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Oddajemy do r¹k Czytelnika czternasty numer Societas/Communitas
powiêcony socjologii emocji. Trudno dzi przewidzieæ, czy nazwa ta utrzyma siê w przysz³oci jako wydzielaj¹ca stosunkowo now¹ subdyscyplinê socjologiczn¹, przedmiot akademicki, odrêbne sekcje w krajowych i miêdzynarodowych socjologicznych towarzystwach naukowych, a tym bardziej jako
nowy paradygmat naukowy. Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieæ m.in.
w Dyskusji redakcyjnej. Socjologia emocji jako podejcie badawcze powoli
staje siê jednak faktem. W 2007 r. w czasie Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Zielonej Górze po raz pierwszy pracowa³a grupa tematyczna
powiêcona socjologii emocji, podobnie by³o w 2010 r. w Krakowie. W 2011 r.
wydano (na Uniwersytecie l¹skim w Opolu) pierwszy polski podrêcznik
akademicki. Na rynku wydawniczym pojawi³y siê t³umaczenia prac anglojêzycznych oraz prace zbiorowe polskich autorów.
Nauka, w tym socjologia, nie kszta³tuje siê w sposób linearny, tematy
i podejcia teoretyczne s¹ rozwijane, póniej zarzucane, czasem zapominane,
a jeszcze póniej socjologowie ponownie do pewnych w¹tków wracaj¹, rozwijaj¹ je, odkrywaj¹ na nowo. Problematyka socjologii emocji nie jest wiêc
tu w jakim szczególnym po³o¿eniu. Specyfika, jeli by jej szukaæ, polega³aby
na tym, ¿e sfera emocji, w odró¿nieniu od zachowañ i sfery kognitywnej
(ró¿ne aspekty postaw i pogl¹dów, badanych w socjologii g³ównie poprzez
ankiety i wywiady) jest mniej dyskursywna, mniej poddaje siê te¿ obserwacji
i opisaniu klasycznymi narzêdziami socjologii. Nic zatem dziwnego, ¿e to
g³ównie psychologowie eksperymentalni w ostatnim pó³wieczu zajmowali
siê w naukach spo³ecznych sfer¹ afektów. Socjologowie, jeli podejmowali
temat emocji, to albo jako temat poboczny, albo w ujêciu teoretycznym. Mamy
tu, jako polska socjologia, znakomitego, wiatowego prekursora takiego teoretycznego podejcia  Leona Petra¿yckiego (którego najwa¿niejsze prace na
ten temat powsta³y na pocz¹tku XX w.).
Socjologia emocji nie musi byæ traktowana jako podejcie opozycyjne do
dominuj¹cych w socjologii teorii racjonalnego wyboru, teorii interesów, teorii funkcjonalnych, teorii wymiany czy teleologicznie zorientowanych teorii
wartoci. Dzia³ania ludzkie, indywidualne i zbiorowe, nie s¹ w swoich motywacjach i przebiegach homogeniczne. Czasami s¹ przewidywalne  i na podstawie istniej¹cych teorii socjologicznych ³atwe do przewidzenia i wyjanienia  czasami jednak zaskakuj¹ obserwatorów (i samych aktorów spo³ecznych)
swoj¹ irracjonalnoci¹ lub gwa³townoci¹, uporczywym trwaniem lub bra9
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kiem dzia³añ, które  teoretycznie  powinny siê pojawiæ. I wówczas socjologia emocji mo¿e siê stawaæ wyjanieniem nie tylko komplementarnym, ale
wrêcz najbardziej adekwatnym do opisu konkretnej sytuacji. Niezale¿nie jednak od tej klasy zachowañ nieprzewidywalnych, socjologia emocji nak³ada na istniej¹ce wyjanienia zachowañ typowych dodatkow¹ interpretacjê
 pozwala dostrzec ten ich aspekt, który wi¹¿e siê ze sfer¹ afektów, niedostrzegan¹ w teoriach ugruntowanych kognitywnie.
Odkryciem socjologii emocji by³o, ¿e s¹ one (choæ nie wszystkie) ze swej
natury s p o ³ e c z n e. Oznacza to, ¿e bodce, które je wywo³uj¹, maj¹
charakter spo³eczno-symboliczny, ¿e powstawanie emocji zawsze poprzedzane
jest interpretacj¹ ich z n a c z e ñ, a zatem wymaga to uwzglêdnienia z³o¿onego kontekstu kulturowego i spo³ecznego. Same emocje, choæ trudno dostêpne badaniu socjologicznemu (obiecuj¹ce s¹ tu prace inspirowane fenomenologi¹), w swych przebiegach interakcyjnych równie¿ nacechowane s¹
kulturowo i spo³ecznie. Tak jak w³adza, pieni¹dze, status spo³eczny, kompetencje kulturowe i jêzykowe itd. podlegaj¹ strukturalnej dystrybucji i nie s¹ one
rozdzielone w spo³eczeñstwie po równo. Emocje maj¹ równie¿ swoje uwarunkowania strukturalne, podlegaj¹ uczeniu, spo³ecznemu dziedziczeniu, ró¿nicowaniu na p³eæ, wiek, wykszta³cenie, klasy, warstwy, uczestnictwo w podkulturach i ró¿nych wariantach kultur alternatywnych itd. Oczywicie to, czego
dowiadczamy poprzez serce, ma, koniec koñców, charakter indywidualny i niepowtarzalny, ale w ujêciu socjologicznym znajduje swoj¹ interpretacjê w jêzyku tego, co nominalne i dyskursywne.
Wreszcie, spo³eczny charakter ma ekspresja naszych (niepowtarzalnych)
emocji. To kultura i normy spo³eczne sprawiaj¹, ¿e emocje s¹ t³umione lub
wykonujemy pracê wewnêtrzn¹, by je w sobie wzbudziæ. Zgodnie z rol¹ spo³eczn¹, normami obyczajowymi i oczekiwaniami spo³ecznymi, ekspresje
emocji, które ujawniamy, rzadko kiedy s¹ tak spontaniczne, by nie mo¿na
by³o mówiæ, ¿e s¹ one kulturowo prefigurowane. Spontanicznoæ naszych
emocji jest przewa¿nie kulturow¹ form¹ tego, co w procesie socjalizacji skutecznie zosta³o nam wdrukowane i przez nas wielokrotnie wyæwiczone. Czasami si³a prze¿ywanych emocji rozsadza gorset tych spo³ecznych nakazów,
zakazów i oczekiwañ, ale nawet w takich sytuacjach wyjcia z roli, wybór
konkretnej formy ekspresji (np. opluæ czy zwyzywaæ) zale¿y od antropologicznego i instytucjonalnego kontekstu i socjalizacyjnego treningu.
Dziêki pracom socjologów emocji wiemy te¿, i¿ socjologiczne pojêcie
kontroli spo³ecznej, które dotychczas odnosilimy do opisu sfery zachowañ
i sfery normatywno-aksjologicznej ¿ycia spo³ecznego, kszta³towania gustów,
smaku i kompetencji kulturowej, jak najbardziej daje siê aplikowaæ równie¿
do opisu wiata naszej emocjonalnoci. Innymi s³owy, spo³eczeñstwo i kultu10
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ra maj¹ wp³yw nie tylko na to, co robimy i co mylimy, ale równie¿  do
pewnego stopnia  na to, co jako aktorzy ¿ycia spo³ecznego prze¿ywamy
i odczuwamy.
Artyku³y zaprezentowane w tym tomie powiêcone s¹ w³anie opisowi
i analizie tego, co ma wymiar afektywny. Sztuka, muzyka, film, sport, Internet, ruchy spo³eczne i rewolucje, praca zawodowa, studiowanie, ¿ycie rodzinne  we wszystkich tych obszarach mo¿na znaleæ silne komponenty
afektywne, które Autorzy artyku³ów poddali szczegó³owej analizie. Dziêki
temu Czytelnik bêdzie móg³ zaznajomiæ siê nie tylko z opisem tych zjawisk,
ale równie¿ przeledziæ, jakie kwestie metodologiczne socjologowie emocji
napotykaj¹ w ich badaniu, z jakich schematów teoretycznych korzystaj¹ (lub
wypracowuj¹ w³asne), by móc je wyjaniæ.
Rozwój teorii z zakresu socjologii emocji powoli osi¹ga stan nasycenia.
Teraz socjologia potrzebuje impulsu empirycznego, badañ, które potwierdzi³yby, ¿e mamy do czynienia z nowym i oryginalnym podejciem teoretycznym. Mam nadziejê, ¿e artyku³y zebrane w tym tomie s¹ udanym przyk³adem zbiorowego podjêcia siê takiego zadania.
Wojciech Pawlik
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