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Streszczenie: Artykuł porusza kwestię codzienności jako przestrzeni doświadcza-
nia dorosłości. Jego celem jest zwrócenie uwagi na doniosłą rolę, jaką codzienność 
może stanowić w nieformalnej edukacji dorosłych. Za punkt odniesienia w niniej-
szych rozważaniach autorka przyjmuje filozofię codzienności Marii Szyszkowskiej, 
która nastawiona jest przede wszystkim na pozytywną identyfikację osób dorosłych 
z własnym sposobem życia. Artykuł będący teoretycznym rozwinięciem spostrzeżeń 
autorki, opartych na wieloletnich badaniach, przekonuje do rozpoznania codzienno-
ści jako istotnej wartości w życiu i uczynienia z niej materii samorozwoju dorosłego 
człowieka oraz poprawy relacji z innymi członkami społeczeństwa.

Definiowanie dorosłości jest współcześnie niezwykle trudne, zaczyna się 
ona bowiem coraz bardziej wymykać wszelkim kategoryzacjom. Zmianie ule-
gają zarówno warunki rozwoju ludzi dorosłych, jak również fazy ich życia i łą-
czące się z nimi zadania rozwojowe. Dorosłość zyskuje coraz bardziej subiek-
tywny status, ponieważ jednostka określana jest przez pryzmat indywidualnych 
doświadczeń i przeżyć. Dorosłość nie polega już na odwzorowywaniu określo-
nego stylu życia – jest raczej zbudowana na umiejętności wyboru użytecznych 
dla siebie alternatyw. Te z kolei objawiają się człowiekowi dorosłemu właśnie 
w życiu codziennym. Uwagę andragogów przyciąga zatem rola doświadcze-
nia codziennego w poznawaniu rzeczywistości jako miejsca, w którym zacho-
dzą procesy uczenia się. 
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Dorosłość ująć można w dwóch horyzontach: z jednej strony będzie to wy-
miar indywidualny, wyrażający się w przebiegu biografii jednostek; drugi ma cha-
rakter grupowy, związany z życiem społecznym. Oba te wymiary stanowią dwa 
nierozerwalne ze sobą bieguny. Oba również realizują się głównie w doświadcza-
niu codzienności (Pryszmont-Ciesielska 2011).

Świat życia codziennego to jedyne, co zawsze jest nam dane, w przeciwień-
stwie do nauki, traktowanej często jako coś niedoświadczalnego oraz abstrak-
cyjnego (Husserl 1975). Codzienność jest daną naocznie dziedziną źródłowych 
oczywistości, a jej prawda – w przeciwieństwie do prawdy nauki – nosi w sobie 
ostateczne i najgłębsze źródło sprawdzalności. Struktury świata życia codzienne-
go wyprzedzają wszelkie inne założenia, logikę i aktywność naukową. To one są 
podstawą wszelkiej wiedzy. Dzięki nim można zrozumieć każdy poszczególny 
wątek ludzkiej aktywności, ponieważ tylko poprzez odwołanie się do nich zyskuje 
on swoje znaczenie i staje się sensowny. Świat i życie są ze sobą nierozerwalne, 
a świat życia codziennego próbuje wydobyć ową korelację świata i subiektyw-
nych sposobów jego dania (Markiewicz 1981). Codzienność jest zatem obiektem 
bezustannego doświadczania, które łączy uczestniczące w nim jednostki (Szysz-
kowska 1999).

Odczuciami codzienności i niecodzienności rządzi obecnie nie tyle kalendarz, 
ile subiektywny wybór i ocena godnych wyróżnienia jako niecodzienne zdarzeń, 
czas „zwyczajności”, lub też przeczucia niezwykłości chwili, które bezustannie 
przeplatają się ze sobą. Codzienność bywa opisywana jako coś banalnego, zwy-
kłego, jako trudno uchwytne następstwo zdarzeń. Co ciekawe, ta „zwyczajność” 
pojawia się we współczesności również tam, gdzie można by spodziewać się właś-
nie niezwykłości – dotyczy to na przykład wielkich świąt kościelnych, które bywa-
ją często traktowane jako coś codziennego, zwyczajnego, czemu nie towarzyszą 
większe emocje. Stały się one niczym innym, jak specyficznym rodzajem codzien-
ności. Bywa też odwrotnie – w zwykłych zdarzeniach potocznie rozumianej co-
dzienności, niektórzy potrafią odkryć istotę niezwykłości. Jak konstatuje badaczka 
kultury współczesnej Anna Zadrożyńska, życie jako czas działań i zdarzeń trudno 
już dzielić na codzienność i niecodzienność, ponieważ zdarza się w nim i codzien-
ność niecodzienna i niecodzienność zupełnie zwyczajna (Szyszkowska 1999).

Maria Szyszkowska zajmująca się filozofią codzienności podkreśla, że co-
dzienność jest wielowymiarowa, choć rzadko się to dostrzega – na ogół żyjemy 
tylko na jednej z jej możliwych płaszczyzn, nie mając świadomości istnienia tych, 
które tkwią w nas samych i możliwości, które w sobie nosimy. Trudno w ogóle 
zdefiniować codzienność, pomimo tego, że nic nie jest tak bezustannie przez każ-
dego doświadczane jak ona. Choć codzienność nas łączy, to poszczególne jed-
nostki zupełnie inaczej ją odczuwają. Trudno więc o jej jednoznaczne określenie 
– codzienność będzie zależeć od stopnia wrażliwości i uczuciowości, od inten-
sywności przeżywania, indywidualności, umysłowości, tęsknot, nadziei, fantazji, 
wyobraźni czy upodobań i skali wartości. Sposób jej doświadczania będzie też 
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zależny od rzeczywistości, w jakiej dana jednostka wzrastała, będąc kształtowana 
przez najbliższe otoczenie, które wyrobiło w niej dane poglądy i wyobrażenia. 
Tymczasem choć schemat czynności składających się na codzienność jest w pew-
nym stopniu ograniczony i powtarzalny, zdaniem Szyszkowskiej każdy powinien 
odnajdywać w sobie siły do świadomego kształtowania owej codzienności, gdyż 
właśnie w niej dzieją się wszystkie sprawy zasadniczej wagi i to w niej przełamuje 
się to, co drobne, z tym, co znaczące. Ludzie uciekają od codzienności, podczas 
gdy ten sam zasób energii można by przeznaczyć na jej przekształcanie i wzboga-
canie (Szyszkowska 1999). Umiejętność dostrzegania piękna w tym, co zwykłe, zależy 
w dużej mierze od nas samych. Cecha ta nie tkwi w przedmiotach, lecz jest przejawem 
naszego stosunku do nich. Jest dodatkową charakterystyką przedmiotu, zbędną na 
przykład dla przyrodnika w jego pracy, lecz nieodzowną w życiu codziennym, w którym 
wciąż wartościujemy (Szyszkowska 1999, s. 9).

Szyszkowska dowodzi, że umiejętność dostrzegania w codziennych sprawach 
i zdarzeniach czegoś wartościowego i znaczącego nie jest wyrazem minimalizmu, 
czy małostkowości. Właśnie w tym, co określa się mianem „szarzyzny życia” 
warto podjąć wysiłek odnajdywania kolorytu, posiąść umiejętność cieszenia się 
małymi rzeczami, czynnościami i otaczającymi nas ludźmi. Codzienność będzie 
bezbarwna i męcząca, jeśli sami nie nadamy jej znaczenia i wartości, podporząd-
kowując ją swojej wyobraźni i innym cechom osobowości (Szyszkowska 1999).

Codzienność może łączyć i zbliżać, ale poprzez to, że każdy tworzy swoją 
własną jej definicję, może też dawać poczucie izolacji i utrudniać porozumienia się 
z drugim człowiekiem. O codzienności decyduje jej obraz w konkretnym człowie-
ku, a także stopień dynamizmu, jaki w sobie uruchamiamy. Powidok codzienności, 
który każdy nosi wewnątrz siebie, ulega zmianom i rozwojowi, w miarę jak prze-
kształcamy nasze „ja”. Jej obrazu nie da się jednak konstruować dowolnie – zależy 
on od nas samych i od właściwości naszej struktury psychicznej. Codzienność 
może łączyć jednostki, jeśli będą jej wspólnie nadawać kształt w wymiarze życia 
społecznego (Szyszkowska 1999).

Należy pamiętać, że przekładanie spraw przekraczających wymiar potocznego 
doświadczania na język zwykłego dnia jest zadaniem trudnym. Człowiek dorosły 
musi na ogół sam nauczyć się nadawania głębszego sensu własnej codzienności, 
angażując swoje emocje, wyobraźnię i wrażliwość. Zamiast negować codzienność, 
można – zdaniem Szyszkowskiej – ćwiczyć się w innym jej odbiorze, w patrze-
niu na codzienne rzeczy tak, jakby się je widziało po raz pierwszy. Dzięki temu 
można osiągnąć stan nazywany przez filozofkę „zdziwieniem tym, co nas otacza” 
(Szyszkowska 1999).

Pomocy w owym ćwiczeniu szukać można w filozofii codzienności, która 
w analogiczny sposób, jak literatura fachowa dotycząca rozmaitych problemów 
natury intelektualnej pomaga nam rozwiązać nasze trudności poznawcze, może 
pomagać w rozterkach natury emocjonalnej, związanych z naszym istnieniem 
w świecie (Szyszkowska 1999).
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W swoich licznych publikacjach Maria Szyszkowska wylicza katalog zagad-
nień związanych z przeżywaniem świata codzienności. Przygląda się szczegółowo 
każdemu z nich, zaznaczając kierunki myślenia, które mogą pomóc w odkrywaniu 
indywidualnej drogi samokształtowania i doskonalenia własnego „ja”. Należy do 
nich np. aprobata wewnętrzna, czyli aprobata siebie przez siebie samego, będąca 
wyrazem samoświadomości i związanym z nią procesem wyzwalania się spod 
niewoli opinii innych osób. To także szczerość, wrażliwość i uczuciowość, potrzebne 
do tego, by umieć nadawać i odczytywać drobne sygnały między ludźmi, któ-
rymi mówią oni o sobie, swoich odczuciach i stanach psychicznych. Za istotne 
elementy kształtujące przeżywanie codzienności we właściwym kierunku uważa 
Szyszkowska również konsekwencję w działaniu i twórczość zarówno w charakterze 
odbioru, jak i aktywnego działania. Przyjaźń, empatia, wiara i wdzięczność, to kolej-
ne zagadnienia mieszczące się w filozofii codzienności. Istotną rolę pełni również 
zdziwienie, które Szyszkowska rozumie jako świeże, pozbawione rutyny spojrzenie 
na to, co nas otacza: Przyjmowanie świata i ludzi w nim w ten sposób, jakby widzia-
ło się po raz pierwszy, powoduje wzmożenie naszych doznań. Dostrzegamy wówczas 
nowe właściwości. Nauczyć się przyjmować to, co znane, tak, jakbyśmy mieli dopiero 
rozszyfrować tajemnicę nieznanego – oto nasz cel. Cel prowadzący do pogłębionego 
poznania. Nie przyzwyczajać się, lecz w tym, co znane, odnajdywać nowe – oto droga 
wzbogacająca codzienność (Szyszkowska 1999, s. 182).

Codzienność człowieka określana jest często przez powszedniość i potocz-
ność. Z jednej strony powszedniość kojarzy się ze zwyczajnością, normalnością 
i prozaicznością. Z drugiej pojawia się potoczność, którą można tłumaczyć jako 
specyficzny dla codzienności sposób doświadczania rzeczywistości (Niżniowska 
2003).

Nie ma wątpliwości, że doświadczając świata przez czynne czy chociażby 
bierne uczestniczenie w codziennych zdarzeniach, zdobywamy o nim wiedzę. Wie-
dza ta jest wiedzą zdroworozsądkową, potoczną, która dostarcza człowiekowi za-
sobu przeświadczeń i przed-założeń. Pomimo faktu, że nie jest to wiedza naukowa, 
poparta badaniami i sztywnymi naukowymi dowodami, to niewątpliwie istotny 
element, który buduje naszą świadomość o świecie i nas samych, co potwierdzają 
chociażby zwolennicy nurtu hermeneutycznego, podkreślający wagę doświadcze-
nia naturalnego w dochodzeniu do rozumienia.

Jak pisze Monika Adamska-Staroń, tworzenie wiedzy „zdroworozsądkowej” 
jest wynikiem potrzeby uporządkowania świata tam, gdzie jest to ważne, a odwo-
łanie do nauki staje się zbyt trudne. Rozumowanie potoczne niejednokrotnie za-
spokaja potrzeby natury intelektualnej, emocjonalnej i społecznej, dając odpowie-
dzi na pytania, z którymi nie radzą sobie nauka, religia czy ideologia, ze względu 
na obowiązujące w nich rygory – czy to logiczne i metodologiczne, czy też brak 
empirycznej sprawdzalności, czy ograniczenia wynikające z gry interesów. Nasze 
wyobrażenia, choć potoczne, znajdują również miejsce wśród innych obrazów 
rzeczywistości, pomiędzy teoriami i opisami naukowymi a ideologiami i innymi 
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konstruktami poznawczymi, choć należy pamiętać również o tym, że zdroworoz-
sądkowe rozumienie tworzą także półprawdy, przesądy i pocieszające złudzenia, 
będące w sprzeczności z wysoko wykwalifikowaną myślą (Adamska-Staroń 2006).

Jedną z najważniejszych wartości w edukacji dorosłych jest doświadczenie 
uczącej się osoby. Nadrzędnym celem takiego uczenia się byłoby odkrywanie 
znaczenia doświadczeń. Hanna Solarczyk-Szwec proponuje użycie do analizy 
procesu uczenia się dorosłych trzech podstawowych kategorii, do których należą: 
doświadczenie, refleksyjność oraz kryzys, stanowiące podstawę koncepcji biogra-
ficzności. Doświadczenia stanowią treść uczenia się, refleksyjność nadaje im walo-
rów edukacyjnych, zaś kryzys rozumiany jest jako motyw podejmowania działań. 
Badaczka zwraca uwagę na znaczenie doświadczeń życiowych jako składników 
osobistych biografii, będących treścią uczenia się ludzi dorosłych. Za pomocą do-
świadczeń utwierdzają oni, rewidują i korygują swoją wiedzę. Rozwojem człowie-
ka dorosłego w mniejszym stopniu kieruje bowiem kod genetyczny i wychowanie, 
natomiast w większym praktyka życia i jej wymagania (Solarczyk-Szwec 2010).

Osobiste doświadczenie człowieka może mieć swoje źródło w obserwacji 
świata. Jak pisze Wiesław Łukaszewski, uczenie się nowych umiejętności może 
brać swój początek od tego, co już się umie, do przypadkowego odkrycia, że za 
pomocą znanej czynności można skutecznie odkryć nowy, pożądany stan rzeczy. 
Zwraca on uwagę na znaczenie obserwacji w procesie uczenia się. Owo obserwa-
cyjne uczenie się może wystąpić w formie naśladowczej lub poprzez zrozumienie 
sensu obserwowanych zachowań i ich motywacji (Łukaszewski 2003).

Florian Znaniecki wskazuje natomiast na rolę przebiegającego w grupach spo-
łecznego uczenia się, kiedy poprzez uczestnictwo w życiu codziennym różnych 
środowisk człowiek świadomie kształtuje swoją osobowość społeczną. Wiedza 
osoby dorosłej nieustannie odwołuje się do życiowych konsekwencji funkcjono-
wania w określonym środowisku (Znaniecki 1974).

Elżbieta Dubas zwraca z kolei uwagę na rolę przypadku w procesie ucze-
nia się dorosłych, które niekoniecznie musi być intencjonalne, a pojawiać się 
może w sytuacjach codziennych, przy okazji spełniania wielorakich ról i zadań 
życiowych, w sposób nieplanowany, niesystematyczny i niezorganizowany. Ta-
kie zjawisko nazywa uczeniem się przypadkowym. Przypadki, jakie mają miejsce 
w codziennym życiu każdego (nie tylko dorosłego) człowieka, mogą wpływać na 
zmianę filozofii życia, zmianę sposobów działania i zasad postępowania, szcze-
gólnie wobec drugiego człowieka, a także na kształtowanie się określonych cech 
osobowości. Autorka wskazuje przy tym na związki przypadkowości z paradyg-
matem biograficzności, odnosząc je do pamięci wydarzeń przypadkowych i roli 
refleksji nad tymi wydarzeniami (Dubas 2010).

Dorota Gierszewski, powołując się na prace K. Watkins i V. Marsick, pi-
sze, że nieformalne i incydentalne uczenie się to zintegrowane z codzienną ru-
tyną procesy, często nieświadome i przypadkowe, zawierające w sobie jednak 
pewien poziom refleksji. Uczenie się dorosłych składa się z codziennych spotkań 
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z problemami w kontekście życia i pracy. Nieintencjonalne uczenie się nie jest 
celem podejmowanej aktywności. Jest raczej zintegrowane z życiem codziennym 
i jego doświadczaniem. Jest również sprawą indywidualną, którą rzadko można 
wcześniej przewidzieć (Gierszewski 2010).

Codzienność i związana z nią potoczność jest bardzo istotna dla samokształto-
wania dorosłego człowieka – może być rozumiana jako funkcja służąca zapewnie-
niu spójności symbolicznego uniwersum człowieka, czyniąca świat zrozumiałym. 
Tym różni się od nauki, czy sztuki, które są systemami znaczeń zachowującymi 
swoją odrębność, autonomię i aspiracje do koherencji. Oczywiście, nie przeszka-
dza to w żaden sposób włączaniu elementów nauki, sztuki czy religii do sfery 
potoczności, co właśnie zapewnia ową spójność uniwersum symbolicznego. Nie 
jest to alternatywa dla nauki czy innych źródeł wiedzy i doświadczania, a raczej 
płaszczyzna do czerpania innych danych i łączenia ich w jedną całość (Niżnik 
1991). Myślenie potoczne jako konsekwencja potoczności pozwala na integrację 
elementów spośród różnych porządków symbolicznych, posługujących się różno-
rodnymi typami narracji. Takie postrzeganie sprawia, że nasze myślenie jest spój-
ne. Jest ono pierwotną i podstawową formą myślenia o świecie, a tym samym bazą 
dla innych, bardziej złożonych form. Zróżnicowanie treści takiego myślenia jest 
oczywiście zależne od grupy społecznej, kultury i tradycji, w jakiej dana jednost-
ka uczestniczy oraz jakie ma przekonania. Konsekwencją potocznego myślenia 
jest wiedza potoczna, dotycząca zwłaszcza zjawisk o szczególnym znaczeniu dla 
ludzi. Kształtuje się ona w naturalnych kontaktach jednostki z obiektem wiedzy 
lub innymi ludźmi, którzy bądź przekazują poznającemu treść wiedzy, bądź ją 
z nim negocjują. Są w niej zawarte ukryte twierdzenia o świecie, od których zależy 
znaczenie, jakie nadajemy obiektom. Całość tej wiedzy ma wpływ na działania 
i postawy jednostki w jej codziennym życiu, na tworzenie własnych systemów 
wartości, cech osobowości i potrzeb, a także wpływa na wyobrażenia o otaczają-
cych nas zjawiskach, w tym na samokształtowanie (Adamska-Staroń 2006).

Tomasz Maruszewski wyróżnia cztery wymiary wiedzy potocznej. Pierwszy 
z nich to wymiar pragmatyczny, wskazujący na skuteczność rozumowania w da-
nej sytuacji. Wiedza potoczna z samej swej natury jest nastawiona na skuteczne 
działanie i realizowanie zamiarów. Drugi wymiar to wymiar „prawdziwościowy”, 
opierający się na dążeniu do zgodności sądów zawartych w wiedzy potocznej 
z rzeczywistością. Wiedzę potoczną cechuje realizm zakładający, że wszystkie 
zawarte w niej twierdzenia odnoszą się do rzeczywistości i można określić, czy 
są one z nią zgodne, czy nie. Trzecim jest wymiar interpersonalny, czyli stopień, 
w jakim wiedza potoczna jest podzielana przez inne osoby. Nie wszystkie poglądy 
należące do indywidualnej wiedzy potocznej są podzielane przez innych członków 
społeczeństwa, jednakże z uwagi na fakt, że ma ona charakter pragmatyczny, jej 
poszczególne elementy różniące się w wymiarze interpersonalnym są w różnym 
stopniu użyteczne w międzyludzkich relacjach i komunikacji. Wymiar czwarty to 
wymiar etyczny, polegający na umiejętności rozwiązywania wewnętrznych kon-
fliktów i podejmowaniu decyzji o wyborze celu działania (Maruszewski 1986).
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O tym, jak widzimy rzeczywistość, decydują nie tylko nasze przekonania 
i przepisy, które uznajemy, ale również język, w jakim są one formułowane. Infor-
macje płynące z otaczającej rzeczywistości nigdy nie są nam dane bezpośrednio 
– język stanowi rodzaj filtra przepuszczającego treści z zewnątrz. Oczywiście nie 
jest on wyłącznie ich mechanicznym selekcjonerem, oddziałując już na samym 
etapie zdobywania i przetwarzania (Adamska-Staroń 2006). Mirosława Marody, 
socjolożka specjalizująca się w problematyce języka w kontekście rzeczywistości 
społecznej, wyróżnia trzy poziomy języka, uwzględniające jego wpływ na po-
siadany przez jednostkę obraz rzeczywistości. Są to: poziom systemów pojęcio-
wych, poziom kodów językowych oraz poziom czynników psychospołecznych. 
Na poziomie systemów pojęciowych język oddziałuje na ów obraz poprzez za-
sób słownictwa, treść pojęć oraz pierwotne klisze poznawcze i emocjonalne. Na 
płaszczyźnie kodów językowych oddziaływanie języka odbywa się za pośredni-
ctwem poziomu konstrukcji znaczeń, poziomu konstrukcji związków przyczyno-
wych i poziomu świadomości językowych. Natomiast na płaszczyźnie czynników 
psychospołecznych obok języka istotną rolę spełniają wartości, potrzeby, interesy 
i cechy osobowości. Zdaniem badaczki nawet ludzie zamieszkujący tę samą rze-
czywistość fizyczną i społeczną, żyją tak naprawdę w rozmaitych światach, o róż-
nych właściwościach, światach, na które składają się różne obiekty, mają w nich 
miejsce odmienne zjawiska, a te same zdarzenia mogą mieć odmienne przyczyny. 
Konsekwencją tego jest zróżnicowanie obrazów rzeczywistości społecznej i za-
wartej w nich wiedzy potocznej (Marody 1982). Mimo to język potoczny, przez 
swoją oczywistość, naturalność, obrazowość i klarowność, może być medium 
w sytuacjach wychowawczych. Dzieje się tak dlatego, że jest on tym nośnikiem 
znaczeń, który najbardziej adekwatnie opisuje świat życia codziennego, a jedno-
cześnie prowokuje swoich uczestników do refleksji i działań. Operując naukowym 
aparatem pojęciowym, dużo trudniej trafia się do doświadczenia człowieka, które 
osadza się zazwyczaj w języku potocznym, nie stanowi zatem medium, które łączy 
ludzi (Adamska-Staroń 2006). Pedagogika jako nauka o wychowaniu, w której 
zawiera się również andragogika, powinna liczyć się z myśleniem potocznym, 
potoczną wiedzą i językiem, w których to właśnie odbywa się samokształtowa-
nie. Realizujące się w codzienności samokształtowanie sprawia, że nasza wiedza 
potoczna się zmienia, a jej fragmenty, przyjęte wcześniej a priori, ulegają prze-
obrażeniom pod wpływem refleksji i głębszego rozumienia świata zewnętrznego, 
jego mechanizmów i procesów.

Według Maruszewskiego podstawową cechą decydującą o uznaniu danej 
wiedzy za potoczną jest przekonanie, że jest ona rezultatem praktyki jednost-
ki. Wynika z tego jej przeświadczenie o oczywistości tej wiedzy. Jeżeli wiedza 
pozwala osiągnąć skutecznie rozmaite cele, musi być w mniemaniu jednostki 
prawdziwa. A ponieważ była wielokrotnie wypróbowywana, człowiek zaczyna 
traktować ją jako własną. Zdaniem badacza wiedza potoczna jest jednak tylko 
częściowo produktem indywidualnej aktywności poznawczej. Pewna jej część jest 
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bezrefleksyjnie i automatycznie przyswajana w toku procesów socjalizacyjnych 
(Maruszewski 1986). Są to między innymi rozmaite przesądy, klisze, uprzedzenia 
i stereotypy, które przyjmujemy jako własne, często nie zastanawiając się nad ich 
pochodzeniem i sensem.

Z kolei Mieczysław Malewski wskazuje w swoich pracach na kierunek eduka-
cji dorosłych od „nauczania się”, przez „uczenie się”, do „poznawania” (Malewski 
2003). Kierunek taki związany jest przede wszystkim ze zmianą w sposobie ro-
zumienia wiedzy. Powszedniość była bowiem zawsze źródłem uczenia się, choć 
z uwagi na brak możliwości porównywania jej z wiedzą naukową nie zawsze jed-
nak można było podnosić tę kwestię. Wiedzy potocznej zarzucano brak zgodności 
z metodologiczną procedurą, podobnie jak brak usystematyzowania i obiektywi-
zmu. W oczach pozytywistycznie rozumianej nauki dewaluował ją zwłaszcza su-
biektywny charakter, silnie nacechowany aksjologią i prywatnymi przekonaniami 
jej wytwórców.

Malewski zwraca uwagę na dwa przesunięcia paradygmatyczne w andrago-
gice. Pierwsze polegało na przesunięciu akcentu z edukacji formalnej, w której 
wiedza ma charakter obiektywny i dotyczy kompetencji „twardych”, na rzecz edu-
kacji pozaformalnej, w której wiedza jest intersubiektywna i wyposaża w kom-
petencje „miękkie”. Edukację instytucjonalną przejmują instytucje społeczne, co 
zmienia jej charakter. Proces ten jest związany z ewolucją społeczeństwa moder-
nistycznego w stronę społeczeństwa późnej nowoczesności. Drugie przesunięcie 
paradygmatyczne polega na skupieniu się na refleksyjności, na którą składają się 
umiejętności krytycznego pojmowania zdarzeń tworzących świat oraz umiejętność 
wyboru spośród elementów składających się na symboliczne uniwersum świata 
życia, które samodzielnie zintegrowane staną się układem odniesienia dla indy-
widualnej jednostki. To z kolei wydarzyło się za sprawą ewolucji społeczeństwa 
nowoczesnego w ponowoczesne.

Dokonujące się w naukach społecznych pierwsze paradygmatyczne przesunię-
cie (Malewski 2010), a także postępująca relatywizacja źródeł wiedzy pozwoliły 
na wytworzenie klimatu intelektualnego sprzyjającego traktowaniu codzienności 
jako źródła wiedzy. Choć codzienność dana jest nam naocznie, uosabia ona rów-
nież symboliczne uniwersum wiedzy, jak praktyki i role społeczne, ideologie czy 
przesądy i uprzedzenia wykreowane przez wcześniejsze generacje, a potem mo-
dyfikowane przez nas samych. Odczytywanie świata ma charakter interpretacyjny, 
a wiedza wytwarzana w codzienności przyjmuje postać swoistej „obsługi życia 
codziennego”, nie tylko opisując świat, ale również mówiąc nam, jak należy się 
po tym świecie poruszać.

Adrianna Niżniowska tak pisze o wiedzy wytwarzanej w codzienności: 
Charakter prawd przez tę wiedzę wytwarzanych oraz kanonów aksjonormatywnych 
prawomocnych na jej gruncie zazwyczaj odzwierciedla cechy mikroświata, w ja-
kim wiedza została wykreowana. Jest to zatem wiedza na miarę danego świata, da-
nej społeczności. Różni się ona zasadniczo od pozytywistycznie rozumianej wiedzy 
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naukowej: wytwarzana jest spontanicznie, nie w toku ujednoliconej procedury meto-
dologicznej. Nie cechuje jej wysoki stopień uporządkowania logicznego i spójności, 
często jest wypadkową jednostkowych doświadczeń, obiegowych prawd, potocznych 
przekonań, przesądów, a niekiedy i jawnych – w świecie nauki – herezji. Nie jest 
to również wiedza bezpodmiotowa czy aksjologicznie niezaangażowana – prawdy 
o dostępnej nam rzeczywistości czerpiemy od naszych bliskich, najbliższego otocze-
nia, czy od „znaczących innych”, którzy dokonując transferu wiedzy obarczają ją 
jednocześnie ładunkiem swoich prywatnych wierzeń, przekonań, ważnych dla nich 
idei (Niżniowska 2003, s. 85‒86).

Niżniowska powołuje się na nurt hermeneutyczny, według którego ludzki 
sposób doświadczania świata i bycia w świecie jest punktem wyjścia do rozu-
mienia, które nie jest dostępne jedynie nauce, ale staje się kanwą każdego rodzaju 
życiowej praktyki i integralną częścią naszego istnienia. Odwołuje się również 
do interakcjonizmu społecznego, akcentującego społeczny charakter wytwarzania 
każdej wiedzy. W tej perspektywie wiedza dominującej narracji rozpada się na 
mniejsze dyskursy, toczące między sobą walkę o prymat w procesie nadawania 
znaczeń. Przestając być gotową, zamkniętą i niepodważalną, umożliwia dorosłemu 
człowiekowi podjęcie z nią dyskusji i budowanie nowej jakości poznawczej. Taką 
właśnie wiedzą codzienną ludzie dorośli posługują się częściej i chętniej – to ona 
najsilniej na nich wpływa, nadając kształt ich życiu. Jest to oczywistą konsekwencją 
faktu, że niejako „z ludzi” wypływa, w ich umysłach ma swoje źródło, a skoro nie jest 
usytuowana poza nimi to bez nich istnieć nie może, tak samo jak i oni bez niej. To bila-
teralne „wpisanie w siebie” w dużej mierze określa ludzki sposób „bycia w świecie” 
(Niżniowska 2003, s. 88).

Nieformalne uczenie się dorosłych, obecne w codziennych sytuacjach i bę-
dące efektem sposobów myślenia, postrzegania i rozwiązywania problemów, jest 
również integralną składową działania i kulturowego kontekstu sytuacji, w której 
to uczenie się jest osadzone. Taka wiedza musi być jednak opatrzona krytyczną sa-
morefleksją, inaczej stanie się pułapką i zniewoleniem. Dobra edukacja dorosłych 
powinna wytwarzać atmosferę kreowania i wzbudzania krytycyzmu wobec wie-
dzy, na której się opiera i mobilizować swoich uczestników, by zamiast poszuki-
wania w edukacji prostych recept wzbudzali w sobie refleksję nad indywidualnymi 
sposobami rozszerzania pól własnej wolności (Niżniowska 2003).

Codzienność rozumiana jako przestrzeń doświadczania dorosłości jest zatem 
niezmiernie istotna w procesie rozumienia świata oraz zdobywania wiedzy o so-
bie i o innych oraz aplikowania tej wiedzy w rzeczywistości. Jest ona źródłem 
ludzkich przeżyć i przestrzenią ich doświadczania, a także podstawową prze-
strzenią współbycia z drugim człowiekiem i współdzielenia z nim owych przeżyć 
i doświadczeń. Na etapie dorosłego życia, kiedy edukacja formalna nie jest ani 
wymogiem, ani nie pełni pierwszoplanowej roli, właśnie codzienność staje się 
najbardziej istotnym polem zdobywania wiedzy i testowania jej prawdziwości, 
skuteczności i słuszności.
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Everyday life as a space to adulthood experience and learning

Key words: everyday life, everyday life experience, philosophy of everyday life, 
self-formation, adult education.

Summary: The articles brings up a question about everyday life as a space to 
adulthood experience. Its purpose is to take note of the significant role that everyday 
life may play in the informal adult education. As a standpoint in present reflections, 
the author takes on Maria Szyszkowska’s Philosophy of Everyday Life perspective, 
the latter being oriented above all to positive identification of the adults activities 
with their own lifestyle. The article with its theoretical unfolding of author’s per-
ceptions based on many years of research, convinces us to recognize everyday life 
as a vital value in life and to make everyday life a matter of self-development of an 
adult as well as betterment of the relation with other members of the society.
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