć się dzisiaj podobnej roli?
Mądrość, wiedza i nauka
Heron (1996) opisuje różne formy wiedzy i przedstawia je w
formie piramidy wiedzy, na górze której jest wiedza praktyczna
(Okno 1.13). Największa część naszej wiedzy to codzienne a
czasem niecodzienne doświadczenie pokazane jako najniższy
trapez. Tutaj mieszczą się nasze dziejące się stany
emocjonalne, ale też zwykłe odczucia, że jest nam zimno lub nie.
Że jest nam przykro lub, że mamy na coś ochotę. Mamy też
doświadczenia związane z wolą, z wyborami, doświadczamy
trudu i walki wewnętrznej, ryzyka i uporu w dążeniu do celu
mimo przeciwności. To bogate doświadczenie niektórzy z nas
potrafią przekazać w formie dzieł sztuki - poezji, malarstwa,
tańca, muzyki, itp. Oglądając na przykład film możemy poniekąd
dzięki złożeniu różnych tych form sztuki doświadczyć tego, co
przeżywali bohaterowie filmu. Heron nazywa tę formę wiedzy
wiedzą prezentacyjną. Jest to bowiem przedstawione
(zaprezentowane) doświadczenie. Największym powodzeniem
cieszy się w tej chwili wiedza w formie twierdzeń. Mogą to być
twierdzenia różnych nauk. Mogą to być twierdzenia systemów
aksjomatycznych takich jak matematyka czy teologia, mogą to
być jednak twierdzenia filozoficzne czy socjologiczne, a nawet
logiczne. Dokonują one swoistego rodzaju uproszczenia,
kategoryzowania naszego doświadczenia. Nie są w stanie
jednak objąć całości tego doświadczenia. To co istotne, często
negują one inne rodzaje wiedzy jako mniej wartościowe. Na
szczycie piramidy Herona jest wiedza praktyczna, na którą
składają się wszystkie wcześniej omówione rodzaje wiedzy.
Wiedza o tym jak mówić, jak chodzić, wiedza o kolorach,
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

przedmiotach, ludziach i całym świecie wynika z naszych
doświadczeń, które przekuwamy w działanie praktyczne. Jednak
nie tylko z doświadczenia “się dzieje” jak chcą tego determiniści
(Patrz okno 1.14), ale także z doświadczenia związanego z wolą
- “ja działam”. W psychologii rozwojowej mówi się już o trzech
czynnikach rozwoju: czynnikach genetycznych, czynnikach
Potrzeba badań 1.3 Psychologia doświadczenia
Choć doświadczenie dominuje nasze życie codzienne właściwie
żadna nauka empiryczna nie zajmuje się tym doświadczeniem.
Robiła to kiedyś psychologia introspekcyjna do czasu kiedy
behawioryści nie uznali tego rodzaju badań za nienaukowe.
Ciekawą metodę badania doświadczenia - Experience Sampling
Method wymyślił Csikszentmihalyi (1997), ale nie zmieniło to
sceptycyzmu psychologów głównego nurtu. Co ciekawe zostało
jednak w psychologii różnic indywidualnych i osobowości sporo
narzędzi introspekcyjnych. W badaniach tych odchodzi się jednak
od wnioskowania o samym doświadczeniu. Wyjątkiem mogłaby tu
być personalistyka, czyli nauka badająca człowieka jako
specyficzny byt. Niestety od czasu przed II wojna światową ten
nurt myślenia został silnie zastopowany, ale powoli badacze
wracają do tych metod o czym może świadczyć zbiór tekstów pt.
“Czy powrót do introspekcji?” (Tyszka, 1995).

środowiskowych i własnej aktywności podmiotu. Efektem
praktycznym czynów jest transcendencja pionowa, dzięki której
tworzone są cnoty każdej osoby, które stanowią o naszym
charakterze. Charakter to umiejętność “chodzenia”, ale w
obszarze problemów tego świata. Dlatego problem charakteru
będzie często pojawiał się na stronach tego podręcznika
(Potrzeba badań 1.4).
#
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)
W
niniejszym
Okno 1.14 Determinizm
podręczniku
odwołujemy
Pogląd zaprzeczający wolności woli, z łc. determino =
się
do
ograniczam.
wszystkich
rodzajów
Determinizm przyrodniczy - założenie, że w przyrodzie
w i e d z y.
zachodzą stałe związki przyczynowe między między
Ż y c i e
zdarzeniami i wobec tego, jeżeli znamy rządzące nią prawa,
możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidywać
codzienne
przyszły bieg zdarzeń oraz przebieg procesów fizycznych i
w y m a g a
biologicznych.
mądrości, a
ta czerpie z
różnych
typów wiedzy. Mądrość jest więc czymś co przenika wszystkie
rodzaje wiedzy. Skupienie na jednej z nich - tylko na sztuce, czy
tylko na nauce, czy tylko na własnym doświadczeniu łatwo
zaprowadzi nas na manowce. Kiedyś dziedziną, która skupiała
miłośników mądrości była filozofia (Okno 1.15). Niestety
podobnie jak psychologia dopracowała się swojego
dominującego nurtu i porzuciła pierwotne cele. W tej sytuacji,
choć różne dziedziny zajmują się teoretyzowaniem na temat
mądrości, skupiając się na jej formalnych cechach, niewielu
badaczy zajmuje się mądrością lub praktyką życia codziennego
jako dziedziną ludzkiej aktywności, biorąc pod uwagę treści,
które niesie. Podsumowując należałoby powiedzieć, że mądry
człowiek korzysta z różnego rodzaju form wiedzy - zarówno ze
swojego doświadczenia, z dzieł sztuki, z doświadczenia innych,
z nauki i wiedzy praktycznej. Wiedza naukowa lub nauka jest
jedynie jedną z form gromadzenia wiedzy, robi to jednak w
sposób, który także może budzić wiele wątpliwości. I właśnie
problematyce na jakie pytania może odpowiedzieć lub nie nauka
zastanowimy się w następnym podrozdziale.
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

Nauka i odpowiedzi na pytania
Każdy z nas na podstawie doświadczenia i sumienia
prawdopodobnie przypuszcza, że pornografia ma niekorzystny
wpływ na dzieci. Nie jest to jednak wiedza naukowa. Jest to
nasza życiowa intuicja, mądrość. Jak to bywa z mądrością część
ludzi,
Potrzeba badań 1.4 Charakter
Zgodnie z trendem deterministycznym w psychologii, przy
ogromnej liczbie deterministycznych teorii osobowości, jest bardzo
niewiele teorii charakteru. Właściwie badania takie dopiero
zaczynają sie pojawiać w nurcie psychologii pozytywnej. Warto
zajrzeć na stronę http://www.viacharacter.org, aby znaleźć
inspirację do takich badań.

zwłaszcza tych, którzy korzystają z pornografii (zwłaszcza
finansowo) takim sądom zaprzecza i proszą o badania naukowe
na ten temat. Badań takich pojawia się coraz więcej i zebrano
już sporo argumentów na to, że pornografia zwiększa
prawdopodobieństwo najróżniejszych patologii małżeńskich i
rozwodów (obszerny przegląd w Doering, 2009), Ale za chwilę
ktoś wspomni, że w badaniach empirycznych nad skutkami
oglądania filmów erotycznych przez pary pojawiają się zarówno
negatywne jak i pozytywne efekty (Staley i Prase, 2012), myląc
zgodnie z interesem branży pornograficznej erotykę z
pornografią. Poprawnie wykonane badania naukowe w
#
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Okno 1.15 Czy filozofia jest jeszcze umiłowaniem mądrości.
Etymologicznie filo (umiłowanie) sophia (mądrość). W swoich założeniach filozofia
miała pomagać nam żyć mądrze. Jak daleko odeszła od tej roli niech świadczy
fragment z Encyklopedii Filozofii o jej istocie.

uczeniem
s
i
ę
(Bandura,
& Walters,
1963), czy
zbierać
w y n i k i

Okno 1.16 O co chodzi z tym Kopernikiem?

W trakcie swoich dziejów filozofia ogromnie zmieniła swój zakres, a liczne problemy,
które ongiś leżały w jego granicach, z czasem stały się przedmiotem zainteresowania
dziedzin, które od filozofii się oddzieliły. Najkrótsza, nie najgorsza definicja to taka,
że filozofia jest namysłem nad myśleniem. Określenie takie uwypukla wtórność
filozofii, ponieważ przedstawia ją jako refleksję nad wcześniejszymi od niej
postaciami myslenia - przeświadczeniami, przypuszczeniami - które za przedmiot ma
świat lub duże jego fragmenty (Quinton (1998).
Jak widać z tego fragmentu Encyklopedii filozofii, odeszła ona bardzo daleko od
zajmowania się mądrością.

paradygmacie empirycznym powinny wyglądać tak. Powinniśmy
wybrać dużą reprezentatywną grupę dzieci. Następnie
powinniśmy tę grupę losowo podzielić na dwie podgrupy. Jedną
z tych podgrup poddawalibyśmy wpływowi pornografii przez
kilka lat, drugą poddawalibyśmy innej manipulacji trwającej
podobną ilość czasu. Następnie po tym jak te dzieci dorosną
zmierzylibyśmy takie efekty naszej “manipulacji
eksperymentalnej” jak zadowolenie z życia seksualnego i życia
w ogóle, trwałość związków, liczbę posiadanych dzieci, itp. Jeśli
styl życia i problemy dzieci narażonych na pornografię byłyby
rażąco różne od pozostałych moglibyśmy wyciągnąć wnioski.
Oczywiście i na szczęście takie badania ze względów etycznych
nie mogą być prowadzone.
Oznacza to, że musimy się
zadowolić badaniami w podobnych, ale nie tak drastycznych
sytuacjach, takie jak badania Bandury nad społecznym
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

Już Arystarch w III w p.n.e. słusznie podejrzewał, że Ziemia
może obracać się wokół słońca, a nie jak to widać -odwrotnie.
Dowodem empirycznym takiego obrotu byłoby jednak zjawisko
paralaksy, które narysowane jest na obrazku powyżej. W
styczniu i w lipcu bliższe gwiazdy powinny być na tle innych
gwiazd w innym miejscu. Niestety czegoś takiego nie
obserwowano, a teorię Kopernika uznano za całkowitą
spekulację. Co ciekawe Kościół odrzucił ją z powodu
“nienaukowości”, a nie z powodu naukowości. Dowodów na
empiryczne potwierdzenie nie było aż do 1839, kiedy to dzięki
lepszym instrumentom trzech astronomów zauważyło
paralaksę. W tym czasie teoria Kopernika była już uznana
nawet przez Kościół. Przewrót kopernikański nie polegał więc
na dowodzie empirycznym, ale na dopuszczeniu w nauce
wnioskowania dedukcyjnego.
Na podstawie Wikipedii.

#
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porównawcze od osób dorosłych, tak jak w kontrowersyjnych
badaniach nad wpływem orientacji seksualnej na wychowanie
(Regnerus, 2012). Możemy też zbierać innego rodzaju wyniki
badań i dedukować z nich o interesującym nas zjawisku, po to

Rysunek 1. Poziomy zachowania wg Searla (1983)

aby przedstawić to decydentom tak jak zrobiła to w swoim
raporcie Manning (2005). Jest jeszcze jeden powód dla którego
wyniki mogłyby nie pokazać prawdy. Wiele z tych dzieci poddane
pornografii być może z trudem próbowałoby wyjść z jej wpływu
wysiłkiem swojej woli. Ich wysiłek i starania byłyby traktowane
przez deterministycznie zorientowanych psychologów jako
dowód braku wpływu. Jak widać nawet w nauce jesteśmy
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

skazani na dedukcję na podstawie wielu różnych przesłanek i
pogodzenie się z faktem, że empiria nie jest zawsze najlepszą
odpowiedzią na nasze wątpliwości. Dobrze to widać na
przykładzie historii odkrycia Kopernika o którym piszemy w
Oknie 1.16. Nie chcę tym przykładem zniechęcać do stosowania
badań empirycznych. Oczywiście są one potrzebne i konieczne,
ale nie mogą stanowić jedynego źródła wiedzy. Zresztą podobną
batalię o prawdę prowadzono w badaniach wpływu palenia na
przyczyny raka płuc. Dzisiaj, żaden poważny badacz takiemu
wpływowi nie zaprzeczy, a jednak widzimy z jakim trudem ta
wiedza naukowa przekłada się na decyzje polityczne i
ekonomiczne (np. zakaz reklamy papierosów). Dopiero
konieczność wypłaty milionowych odszkodowań ofiarom palenia
powoli zmienia nastawienie przemysłu do tych badań. Jednym z
ważnych powodów napisania tej książki jest wskazanie na tę
lukę. Czyli przekazanie społeczeństwu wiedzy, która została
potwierdzona w badaniach, ale która nie znalazła jeszcze
swojego odbicia w edukacji, polityce, prawie i praktyce
gospodarczej.
)
Przykłady te pokazują że instytucje publiczne bardzo
wolno reagują na odkrycia naukowe. A jeśli dodamy, że
finansowanie badań jest oparte na strukturach dotychczasowej
wiedzy nie dziwi trudność przebijania się nowej wiedzy do
świadomości społecznej. Kolejnym zagrożeniem, o którym już
pisaliśmy wcześniej jest zwracanie się z pytaniem nie do tego
specjalisty co trzeba. Wybrani naukowcy i dziennikarze uzurpują
sobie prawo do odpowiadania tonem autorytetu na pytania z
dziedzin, na których się nie znają, dołączając w ten sposób do
grona celebrytów, którzy zaproszeni do studia telewizyjnego,
gotowi są mówić na dowolny temat tak długo, jak długo gotowi
jesteśmy słuchać, a reklamodawcy gotowi za to płacić. Fizyków
pyta się więc o istnienie Boga, a piosenkarki co myślą o biblii i
apostołach.
#
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)
Pewnego porządku w tej materii próbował dokonać Searle
(1983), próbując rozwiązać dylemat psychofizyczny. Odwołuje
się on do poziomów analizy. Według niego umysł i mózg to inne
poziomy opisu zjawisk. Zgodnie z jego przykładem kiedy
mówimy o zjawiskach psychicznych, np wpływie intencji na ruch,
jednocześnie równolegle to samo zjawisko odbywa się na
poziomie neuronalnym. Można to zilustrować za pomocą
Rysunku 1.
)
Analogicznie do relacji między umysłem i mózgiem,
można wyobrazić sobie wzajemne powiązanie innych poziomów
opisu. W szczególności związku między czynem, a zmianą
społeczną.
Społeczna wola działania powoduje zmianę
społeczną (górna linia opisu), ale przecież społeczna wola
działania jest spowodowana przez i zrealizowana w
indywidualnych czynach jednostek. Indywidualne czyny
jednostek
powodują zmianę w kierunku samostanowienia.
Oznacza to, że zmiany w kierunku samostanowienia powodują i
realizują zmianę społeczną. Każdy poziom opisu zwykle ma
jakąś dziedzinę wiedzy (dyscyplinę naukową), która się zajmuje
tym poziomem opisu. Mocno upraszczając te dziedziny, fizyka
zajmuje się poziomem atomowym, chemia poziomem
pierwiastkowo-molekularnym,
biologia poziomem komórek,
tkanek i organizmów, psychologia zachowaniem głównie
człowieka, kogniwistyka procesami umysłowymi u człowieka,
socjologia zachowaniem grup i społeczeństw, geografia całymi
obszarami ziemi, a astronomia ciałami we wszechświecie.
Kosmologia zajmuje się porządkiem wszechświata, a
kosmogonia jego pochodzeniem, ale bardziej w ujęciu
filozoficznym niż fizycznym. Teologia zajmuje się Bogiem i
przejawami jego działania w świecie, a filozofia powinna
odpowiadać na podstawowe pytanie o sens naszego istnienia.
Jednak jest ona obecnie bardziej skoncentrowana na poznaniu
niż na bycie i wartościach (Okno 1.16) nie ma więc nauki, która
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

zajmowałaby się problemami życia codziennego, które interesują
nas w tym podręczniku. Przy tak niesamowitym rozwoju nauk nie
ma dziedziny, która odpowiadałaby na podstawowe najbardziej
elementarne pytania, jakie zadaje człowiek - po co żyjemy i w
związku z tym co i jak mamy robić, aby żyć jak najlepiej, czyli żyć
mądrze. Gdy pytamy o miłość, żadna z tradycyjnych dyscyplin
nie udzieli nam odpowiedzialnej odpowiedzi. Psychologowie
strywializują ją do zachowań i emocji, fizjologowie do
wydzielania oksytocyny. Teologowie wyniosą ja na wyżyny na
których nie usłyszymy, żadnego konkretu, a ekonomiści zrobią z
niej handel wymienny (Becker, 1990). Zrozumienie miłości
wymaga transdyscyplinarności i uwzględnienia wielu tych
aspektów razem, gdyż wzajemnie na siebie wpływają. Dlatego
jednak postanowiliśmy mimo wszystko napisać tę książkę
wskazując tak jak w tym rozdziale miejsca, gdzie brakuje nam
wiedzy, aby zachęcić do nowych badań.
Podsumowanie
Na półkach z czasopismami kolorowymi i w działach poradników
pełno jest tekstów dotyczących życia codziennego. Tysiące
różnego rodzaju ekspertów doradzają nam jak żyć. I co
szczególne w zależności od ich celów, rady te różnią się, a nie
rzadko są sprzeczne. Niektórzy z nas już choćby z tego powodu
rezygnują z czytania tego rodzaju wydawnictw. Nierzadko
przekonywani jesteśmy, że życie codzienne jest proste wystarczy
tylko zastosować regułę, którą właśnie sprzedaje dany autor.
Ty m c z a s e m z m i e n i a s i ę n a s z ś w i a t . D o c h o d z i d o
przewartościowań zwłaszcza wśród młodych ludzi. Jednym z
powodów jest zwolnienie rozwoju gospodarczego i kryzysy
gospodarcze. Dochodzi do rozwarstwienia społeczeństwa. Jedni
porzucają świat wartości i idą w kierunku maksymalizacji
#
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konsumpcji, drudzy poszukują sensu swojej pracy, swojej
wszelkiej aktywności. Za tymi wyborami idą powiązane z nimi
modele życia i pracy. Ogromną rolę ogrywa tu Internet. Pojawiają
się koncepcje gospodarki współdzielonej, ekonomii społecznej,
finansowania społecznego. Całkowicie przedefiniowuje to
pojęcia rozwoju, zaufania, reputacji. Znacznie zmienia to
myślenie o własności. Ten kontekst sprawia, że życie codzienne
staje się coraz trudniejsze i wymaga eksperckości podobnej do
tej, która cechuje wysokiej klasy specjalistów. Pokazujemy to na
przykładzie choroby i radzenia sobie z nią przez pewne
rodzeństwo z Warszawy, pokazujemy ich jako przykład
eksperckości w życiu codziennym i analizujemy co się na tę
eksperckość składa. Następnie pokazujemy jak można wyjaśnić
pozornie bezsensowne czy szkodliwe zachowania ludzi w życiu
codziennym. Zastanawiamy się jak to jest możliwe, że
zachowujemy się w sposób, którego nie spodziewamy się po
sobie. Odwołując się do badań nad specyficznymi dziedzinami
pokazujemy, że życie codzienne jest taką samą dziedziną jak
medycyna czy socjologia i rządzi się swoimi prawami. Następnie
analizując doświadczenie “się dzieje” i “ja działam” pokazujemy
szczególny aspekt życia codziennego, który umyka uwadze
badaczy. Na koniec przyglądamy się krytycznie badaniom
naukowym. Zastanawiamy się dlaczego nauka zyskuje
przewagę nad tzw. zdrowym rozsądkiem i mądrością i
pokazujemy dlaczego nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania,
które są dla nas najważniejsze. Na koniec postulujemy
powołanie nowej dyscypliny naukowej o charakterze
transdyscyplinarnym, która w nowy sposób odniesie się do
pytań, które ciągle sobie zadajemy.
)
W tekście odwołujemy się do różnych przykładów
związanych z życiem codziennym, ale skupiamy się tu bardziej
na formie i metodzie niż samej treści. Oczywiście wszystkie te
tematy, takie jak medycyna, media, dieta, pornografia, palenie
Ryszard Stocki. Rozdział 1. Czym jest życie codzienne?#

itd. będą o wiele dokładniej omówione w kolejnych rozdziałach.
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