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„Życie codzienne” znalazło się na liście podstawowych dziedzin performan-
su, zaproponowanej przez Richarda Schechnera (Schechner 2006: 65), obok 
zabaw, gier, sportu, rozrywki popularnej, sztuk performatywnych i rytuału, 
a dokładniej znalazło się między dwiema ostatnimi grupami. W swojej monu-
mentalnej książce ojciec założyciel performatyki nie poświęcił jednak codzien-
ności wiele miejsca, omawiając „występy życia codziennego” tylko w jednym, 
tak właśnie zatytułowanym rozdziale części VI, poświęconej „performowaniu” 
(237–241), gdzie przede wszystkim skupił się na zrelacjonowaniu myśli Ervin-
ga Goff mana. Jednocześnie zachowania zaliczane do życia codziennego po-
jawiają się wielokrotnie w wielu miejscach tego podstawowego podręcznika 
performatyki, co potwierdza, że stanowią jedno z najbardziej oczywistych pól 
interesujących tę dyscyplinę.

Ten paradoks wszech(nie)obecności zachowań codziennych stanowi symp-
tom i efekt nieostrości właściwej pojęciu „codzienność”, którego precyzyjna 
defi nicja wcale nie jest łatwa (jeśli w ogóle możliwa) do zbudowania, choć jed-
nocześnie wydaje się ono zrozumiałe samo przez się, wręcz oczywiste. Para-
frazując defi nicję Benedykta Chmielowskiego z Nowych Aten, można by rzec: 
codzienność – czym jest, każdy widzi. To oczywiste „widzenie” zawsze  jednak 
wynika z osobistych doświadczeń i wyobrażeń, uwarunkowanych historycz-
nie i kulturowo. To, co stanowiło najzwyklejszą codzienność dla Azteka z ery 
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prekolumbijskiej, szokowało i dziwiło chrześcijańskich najeźdźców jako coś 
radykalnie „niecodziennego” (i vice versa). Codzienność jest więc jednocześ-
nie pojęciem opisującym pewien dobrze rozpoznany, oswojony, zwyczajny po-
ziom życia, uznawany za pewną „stałą”, oraz polem nieustannych negocjacji 
i przesunięć, nadających jej wewnętrzną dynamikę, zmienność i różnorod-
ność. W rezultacie codzienność stanowi bardzo złożony i trudny przedmiot 
badań oraz refl eksji, a wiedza na jej temat jest jednocześnie pewna i prosta, 
a także nieuchwytna i rozproszona.

Jeden z zasadniczych problemów w badaniach nad codziennością wyni-
ka z relacji między opisem konkretnych, zwykłych, a więc nieodznaczających 
się niczym szczególnym działań a aktem ich wyszczególnienia dokonywanego 
przez sam fakt opisu i analizy. Nie chodzi przecież o to, by opisać i przemy-
śleć w całej złożoności konkretne, pojedyncze unikatowe działanie lub jego 
sekwencję. Oznaczałoby to nie tylko wejście w pole literatury, ale także wyda-
nie myślenia na okrutny paradoks, który odkrył Witold Gombrowicz (swoją 
drogą  – literacki patron performatyki codzienności), gdy próbował ratować 
kolejne ginące żuki, ale w pewnym momencie musiał przestać, ponieważ było 
ich za dużo. Podobnie przemyślenie wszystkich ludzkich działań jest niemoż-
liwe – w którymś momencie i tak trzeba by przestać to robić. Nieuchronnie 
oznacza to, że działanie opisane zostałoby wydobyte z codzienności, która i tak 
pozostałaby magmą nierozróżnialnego i wciąż zmiennego. To paradoks, które-
go już od lat doświadczają antropologia i socjologia: gdy podejmują się opisów 
konkretnych działań, przez sam akt wyboru „uniecodzienniają” je. Także per-
formatyka codzienności nie jest oczywiście wolna od tego paradoksu.

Jedno z wyjść wiedzie ku zainteresowaniu wydarzeniami szczególnymi, za-
równo organizowanymi, jak i wybuchającymi mniej lub bardziej samoczyn-
nie, w których pragnie się dostrzec zintensyfi kowanie sił działających też w co-
dzienności, jej dramatyczną kulminację i zarazem rozwiązanie. Badając takie 
zdarzenia, traktuje się je jako metakomentarz społeczny, zakładając, że w tych 
aktach dramatyczno-przedstawieniowych codzienność niejako „mówi sama 
przez siebie”, ale w sposób spotęgowany, uwyraźniony. Analiza takich meta-
komentarzy – rytuałów, ceremonii, manifestacji, zawodów, protestacji, rewo-
lucji, karnawałów, gier, zabaw itd., itp. – stanowi ważne pole zainteresowania 
performatyki w jej różnych przejawach, pole dzielone z innymi dyscyplinami 
i metodologiami, w Polsce szczególnie z antropologią widowisk.

Druga popularna metoda wyjścia poza paradoks badań nad codziennością 
to – w uproszczeniu – metoda strukturalna, w której celami analiz są: wyodręb-
nienie najmniejszej jednostki badanej całości, następnie jej opis, klasyfi kacja 
jej typów oraz rodzajów operacji na nich dokonywanych. Konkretne działania 
bada się tu jako przejawy uogólnionego modelu, niejako unieważniając to, co 
w nich „przygodne”, akcentując zaś elementy wspólne i współtworzące system. 
Pozwala to na wytworzenie określonego zestawu narzędzi, przede wszystkim 
językowych, służących do badania codzienności, ułatwiających jej zrozumie-
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nie i poruszanie się w jej złożonym obszarze. Nieuchronnie jednak metoda ta 
wiedzie do uogólnień i uproszczeń, związanych przede wszystkim z pozba-
wieniem badanych zjawisk ich historyczności, związku z określoną kulturą, 
danym społeczeństwem, czasem i miejscem. I temu performatyka zdecydo-
wanie się przeciwstawia, choć sama chętnie (ale z poczuciem winy) korzysta 
z „narzędziowni” strukturalnej. 

Wyjście trzecie – moim zdaniem najpłodniejsze i wciąż najbardziej obie-
cujące dla genezy i przyszłości performatyki codzienności – to badanie prak-
tyk dnia codziennego nie z perspektywy struktur, ale procedur i scenariuszy 
w nich realizowanych i aktualizowanych. Badania takie – nawet jeśli nie są 
nominalnie „performatyczne” – dążą do odpowiedzi na zasadnicze pytanie 
badań nad performansami („co ludzie robią, kiedy właśnie to robią?”), za-
chowując jednocześnie nastawienie na proces. Dla badań tych najważniejsza 
jest perspektywa dramaturgiczna, opisująca „rzeczy czynione” (ta dromena) –
zachowania, sposoby postępowania, akty i interakcje, nie zaś wytwarzane w ich 
rezultacie przedmioty (artystyczne lub nie). Posługując się konkretnymi przy-
kładami, traktuje się je jako zawsze indywidualne i historyczne sposoby wyko-
nania procedur, których opis – na różnym stopniu uogólnienia – stanowi cel 
badacza. Oczywiście konieczny tu ruch między jednostkową akcją a ponadjed-
nostkową instrukcją czy nawet kulturowym scenariuszem nie rozwiązuje do 
końca istniejącej między tymi dwoma biegunami rozbieżności. Świadomie na-
tomiast lokuje się w polu napięć między nimi, stając się jedną z praktyk w tym 
polu działających. 

W badaniach nad performatyką codzienności najbardziej klasycznym i od 
lat inspirującym przykładem takiego podejścia jest głośna książka Goff mana 
nosząca oryginalnie tytuł Presentation of Self in Everyday Life, a po polsku na-
zwana bardziej efektownie – Człowiek w teatrze życia codziennego (Goff man 
1959, pol. 1981). Jest to praca bardzo dobrze znana, wręcz klasyczna, w ja-
kiejś mierze także anachroniczna, nie ma więc sensu bliżej jej przedstawiać. 
Co wydaje się jednak ważne, to pewne przesunięcie, czy też odkrycie, którego 
w swoim wywodzie dokonał Goff man. Punkt wyjścia jego analiz „teatru życia 
codziennego” stanowił metodologiczny zabieg użycia metafory teatralnej jako 
narzędzia do opowiedzenia i przedstawienia codzienności. Autor wyjściowo 
zastosował teatralne „jak gdyby”, obserwując życie codzienne, „jakby” było 
teatrem. Owo „jak gdyby” odnosiło się przy tym do samego badacza, który 
zajmował pozycję widza, udając, że sam w tym wszystkim nie bierze udziału. 
Dzięki temu możliwe było opisanie prawdziwie dramatycznego procesu wza-
jemnej regulacji interakcji za pomocą „reguł postępowania”, czyli dynamiczne-
go modelu wyznaczającego przyjęte i redefi niowane wciąż granice, w nadziei, 
że w rezultacie codzienność stanie się względnie przewidywalna i bezpieczna. 
Według Goff mana:
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Społeczeństwo jest zorganizowane w taki sposób, że jednostka posiadająca pewne 
społeczne cechy ma moralne prawo oczekiwać, że inni będą ją odpowiednio oceniać 
i traktować. […] W rezultacie, kiedy jednostka zgłasza swą defi nicję sytuacji i tym 
samym otwarcie lub w sposób zawoalowany określa, kim jest, automatycznie wywie-
ra moralny nacisk na innych, obligując ich do oceniania i traktowania jej w sposób, 
jakiego osoba tego rodzaju ma prawo oczekiwać. Jednostka implicite wyrzeka się rów-
nież wszelkich pretensji do bycia kimś, na kogo nie wygląda, wyrzekając się traktowa-
nia, które byłoby stosowne wobec innych osób (Goff man 1981: 49).

Ten międzyludzki proces możliwy jest dzięki istnieniu oraz działaniu pi-
sanych i (w większości) niepisanych zasad, które mają właśnie charakter reguł 
postępowania i wyjściowo zakładają korzystanie z takich środków, które będą 
mogły zostać rozpoznane i uznane przez partnerów interakcji:

Zamiast po prostu wykonywać swe zadania i folgować własnym uczuciom, jednostka 
wykonywane przez siebie zadania wypowiada w sposób akceptowany przez innych. 
Na ogół prezentowanie działalności różni się do pewnego stopnia od działalności 
i tym samym nieuchronnie przedstawia ją fałszywie. A ponieważ, aby przedstawić 
swą działalność, jednostka musi polegać na znakach, obraz, jaki w ten sposób tworzy, 
jakkolwiek wiernie odpowiadałby faktom, podlega wszelkim zniekształceniom, na ja-
kie podatne są wrażenia (Goff man 1981: 109).

Owa konieczność polegania na znakach stanowiła dla Goff mana rodzaj 
uwewnętrznionego przymusu, który szczegółowo analizował w późniejszej 
pracy Rytuał interakcyjny, zwłaszcza w otwierającym ją rozdziale poświęco-
nym „twarzy”, którą rozpoznawał jednocześnie jako najbardziej „osobiste do-
bro jednostki” i jako wartość nadawaną jej przez innych. W rezultacie: „Spo-
łecznie uznane atrybuty odpowiadające twarzy sprawiają, że każdy staje się 
strażnikiem samego siebie. Jest to najbardziej fundamentalna forma przymusu 
społecznego, nawet jeśli ludzie dobrze się w tym więzieniu czują” (Goff man 
2006: 10). 

Ten niemal gombrowiczowski wniosek wiódł z kolei do rozpoznania per-
formatywności codziennych interakcji, tworzących codzienność:

Uniwersalna natura ludzka nie jest czymś specjalnie ludzkim. Uzyskując ją, człowiek 
staje się pewną konstrukcją zbudowaną nie z wewnętrznych skłonności psychicznych, 
ale z odciśniętych na niej reguł moralnych. To one, o ile ich przestrzega, przesądza-
ją o jego samoocenie i ocenie współuczestników spotkania, alokacji uczuć i prakty-
kach, które będzie stosował w celu utrzymania przepisanej, obowiązkowej równowagi 
rytualnej. Sama zdolność przestrzegania zasad moralnych może i należy do samej 
jednostki, ale określony zbiór tych zasad, który czyni ją istotą ludzką, wynika z wy-
mogów rytualnej organizacji zdarzeń społecznych. Jeżeli jakaś osoba, grupa lub spo-
łeczeństwo wydaje się posiadać własny, jedyny w swoim rodzaju charakter, to dlatego, 
że standardowe elementy ludzkiej natury są w ich przypadku rozmieszczone i splecio-
ne w szczególny sposób (Goff man 2006: 45).



35Codzienność

Ostatecznie Goff man dochodzi nie tylko do odkrycia teatralności życia 
codziennego, polegającej nie tyle – jak się zwykło myśleć – na odgrywaniu 
jakichś społecznych ról zgodnie ze społecznie akceptowanymi wzorcami, ile 
na nieustannej weryfi kacji odpowiedniości proponowanych sposobów postę-
powania i budowanych przez nie „prezentacji siebie” przez zmienne otocze-
nie społeczne. Tę inną teatralność, która w rozważaniach Goff mana zastąpiła 
tradycyjne „wykonywanie ról”, badacz opisywał, odwołując się raczej do ter-
minologii dramaturgicznej, zarazem biorąc w nawias lub wręcz unieważnia-
jąc wyjściową metaforę zbudowaną na tradycyjnych wyobrażeniach o teatrze, 
w którym „A gra B przed C”:

[...] naturalne stosunki społeczne powstają w taki sam sposób, w jaki powstaje sy-
tuacja na scenie: przez wymianę dramaturgicznie uwznioślonych działań, reakcji na 
działania i zamykających kolejne sceny odpowiedzi. Scenariusz nawet w ręku nie-
wprawnego aktora może ożyć dlatego, że samo życie ma konstrukcję dramatyczną. 
Oczywiście, nie cały świat jest sceną, lecz niełatwo rozstrzygnąć, w jakiej mierze sceną 
nie jest (Goff man 1981: 116).

Ta nierozstrzygalność wiąże się właśnie z odkryciem efektów interakcji 
jako serii wzajemnych, zmiennych oddziaływań, regulowanych przez coś, co 
nie jest do końca kontrolowane przez poszczególne uczestniczki i kolejnych 
uczestników, choć zarazem w jakimś stopniu zależy od każdej i każdego z nich. 
Goff man bez wątpienia widział w tej sile rządzącej relacjami międzyludzkimi 
władzę, której podlegają i w której obszarze działają jednostki i zbiorowości. 
Władzę tę wiązał z regułami społecznymi, postrzeganymi jednak nie jako sta-
ły zestaw przykazań czy dyspozycji, ale jako zmienny, więc zawsze niepewny, 
samotworzący się efekt interakcji, czyli – w innym języku – autopojetyczną 
pętlę feedbacku. Można więc powiedzieć, że pozycja badacza jako pioniera 
performatyki polega nie tylko na tym, że uznał „występ” (performance) za pod-
stawowy przedmiot badań, ale także na tym, że rozpoznał performatywność 
codziennych relacji i wytwarzanej w jej rezultacie tożsamości (też zresztą wi-
dzianej procesualnie).

Pewna anachroniczność propozycji Goff mana czytanej z dzisiejszej per-
spektywy wydaje się polegać na tym, że owo „międzyludzkie” rządzące ży-
ciem codziennym wiązał z dość prosto rozumianymi „normami społeczny-
mi”, wyznaczającymi jakoby pole „normalności”, a jednocześnie akceptował 
podległość opisywanej przez siebie władzy jako pewną konieczność, zapew-
niającą ową „normalność”. Tymczasem badania nad codziennością podejmo-
wane w drugiej połowie XX wieku z jednej strony pogłębiały rozumienie owej 
ponad indywidualnej władzy (zwłaszcza badania Pierre’a Bourdieu i jego kon-
cepcja habitusu), a z drugiej akcentowały obszary sprawczości aktorów „teatru 
życia codziennego”. O ile ten pierwszy kierunek owocował powrotem postawy 
strukturalnej (zob. na przykład defi nicja habitusów jako „systemów trwałych 
i przekładalnych dyspozycji, ustrukturowanych struktur, predysponowanych 
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do tego, by funkcjonować jako struktury strukturujące”; Bourdieu 2008: 71–
72), o tyle ten drugi rozwijał badania nad procedurami, proponując sposoby 
myślenia, narzędzia i metody bliskie performatyce z jej nastawieniem na pro-
cesualność, relacyjność i historyczność.

Dla tego drugiego nurtu (i dla performatyki codzienności) szczególnie 
ważne wydają mi się rozważania Michela de Certeau przedstawione w jego 
fundamentalnej pracy Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Poddając kry-
tyce myśl strukturalną i poststrukturalną (przede wszystkim Michela Fou-
caulta i Pierre’a Bourdieu), francuski myśliciel proponuje zwrot ku sposobom 
działania, „sposobom użytkowania rzeczy i słów w zależności od sposobności” 
(de  Certeau 2008: 22). Cały jego projekt wynika bowiem z przekonania, że 
„to, co najistotniejsze, rozgrywa się w owej codziennej historyczności nie-
odłącznej od istnienia podmiotów będących aktorami oraz sprawcami ko-
niunkturalnych operacji” (de Certeau 2008: 22). 

Historyczność tę autor pracy Wynaleźć codzienność widzi jako nieustanną grę 
między systemami i strukturami przypominającymi system języka a sposobami 
działania w ich polu, czy też sposobami użytkowania dostarczanych przez nie 
narzędzi – rozwijanymi i realizowanymi przez ludzi niebędących ich twórcami 
i niesprawujących nad nimi władzy. Proponowane przez de Certeau rozpozna-
nie dotyczące życia codziennego zasadza się na założeniu, że jest ono „wytwa-
rzane” poprzez użytkowanie, które należy rozróżnić od systemowej produkcji:

Owo interesujące nas „wytwarzanie” jest produkcją, poietyką (poiétique), lecz ukrytą, 
ponieważ rozprasza się ona w rejonach zdefi niowanych i okupowanych przez systemy 
„produkcji” (telewizyjnej, urbanistycznej, handlowej itd.), a coraz bardziej całościowy 
zakres owych systemów nie pozostawia „konsumentom” miejsca, w którym mogliby 
zaznaczyć, co robią z produktami. Zracjonalizowanej, tyleż ekspansyjnej, co scen-
tralizowanej, hałaśliwej i spektakularnej produkcji odpowiada inna produkcja, na-
zywana konsumpcją: jest ona podstępna i rozproszona, przenikająca wszędzie, cicha 
i jakby niewidoczna, gdyż nie ujawnia się za pomocą własnych produktów, ale przez 
sposoby używania produktów narzuconych przez dominujący porządek ekono-
miczny (de Certeau 2008: XXXVI).

De Certeau widzi codzienność jako nieustającą grę między tak opisywany-
mi „produkcją” i „konsumpcją”, tę drugą postrzegając jednak nie jako pewien 
typ bierności, ale zbiór kreatywnych aktywności funkcjonujących pod i poza 
ofi cjalną fasadą akceptowanego systemu, jego wartości i znaczeń. Codzienność 
nie jest więc stałym systemem norm czy „strukturyzujących struktur”, ale wy-
twarza się w rezultacie nieprzeliczonych praktyk użycia elementów systemu 
czy systemów. Te ostatnie przynależą do codzienności nie same przez się, ale 
tylko o tyle, o ile zostają użyte, zatem ich opis nie może zostać uznany za opis 
codzienności, o ile nie uwzględnia praktyk wraz z całą ich specyfi ką. 

Precyzując swoje rozumienie „sposobów użycia”, francuski myśliciel wie-
lokrotnie odwołuje się do języka i badań nad nim jako do swoistego modelu 
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teoretycznego, pozwalającego jaśniej uchwycić i pokazać zasadniczą ideę pro-
ponowanych i realizowanych przez niego praktyk badawczych:

Ich teoretycznym odniesieniem może być umiejętność budowania poprawnych 
zdań za pomocą przyjętego słownictwa i gramatyki. W językoznawstwie „kompeten-
cja językowa” nie jest tożsama z „realizacją aktu językowego”; akt mówienia (i wszel-
kie taktyki, jakie zakłada) nie sprowadza się do znajomości języka. Sytuowanie się 
w perspektywie wypowiadania (énonciation), co czyni również niniejsza książka, 
oznacza przyznanie pierwszeństwa aktowi mówienia: działa on na polu systemu 
językowego; uruchamia proces zawłaszczania, lub odzyskiwania, języka przez mó-
wiących; ustanawia teraźniejszość odnoszącą się do chwili i do miejsca; wreszcie 
sytuuje umowę z innym (współrozmówcą) w sieci miejsc i relacji. Te cztery ce-
chy aktu wypowiadania (acte énonciatif) można odnaleźć w wielu innych praktykach 
(chodzenia, gotowania itd.). […] [U]żytkownicy wykorzystują dominującą ekonomię 
kulturową, by w jej obrębie „majstrować” (bricoler) niezliczoną i nieskończoną liczbę 
przekształceń jej prawa w prawo właściwe interesom użytkowników i ich zasadom. 
Konieczne wydaje się więc określenie procedur, podstaw, skutków i perspektyw owej 
skrzętnej aktywności (de Certeau 2008: XXXVII).

Przenosząc model języka i mowy na inne czynności, a zarazem szukając 
pewnego generalnego konceptu pozwalającego opisać relację między „domi-
nującą ekonomią kulturową” a „skrzętną aktywnością” użytkowników, de Cer-
teau proponuje rozróżnienie generalnych dwóch typów procedur: strategii 
i  taktyk. Defi niuje je następująco:

Nazywam strategią rachunek stosunków sił (lub manewrowanie nimi), powstający 
z chwilą, gdy możliwe jest wyodrębnienie podmiotu woli i władzy (takiego jak przed-
siębiorstwo, armia, miasto, instytucja naukowa). Strategia zakłada istnienie miejsca, 
które mogłoby być opisane jako własność (un propre) i stanowić podstawę do regu-
lowania stosunków z zewnętrznością, w której lokują się cele i zagrożenia. [...]
Analogicznie do strategii […] taktyką nazywam skalkulowaną czynność charak-
teryzującą się brakiem własnego miejsca. Niemożliwe jest wówczas wyróżnienie ze-
wnętrzności będącej warunkiem autonomii. Miejscem taktyki jest miejsce innego, 
dlatego musi ona wykorzystywać obszar jej narzucony i zorganizowany przez prawo 
siły obcej. Nie może utrzymać się sama dla siebie, na dystans, w pozycji odwrotu, 
przewidywania i zgrupowania: jest bowiem „ruchem w polu widzenia wroga” – jak 
to określał von Bülow – i w przestrzeni przez niego kontrolowanej. Nie ma więc 
możliwości stworzenia dla siebie całościowego planu działania ani ujarzmienia prze-
ciwnika w innej, widocznej i obiektywnie istniejącej przestrzeni. Dostosowuje się do 
sytuacji. Korzysta ze „sposobności” i od nich zależy, nie posiadając bazy, w której 
mogłaby zdobywać przewagę, powiększać własność i planować ataki. Nie zachowu-
je tego, co zdobywa. Ów brak miejsca gwarantuje jej z pewnością mobilność, która, 
choć zależna od upływu czasu, ułatwia pochwycenie w locie możliwości, jakie oferuje 
chwila. Zmuszona jest wykorzystywać, z całą ostrożnością, braki, jakie poszczególne 
koniunktury ujawniają w nadzorze władzy właścicielskiej. Kłusuje w nich. Zastawia 
pułapki. Może się znaleźć tam, gdzie nikt jej się nie spodziewa. Jest podstępem. 
Ogólnie mówiąc, taktyka jest sztuką słabego (de Certeau 2008: 37).
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Codzienność to przede wszystkim przestrzeń taktyk, w sposób szczególny 
nacechowana poczuciem działania w „polu innego”. Z jednej strony poczucie 
to jest wyjątkowo silne współcześnie, gdy poziom i zakres przenikania domi-
nującego systemu w obszary uważane dawniej za „prywatne”, więc należące do 
jednostek lub mikrogrup, takich jak rodzina, jest wyjątkowo duży. Z drugiej 
strony precyzyjne określenie i oddzielenie poziomu strategicznego wydaje się 
wcale nie takie łatwe, ponieważ nawet na szczytach władzy wciąż słychać o „nie-
zależnych czynnikach”, „konieczności brania pod uwagę złożonego kontekstu” 
i innych elementach osłabiających strategiczny wymiar decyzji i kwestionują-
cych własność pola w założeniu podlegającego danym ośrodkom decyzyjnym. 
Mało tego: podstawowe rozpoznania performatyczne dotyczące dominacji sił 
niezależnych od uczestników interakcji i przedstawienia (przypomnijmy choć-
by tylko klasyczny opis jego performatywności autorstwa Eriki Fischer-Lichte; 
Fischer-Lichte 2008: 78–79) w połączeniu z defi nicjami de Certeau oznaczają, 
że z perspektywy performatyki każde działanie międzyludzkie może 
być widziane jako taktyczne i jako takie badane. 

Takie rozpoznanie „taktycznego” charakteru codzienności wpływa oczy-
wiście na sposób jej badania. Celem takiego badania jest deklarowane wie-
lokrotnie na kartach pracy Wynaleźć codzienność dążenie do sprecyzowania 
„schematów operacyjnych” czy też odpowiadających sposobom działania pro-
cedur o skończonej liczbie, implikujących „pewną logikę gier czynności stoso-
wanych w tego typu okolicznościach” (de Certeau 2008: 23). Nie chodzi więc 
o modele ani o opis pojedynczych działań, ale o „odnoszące się do czynności 
style” (de Certeau 2008: 31). We własnym języku nazwałbym je dramatur-
giami codzienności, gdyż to właśnie pojęcie dramaturgia łączy to, co stałe, 
pewien rozpoznawalny, nawet jeśli niedający się skonceptualizować, wzór czy 
styl z aktem jego nieuchronnie indywidualnego, historycznego i wariantywne-
go rozegrania. 

Mówiąc o stylach czy dramaturgiach, posługujemy się pojęciami z zakresu 
sztuki, dotyczącymi pewnych praktyk, wkraczamy więc w obszar klasycznego, 
a wciąż dręczącego humanistykę podziału na „teorię” i „praktykę”. Przeniesio-
ny w obszar relacji między nauką a sztuką (kluczowy we wszelkich naukach 
o sztuce, a także dla proponowanych przez de Certeau badań nad codzienny-
mi „sztukami działania”) oznacza, że „sztuka jest wobec nauki wiedzą samą 
w sobie, ale bez niej niezrozumiałą. Stawia to naukę na niebezpiecznej pozycji, 
gdyż pozostaje jej wyłącznie możliwość wyrażania wiedzy, której nie posiada” 
(de Certeau 2008: 70). Uznawszy wcześniej, że współcześnie zasadnicza linia 
podziału przebiega nie między teorią jako wiedzą spekulatywną a „odnoszącą 
się do zastosowań” praktyką, lecz między dwoma rodzajami praktyk, z któ-
rych pierwsze są już wyrażone za pomocą dyskursu, a drugie – jeszcze nie 
(zob. de Certeau 2008: 67), de Certeau proponuje poszukiwanie teorii praktyk 
jako opowieści, która byłaby jednocześnie wykonaniem praktyki: nie zadowa-
lając się wypowiadaniem jakiegoś ruchu, sama by go wykonywała. Oznacza-
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łoby to stworzenie sztuki opowiadania jako sztuki myślenia będącej słowną 
dramatyzacją określonych sztuk działania. Mogłoby to brzmieć nieco enigma-
tycznie, gdyby w dalszych częściach książki Wynaleźć codzienność de Certeau 
nie przedstawił własnych opowieści, będących jednocześnie teoriami praktyk 
i praktyk tych wykonywaniem (najlepszą z nich jest esej Okręt i więzienie po-
święcony podróży pociągiem).

Propozycja sztuki opowiadania jako teorii praktyk oraz koncepcja praktyk 
już i jeszcze niedyskursywnie wypowiedzianych pozwala też uniknąć pewnego 
niebezpieczeństwa związanego z celem, jakim miałoby być dla badacza „spre-
cyzowanie systemów operacyjnych” przy założeniu ich ograniczonej liczby. 
Oznacza to, że badając sposoby używania, ujawniamy taktyki partyzanckie, 
wystawiając je niejako na kontrakcje systemu, z którym prowadzą grę. Dzia-
łamy więc jako agenci systemu lub przynajmniej „pożyteczni głupcy”, warun-
kiem przetrwania „sztuk działania” jest zaś to, że się nam wymkną, ukryją 
przed naszymi oczyma. Proponowane przez de Certeau określenie celów ba-
dawczych może więc oznaczać, że dla zachowania żywotności tego, co badane, 
sama procedura badawcza musi być niejako niecelowa lub wręcz „przeciw-
skuteczna”. Być może nie ma przed tym paradoksem ucieczki, zwłaszcza wo-
bec dominującego systemu myślenia projektowego, wymagającego wskazania 
celów i skutków prac badawczych. Jeśli tak, to – jako badacze sposobów uży-
cia – sami musimy posługiwać się nimi i „radzić sobie” w nieswoim miejscu. 
A właściwie w dwóch miejscach, które czynimy szczególnie nieswoimi, zacho-
wując się w obrębie akademii w sposób codzienny i myśląc o codzienności 
„niepraktycznie”, „akademicko”. Czy to oznacza możliwość wymknięcia się 
siłom działającym w obu sferach? Zapewne nie, choć myśl taka wydaje się ku-
sząca. Czy oznacza, że metodologia naukowa może i powinna być uzgadnia-
na z własnym „stylem” codziennego użytkowania dostępnej rzeczywistości? 
Ośmielam się sądzić, że tak, a postulat tego rodzaju wcale nie wydaje mi się 
czymś niecodziennym w obrębie performatyki, jaką usiłuję uprawiać.
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