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wiedzi na pytanie o jej naturę. Aby jednak móc poradzić sobie z tym pytaniem, 
musimy najpierw zastanowić się nad naturą codzienności. 

 Badacze wskazują, że w pojęciu codzienności zawiera się pewna ambi-
walencja. Życie codzienne to „z jednej strony te czynności, które powtarzamy 
najczęściej, te podróże, które najczęściej odbywamy, te przestrzenie, w któ-
rych najczęściej przebywamy, wszystko to, co składa się w sensie dosłownym 
na nasze przejście w kolejny dzień. Jest to krajobraz nam najbliższy, świat, 
z którym mamy najbardziej bezpośredni kontakt. Za tym ilościowym sensem 
skrada się jednak inny, nigdy niepozostający zbyt daleko: to, co wykonujemy 
codziennie, jako wartość i jakość – codzienność. To w tym właśnie sensie 
najczęściej odbywane podróże mogą nieść ze sobą ciężar śmiertelnej nudy, 
przestrzenie, w których najczęściej przebywamy, okazywać się więzieniem, 
a najczęściej powtarzane czynności – przytłaczającą rutyną. To w tym właśnie 
sensie codzienność życia codziennego może być doświadczana jako schronie-
nie, może zadziwiać, dostarczać przyjemności, zachwycać lub też przygnębiać. 
A być może jej szczególną jakością jest właśnie brak jakości. Być może jest 
ona właśnie tym, co niedostrzegane, niepozorne, nierzucające się w oczy”23. 
Owa ambiwalencja codzienności sprawia, że istnieć mogą i w istocie istnieją 
różne sposoby jej „zamieszkiwania”, w których odzwierciedlają się sposoby 
jej istnienia-dla-nas. Najciekawszym spośród nich wydaje się przezroczystość 
codzienności. Na temat tego, że jest ona jedynie pozorna, że kryje się pod 
nią głębia „innej rzeczywistości”, która domaga się od nas określenia naszej 
drogi życia, powiedziano już wiele. Przez wieki kultura Zachodu, w szczegól-
ności fi lozofi a, próbowała uchwycić, co dzieje się pod powierzchnią zjawisk. 
Uważano, że chaos wielu głosów kryje głębsze sensy, które dostrzec mogą 
jedynie wybrani. Na dzieje kultury można zatem patrzeć jako na nieustanną 
konfrontację głębi z powierzchnią. Nigdy nie udało się uzgodnić wspólnego 
stanowiska dotyczącego opisu tego, co się w owej głębi kryje, i podawano 
różne, na ogół sprzeczne diagnozy. Współcześnie jednak w traktowaniu tego 
problemu dokonał się pewien zwrot. Chociaż wiele można by mówić na te-
mat jego podłoża i przyczyn, istotny pozostaje jego wynik, który jest pewny: 
istnieje jedynie powierzchnia, głębi nie ma, a jej poszukiwanie jest nie tylko 
pogonią za iluzją, ale co więcej, jest niebezpieczne społecznie, ponieważ może 
prowadzić do jakiejś postaci ideologii wykluczenia. Najbardziej chyba zna-
nej eksplikacji tego stanowiska dostarcza fi lozofi a Ludwiga Wittgensteina. 
W słynnym fragmencie Dociekań fi lozofi cznych wskazuje on, że w próbach po-
szukiwania uzasadnień dla naszego działania musimy się w jakimś momencie 
zatrzymać. „Wyczerpawszy uzasadnienia, docieram do litej skały i mój rydel 

23  B.  H i g h m o r e, Everyday Life and Cultural Theory: An Introduction, Routledge, London–
New York 2002, s. 1.
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zwija się.  Wtedy jestem skłonny rzec:  «Po prostu tak właśnie postępuję»”. 
„Po prostu tak właśnie postępuję” – słowa te mogłyby stać się wyzwaniem dla 
tych, którzy za wszelką cenę poszukują wyjaśnień zakorzenionych w czymś 
innym niż dostępna nam w działaniu rzeczywistość. Filozofi a Wittgensteina, 
jak wiadomo, jest terapią, jedną z wielu kuracji, jakie na przestrzeni dziejów 
fi lozofowie proponowali ludzkim istotom. Terapie te na ogół miały na celu 
opanowanie własnego życia, pozbycie się fałszywych przekonań, które utrud-
niają im zrozumienie ich prawdziwej sytuacji. Terapia proponowana przez 
Wittgensteina jest w tym szeregu przypadkiem szczególnym. Nie kieruje ona 
naszego wzroku ku ukrytym rzeczywistościom, ale proponuje raczej pozbycie 
się problemów, które narzuca fi lozofi a klasyczna.

Jeżeli spojrzymy na nowoczesną codzienność z perspektywy tej fi lozofi i, 
to może się nam ona jawić jako plątanina niepowiązanych z sobą gier języ-
kowych, w które się wikłamy, starając się bezskutecznie zrozumieć, co może 
za nimi stać. Owo pragnienie zrozumienia własnej sytuacji w ambiwalencji 
codzienności stanowi właśnie wyzwanie dla nowoczesnej hamartii. Dobitny 
jej przykład stanowi opowiadanie Alberta Camusa Jonas albo artysta przy pra-
cy26. Opowiadanie jest historią życia Gilberta Jonasa, wziętego malarza, który 
wierzy w swoją szczęśliwą gwiazdę. Obserwujemy jego dzieje, które zdają się 
potwierdzać to przekonanie: jego karierę, uznanie, jakim się cieszy, szczęśliwą 
rodzinę. W jakimś momencie jednak wszystko zaczyna się niepostrzeżenie 
zmieniać, załamuje się kariera, rodzina zajmuje się sobą, dla bohatera nie 
ma już w niej miejsca. Jonas wycofuje się na ciemną antresolę, gdzie – jak 
z uporem twierdzi – pracuje nad nowym obrazem. W końcu zaniepokojona 
jego stanem żona wzywa lekarza, który stwierdza, że artysta przyjdzie wkrótce 
do siebie, a jego choroba to efekt przepracowania. Najbliższy mu człowiek, 
przyjaciel z dzieciństwa Rateau, patrzy na obraz, który Jonas malował przez 
cały czas, kiedy żył w odosobnieniu: „W drugim pokoju Rateau patrzył na 
płótno całkowicie białe, pośrodku którego Jonas napisał małymi literami jedno 
słowo; można je było odcyfrować́, ale nie wiadomo, jak należało je czytać: 
«solitaire» czy «solidaire»”27. 

Samotność i solidarność – to właśnie między tymi biegunami oscyluje 
nowoczesna hamartia. Jonas, bohater opowiadania Camusa, angażował się 
w wiele akcji politycznych, podpisując niezliczone protesty przeciwko ła-

24  L. W i t t g e n s t e i n, Dociekania fi lozofi czne, § 217, tłum. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 
2000, s. 125.

25  Zob. P.  D e h n e l, Ludwig Wittgenstein: teoria a terapia. Od „Traktatu” do „Dociekań 
fi lozofi cznych” – studia, PWN, Warszawa 2014.

26  Zob. A.  C a m u s, Jonas albo artysta przy pracy, w: tenże, Wygnanie i królestwo, tłum. 
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