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Mirjana Ule je redna profesorica za socialno psihologijo ter usta
noviteljica Centra za socialno psihologijo na Fakulteti za družbene
vede, Univerze v Ljubljani. Njena raziskovalna področja so kritična
socialna psihologija, identitete, diskriminacija in predsodki, psiho
logija komuniciranja in odnosov, mladina in odraščanje, življenj
ski poteki, študije spolov, vsakdanje življenje, zdravje. V 90 letih
je oblikovala magistrski študij Sociologija vsakdanjega življenja ter
objavila knjigo Psihologija vsakdanjega življenja. Do sedaj je obja
vila 25 znanstvenih monografij s področij raziskovanja ter preko 150
znanstvenih člankov v domačih in tujih revijah in monografijah.

Tanja Kamin
Tanja Kamin je izredna profesorica na Katedri za tržno komuni
ciranje in odnose z javnostmi in vodja raziskovalnege Centra za
socialno psihologijo, na Fakulteti za družbene vede, Univerze v
Ljubljani. Njeno raziskovanje je usmerjeno v razumevanje nastanka
in reproduciranja družbenih problemov, pa tudi v iskanje načinov
za njihovo reševanje. Njena specializacija je v razvoju pristopov za
doseganje vedenjskih in družbenih sprememb, predvsem na pod
ročju zdravja in (pre)hrane. Je utemeljiteljica socialnega marketinga
v Sloveniji, aktivna pa tudi v mednarodni mreži za teoretski razvoj
socialnega marketinga, ki kritično prevprašuje koncepte opolnomo
čenja in družbenega dobrega v intervencijah za doseganje družbe
nih sprememb. Eno njenih temeljnih del je knjiga Zdravje na bari
kadah, dileme promocije zdravja.
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Alenka Švab
Alenka Švab je redna profesorica za sociologijo na Oddelku za socio
logijo in raziskovalka v Centru za socialno psihologijo na Fakulteti
za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Njena področja zanimanja
so družina in družinska politika, vsakdanje življenje, življenjski
poteki, spoli in seksualnosti. Kot soavtorica je objavila šest znan
stvenih monografij ter več kot petdeset znanstvenih člankov ter pri
spevkov v znanstvenih monografijah. Je članica predsedstev Sloven
skega sociološkega društva in Slovenskega seksološkega društva,
članica uredniškega odbora revije Družboslovne razprave ter Sveta
RS za otroke in družino.

Tanja Rener

7

Tanja Rener je zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani in redna
profesorica za sociologijo družine in sociologijo spolov na Fakulteti
za družbene vede, kjer je nosilka predmeta Utopistike: alternative
družbenega razvoja. Vabljena predavanja je imela na številnih tujih
univerzah. Bila je nacionalna koordinatorica za študije mladine in
študije spolov pri Svetu Evrope. Vodila je domače in mednarodne
raziskovalne projekte. Je urednica, avtorica in soavtorica več knjiž
nih izdaj in številnih člankov. Sodeluje v civilnodružbenih skupinah
in je politična aktivistka.

Andreja Vezovnik
Andreja Vezovnik je izredna profesorica na Katedri za medijske
in komunikacijske študije, Fakultete za družbene vede, Univerze
v Ljubljani in raziskovalka na Centru za socialno psihologijo. Razi
skovalno se ukvarja z analizo političnih in medijskih tekstov. S
poudarkom na fenomenih kot so migracija, nacionalna identiteta,
populizem in hrana. Metodologije, ki jih pri svojem delu uporab
lja so različne; kritična analiza diskurza, semiotika, multimodalna
analiza, fokusne skupine, intervjuji itd. V fokus najpogosteje vzame
obdobja pomladi narodov, socializma in tranzicije.
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Andreja Živoder je docentka na Katedri za analitsko sociologijo in raziskovalka na
Centru za socialno psihologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.
Raziskovalno se ukvarja s širšim področjem študij vsakdanjega življenja, v okviru
katerih je njen fokus na študijah življenjskih potekov, izobraževalnih in življenj
skih prehodih in izbirah mladih ter na družbenih temah iz področja zdravja. V
raziskovanju se opira na kvalitativne kot kvantitativne metode raziskovanja, med
drugim se ukvarja tudi s poskusom kot posebno kvantitativno metodo raziskovanja
v družboslovnih znanostih.

Aljaž Ule
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Aljaž Ule je izredni profesor na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in infor
macijske tehnologije na Univerzi na Primorskem ter docent na Fakulteti za eko
nomske in poslovne vede na Univerzi v Amsterdamu. V svojem raziskovalnem
delu preučuje vedenje ljudi v moralno zapletenih problemih sodelovanja, zaupanja
in darovanja. Z matematičnimi modeli analizira družbeno dinamiko altruizma in
pogojnega sodelovanja. Rezultate svojih raziskav je objavil v več mednarodnih obja
vah, med drugim tudi v priznani reviji Science.

Vesna Leskošek
Vesna Leskošek je izredna profesorica za socialno delo, zaposlena na Fakulteti za
socialno delo. Raziskovalno se ukvarja z družbeno neenakostjo, revščino, socialno
državo in spolom. Zadnje raziskave je opravila na področju revščine starejših žensk
in skrbstvenega dela. Eno od odmevnejših del na temo prehranske revščine je
poglavje v soavtorstvu z dr. Romano Zidar, objavljeno vtuji monografiji in naslo
vom Food poverty between charity and the human right to food: the case of urban gardens
in Slovenia (izšlo 2017 pri založbi Routledge v: Matthies, A. in Närhi, K. (ur.). The
ecosocial transition of societies: the contribution of social work and social policy)

Metka Mencin Čeplak
Metka Mencin Čeplak je docentka za socialno psihologijo, zaposlena na Fakulteti
za družbene vede Univerze v Ljubljani. V središču njenega raziskovalnega interesa
so procesi subjektivacije in konstrukcije identitet v razmerjih dominacije in podre
janja in neoliberalnih vladnostih ter genealogija psihologije in kritična psihologija.
Pomembnejše objave v zadnjem obdobju: Abortion, or an everlasting problem
with/for women?, Govor, ki rani, in razmerja moči (z Nino Perger), Otrokocentrič
nost v izobraževanju: razvojna psihologija in pedagogika v mreži oblasti
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Simona Rupar
Simona Rupar, študentka interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika
in družboslovje, področje Sociologije na Fakulteti za družbene vede. Ukvarja se
z raziskovanjem uporabe digitalnih tehnologij povezanih z zdravjem, še posebej
uporabe naprav za samosledenje, njihov vpliv na posameznikove strategije v skrbi
za svoje zdravje, vkomponiranost naprav v vsakdanje prakse družbene akcije in
interakcije, značilnostmi izvajanja samosledenja, njegov pomen in pomembnost v
vsakdanjih praksah.

Nina Perger
Nina Perger je mlada raziskovalka v Centru za socialno psihologijo na Fakulteti za
družbene vede, Univerze v Ljubljani, in pripravlja doktorsko disertacijo na temo
vsakdanjega življenja oseb z nebinarnimi spolnimi in seksualnimi identitetami.
Raziskovalno se ukvarja z vprašanji identitetnih politik in družbenih razmerij
moči, predvsem v navezavi na feminizme, spole in seksualnosti. Na omenjenih
področjih se vključuje tudi v strokovne in civilno-družbene iniciative.
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Sinja Čož
Sinja Čož je doktorska študentka na programu Študije vsakdanjega življenja na
Fakulteti za družbene vede. Razikovalno deluje v Centru za socialno psihologijo
na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Trenutno se raziskovalno
ukvarja z vprašanji javnega zdravja in doseganja vedenjske spremembe, predvsem
na področjih alkoholne in tobačne politike ter darovanja organov po smrti.
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Namen knjige z naslovom “Zasebno je politično. Kritične študije vsakdanjega
življenja”, je prikazati, kako so sociologija, pa tudi druge družbene vede, pripoznale
raziskovanje vsakdanjega življenja kot pomembno in pomenljivo raziskovalno
dejavnost. Odpirale in predstavile bomo teme in probleme, ki so bili v družboslovju
dolgo časa teoretsko in družbeno politično marginalizirani (študije družine, spolov,
mladine, zdravja, hrane, spolnih orientacij). In pokazale bomo, kako se s pomočjo
tematizacij teh odrinjenih in na videz trivialnih tem odpirajo temeljna družbena
vprašanja.
Knjige smo se lotile avtorice, ki nas družbeni problemi iskreno zanimajo in pri
zadevajo. Zato je naše delovanje tudi vseskozi razpeto med teoretizacijo in akti
vizmom, med raziskovanjem in družbenim angažiranjem. Prav čar sociologije in
družbenih ved nasploh je, da so refleksivne, da vsebujejo emancipatorni potencial,
zato naravnost terjajo osebni angažma, pozicioniranost, strast, če hočete. Ta eman
cipatorni interes je pri avtoricah vseskozi prisoten. Delovanje nekaterih avtoric sega
še v čas začetkov študentskih in drugih civilnodružbenih gibanj, ki so nas naredila
občutljive za robne in marginalne pojave in družbene skupine in za interdiscipli
narne pristope k raziskovanju.
Iz tistih časov smo si tudi sposodile naslov. Zasebno je politično je najbrž najbolj
znan feministični slogan, ki je nastal v času kulturne revolucije, katere petdeset
letnico praznujemo ravno v času izida te knjige, vendar je že takrat pomenil tudi
protest proti revolucionarjem, ki so hoteli radikalno spremeniti svet. Zasebnost
jih pa ni zanimala. Še huje, najraje bi videli, da ostane, kot je bila, se pravi zatiral
ska in patriarhalna. Zato je prav zasluga ženskih gibanj in feministične teorije iz
tistih časov nemara bistveno večja, kot se jim priznava in je močno vplivala tudi
na sodobno raziskovanje vsakdanjega življenja. Ko je uporniški hrup potihnil in je
bilo revolucije komaj kaj le še v glavah starih nostalgikov, se je pokazalo, da je bilo
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treba najpomembnejše učinke libertinskih gibanj iz leta 68 iskati ne tam, kamor
so leteli protestniški kamni, pač pa tam, kamor so se utrujeni akterji vračali, doma,
v zasebnosti, v intimnosti, v vsakdanjem življenju.
Revolucionarna gibanja iz leta 68 so imela visoke ambicije, poskušala so spreme
niti centre politične in ekonomske moči in jim seveda ni uspelo. Niti en sam poli
tični režim se zaradi njihovih protestov ni spremenil in kapitalska struktura moči je
ostala nedotaknjena. A danes vemo, da so ta gibanja proizvedla močne strukturne
učinke na ravni vrednot in življenjskih slogov ter načinov, kako vidimo svet in sebe
v njem. Zato je ta knjiga tudi neke vrste hommage kulturni revoluciji, ki so jo spro
žila takratna gibanja, ko se je teorija delala v teku na demonstracije.
Naše raziskovalno delo se je začelo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je
začel tudi širše v Evropi preobrat v družbenih vedah, namreč odmik od abstraktnih
globalnih teoretskih modelov, obremenjenih z ideološkimi nasprotji, k raziskavam
konkretnih življenjskih problemov. Usmeritev k temam vsakdanjega življenja je
znotraj sociologije pomenila sama po sebi svojevrstno družbeno kritiko in kritiko
prevladujočih tokov v družboslovju. Sociologija je od tega preusmerjanja veliko pri
dobila. Predvsem je postala bolj integrativna, dinamična in socialno relevantna.

13

Znotraj tematizacije vsakdanjega življenja so postale temeljne teoretske pozicije
pomen, smisel, znanje, vedenje, konstrukcija realnosti. Te teme so dobile strate
ški pomen z oblikovanjem tako imenovanega postmodernega, postindustrijskega
ali postfordističnega sveta. Postfordizem, ekonomski in politični sistem, ki sledi
informacijski revoluciji v tehnologiji, neoliberalizmu v ekonomiji in neokonserva
tivizmu v politiki, in ki je prevladal tako rekoč po vsem svetu, izkorišča želje ljudi
po drugačnosti, alternativnosti, celo po utopičnosti in jih zelo spretno preoblikuje v
zgolj individualne percepcije, projekcije, želje in strahove.
Nove produkcijske in informacijske tehnologije, individualizirani načini potrošnje,
dela in preživljanja prostega časa zasipajo ljudi z navidezno neznanskimi “novimi
možnostmi”, “izbirami”, “poželenji” ipd. in producirajo pri ljudeh vtis, da so danes
pomembni le oni kot posamezniki, njihovi trenutni občutki in kratkoročne želje,
ne pa posledice njihovih dejanj za skupnost in občečloveško dobro. Tu je na delu
neznanska socialna in kulturna, pa tudi mentalna regresija, ki poraja zametke nove
barbarizacije po vsem svetu.
Nova barbarizacija sveta se kaže tudi v tem, da v svetu vedno bolj prevladuje soci
alnodarvinistični gon po preživetju enih na račun drugih, vse večji razkorak med
bogatimi in revnimi, integriranimi in izključenimi itd. A integriranimi v kaj in
izključeni od česa? Ali ni najbolj problematično prav to, kar vključuje in izključuje?
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Sploh še hočemo biti integrirani v sedanji svet globalne kapitalistične ekonomije,
kjer se vse bolj kopičijo napetosti, nasilje, strah, sovraštvo in jeza, kar je ravno pravo
vnetivo za izbruh vsakovrstnih družbenih spopadov in agresij.
Na drugi strani pa je z razvojem neoliberalnih družb, ki temeljijo predvsem na
vrednotah, kot so kapital, profit, moč, tekmovanje, prestiž, sociologija začela izgub
ljati tekmo z bolj pragmatičnimi družboslovnimi vedami, kot sta ekonomija in
pravo. Ni težko uvideti, da tudi v sodobnem individualiziranem svetu krajšo poteg
nejo tiste družbene skupine, ki se jim pripisuje vezanost na tiste socialne procese,
ki se ne dajo zlahka ekonomsko ovrednotiti in krajše potegnejo tiste vednosti, ki
opozarjajo na te procese.

14

V teh razmerah moramo najti intelektualni pogum in razmišljati o pozitivnih druž
benih utopijah, o tem, čemur nekateri rečejo realne utopije in drugi utopistike. In
družboslovne vednosti in družboslovni raziskovalni prijemi so danes pomembni
predvsem zato in tedaj, ko nam omogočajo “utopistični” premislek o razvojnih
alternativah. Družboslovno znanje je produktivno, če povečuje sposobnost ljudi za
razmišljanje o alternativah Tedaj ima pomembno vlogo kot sredstvo za senzibilizi
ranje medosebnih in družbenih razmerij.
Takšno znanje lahko izostri občutljivost ljudi za subtilne vplive in za na videz
malenkostne dejavnike socialnega vedenja ljudi, ki jih le-ti v preteklosti niso
zaznali. Naloga kritičnega družboslovja ni v tem, da ostri moč napovedovanja, tem
več da informira ljudi o številnih možnih socioloških in psiholoških fenomenih in
s tem širi socialno občutljivost ljudi ter jih pripravlja za hitrejše prilagajanje spre
membam v okolju. Lahko zagotavlja pojmovna in metodološka sredstva za izde
lavo sodb, ki omogočajo večjo diferenciacijo med pojavi ali boljše opažanje novih
pojavov.
Procesov v mikrostrukturi družbe ne smemo razumeti kot naravno dogajanje, ki
teče po vzročni liniji, temveč prej kot socialni in psihološki dvojnik kulturnih dejav
nikov.
***
Knjiga je strukturirana v tri glavne dele. V prvem, teoretskem oz. epistemolo
škem delu, je predstavljen razvoj teorij, ki so na različne načine tematizirale oz.
obravnavale vsakdanje življenje ter prispevale k oblikovanju sociologije in študij
vsakdanjega življenja, v drugem delu se ukvarjamo z metodološkimi vprašanji,
pišemo o specifikah kvalitativnega načina raziskovanja, značilnega za preučevanje
vsakdanjega življenja ter predstavljamo nekaj ključnih metod oz. načinov, ki so
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primerni za raziskovanje vsakdanjega življenja. Hkrati je ta del tesno povezan s
tretjim delom knjige, ki smo ga naslovile Prakse vsakdanjega življenja. V njem
predstavljamo različne tematike s področja vsakdanjega življenja, ki smo jih, kot
že omenjeno, v Centru za socialno psihologijo raziskovale oz. jih raziskujemo.
Nekateri prispevki tretjega dela predstavljajo praktične primere uporabe različnih
kvalitativnih metod, denimo kritična analiza diskurza, poglobljeni intervju, multi
modalna analiza, fokusne skupine.
Teoretski oz. epistemološki del je najprej posvečen sami tematizaciji oz. koncep
tualizaciji vsakdanjega življenja v družboslovju nasploh in še posebej v sociologiji,
predstavitvi družbenih in zgodovinskih razlogov za pojav znanstvenega (pa tudi
širše družbenega) zanimanja za teme vsakdanjega življenja. Sledi obravnava oprede
litve in konstitutivnih elementov vsakdanjega življenja in z njim povezanih pojmov
in konceptov, nadaljuje pa se v obravnavo strukturnih vidikov in značilnosti vsakda
njega življenja, kot so pragmatičnost, nevprašljivost, intersubjektivnost, krožnost
in kumulativnost. Sledi obravnava vskadanjega življenja v povezavi z življenjskimi
poteki. Teoretski del se nato nadaljuje s predstavitvijo razvoja teorij, najprej kla
sičnih teorij, začenši s S. Freudom, ki velja za začetnika tematizacije vsakdanjega
življenja, preko simbolnega interakcionizma (G.H. Mead, C. Cooley, H. Blumer),
teorije G. Simmla, teoretske obravnave racionalnosti v vsakdanjem življenju M.
Webra, Parsonsovega strukturalnega funkcionalizma oz. teorije socialnega delo
vanja, etnometodologije H. Garfinkla in E. Goffmana, socialnega konstruktivizma
Bergerja in Luckmana ter njunih naslednikov, do Habermasovega pojmovanja
vsakdanjega življenjskega sveta oz. življenja v kontekstu teorije komunikacijskega
delovanja ljudi. Pregled razvoja področja se nadaljuje z obravnavo novejših teorij,
t. i. kritičnih teorij vsakdanjega življenja, kjer kot zdaj že klasična avtorja izstopata
sociologa H. Lefebvre in M. de Certeau, dodani pa sta še dve pomembni sodobni
avtorici, A. Heller s svojo filozofsko teorijo vsakdanjega življenja ter D. E. Smith s
sociologijo za ljudi. Pregled teorij vsakdanjega življenja se nato nadaljuje v tretjem
delu z Giddensovim razmišljanjem o razmerju med posameznikom (akterjem) in
družbo, med delovanjem in strukturo, torej ključno dilemo sociologije vsakdanjega
življenja oz. njegovim poskusom preseganja razpetosti med obema dimenzijama v
teoriji strukturacije, nadaljuje z razmišljanjem o vplivu kriz na vsakdanje življenje
skozi teorije K. Marxa. Sledi predstavitev temeljnih značilnosti teorije M. Foucaulta
o mikrofiziki oblasti oz. modernih oblikah oblasti, biopolitiki ter skrbi zase, ter
razmislek o aktualnosti dveh klasičnih socioloških konceptov, alienacije (K. Marx)
in anomije (E. Durkheim). Posebno poglavje je namenjeno obravnavi temeljnih
konceptov teorije P. Bourdieuja (vrste kapitalov, habitus, polje, doxa). Teoretski del
se konča s poglavjem, v katerem sta predstavljeni teoriji ideologije L. Althusserja
in A. Gramscija.
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Prakse vsakdanjega življenja se na prvi pogled zde enostavno dostopne pogledom,
a njihovo sistematično raziskovanje je polno metodoloških izzivov. Drugi del
knjige si prizadeva izpostaviti nekaj ključnih izzivov in metod s katerimi lahko
odkrivamo plast za plastjo vsakdanjega življenja, da bi dekonstruirali in razumeli
ustvarjanje, doživljanje, osmišljanje, pomenjanje, razumevanje dogodkov, situacij
in odnosov. Poleg ljudi, so v centru raziskovalne pozornosti tudi različni teksti, ki
lahko s sistematičnim zbiranjem in analitičnim pristopom postanejo podatki za
raziskovanje vsakdanjega življenja. V tej knjigi si prizadevamo pokazati, zakaj je
raziskovanje vsakdanjega življenja ne le legitimno, temveč tudi nujno za razvoj
znanosti in družbe in da je skladen s tem v porastu tudi razvoj metodologije, ki jo
vodi premisa, da je raziskovanim subjektom potrebno dati besedo in glas. Že uve
ljavljenim kvalitativnim raziskovalnim metodam, kot so opazovanje z udeležbo ali
brez nje, poglobljeni intervjuji, fokusne skupine, etnografija, analiza diskurza, so
se pridružili tudi bolj inovativni raziskovalni pristopi, ki denimo izhajajo iz umet
nosti in performativnih praks. Z metodološkim delom te knjige si prizadevamo
pri bralki in bralcu doseči razumevanje, da kljub navidezni dostopnosti kvalitativ
nih metod, kvalitativnega raziskovanja ne gre jemati zlahka, da morajo biti metode
raziskovanja vedno utemeljene s teorijo, ustrezne raziskovalnemu vprašanju in
preučevanemu pojavu in da morajo slediti rigoroznemu raziskovalnemu postopku,
z upoštevanjem načel veljavnosti, zanesljivosti in etičnih raziskovalnih standardov.
Zelo verjetno je, da bomo za pojasnjevanje izbranega pojava morali kombinirati
več metod, tako kvalitativnih kot kvantitativnih, ki lahko v raziskovalnem načrtu
potekajo sočasno ali sekvenčno, zato je dajati prednost eni metodi pred drugo pred
zastavitvijo raziskovalnih vprašanj, zelo problematično. Kljub temu, da ne favorizi
ramo nobene raziskovalne metode za raziskovanje vsakdanjega življenja, v meto
dološkem delu knjige predstavljamo tri kvalitativne metode: fokusne skupine, bio
grafsko metodo, kritično analizo diskurza; in eno kvantitativno metodo: poskus.
Nekaj metod (poglobljeni intervjuji in multimodalna analiza), pa je prikazanih
v tretjem delu knjige, ki predstavljajo posamične študije primerov in metode ‘v
uporabi’.
Prakse vsakdanjega življenja kot tretji del pričujoče knjige sestavljajo različni teo
retsko in/ali empirično zasnovani prispevki raziskovalk, ki delujemo v Centru za
socialno psihologijo, zato je ta del hkrati predstavitev (zgodovine) raziskovanja v
centru kot prispevka k razvoju sociologije in študij vsakdanjega življenja pri nas
ter širše kot prikaz primerov raziskovanja različnih tematik oz. praks vsakda
njega življenja. Skupna značilnost prispevkov je njihova kritična drža in pozor
nost do družbenih problemov, hierarhij, neenakosti, procesov marginalizacije in
izključevanja različnih družbenih skupin v vsakdanjem življenju, kar je tudi sicer
temeljna značilnost sodobnih študij vsakdanjega življenja. Teme, ki jih obravna
vamo, se tako raztezajo od mladine (Mirjana Ule, Andreja Živoder, Metka Mencin
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Čeplak), preko družine (Tanja Rener), vprašanja spolnih neenakosti (Vesna Lesko
šek, Alenka Švab, Nina Perger), izključevanja migrantov (Andreja Vezovnik) do
raziskovanja praks iz preteklosti (prispevek o praksah prehranjevanja v socializmu
Andreje Vezovnik in Tanje Kamin) ter najnovejših, ki nakazujejo družbene odnose
in prakse vsakdanjega žviljenja v prihodnosti (prispevek Tanje Kamin in Simone
Rupar o uporabi digitalnih tehnologij za samosledenje v skrbi za zdravje).
Omeniti še velja, da knjiga ni zasnovana zgolj kot znanstvena monografija o študi
jah vsakdanjega življenja, temveč tudi kot učbenik oz. gradivo za uporabo v peda
goškem procesu, zato smo posebno pozornost namenile oblikovanju diskusijskih
vprašanj ter seznamov priporočene literature za vsako področje posebej.

17
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Tematizacija vsakdanjega življenja in vsakdanjega sveta
Mirjana Ule

Obrat v vsakdanjost
20

Pregled raziskav in teoretskih del v družbenih in humanističnih vedah po letu
1970 nam pove, da so teme, kot so vsakdanje življenje, vsakdanji svet in vsakdanje
prakse ljudi, postale vidne in ponekod prednostne teme družboslovnih ved. Lahko
govorimo kar o tektonskem premiku v družboslovju. V sociologiji je bil ta premik
posebej izrazit; od poudarjanja pomena različnih družbenih makrostruktur, kot
so politika, religija, delo, znanost, in procesov, kot so družbena stratifikacija, druž
bena mobilnost, k odkrivanju pomena mikrostruktur človeške dejavnosti v zadnjih
desetletjih, kot so odnosi, življenjski stili, identitete, zdravje, prehranske prakse.
Glavni razlogi za povečanje zanimanja za te teme so posledica:
•

•

•

spremembe načina dela, pojava novih tehnologij, spremembe trga dela in
znanja, ki so povzročili, da se kreativni elementi produkcije v tendenci po
mikajo v zasebnost in da se rahlja ostra delitev javnost/zasebnost, delovni/
prosti čas, delovno mesto/gospodinjstvo,
izčrpanje potencialov za velike družbene preobrate in zgodbe; izkazalo se je,
da so poskusi revolucionarnih družbenih preobratov zastali pred navidezno
nepojmljivo odpornostjo ljudi pred različnimi poskusi naglega in radikalne
ga prevrednotenja in prestrukturiranja vsakdanjega življenja,
pospešena modernizacija, ki goji refleksivne procese, v katerih tematizira
samo sebe (Giddens et al., 1994); posledica tega je naraščanje pomena tem,
kot so odnosi, intimnosti, zaupnosti, samoaktualizacija, ki so tipične teme
vsakdanjega življenja.

Vsi ti in še drugi družbeni in zgodovinski razlogi so spodbudili povečano zanima
nje za preučevanje vsakdanjosti, vsakdanjega sveta, vsakdanjega življenja, življenj
skega sveta, življenjskega poteka in druge vidike mikrostruktur človeškega življe
nja. Za vse te vidike in nanje vezane teoretske koncepte je značilno, da se nanašajo
na nekaj, kar je navidez neproblematično, samoumevno, preprosto in trivialno,
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tako rekoč nam vsem pred očmi. Vendar pa ob podrobnejšem kritičnem pregledu
postane problematično, nesamoumevno, netrivialno in sporočilno. Ugotovitev, da
je vsakdanje življenje postala tema, vrednega resnih družboslovnih in psiholoških
raziskav, pomeni, da je domnevno vsakdanje, trivialno postalo vredno vse pozorno
sti, resnega akademskega in političnega diskurza. Ali drugače: vsakdanje postane
nevsakdanje, samoumevno nejasno, trivialno pomembno, neproblematično pro
blematično.

{ Pojem vsakdanjega življenja v sodobni sociologiji in psihologiji za
jema tipične načine bivanja in ravnanja, mišljenja in doživljanja, ki jih zaznamujejo vsakda
nje rutine, navade in nedvomnosti. Vsakdanje življenje predstavlja tisto območje človeškega
življenja, ki se nam zdi neposredno dostopno našim posegom vanj. To je območje življenja,
ki ga dobro razumemo in se lahko znajdemo v njem, kjer potekajo naše utečene medoseb
ne komunikacije in tiste prakse, ki nam pomagajo obnavljati svoje moči, kjer vedno znova

21

“najdemo samega sebe” in se srečujemo s tistimi, ki so nam blizu oz. so za nas pomembni.

V psihologiji je usmeritev k vsakdanjemu življenju precej bolj običajna in pomen
ljiva kot v sociologiji. Zaradi svoje usmeritve k posamezniku in posameznici, je
psihologija tako rekoč zavezana vsakdanjemu svetu in življenju (Ule, 1993). Čeprav
tudi to ni samoumevno. V psihologiji sta struktura in delovanje človeka zajeta v
različne parcialne optike, kjer se vidik celote, subjekta, izgubi v množici detajlov.
Najbolj drastičen primer izgube subjekta v psihologiji predstavlja gotovo klasični
behaviorizem, kjer se je psihološka razlaga subjekta skrčila na prezentacijo razno
likih povezav med dražljaji in reakcijami poskusnih oseb. Tudi tu ni nobenega
vsakdanjega/socialnega sveta, le fizikalni svet. Novejše kognitivne variante behavi
orizma sicer omiljajo navedeni redukcionizem, a ga ne ukinjajo, tako da še vedno
ni veliko prostora za analizo vsakdanjega sveta in psihologijo vsakdanjosti.
Usmeritev k vsakdanjemu življenju v družbenih vedah pomeni torej spremembo
v določanju predmeta teh znanosti. S tem ko se izbere za glavni predmet razisko
vanja vsakdanji svet oz. življenjski svet, se želi doseči življenjsko bližino in kon
kretnost, ki sicer manjka v večini družboslovnih raziskav. Ta usmeritev pomeni
torej tudi neki znak kritike dosedanjih prevladujočih tokov v družboslovju, ki so
zanemarjali vsakdanji svet.
Ta premik v zanimanju nima le družbenih vzrokov, temveč tudi znanstveno meto
dološke vzroke in razloge. Pri uveljavljanju vsakdanjega življenja kot prednostnega
predmeta raziskovanja so na novo oživele tudi družboslovne teorije in discipline,
ki se že zaradi svoje osnovne naravnanosti ukvarjajo prav z vsakdanjim življenjem,
kot so fenomenološka teorija, etnometodologija, družbeno konstruktivistične teo
rije, družbenokritične teorije vsakdanjega sveta, diskurzne teorije.
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Primarnost vsakdanjega sveta je podlaga tudi za drugačne metodološke pristope.
Življenjski svet je dostopen skozi analizo doživljanja in razumevanje vsakdanjih
dogodkov, situacij, odnosov. To zahteva bolj subtilne pristope, zato se je ob aktu
alizaciji vsakdanjega življenja razvil tudi drugačen metodološki aparat, ki teme
lji predvsem na kvalitativnih in interpretativnih metodah (akcijsko raziskovanje,
raziskovanje z udeležbo, intervjuji, fokusne skupine, raziskovanje biografij, analiza
diskurzov itd.).

Konstitutivni elementi vsakdanjega življenja

22

Tako pojem vsakdanjega življenja kot pojem vsakdanjega sveta sta sorodna. Vsak
danje življenje označuje načine delovanja, diskurzivne in kognitivne prakse ljudi,
ki jih karakterizira občutek neposrednosti in gotovosti. Vsakdanji svet pa je življenj
sko območje, kjer se tovrstna delovanja in prakse odvijajo. Vsakdanji svet je nepo
sredno naravno in družbeno okolje, ki je relativno konstantno v določenem časov
nem obdobju. V tem svetu se prepoznavamo kot subjekti svojih dejavnosti.
V tem smislu je vsakdanje življenje za ljudi primarna realnost, na katero se vedno
nanašamo; je nujno ozadje, horizont vseh razumevanj in početij ljudi. Zato vanj
tudi ne moremo radikalno podvomiti. Vsakdanje življenje je v tem smislu osnova
za oblikovanje vseh drugih življenjskih dimenzij človeka oz. vseh drugih “svetov”,
ki so za nas smiselni in pomenljivi. Ima torej načelen, konstitutiven pomen za vse
druge oblike in vidike človeškega življenja in početja.
Vsakdanje življenje je sicer enovita celota, vendar jo tvori nekaj temeljnih kon
stitutivnih elementov, ki imajo epistemološki pomen. Različni teoretski pristopi
k vsakdanjemu življenju omenjajo predvsem tri temeljne konstitutivne elemnte
vsakdanjega življenja. To so: življenjski svet, vsakdanje znanje in življenjske oblike
(Schütz in Luckmann, 1973). Pojmi življenjskega sveta, vsakdanjega znanja in živ
ljenjskih oblik zajemajo temeljne oblike človeškega delovanja, mišljenja in govora.
Pojem življenjskega sveta je izvorno fenomenološki pojem in zajema doživljajsko
dimenzijo vsakdanjega sveta, kot se izraža skozi dejavnosti in interakcije, ki sesta
vljajo vsakdanje življenje posameznikov ali skupin. Za fenomenologe je življenjski
svet temelj vsake spoznavne in praktične dejavnosti ljudi. Vsi drugi “svetovi” so bolj
abstraktni in bolj posredni kot življenjski svet.
Pojem vsakdanjega znanja izhaja iz raziskav etnometodologije in socialnih kognicij
in zajema spontane oblike zaznav, prepričanj, razumevanj in znanja, ki nam omo
gočajo tekoče in zanesljivo delovanje v vsakdanjem življenju.
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Pojem življenjskih oblik izhaja iz hermenevtike, filozofije Ludwiga Wittgensteina
ter teorije diskurza in zajema temeljne oblike praktičnega delovanja, praktičnega
diskurza in komunikacije, ki potekajo večinoma spontano, po večini brez dvoma
in refleksije.
V sodobnih družbenih teorijah se pojmi življenjskega sveta, vsakdanjega znanja in
življenjske oblike tako prepletajo med seboj, da jih težko razlikujemo med seboj.
Gre bolj za različne aspekte gledanja na temeljne, konstitutivne dimenzije člove
škega življenja in družbenih praks kot za različne elemente vsakdanjega življenja.
Te aspekte bi lahko na kratko prikazali kot trikotniški odnos med glavnimi pou
darki in temami omenjenih konceptualizacij vsakdanjega življenja.
Slika 1: Prikaz odnosa med glavnimi temami konceptualizacij vsakdanjega življenja
23

Ni mogoče dati prednost le enemu od teh aspektov in druge reducirati nanj. Le ob
določeni poenostavitvi lahko vse tri aspekte skrčimo v razširjen teoretski koncept
življenjskega sveta. To sicer počno nekateri sodobni teoretiki vsakdanjega življenja,
npr. Peter Berger in Thomas Luckmann (1966/1988) ali Jürgen Habermas (1981).
Zato so to tri nujne konceptualizacije za razumevanje vsakdanjega življenja in se
medsebojno pogojujejo ter podpirajo. Oglejmo si podrobneje vsakega izmed teh
treh konstitutivnih elementov vsakdanjega življenja.

Koncept življenjskega sveta
Pojem življenjskega sveta izhaja iz fenomenologije in predstavlja celoto prepričanj,
privzetkov, občutkov, vrednotenj in kulturnih praks, ki konstituirajo oz. omogočajo
intersubjektivnost. Intersubjektivnost je tu razumljena kot delitev skupnega smisla
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zaznav in dejavnosti več ljudi v vsakdanjem svetu, posredno pa tudi v vseh drugih
človeških dejavnostih. Ni zgolj osebni koncept niti ni vsota kolektivnih predstav,
temveč je za vsakogar tudi primarna realnost, v kateri živi sam zase in skupaj z
drugimi.
Življenjski svet za fenomenologijo ni povsem isto kot vsakdanji svet. Življenjski svet
predstavlja neposredno doživljeni svet, dojet kot neprevpraševan obstoj naravnih in
družbenih pojavov. Vsakdanji svet pa zajema tisto območje socialne realnosti, kjer
poteka vsakdanje življenje, torej sklop tipičnih, običajnih načinov delovanja, doži
vljanja in mišljenja ljudi. Vsakdanji svet torej zajema večje “območje” človeškega
delovanja in doživljanja kot življenjski svet. Življenjski svet daje vsakdanjemu svetu
in vsakdanjemu življenju temeljni socialni pomen, primarno gotovost in stabilnost
in predvsem konstituira njegov socialni pomen in vrednost.
24

{ Utemeljitelji pojma življenjskega sveta so fenomenologi. Edmund
Husserl (1859–1938), nemški filozof, velja za očeta sodobne fenomenologije. Njegovi najbolj
znani deli sta Kartezijanske meditacije (1931/1975) in Kriza evropskih znanosti in transcendentalna fenomenologija (1936/2005). Alfred Schütz (1899–1959), avstrijski filozof in socialni
fenomenolog pa je Husserlovo delo približal sociologiji. V svojih delih je vzpostavil most
med fenomenološko in sociološko tradicijo. Njegovo temeljno delo je Fenomenologija (The
Phenomenology of the Social World, 1967). Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) je tretji po
memben predstavnik fenomenologije. Bil je francoski fenomenolog, prav tako pod močnim
Husserlovim vplivom. Njegovo temeljno področje dela je konstitucija pomena in človeškega
izkustva ter percepcije, objavljeno v knjigi Fenomenologija zaznave (1945/2006).

Edmund Husserl je razvil teorijo o transcendentalnem oblikovanju življenjskega
sveta. Osnova te konstitucije je transcendentalna zavest čistega jaza, očiščenega
vseh empiričnih domnev, jaza, ki zre na stvari okrog sebe in na lastno psihofizično
življenje zgolj kot na fenomene. Primarno realnost, ki se izoblikuje v jazu na osnovi
zbiranja fenomenov v vtis sveta in je podlaga vsega razumevanja sveta in subjekta
samega, imenuje Husserl življenjski svet. Po Husserlu je to podlaga za oblikovanje
vseh drugih, širših, bolj abstraktnih svetov (kulture, znanosti, religije, politike).
Naloga raziskovanja življenjskega sveta, v katerem se ureja neposredna danost in
pridobiva neki smisel, je najti tiste procese, ki strukturirajo naše vsakdanje znanje
in izkušnje. Pri tem se opiramo na dva principa: smisel in namenskost. Bistvo smisla
je, da ga v vsakdanjem življenju lahko opredelimo, da se nam vsakdanje življenje
vedno kaže kot nekaj jasnega, oprijemljivega, opremljenega z vsebino. Namenskost
pa pomeni, da je delovanje v vsakdanjem življenju vendarle usmerjeno (k predme
tom, osebam, ciljem), čeprav se zdi rutinsko, in da pri raziskovanju življenjskega
sveta poiščemo to namernost, ciljnost. Osnovna značilnost fenomenološke analize
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življenjskega sveta je povratek k stvarem oz. pojavom samim. Pri tem si ne smemo
misliti, da gre za kakšno naivno odslikavanje tega, kar nam je pri rokah ali pred
očmi. To, da nam je vsakdanje življenje tako blizu, obenem predstavlja tudi težav
nost njegovega raziskovanja. Zato je potrebna posebna umetnost razbiranja, ki nas
uči, da na nov način uzremo in premislimo to, kar je običajno.
Življenjski svet imamo za predmetni korelativ naravne drže človeka, ki mu je lastno
zaupanje v realnost tega, kar opaža in doživlja, dovolj. Naravna drža je drža člo
veka, ki je usmerjena neposredno k življenjskemu svetu. Življenjski svet pa se kaže
kot kontekst, horizont vsakdanjega dogajanja in vseh fenomenov v tem horizontu.
Življenjski svet ni nikoli scela tematiziran. On nam je preddan. Tematizirano
postane samo tisto, na kar smo zavestno usmerjeni. Naravno držo ne moremo
izključiti ali nadomestiti s kakšno drugo, ampak je podlaga vseh ostalih drž oz.
naravnanosti.

25

Po Husserlu se na podlagi naravnega odnosa do sveta izoblikujejo tako praktičen
odnos človeka do sveta kot tudi različne oblike teoretskega odnosa. Husserl zato
razlikuje življenjski svet v ožjem pomenu kot ozadje vseh tematizacij in posebne
svetove, ki pomenijo tematizacije posebnih območij življenjskega sveta (Husserl,
1931/1975). V analizi vsakdanjega življenja recimo razlikujemo človekov individu
alni življenjski svet in intersubjektiven, socialni življenjski svet. Oblikovanje inter
subjektivnosti se začne najprej kot konstituiranje zavesti, da sem oseba (empirični
jaz), in da so drugi prav take osebe kot jaz. Temu pa sledi nadaljnji korak konsti
tucije intersubjektivnosti, namreč konstitucija nam skupnega naravnega in social
nega sveta, kar oboje predstavlja življenjski svet. Pri tem moramo razlikovati med
“konstitucijo” in “konstrukcijo”. Konstitucija je način sestavljanja in urejanja smisla
(vsebine) predmetov v nove smiselne celote. Konstrukcija pa je proces in dejavnost
oblikovanja predmetov.

{ Življenjski svet je torej obenem naravni, socialni in kulturni svet, ki
mu vsebino dajejo intersubjektivno določeni in podeljeni pomeni. Raziskovanje vsakdanje
ga sveta je tudi razkrivanje teh pomenov ter njihovega intersubjektivnega konstituiranja.

Za Husserla (1931/1975) je življenjski svet podlaga za konstitucijo vseh drugih bolj
abstraktnih svetov (sveta znanosti, tehnike, umetnosti, pa tudi gospodarstva, poli
tike). Znanstveno spoznanje je na primer za Husserla konstrukcija, ki raste na
podlagi idealizacij in abstrakcij življenjskega sveta.
Življenjski svet je nekaj, o čemer preprosto ne dvomimo (je odtegnjen dvomu), in
ne toliko nekaj, o čemer smo prepričani. O vsem, o čemer smo prepričani, namreč
ne dvomimo. Obratno pa ni vedno res, saj se vsega, o čemer ne dvomimo, pogosto
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niti ne zavedamo. Pomislimo le na tok čutne zaznave, ki je z nami vsak hip, ko smo
budni. Le malo tega pa se zavedamo kot nečesa gotovega. Kljub temu po večini ne
dvomimo o svojih občutkih, doživljajih, čustvih. Življenjski svet je torej razumljen
kot neproblematična in predznanstvena predpostavka vseh pomenov in razume
vanja sveta. Predstavlja implicitno podlago vseh sicer eksplicitnih, namernih ali
“utrjenih” prepričanj, privzetkov in praks.

26

Husserlove ideje o življenjskem svetu je dalje zlasti razvil in jih osvobodil metafi
zičnih primesi čistega jaza Alfred Schütz. Bil je Husserlov učenec in se je ukvarjal
predvsem s fenomenom intersubjektivnosti. V ZDA, kamor se je umaknil pred
nacizmom, se je seznanil s teorijo simbolnega interakcionizma. Od tu je prevzel
tezo o oblikovanju osebnega in socialnega jaza skozi vživljanje v pomembnega dru
gega. Schütz za razliko od Husserla ne priznava nikakršen poosebljen čisti jaz.
Izhaja iz ideje o človeku kot izvorno družbenem bitju. Svojo teorijo življenjskega
sveta je podal v pomembni knjigi Smiselna zgradba socialnega sveta (Der sinnhafte
Aufbau der sozialen Welt: Eine Einführung in die Verstehende Soziologie, 1932), ki jo je
nato dopolnjeval v svojih nadaljnjih delih. Po Schützu je vsakdanji življenjski svet
tisto področje dejanjskosti, v katero se človek vedno znova in neizogibno vrača, v
katero lahko dejavno posega in jo spreminja s tem, ko v njej deluje s svojim telesom
in svojim sebstvom. Obenem pa predmeti, dogodki, delovanja drugih ljudi v tej
realnosti omejujejo njegovo svobodo delovanja.
Intersubjektivnost je za Schütza tisti socialno-kognitivni proces, ki razlikuje
življenjski svet od individualnega osebnega sveta človeka, pa tudi od višjih, abstrakt
nejših svetov, v katerih ljudje “živimo”. Je proces, v katerem si ljudje medsebojno
predstavljamo to, kar se nahaja v zavesti drugih oseb, in delujemo v skladu s temi
predstavami. Naše “naravno stališče” do drugih oseb, s katerimi smo v interakciji,
je, da jim kolikor se da zaupamo, da ne dvomimo o svojih predstavah o njih. Čim
se pojavijo dvomi in problematiziranje osnovnih intersubjektivnih domnev, to po
Schützu že ni več stvar življenjskega sveta, temveč prikličemo na pomoč druge
“svetove”, npr. naše splošno poznavanje ljudi, se sklicujemo na ekspertska znanja,
implicitne teorije osebnosti, splošna načela, pravila itd.
Poleg intersubjektivnega življenjskega sveta po Schützu obstajajo še posamezni
individualni življenjski svetovi, tj. edinstvene oblike odnosov in stališč, ki so lastne
posamezniku. Vendar po Schützu individualni življenjski svetovi sodijo v intersu
bjektivni življenjski svet, saj se lahko razvijejo le v soočenjih posameznika z dru
gimi osebami. Skupne poteze življenjskega sveta se nanašajo na tipizirana pra
vila ravnanja, ki dobijo vlogo vsakdanjih rutin. Te tipizacije in rutine so domneve
ljudi o naravi vsakdanjega sveta, ki omogočajo gladek potek socialnih interakcij.
Dokler so ljudje in situacije vsakdanjega sveta konsistentne in neproblematične,
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uporabljamo znane tipizacije in rutine. Kadar pa nastopijo nepričakovane situacije,
ljudje odstopijo od standardnih interpretacij življenjskega sveta in kreativno raz
vijajo nove tipizacije. Po Schützu so najpomembnejši “deli” socialnega sveta tako
imenovani “mi-odnosi” ali neposredno izkustvo drugih oseb ter “oni-odnosi”, ki se
nanašajo na abstraktne tipizacije ljudi in ne na konkretne ljudi.
Pojem življenjskega sveta sta dalje razvila tudi Peter Berger in Thomas Luckmann
v teoriji o družbeni konstrukciji realnosti (1966/1988). Izrazito družbenokritično
teorijo pa je predstavil Jürgen Habermas v svoji Teoriji komunikativnega delovanja
(1981). Bolj kot Husserl so poudarili družbeni in historični značaj življenjskega
sveta, tako da se je meja med življenjskim in vsakdanjim svetom vedno bolj zabri
sovala. Vedno pa ostaja razlika, da je življenjski svet načelna, konstitutivna osnova
vseh drugih človekovih svetov, vseh drugih socialnih pomenov in praks, torej tudi
vsakdanjega življenja. Vsakdanje življenje pa je tisto območje življenja, ki je še naj
bliže življenjskemu svetu. Življenjski svet je torej teoretična oz. filozofska katego
rija, ki utemeljuje družbeno bit človeka, medtem ko so vsi drugi svetovi neke vrste
“naknadne” konstrukcije na podlagi življenjskega sveta.

27

Koncept vsakdanjega znanja
Težavnost raziskovanja vsakdanjega življenja je ta, da nam je neizmerno blizu.
Zato je potrebna posebna umetnost razbiranja, ki nas uči, da se zavemo tega, kar je
tako običajno, in da prepoznamo procese, ki strukturirajo naše vsakdanje izkušnje
in življenje. Govorimo o vsakdanjem znanju/razumevanju kot temeljnem grad
niku vsakdanjega sveta. Pojem vsakdanjega znanja ni epistemološki pojem. Gre
bolj za celoto predpostavk, o katerih ljudje verjamejo, da predstavljajo znanje, in ne
za znanje v strogem epistemološkem pomenu.
Vsakdanje znanje je pojem, ki izhaja iz fenomenologije in sociologije znanja.
Sociologija znanja zasleduje različne konglomerate znanja in dejanskosti, ki so
lastne različnim družbenim skupinam, institucijam itd. Raziskuje tudi procese
utrjevanja ali razgrajevanja vsakdanjega znanja (Curtis in Petras, 1970). Zato je za
sociologijo znanja analiza družbene konstrukcije znanja ekvivalentna analizi druž
bene konstrukcije realnosti.
Najznačilnejša avtorja te smeri sta Peter Berger in Thomas Luckmann, ki sta razvila
svojo teorijo v knjigi Družbena konstrukcija realnosti (1966/1988). Pomembni pa so
še Talcott Parsons s teorijo socialne dejavnosti (1961) in Robert Merton, ki razvija
teorijo znanja v knjigi Družbena teorija in družbena struktura (1957). Pomembne
analize vsakdanjega znanja izhajajo iz raziskav socialne kognicije, npr. raziskave
socialnih reprezentacij, oblikovanja socialnih shem in pripisovanja (Augoustinos
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in Walker, 1995), in iz raziskav vsakdanje govorice, npr. diskurznih raziskav, in
raziskav vsakdanjih zgodb (Smith et al., 1995).

{ Peter Berger (1929–2017), v Avstriji rojeni ameriški sociolog, je po
stal znan prav po svojih delih iz sociologije znanja, podobno tudi Thomas Luckman (1927–
2016), ameriški sociolog slovenskih korenin. Oba sta najbolj znana kot so-avtorja knjige
Družbena konstrukcija realnosti (The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology
of Knowledge, 1966). Knjiga velja za enega najbolj vplivnih tekstov v sociologiji znanja in
temeljno delo s področja socialnega konstrukcionizma. Leta 1998 je svetovna sociološka
asociacija uvrstila knjigo med pet najbolj vplivnih knjig, napisanih na področju sociologije
v dvajsetem stoletju.

28

Vsakdanje znanje je celota tistih socialno deljenih kognicij, ki predstavlja “zadnjo
podlago” vsem drugim kognitivnim dejavnostim ljudi. Gre za vednost, o kateri
praviloma ne podvomimo in na katero se oslonimo, ko razmišljamo, sprašujemo,
odgovarjamo, se čudimo, ko živimo svoje vsakdanje življenje. Nanaša pa se na goto
vost o tem, da so vsakdanji pojavi dejanski (stvarni), da imajo določene lastnosti. Za
vsakdanje “gotovosti” pogosto ni jasnih zagotovil. Včasih so te predpostavke le navi
dezne in se to izkaže, ko se razmere močneje spremenijo in utečeni vzorci ravnanja
ter prepričanj ne zadoščajo več (Berger in Luckmann, 1966/1988). A kljub temu tu
govorimo o znanju, pač zato ker fenomen vsakdanjega znanja spremlja verjetje, da
imamo znanje. Je torej območje spontanega verjetja o znanju, ki se relativno redko
izkaže za napačno, zato nam vzbuja zaupanje.
Vsakdanje znanje ima različne stopnje gotovosti, od rahlega dajanja prednosti dolo
čenemu verovanju pred drugimi verovanji do dejanske nedvomnosti. Včasih smo
tudi spontano negotovi. Oziramo se naokoli po dodatnih informacijah ali zagotovi
lih. Vendar tudi to spraševanje vsebuje svojo mero trdnosti, o kateri ne dvomimo.
Vsaka družba ima svojske oblike vsakdanjega znanja oz. svojske “mere” gotovosti
in negotovosti. Ni družbe, ki bi bila brez takšnih mer. Seveda to, kar se zdi stvarno
kakemu avstralskemu domačinu v divjini, ne more biti nujno dejansko za prebi
valca zahodnih velemest in obratno.
Vsakdanje znanje ni isto kot laično, naivno znanje ljudi. Je znanje, pridobljeno
in preverjeno z izkušnjami in praksami vsakdanjega življenja. Po Schützu (1967)
gre za znanje in razumevanje, ki je praviloma “tiho”, to je neizrečeno, impli
citno prisotno. Ravno prisotnost tega vsakdanjega znanja daje spontan občutek
gotovosti vsakdanjemu življenju. Če se v temi sprašujemo na primer o tem, ali
je pred nami drevo ali skala, bomo z otipom preverili, kaj je tam. In običajno ne
dvomimo o tej vednosti. Pojma dejanskosti in znanja sta za vsakdanje znanje
povsem korelativna. Dejansko je za nas to, kar poznamo. Zato sta oba pojma
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zamenljiva med seboj, govor o vsakdanji dejanskosti je tudi govor o vsakdanjem
znanju in obratno.
Vsakdanje znanje je sredstvo za organizacijo vsakdanjih izkušenj oseb in socialnih
skupin in tudi sredstvo za socialno konstrukcijo realnosti in socialno kontrolo vsak
danjosti. To znanje predstavlja nevprašljiv okvir vseh smiselnih prevpraševanj in
raziskovanj. Obstaja sicer tudi “izpovedano” ali eksplicirano vsakdanje znanje, kot
so npr. nekatere osebne ali skupne izkušnje ljudi v enakih ali podobnih situacijah,
pa preproste posplošitve vsakdanjih izkušenj, kot je npr. posplošitev, da voda zavre,
če jo segrevamo dovolj časa, in zmrzne, če jo dovolj ohladimo. Le izjemoma, ko
nastopijo kake osebne ali družbene krize, nastane potreba, da ljudje tematiziramo
določene predpostavke kot morda problematične.
Včasih tudi kaka nova znanstvena spoznanja pretresejo celo najbolj temeljna pri
čakovanja in prepričanja ljudi. Tako je npr. kopernikanska revolucija pretresla do
tedaj nevprašljivo domnevo, da je Zemlja središče vesolja, okrog katerega krožijo
vsa druga nebesna telesa. Vendar ljudje nikoli popolnoma ne problematiziramo
celote vsakdanjega znanja, saj bi s tem spodrezali temelje svojemu življenju v
izkustvenem svetu. To, kar vemo ali razumemo o vsakdanjem življenju, je namreč
povezano z našim početjem, predvsem z našimi namerami in načrti glede vsak
danjega življenja. Takšno znanje je tudi bolj ali manj nestrukturirano, zbrano
spontano. Vsakdanje znanje je strukturirano s procesi selekcije in tipizacije. Ima le
nejasne meje glede na druge dele človeškega znanja in razumevanja sveta. Zato
vsakdanje znanje ni zaokroženo v kake smiselne celote, na primer v logično zgra
jene teorije.

29

Koncept življenjskih oblik
Podobno vlogo v sodobnih tematizacijah vsakdanjega življenja kot pojem življenj
skega sveta in vsakdanjega znanja ima tudi pojem življenjske oblike. Če pojem
življenjskega sveta tematizira intersubjektivnost, vsakdanje znanje vlogo znanja,
pa pojem življenjske oblike tematizira vlogo pravil, ki konstituirajo diskurze in
socialno delovanje.

{ Življenjske oblike so celote bazičnih in po večini implicitno veljav
nih oblik in pravil govora, diskurza, komuniciranja, ki so konstitutivna podlaga za druge,
višje, bolj eksplicitne, bolj organizirane oblike socialnega delovanja.

Izraz življenjske oblike sta prva uporabila filozof in pedagog Eduard Spranger (1882–
1963) in nemški filozof Oswald Spengler (1880–1936). Spranger govori o šestih
značajskih tipih, ki jim ustrezajo tudi določene življenjske oblike (teoretskem,
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ekonomskem, estetskem, socialnem, političnem in religioznem; Spranger, 1921).
Spengler pa uporabi izraz življenjske oblike za specifične kulturne oblike, ki so
obvladovale pomembne zgodovinske epohe (Spengler, 1918). Vendar je za teoretski
razvoj tega pojma najpomembnejši nemški filozof Ludwig Wittgenstein (1889–1951).
V svoji pozni filozofiji, v delu Filozofske raziskave in v svojih številnih beležkah, je
pojem življenjske oblike prevedel v filozofijo jezika (Wittgenstein, 1953/2014).

30

Po Wittgensteinu je vsako živo bitje utemeljeno v njemu primerni obliki življenja,
v kateri poteka njegovo življenje. Življenjska oblika ljudi je utemeljena v jeziku in
govoru. Jezik, komuniciranje, govor so osnovne vsakdanje prakse sporazumevanja,
upravljanja z življenjem in samoumevnega vsakdanjega nanašanja ljudi na pred
mete, druge ljudi in dogodke. Temeljne življenjske oblike človeka torej za Wittgen
steina niso čutne zaznave, občutki in čustva kot pri fenomenologih in empiristih,
temveč so jezikovno posredovane in artikulirane prakse. Te prakse so izven upra
vičenja (utemeljevanja) in dvomljenja, torej takšne, o katerih ne dvomimo in nam
jih ni niti treba upravičevati/utemeljevati. Moramo jih enostavno sprejeti kot dane
(Wittgenstein, 1953/2014: 247).
Ker je jezik osnovna sestavina življenjske oblike človeka, pomeni zamisliti si kak
jezik (naravni ali konstruiran, na primer jezik znanosti), zamisliti si kako življenj
sko obliko. Vse druge oblike prepričanj in znanja izhajajo iz te osnove. Ali kot pravi
Wittgenstein: “predstavljati si jezik, pomeni predstavljati si življenjsko obliko” (Witt
genstein, 1953/2014: 15). Življenjska oblika človeka je torej preplet jezikovnih in
nejezikovnih dejavnosti, ki podlegajo določenim pravilom. Ta pravila pa so dana
večinoma implicitno, namreč tako, da določajo socialni kontekst dejavnosti.
Obstaja osnovna in splošna človeška življenjska oblika, ki združuje temeljne člo
veške zmožnosti govora in kulturnega življenja na nekem področju. Vendar se ta
oblika dalje konkretizira v različnih, relativno zaokroženih, specifičnih življenj
skih oblikah (posebne oblike komuniciranja med partnerji, med otroki, žargoni,
slengi), ki dajejo značilno obliko praksam vsakdanjega življenja. Pojem življenjske
oblike je torej blizu pojmu vsakdanje kulture s poudarkom na vsakdanjosti, ne pa
morda popularnosti. Vsaka od kulturno specifičnih življenjskih oblik predstavlja
svoje standarde razumljivosti, racionalnosti, pomembnosti. Od tod izhaja kulturni
relativizem, ki ga blaži le upoštevanje določenih življenjskih in naravnih dejstev,
ki sodoločajo vse življenjske oblike ljudi (Gier, 1980). Življenjske oblike niso pre
prosto empirične danosti, ki jih pač priznamo kot družbena dejstva. So formalni
pogoji, vzorci v tkanju naših življenj, ki predstavljajo nujne pogoje in možnosti
smiselnega človeškega življenja.
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Že Wittgenstein je ugotavljal, da razumevanje tujega jezika ne zahteva samo
skladnosti v jeziku in mišljenju, temveč tudi v vzorcih presojanja in ravnanja
(Wittgenstein, 1953/2014: 67, 90–91, 98). Razumeti početje kakega človeka,
pomeni za Wittgensteina celoten preplet človeških dejavnosti, katerih del je to
početje. Celo pojmi, kot je “bolečina”, “občutek rdečega” itd. so nam razumljivi
šele na podlagi intersubjektivnih vedenjskim meril, ne zgolj iz lastne izkušnje.
Razumljivi so v določenem dogodkovnem kontekstu, v skladu z določeno zgo
dovino, zgodbo, ki povzema dogodke, v skladu s socialnim okoljem, v skladu z
določenimi “jezikovnimi igrami” ljudi, ki delijo isti jezik itd. Ti pojmi oz. besedni
izrazi se nanašajo na tiha ali izrecna pravila govora in ravnanja v prepletu našega
življenja. Kompleksnost tega tkanja nam razloži, zakaj tako težko ocenjujemo
druge ljudi, če ne upoštevamo vsega prepleta vsakdanjega življenja, na katerega
se nanaša vedenje drugega človeka. Včasih tega niti ne moremo upoštevati, ker
nam je nedostopno.

31

Pojem je nato v sociologiji uporabil zlasti Peter Winch v svoji klasični knjigi Ideja
družbenih ved (1985), in sicer prav pri tematizaciji vsakdanjega življenja (Winch,
1958). Winch razume življenjske oblike kot kulturno specifične prakse vsakdanjega
življenja. Predstavljajo predvsem posebne oblike “znanja kako”, torej spretnosti ali
zmožnosti, ne pa “znanja da”, tj. prepričanj, verovanj ali teorij. Prednostna oblika
teh človeških praks vsakdanjega življenja predstavlja znanje oziroma razumevanje
jezika. Izhajajoč iz Wittgensteinovega koncepta življenjskih oblik je Peter Winch
razvil predlog interpretativne metodologije (Winch, 1958). Po njegovem mnenju
mora sociologija uporabljati interpretativno metodologijo, usmerjeno v razumeva
nje pravil, ki so podlaga življenjskih oblik ljudi, ne pa empiristično metodologijo,
povzeto po zgledu naravoslovnih ved. Pojem življenjske oblike je pomembna pod
laga sodobnim diskurznim in narativnim pristopom k vsakdanjemu življenju.

Organizacija in struktura vsakdanjega življenja
Vsakdanje življenje je organizirano okrog nekaterih centralnih tem, struktur in
procesov, ki izhajajo iz značilnosti biografij oseb in iz konretne socialne realnosti,
razmerij s pomembnimi bližnjimi osebami, skupinami, odnosi. Ta organizacija
ostaja večinoma latentna, v ozadju razmeroma gladkega toka dogodkov vsakdanjega
življenja. Se pa izraža v živi sedanjosti doživljanja in delovanja ljudi, ki sodelujejo v
teh dogodkih in vsakdanjih situacijah. Poudarek na sedanjosti seveda upošteva tudi
biografsko preteklost osebe, kolikor je relevantna za sedanjost, in biografsko pri
hodnost, kolikor njena anticipacija deluje na sedanje vedenje in doživljanje ljudi.
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Vsakdanje življenje je koheziven svet, in to v dveh smislih:
•
vsakdanje življenje je povezana celota dogajanja in doživljanja vsakega po
sameznega človeka,
•
vsakdanje življenje je osebna in med-osebna (inter-subjektivna) celota real
nosti.
Čeprav je vsakdanje življenje vsakega posameznika ali posameznice specifično,
zaznamovano s subjektivno perspektivno osebe in njenega doživljanja sveta, pa
nosi v sebi intersubjektivne pomene stvari, dogodkov, situacij, ki povezujejo osebe
v omrežja in jim podeljujejo značaj “nam skupnega sveta”. Organizacija vsakda
njega življenja je utemeljena z nekaterimi temeljnimi postulati in aksiomi, kot so:
pragmatičnost, intersubjektivnost, nepresegljivost, nevprašljivost.
32

Pragmatičnost vsakdanjega življenja
Vsakdanje življenje je pragmatično urejen sistem dogodkov, situacij, dejanj in
subjektivnih odzivov ljudi nanje. Določajo ga meje možnega delovanja subjekta
in aktivnega poseganja vanj. Podobno velja za vsakdanji svet skupin, tudi ta je pra
gmatično urejena celota situacij in dogodkov ter možnosti poseganja vanje. Ljudje
(praviloma) nismo ujeti v svoje vsakdanje svetove, lahko jih širimo ali ožimo. Real
nost vsakdanjega življenja je tudi prostorsko in časovno organizirana. Za vsako
osebo, za vsak subjekt je vsakdanji svet organiziran okrog tukaj fizičnega telesa in
zdaj aktualnega doživljanja sveta. Oboje sta središči subjektove pozornosti do real
nosti vsakdanjega življenja. Vsakdanje življenje je omejeno s subjektovim potenci
alnim dosegom posegov vanj, z neposredno možnostjo spreminjanja tega sveta. To
je svet, v katerem oseba deluje.
Vsakdanje življenje se seveda ne zaključi v neposredni sedanjosti in tukajšnjosti vsak
danjega sveta. Sega tudi v prostorsko in časovno bolj oddaljene dele realnosti, čeprav
so ti deli realnosti za akterje že bolj abstraktni in oddaljeni od neposredne realnosti
tu in zdaj. Zato pozna vsakdanje življenje različne ravni realnosti, ni povsem uni
formno. Za Husserla kot utemeljitelja fenomenologije vsakdanjega življenja je prva
in primarna realnost vsakdanjega življenja telesna realnost (Husserl, 1931/1975).
Začne se s konstitucijo življenjskega sveta pri telesni realnosti in pri fizičnem okolju
subjekta. Ljudje doživljamo sami sebe kot “utelešena” zavestna bitja, kjer telesnost
karakterizira celotno eksistenco človeka, ne zgolj njegov telesni del.
Ta primat telesnosti v konstituciji življenjskega sveta je dalje razvil zlasti Maurice Merleau-Ponty z razlikovanjem med fiziološkim (čutnim) in fenomenološkim
(doživljenim) telesom (Merleau-Ponty, 1945/2006). Telo ni le predmet opazovanja
in manipuliranja, temveč je subjekt smiselnega delovanja in izražanja. “Telo je tisto,
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ki kaže in ki govori” (Merleau-Ponty, 1945/2006: 168). Telo naseljuje prostor in čas
in ni le predmet v prostoru in času. Svoje telo doživljam kot potencial ali odprto
zmožnost za početje tega ali onega, pri čemer moji telesni občutki in zaupanje v
telo niso posnetek fizioloških procesov v mojem telesu.
Vsakdanji svet označuje potencialnost, namreč možnost dejavnega spreminjanja.
Prav to ohranja njegovo pragmatičnost, pa tudi dinamičnost in nedeterminiranost.
Nekateri deli in vidiki vsakdanjega sveta so za ljudi začasno lahko odmaknjeni
(npr. bolezen, smrt), zanje se ne zanimamo. Vendar imamo strategije za ravnanje
z njimi (npr. grem k zdravniku, če zbolim).

Nevprašljivost vsakdanjega življenja
Fenomenološki sociologi, predvsem Alfred Schütz, so močno poudarjali prav to
potezo vsakdanjega življenja. Lahko bi bila celo sporna, če bi jo razumeli kot nekak
šno metafizično trditev o “ujetosti človeka v vsakdanji svet”. Gre preprosto za tezo, da
vsakdnje življenje sloni na neki zalogi relativno nevprašljivega vsakdanjega znanja.
To je implicitno znanje, kot neka varna, zanesljiva osnova pri vsaki razlagi vsakda
njih dogodkov in situacij. To je osnova za so-oblikovanje vsakdanjega življenja kot
pomenljivega. Alfred Schütz, Peter Berger in Thomas Luckman pravijo temu pro
cesu oblikovanja vsakdanjega življenja na osnovi vsakdanjega znanja – “družbena
konstrukcija realnosti”.
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Ljudje praviloma ne delamo nobene primerjave med realnostjo zunaj nas in nje
nim modelom, ki ga razvijamo v svojih glavah. Živimo v vsakdanjem svetu, kot se
nam kaže. To je za nas svet, ki ga spontano sprejemamo brez posebne refleksije o
njem. Vedno ga že živimo in razumemo (razlagamo, dojemamo, osmišljamo) pred
vsako eksplicitno refleksijo. Šele kaki izredni primeri neskladnosti med dejanji,
namerami in realizacijo dejanj ali med lastnimi zamislimi in reakcijami zunanjega
sveta nas privedejo k razmišljanju, da morda naš model sveta le ni povsem ustre
zen in da ga je morebiti treba prilagoditi razmeram. A tudi tedaj ostaja velik del
vsakdanjega življenja neproblematiziran.
Vsakdanji svet je preprosto svet, o katerem ne dvomimo. Če pride do razlomov v
tem svetu, potem je ogroženo ne samo naše vsakdanje življenje, ampak tudi temelj
našega obstoja. Na zgolj kognitivnem nivoju je sicer mogoče do konca problema
tizirati vsakdanje svet. Toda na eksistencialnem nivoju tako radikalen dvom ni
mogoč. To potrjuje našo že večkrat izrečeno misel, da človekovi modeli sveta niso
preprosto le notranje kognitivne sheme v možganih. Ti modeli oblikujejo podobo
sveta, v kateri človek živi. Človek vse svoje obnašanje v svetu, vse svoje verbalne in
neverbalne komunikacije organizira tako, da so v skladu s tem modelom. Ker pa
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je človekova dejavnost obenem subjektivna in objektivna, je tudi model realnosti,
po katerem organizira in razlaga svojo dejavnost, subjektivna in objektivna struk
tura. Objektivno strukturo tega modela predstavljajo v prvi vrsti socialno sprejeti in
socialno podeljeni pomeni verbalnih in neverbalnih gest, ki so vkodirani v te geste
oziroma izmenjavo informacij med ljudmi.
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Res pa je, da imamo ljudje v vsakdanjem življenju spontano, naivno in nekritično
zaupanje do vsakdanjega sveta. Vsakdanji svet je realnost par exellence pa tudi
paradigma za pojem realnosti sploh. Temu naivnemu odnosu pravijo fenomeno
logi naravna drža človeka do sveta. Naravna drža do sveta ima vedno za objekt neki
svet, ki je nevprašljiv, in sam po sebi razumljiv. Prav zato se nam zdijo drugi sve
tovi, na primer svetovi znanosti, umetnosti, politike, ekonomije, bolj abstraktni.
V teh svetovih ne znamo dejstev gladko spojiti z realnostjo, kot to lahko storimo v
vsakdanjem svetu.
V vsakdanji svet spadajo tudi vse subjektivne realnosti: doživljanje, čutenje, razu
mevanje, mišljenje. Zato nevprašljiv odnos do vsakdanjega sveta pomeni tudi
nevprašljiv in zaupljiv odnos do samega sebe, samoprepoznavanja in samopre
zentnosti. Podobno kot obstajajo manj vsakdanji in razumljivi drugi naravni in
socialni svetovi, obstajajo tudi manj ali povsem nevsakdanji svetovi lastne duševne
realnosti, tudi delno ali povsem nerazumljive samo-podobe. Manj radikalna spre
memba duševnega doživljanja pomenijo sanje, fantazije, domišljije, radikalno
izgubo utečene vsakdanje samopodobe pa pomenijo vdori duševnih motenj in
bolezni. Tudi zato se nanje veže toliko strahov, odporov, predsodkov. Po Haber
masu izvira nevprašljivost vsakdanjega sveta tudi iz gotovosti, ki jo dajejo subjektu
izkušnje solidarnosti z drugimi in zaupanje v lastno znanje (Habermas, 1981). Če
torej ljudem manjkajo te izkušnje gotovosti, lahko pričakujemo pri njih prevlado
vanje temeljne negotovosti, dvoma o svetu in o samem sebi. O tem pričajo številne
osebne, pa tudi socialne patologije, o čemer je pisal že Emile Durkheim v svojih
študijah samomorilnosti (Durkheim, 1897/1951).

Intersubjektivnost vsakdanjega življenja
Skozi socialne interakcije in medosebne odnose postaja naš notranji svet inter
-subjektivna realnost. Preko pogovora naš notranji svet dobi širše razpoznavne smi
sle in pomene, postane del skupnega vsakdanjega življenja. Intersubjektivna real
nost pa postaja ponotranjena, npr. v strukturi navad in dispozicij ljudi za smiselno
delovanje v vsakdanjem svetu. Ti smisli in pomeni se kažejo, izražajo v gestah,
govoru in početju oseb, ki jih lahko prepoznajo drugi ljudje. Tako notranji svet ni
več moj ali tvoj, ampak postane naš. Tudi drugi ljudje lahko pridobijo spoznanja
o mojih notranjih doživljanjih in obratno. Pravzaprav gre za še tesnejšo povezavo
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med notranjimi svetovi ljudi in skupnim vsakdanjim svetom, v katerem živimo
kot subjekti v svojih fizičnih telesih. Povezujejo nas dobro uvežbane rutinizirane
prakse, predvsem prakse ravnanja po raznih pravilih.
Kot je ugotavljal Wittgenstein, te prakse nikoli niso izolirano dejanje posamez
nika ali posameznice, storjeno le enkrat v življenju, temveč pomenijo neko utrjeno
rabo, institucijo, obvladanje neke tehnike (Wittgenstein, 1953/2014). Govorjenje o
“notranjih”, “duševnih” stanjih in procesih, ki potekajo v nekakšni notranji zaseb
nosti posameznika po Wittgensteinu ni na mestu: “‘Notranji proces’ potrebuje zunanje kriterije. Pričakovanje je vsajeno v situacijo, iz katere izhaja. Pričakovanje eksplozije
lahko denimo izhaja iz situacije, v kateri je eksplozijo mogoče pričakovati.” (Wittgen
stein, 1953/2014: 166)
Za intersubjektivnost sveta potrebujemo stalen dialog z ljudmi, s katerimi si
delimo naš vsakdanji svet. Povezanost med različnimi interpretacijami pomena
stvari, dogodkov in situacij, skupna delitev občutkov nas povezuje z drugimi v
mrežo socialnih povezav, ki presegajo omejenost posameznikovega doživljanja in
razumevanja družbene realnosti. Celo moje zelo osebno občutje bolečine postane
pomenljivo šele tedaj, če ga lahko podelim z drugimi ljudmi, ki so sposobni in pri
pravljeni razumeti mojo bolečino.
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Znotraj vsakodnevne intersubjektivnosti se oblikujejo nujne menjave perspektiv:
moja, tvoja, njegova, naša, vaša, njihova. Ta perspektivičnost zajema zaznavo in
tolmačenje sveta: Kaj jaz mislim/vem, kaj ti misliš/veš, kaj jaz mislim/vem, da ti
misliš/veš … Pobudnik dejanj sem lahko jaz sama ali sem k dejanjem nagovorjena
od druge osebe. Vsekakor daje perspektiva prve osebe določen privilegiran polo
žaj v tolmačenju sveta glede na perspektive druge oz. tretje osebe. Vendar lahko
obstaja le v tihem soglasju z množico “drugih” in “tretjih” perspektiv, ki se izra
žajo v intersubjektivnih praksah so-delovanja, o katerih govori na primer Gergen
(2009). Res pa je, da le perspektiva prve osebe daje doživljajski vpogled v subjektivni
svet akterja. Druge pa dajejo le izpeljan pogled, dosežen skozi vživljanje in “posta
vljanja na stališče drugega” (Mead, 1934/1997).
Ne delujemo le v vsakdanjem svetu, delujemo pa tudi nanj. Pri tem tudi spremi
njamo, ne le obvladujemo danosti vsakdanjega sveta. Kot poudarjajo fenomenologi,
pa tudi Habermas, moramo tudi intersubjektivnost vsakdanjega sveta razumeti
“radikalno”, namreč tako, da o njem ne moremo podvomiti. Intersubjektivnost je
pred vsakim možnim dvomom, lahko kvečjemu razpade. Temu radikalnemu sta
lišču bi marskido nasprotoval, predvsem socialni konstruktivisti in teoretiki social
nih reprezentacij, ki zagovarjajo delne prelome in postopne prehode iz določene
oblike vsakdanjega sveta v drugo, lahko močno spremenjeno obliko.
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