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Kultura emocji
    WSTĘP    

Emocje są wpisane w  każdy przejaw ludzkiego doświadczenia, przenikają do 
naszej codzienności. Badacze – w większości przypadków – są zgodni co do ich 

społecznej natury, podkreślając społeczną konstrukcję emocji. Emocje i przeżycia 
w wielu przypadkach stają się podstawowym medium w kontakcie z rzeczywis-
tością zewnętrzną oraz ważnym narzędziem poznania. W ten sposób poznanie 
kognitywne jest „zapośredniczane” przez emocje. Stanowią one dominujące spo-
iwo relacji międzyludzkich, determinując aktywny udział w strukturach społecz-
nych i kulturowych. Stają się również tym, co ludzi od siebie odgradza, separuje, 
a bywa, że niszczy tradycję i dewastuje kulturę. Główny trop poznawczy w tej per-
spektywie sprowadza się do konstatacji, iż socjalizacja kulturowa i partycypacja 
w strukturach społecznych defi niują, ale i dookreślają to, co i jak ludzie odczuwa-
ją. Ów emocjonalny imperatyw staje się bezpośrednią przyczyną doświadczania 
dysonansu pomiędzy tym, co odczuwane, a tym, co narzucane przez precyzyjnie 
zdefi niowane reguły odczuwania i wyrażania emocji. 

Dyskurs naukowy zogniskowany wokół emocji1 zwykle traktował je jako dys-
pozycje opozycyjne wobec rozumu, podkreślając, że w  pewnym sensie wyewo-
luowaliśmy od nieokiełznanej emocjonalności do represywnej racjonalności. 
Catherine A. Lutz słusznie wskazuje, że to błędne myślenie obecne jest również 
w pracach naukowych, które powielają i podtrzymują potoczne dychotomie: ro-
zum – emocje, umysł – ciało, kultura – natura czy męskość – kobiecość2. Większość 
koncepcji dotyczących emocji bardzo czytelnie łączy się z  takimi kategoriami, 
jak: natura, nieracjonalność, subiektywność, kobiecość i  chaos, przeciwstawia-
nych obiektywności, racjonalności, uporządkowaniu i męskości3. 

1 Oprócz pojęcia emocji w dyskursie funkcjonują takie terminy jak: „uczucia”, „afekty”, „namiętności”, „odczucia”, 
„sentymenty” czy „doznania”. Choć wielu autorów uznaje je za kategorie synonimiczne, to trudno się z tym zgodzić, 
gdyż obrazują one inne wymiary zjawisk psychicznych. Na przykład afekty rozumiane są zwykle jako chwilowe 
stany emocjonalne, ale także formy silnego wzburzenia emocjonalnego. Z kolei sentymenty zwykle łączy się z wra-
żeniami, czasem traktując je jako synonim nostalgii, a namiętności – z seksualnością lub względnie trwałymi dyspo-
zycjami przeżywania. 

2 C.A. Lutz, Emocje, rozum i wyobcowanie. Emocje jako kategoria kulturowa, tłum. J. Straczuk, [w:] M. Rajtar, J. Stra-
czuk, Emocje w kulturze, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, 
s. 38–44. 

3 M. Rajtar, J. Straczuk, Wprowadzenie, [w:] tychże, Emocje…, dz. cyt., s. 10.
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Tę upraszczającą, ale przede wszystkim błędną dychotomię demaskuje Anto-
nio Damasio4. Portugalski neurolog dowodzi, że w sytuacji, gdy płat przedczoło-
wy jest odłączony od podkorowych ośrodków emocji w mózgu, jednostki albo nie 
potrafi ą podjąć niemal żadnych decyzji, albo – jeśli je podejmują – są one nielo-
giczne i niezrozumiałe. Choć wydaje się to niedorzeczne, podejmowanie decyzji 
i ludzka racjonalność są mocno sprzężone z emocjami. Współcześnie uznaje się, że 
emocje i rozum raczej uzupełniają się, niż działają wobec siebie antagonistycznie. 
Niektórzy badacze wskazują, że właśnie przesadna, chłodna racjonalność może 
prowadzić do irracjonalnych zachowań5. Wśród akademików badających wpływ 
emocji na procesy kognitywne nie ma zgody. Jedni twierdzą, że emocje są nieza-
leżne od poznania i pojawiają się przed procesami poznawczymi, inni są zdania, 
że procesy poznawcze są pierwotne względem emocji. Niezależnie od przyjętej 
perspektywy uznać należy, że emocje w istotny sposób wpływają na procesy po-
znawcze, ale zarazem procesy kognitywne determinują emocje. 

Mimo że trudno mówić o  jednomyślności w kwestii emocji, obecnie najbar-
dziej popularne jest stanowisko łączące ich proweniencję biologiczną i kulturo-
wą. Należy przy tym zauważyć, iż różne kultury w odmienny sposób kategory-
zują doświadczenia emocjonalne. Naukowcy zajmujący się problematyką emocji 
niejednokrotnie odwołują się do inspirujących poznawczo badań Paula Ekmana6, 
które wskazywały na istnienie uniwersalnych i  wrodzonych emocji; obecnie 
koncepcja ta jest często poddawana krytyce. Anna Wierzbicka uznaje, że każda 
kultura wytwarza inne strategie uzewnętrzniania uczuć i metody radzenia sobie 
z nimi7. Badaczka ta przekonuje, że możemy mówić o pewnych formach skryp-
tów afektywnych, które regulują nasze emocje i są podzielane w danej społecz-
ności. Podobnego zdania jest Nancy Scheper-Hughes, która uważa, że emocje są 
dyskursem, są konstruowane i wytwarzane w języku, a więc nie można ich rozu-
mieć, abstrahując od wytwarzających je kultur: „bez naszej kultury po prostu nie 
wiedzielibyśmy, co czuć”8.

Kulturowe pochodzenie emocji opisuje również Eva Illouz: „Emocje wcale nie 
są presocjalne i prekulturowe, lecz są sprasowanymi razem znaczeniami kulturo-
wymi i stosunkami społecznymi, a ta kompresja nadaje im zdolność wzbudzania 
działań”9. Izraelska badaczka słusznie przekonuje, że choć emocje niewątpliwie 
są bytami psychicznymi, to w równym stopniu uwidacznia się ich pochodzenie 
kulturowe i  społeczne. Wysoki stopień zakorzenienia emocji w  sferze kultury 

4 A. Damasio, Błąd Kartezjusza: emocje, rozum i  ludzki mózg, tłum. M. Karpiński, Wydawnictwo „Rebis”, Poznań 
1999. 

5 A. Dąbrowski, Wpływ emocji na poznawanie, „Przegląd Filozofi czny – Nowa Seria” 3/2012, s. 322.

6 Paul Ekman wskazywał na sześć wspólnych wszystkim ludziom emocji: złość, wstręt, strach, radość, smutek 
i zdziwienie, zob. D. Matsumoto, L. Juang, Psychologia międzykulturowa, tłum. A. Nowak, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2007.

7 A. Wierzbicka, Emocje. Język i „skrypty kulturowe”, [w:] tejże, Język – umysł – kultura, Wydawnictwo  Naukowe PWN, 
Warszawa 1999. 

8 N. Scheper-Hughes, Matka Boska Bolesna. Polityczna ekonomia emocji, tłum. J. Straczuk, [w:] M. Rajtar, J. Straczuk, 
Emocje…, dz. cyt., s. 432.

9 E. Illouz, Uczucia w dobie kapitalizmu, tłum. Z. Simbierowicz, Ofi cyna Naukowa, Warszawa 2009, s. 8. 
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sprawia, że stają się one głęboko zinternalizowanymi i właściwie bezrefleksyjny-
mi wymiarami działania jednostek. 

W ponowoczesnym świecie coraz częściej zaobserwować można proces para-
doksalny w swej istocie, a mianowicie – racjonalizację emocji. Ich przeżywanie, 
ale i  eksponowanie podlegają licznym procesom racjonalizacji i  standaryzacji. 
Kategorie zaczerpnięte z pola ekonomicznego, takie jak użyteczność czy efektyw-
ność, zostają przetransponowane na inne sfery życia, decydując o wartości oraz 
ocenie podejmowanych przez nas wyborów10. Eva Illouz wprowadza pojęcie onto-
logii emocji, które sprowadza się do przekonania, że emocje można oddzielać od 
podmiotu w celu ich wyjaśniania i kontrolowania11. Dzięki temu da się je ze sobą 
porównywać, zestawiać i analizować pod kątem „obiektywnych” korzyści. Spro-
wadzając emocje do zewnętrznych wobec jednostki obiektów, można je obserwo-
wać i oceniać. A zdrowie emocjonalne, o którym pisze Illouz, staje się towarem, 
który może być produkowany i przetwarzany. Badaczka ta zwraca uwagę na waż-
ny fakt, że choć coraz łatwiej przychodzi nam kwantyfi kowanie i klasyfi kowanie 
emocji, to jednocześnie coraz częściej sprawiają nam trudność ich spontaniczna 
ekspresja i rozumienie. Jak twierdził znakomity fi lozof i historyk nauk Thomas 
Kuhn, nauka z niechęcią traktuje gwałtowne zmiany w obrębie zakorzenionych 
teorii czy metodologii. Kontestują one bowiem zaakceptowane strategie postrze-
gania i porządkowania świata. Nierzadko jednak utrwalone sposoby tłumaczenia 
świata tracą swoją moc eksplanacyjną, domagając się świeżości, wprowadzenia 
czegoś nowego, twórczego fermentu, który pozwoli inaczej spojrzeć na obserwo-
wane i wyjaśniane przez uczonych fenomeny. Uznaję, iż taki nowy zwrot doty-
czy właśnie emocji, które stały się ważnym kluczem do rozumienia i wyjaśnia-
nia kondycji współczesnego człowieka, pozwalając w sposób uprawniony mówić 
o zwrocie emocjonalnym w nauce.

10 Por. J. Allen, Symbolic economies: the ‘culturalization’ of economic knowledge, [w:] Cultural Economy. Cultural Analysis 
and Commercial Life, pod red. P. Du Gaya, M. Pyrke’a, Sage Publications, London – New Delphi 2002. 

11 E. Illouz, Uczucia…, dz. cyt., s. 55. 


