Krzysztof T. Konecki
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Instytut Socjologii UŁ
www.qualitativesociologyreview.org

Referat wygłoszony na konferencji “Emocje w życiu
codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i
organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania
emocjami”, UŁ - Łódź, 15-17 czerwca 2011.

Krzysztof T. Konecki

1



Professor Emeritus, Department of Sociology,
UC Santa Barbara

Krzysztof T. Konecki

2



„W abstrakcyjnej odcieleśnionej ,
zdeterytorializowanej, wirtualnej,
skomplikowanej, technologicznej,
elektronicznej, postideologicznej i
postpolitycznej cywilizacji Zachodu nie ma
już gdzie posmakować teorii aż do krwi – i
zawstydzić się jak ludzie.”
Vaclav Bielohradsky
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W referacie zostaną przedstawione
podstawowe pojęcia socjologii emocji wg
Thomasa Scheffa: koncepcja pułapek
uczuciowych, wewnętrznego i zewnętrznego
poszukiwania, dwóch rodzajów wstydu
(nieskrywany wstyd niewyodrębiony oraz
wstyd pomijany), główny zarys teorii
socjologii emocji – diagram struktury wstydu.
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Omówione zostaną także inspiracje teoretyczne z
których korzysta Thomas Scheff:
socjologia Charlesa Cooleya i jego koncepcja
podstawowych uczuć społecznych, dumy i
wstydu, jako elementów pierwotnie
socjalizujących jednostkę oraz jako elementów
pojęcia jaźni odzwierciedlonej;
teoria psychoanalityczna Helen Lewis, w której
koncepcja stłumienia i odczytywania
niewypowiedzianych treści z gestów ma
znaczenie dla interpretacji ludzkich zachowań.
Krzysztof T. Konecki
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W referacie zostaną także przedstawione
różnice w podejściu T. Scheffa do emocji i
podejściu E. Durkheima, analizy
konwersacyjnej oraz w socjologii E.
Goffmana.
Przedstawione zostaną także zastosowania
teorii T. Scheffa
Autor referatu spróbuje objaśnić rolę emocji
(duma/wstyd) w zachowaniach politycznych.
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Społeczne więzi utrzymują społeczeństwo w
całości. Dotyczy to ciągłego „balansu” pomiędzy
bliskością i dystansem, co nazywamy się
wyodrębnieniem, różnicowaniem (differentiation).
Jednostka może być w pełni
“zamknięta” (patologiczne więzi sekt, rodziny;
samobójstwa altruistyczne wg Durkheima)
Jednostka może też być lub wyizolowana
(isolated; egoistyczne samobójstwa).
Durkheim nie analizuje jednak treści więzi
(czarna skrzynka).
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System komunikacyjny jest oparty na
lingwistycznych symbolach,
System szacunku–emocji (deference - emotion
system) oparty jest na niewerbalnych gestach.
Normalne więzi społeczne (normal) obejmują to co
Goffman nazywa ‘wzajemnym uznaniem” (reciprocal
ratification) obydwu stron interakcji jako
‘prawomocnych uczestników’ (legitimate
participants) relacji.
Goffman myślał tylko o interakcjach face – to –
face, ale Scheff uważa, że jest to dobry punkt
startowy dla analizy nienaruszonej więzi społecznej
(intact social bond).
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Goffman wprowadził pojęcie
‘zakłopotania’ (embarrassment) a więc emocji do
swej analizy pracy nad twarzą.
Jego analiza jest w duchu analizy Cooleya (pride and
shame) dotyczącej jaźni odzwierciedlonej (looking glass self).
Goffman mówił o ‘ pojedynczym zogniskowaniu
myśli i wizualnej uwagi’ co T. Scheff nazywa
zestrojeniem lub harmonizowaniem (attunement).
Zestrojenie będzie wzajemnym zrozumieniem nie
tylko o charakterze mentalnym ale również
emocjonalnym. Jest to raczej empatyczna
intersubiektywność, odczytywanie umysłu (mind
reading).
Krzysztof T. Konecki
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Więzi dla dorosłych (bonding) mają charakter
improwizacji. (procesualność więzi) ≈ SI
Więź musi być ciągle testowana i odnawiana
jeśli ma zostać nienaruszona (intact) ≈ SI
Odnowa następuje także przy pomocy
komunikacji niewerbalnej
Analiza dyskursu ignoruje ‘manner’ sposób w
jaki coś jest wypowiedziane (paralingwistyczne,
niewerbalne gesty).
Sygnały więzi są zwykle przekazywane przez
‘gesty niewerbalne’ (manner).
Krzysztof T. Konecki
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Ktoś raz zawstydzony może być zawstydzony
tym, że jest już zawstydzony. Każdy stan
zawstydzenia może być bodźcem dla dalszego
zawstydzenia.
Helen Lewis (psychoanalityczka) twierdzi, że
osoby wstydliwe z natury mogą znaleźć się w
chronicznym stanie wstydu.
Erving Goffman podobnie mówi o zaraźliwym
charakterze zakłopotania. Ktoś staje się
zakłopotany z tego powodu, iż jego partner
interakcji jest zakłopotany, a ten z kolei może
być zakłopotany, bowiem jego partner jest
zakłopotany z powodu jego zakłopotania, i tak
dalej.
Krzysztof T. Konecki
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Wstyd dla Scheffa obejmuje wiele emocji, które
wydają się niepowiązane ze sobą.
Zakłopotanie jest jedną z takich emocji. Zakłopotanie
jest rodzajem wstydu (zawstydzenia) o mniejszej
intensywności i krótkotrwałym i w którym ból
podniecenia nim wywołany jest doświadczony
świadomie.
T. Scheff łączy koncepcję H. Lewis, wewnętrznego
zarażenia wstydem, z zewnętrznym zarażeniem wg
Goffmana. Jest to potrójna spirala wstydu (triple
spirals) Jedna znajduje się wewnątrz każdej ze stron
(osób) interakcji i druga pomiędzy nimi.
Potrójna spirala zarażenia wstydem może
doprowadzić do stanu wstydu o olbrzymiej
intensywności i trwałości.
Krzysztof T. Konecki
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Uczestnicy interakcji muszą kontekstualizować
znaczenie każdego zaimka. Poszukiwanie tego
znaczenia związane jest z poszukiwaniem (search),
które może mieć charakter zarówno zewnętrzny
(outer) jak i wewnętrzny (inner).
Sposób wypowiedzenia słowa ‘tam’ (over there) może
wskazywać na odległe geograficzne lokacje, a więc
przypominanie wcześniejszych rozmów byłoby tutaj
potrzebne, jest to poszerzony kontekst (extended
context).
W tej sytuacji znaczenie zaimka jest konstruowane
przez słuchacza, ad hoc, w danym konkretnym
momencie.
Innym źródłem wieloznaczności ekspresji jest sposób
wypowiedzi (manner – nonverbal communication).
Krzysztof T. Konecki
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Interpretacja będzie implikaturą (Grice,
1981), werbalnym stwierdzeniem implikacji
słów i gestów (S), które nie zostały wyrażone
werbalnie przez uczestników interakcji.
(implication – ukryte znaczenie).
 Przykład: - Posprzątaj pokój.
- Wygląda na posprzątany.
(Odpowiedź
negatywna nie jest wyrażona otwarcie. Ale
można ją wyczytać z tej wypowiedzi oraz z
komunikacji niewerbalnej.)
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Często można spotkać wypowiedzi w których nie
mówi się otwarcie o co chodzi, ale wszyscy wiedzą o
co chodzi (ukryte znaczenia, implikatura).
Poszukiwanie wewnętrzne i zewnętrzne może mieć
charakter samo – oszukiwania (self – deceiving). Np.
chcemy skończyć jakąś długotrwałą transakcję,
wmawiamy sobie, że kontrahent jest uczciwy, mimo
że zewnętrzne poszukiwanie pokazuje oznaki
nieuczciwości, ale my znajdujemy w sobie powody dla
postrzegania tylko oznak uczciwości.
„Przypuszczenia z zanegowania
faktów” (counterfactuals) mogą pokazywać odmienną
interpretację.
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Helen Lewis wyróżnia następujące dwa
rodzaje wstydu:
1. Nieskrywany wstyd niewyodrębniony,
(otwarty i nierozpoznawalny - overt undifferentiated),
2. obejście wstydu pomijany (wstyd
ignorowany, bypassed shame).

Krzysztof T. Konecki
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Proszę o przykłady z własnej biografii tego typu
uczuć- K.K.
Dla psychoterapeutki H. Lewis nieskrywany wstyd
niewyodrębniony (otwarty i nierozpoznawalny)
obejmuje bolesne uczucia, które nie są
identyfikowane jako wstyd przez osobę, która je
doświadcza. Uczucia te raczej nazywane są przy
pomocy innych słów, które ukrywają
doświadczenie wstydu: czułem się głupio (, głupi,
czułem się ośmieszony, czułem się jakoś
dziwnie, niekompetentny, niska samoocena,
narażony, ranliwy, niepewny, itp.
Krzysztof T. Konecki
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Psychoterapeutka H. Lewis sklasyfikowała te
nierozpoznawalne terminy jako oznaki wstydu
ponieważ pojawiają się one w związku z innymi
dwoma głównymi zdarzeniami:
1. kontekstem w którym pacjent ocenia siebie
negatywnie,
2. zmianą w zachowaniach niewerbalnych pacjenta,
takich jak: przerwanie mówienia (zatkanie się,
powtarzanie słów, statyczna mowa taka jak noo, uch,
długie przerwy, itp.), spuszczony lub odwrócony
wzrok, zaczerwienienie, i szczególnie zauważalne,
nagły spadek w głośności mówienia, czasami do
punktu nawet niesłyszalności dla partnera interakcji.
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Obejście wstydu (Wstyd pomijany) - wstyd
ignorowany rozpoczyna się od negatywnej
oceny siebie, mówienie nie jest tutaj nagle
przerwane, ale przyspiesza się mowę i
powtarza pewne kwestie, co Helen Lewis
nazywa nawet obsesyjnym zachowaniem.
We wstydzie pomijanym, ofiara stara się
uniknąć bólu z jego powodu, zanim wstyd
może być przez nią w całości doświadczony,
czyni to przy pomocy szybkiego myślenia,
szybkiej mowy i szybkiego działania.
Krzysztof T. Konecki
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Rys. 1. Struktura wstydu. Podkre!lenia 1, 3b, 3c, 4, 5 oznaczaj", #e te zdania zwykle
wytwarzaj" widoczne wskazówki wstydu.
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Analiza emocji T. Scheffa jest w duchu analizy Charlesa H.
Cooleya (pride and shame) dotyczącej jaźni
odzwierciedlonej (looking – glass self).
Duma i wstyd są podstawowymi społecznymi emocjami. Te
dwie emocje odnoszą się do więzi społecznej i informują o
jej stanie.
Jaźń odzwierciedlona – Cooley widział monitorowanie
siebie (self monitoring) jako proces zachodzący w trzech
fazach:
„Idea jaźni ma trzy zasadnicze elementy;
1. wyobrażenie naszego obrazu w oczach innego;
2. wyobrażenie oceny naszego wyglądu;
3. i pewien rodzaj samopoczucia, dumy lub
upokorzenia” (mortification, można powiedzieć pewnego
rodzaju wstydu).
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Cooleya analiza społecznej natury jaźni może
być podsumowana przy pomocy trzech tez:
1a. U dorosłych monitorowanie jaźni jest
ciągłe, nawet w samotności;
1b. Społeczne monitorowanie ma charakter
ocenny i dlatego prowadzi do wstydu lub
dumy.
1c. Dorośli są zwykle w stanie zarówno dumy
jak i wstydu, nie zawsze jest to wyraźnie
uzewnętrzniane.
Krzysztof T. Konecki
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Wg H. Lewis wina (guilt ) należy do rodziny
kategorii określających wstyd.
Niepokój i poczucie winy, strach analizowane w
psychoanalizie mają swój społeczny komponent
wstyd.
Rodzaje wstydu pochodzą z kategoryzacji H. Lewis
(stłumienie emocji i niska widzialność wstydu).
H. Lewis inspirowała również T. Scheffa
metodologicznie, bowiem integrowała “praktykę” z
teorią (przechodzenie od obserwacji do wyobraźni
od indukcji do dedukcji).
Krzysztof T. Konecki
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Samobójstwa są spowodowane przez patologiczne więzi
społeczne wg E. D.
Jednak nie analizuje on struktury i treści tych więzi
Więź dla E. D. jest „czarną skrzynką”.
Durkheim traktuje społeczną solidarność jako problem
wyłącznie kognitywny, widać to po jego traktowaniu tzw.
mechanicznej solidarności. ‘Podobieństwo umysłów’ ,
czyli zgoda na poziomie kognitywnym.
Jednak E. D. jakby zbliżał się do stwierdzenia, iż emocja
jest ważna dla społecznej solidarności. Wprowadził
pojęcie ‘społecznej emocji’, która łączy jednostki w
jedno społeczeństwo. Jednak traktuje emocję jako
element rezydualny w jednostce, i nie odnosi się do
konkretnych emocji.
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E. D. kładł nacisk na relacje na poziomie socjetalnym,
kosztem poziomu społeczności.
Ignorowanie kontesktu lokalnego w teorii i metodzie.
Dwa aspekty metodologii E. D. trzeba tutaj rozważyć
Różnice we wskaźnikach samobójstw są trwałą tendencją, ale
jednak są bardzo małe. Poziom istotności wskazuje, że nie są
one błędami statystycznymi. Z drugiej strony, znając
wyznanie religijne jednostki nie można przewidzieć jej
samobójstwa; istnieje wiele innych czynników wysoko
skorelowanych z samobójstwami, podobnie jak religia.
E. D. interpretacje statystycznych różnic mają charakter
spekulatywny i nie są oparte na bezpośredniej wiedzy (są
nieugruntowane jak by powiedział A. Strauss) o przyczynowej
sekwencji zdarzeń (czego domagałby się np. Robert Prus).
Te dwie cechy tych badań nadal wpływają na dzisiejszą
socjologię. Nadal bierze się pod uwagę niskie korelacje i
akceptuje niezdolność do wskazania przyczynowej sekwencji
zdarzeń.
Krzysztof T. Konecki
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Analiza konwersacji koncentruje się na
strukturach rozmów, a język jest różnie
rozumiany przez rozmówców, wieloznaczny,
znaczenia są niekonwencjonalne i
improwizowane.
Poszukuje się uniwersalnych reguł a gubi się
kontekstualne rozumienie znaczeń.
Mało uwagi poświęca się na „wewnętrzne
poszukiwanie”, koncentracja na tym co
zewnętrzne.
Analiza konwersacyjna akceptuje społeczne
status quo.
Krzysztof T. Konecki
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Wiele inspiracji: pojęcie zakłopotania, zaraźliwego charakteru
zakłopotania, zewnętrzne zarażenie wstydem
Inspiracje w sposobie budowania pojęć – „grounding concepts
in relevant cognates and examples” (Scheff, 2006: 61, QSR).
Goffman nie wchodzi na poziom analizy więzi społecznej
Goffman nie analizuje wewnętrznych procesów, dlatego
pomija „system szacunku i emocji”
Goffman pomija generalnie pojęcie dumy
Goffman nie analizuje starć pomiędzy narodami i państwami
E. G. analizuje tylko syntaksę relacji pomiędzy działaniami
osób (acts) w interakcjach face-to-face.
Unika psychologicznego wymiaru opisu, opierając się tylko
na analizie zachowań. G. mógł zatem opisać tylko machinę
interakcyjną bez wyjaśnienia dlaczego ona działa.
U E.G brak jawnej teorii motywacji człowieka.
Krzysztof T. Konecki
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Brak analizy relacji nierównościowych
(nierówność -> brak szacunku dla godności
innych).
Polityczne implikacje (szacunek/upokorzenie)
na poziomie makro (zob. Fuller i jego teoria
rankizmu - film)

Krzysztof T. Konecki
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„Shame, Anger and the Social Bond:
A Theory of Sexual Offenders and
Treatement” (Scheff and Retzinger)
1. Przymus by seksualnie atakować kobiety
jest produktem nierozpoznanego wstydu
(unacknowledge shame) związanego z własną
seksualnością mężczyzny, który może
rozpocząć cykl “wstydu – gniewu.” Obejście
wstydu dotyczącego seksualności jest ukrytą
przyczyną seksualnych kompulsji.
Krzysztof T. Konecki
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Niekończąca się pętla zawstydzania - gniewu.
Przestępcy seksualni ze stanu Georgia.
“The following individuals are currently listed in the Georgia Sex
Offender Registry. Click on the pictures for more information
about each offender. Use the selector in the upper-right corner
of the page to select a city”.
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2. Procedura leczenia oparta na tej teorii
poszukiwałaby sposobu przerwania cyklów
wstydu, uświadomienia ich i nauczania
umiejętności społecznych, które zapobiegłyby
generowaniu nowego wstydu.
a/ Odkrywanie ukrytego wstydu.
Mężczyzna czuje odrzucenie przez kobiety ale
nie przyznaje się do tego uczucia, i odrzuca je w
akcie rewanżu. Następnie H. Lewis pomaga
pacjentowi eksplorować werbalnie odczucie
wstydu i zakłopotania, prowadząc do odkrycia i
odrzucenia wstydu.
Krzysztof T. Konecki
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b/ Następny krok, to aktualne doświadczenie wstydu
podczas werbalnej dyskusji. Wykrycie wrogości przez
terapeutę jest proste i bezpośrednie. Klient musi
nauczyć się przechodzić od doświadczenia gniewu do
wstydu. Wymagana jest tutaj kooperacja pomiędzy
terapeutą a pacjentem.
c/ By zastosować terapię wstydu opracowaną przez
Lewis należy skoncentrować się na niepotwierdzonym
i nieuznanym przez przestępców seksulnych
wstydzie, jak również na emocjach wzbudzonych
przez seksualność klienta oraz przez kobiety. Jeśli
mężczyzna czuje się zawstydzony z powodu jego
seksualności i odrzuca to uczucie to prawdopodobnie
pojawi się wrogość w stosunku do kobiet, która może
prowadzić do ataków na kobiety.
Krzysztof T. Konecki
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d/ Przestępcy seksualni powinni uczyć się
nowych umiejętności komunikacyjnych z
innymi, szczególnie z kobietami (bycie
bezpośrednim z innymi i oddawanie
szacunku).

Krzysztof T. Konecki
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Analiza ról agresorów i ofiar oraz świadków w
relacjach pomiędzy Polakami i Niemcami oraz
Rosjanami i Żydami po II wojnie światowej –
analiza dyskursu.
“Bloody Revenge in "God's Playground": Poles'
Collective Memory of Relations with Germans,
Russians, and Jews” – artykuł Aleksandry
Jasińskiej – Kani.

Krzysztof T. Konecki
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Polacy – Niemcy.
Protest przeciwko „Centrum dla
Wypędzonych” w Polsce wskazuje na istnienie
nieuznanego wstydu (unacknowledged
shame). Wskaźnikiem „obejścia wstydu” jest
wypowiedź „Z polskiego punktu widzenia ten
projekt nie powinien być w ogóle
dyskutowany” (Nasz Dziennik).

Krzysztof T. Konecki
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“Niemiecki rząd przyjrzy
się propozycjom Steinbach”


„Steinbach stawia ultimatum”

“Erika Steinbach żąda miejsca
w Widocznym Znaku”
Krzysztof T. Konecki
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Polacy – Rosjanie
Upokorzenie Polaków jest spowodowane przez zależność
Polski od Związku Radzieckiego po wojnie. Ponadto
zbrodnia Katyńska była przez 50 lat ukrywana.
Rosjanie nie przyznali się do Katynia i wstydu (bypassed
shame). Każda strona postrzega zachowania drugiej jako
upokarzające (analiza sprzed roku 2007)
Powstaje pułapka uczuciowa wstydu – gniewu.

Krzysztof T. Konecki
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Międzynarodowy
wymiar wstydu dla
Polaków i Rosjan
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Polacy – Żydzi
Debata wokół Jedwabnego pokazała trudność z przyznaniem się
do wstydu (bypassed shame).
Typologia postaw:
Obejście wstydu wyrażone zostało przez odrzucenie książki
Grossa (Sąsiedzi)
„Defensywne zamknięcie” polegające na przyznaniu się do
wstydu (otwarty wstyd, overt shame), do popełnienia zbrodni, ale
przez kolaborantów, a motywacją była chęć zemsty na Żydach
współpracujących z NKWD.
„Defensywnie otwarty” punkt widzenia: podtrzymywanie
konkluzji Grossa, ale krytykowanie jego metody badawczej,
uznanie winy Niemców, zarówno Żydzi i Polacy są ofiarami.
Przyznanie się do zbrodni i wstydu związanego z polskim
antysemityzmem. Postawa ta związana jest także z
przeprosinami polskiego rządu.
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Kolejna rocznica pogromu ->
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W Jedwabnem wszyscy się
znają, tworzą ''wspólnotę''.
Marzec 2011 r.
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Podejście T. Scheffa do emocji są inspirowane SI
(Ch. H. Cooley – relacje i społeczność, pojęcie
jaźni odzwierciedlonej, dumy i wstydu).
Anty – indywidualistyczne podejście T. Scheffa
SI/pragmatyzm widzi emocje nie tylko jako
indywidualne zjawisko (obiektywistyczne i
subiektywistyczne podejście) ale jako wytwór
społeczności (the community-based foundations,
R. Prus).
Emocjonalność jest społecznym konstruktem
powstałym dzięki językowi (R. Prus).
Bez języka nie ma poznania, bez poznania nie
można zdefiniowac emocjonalności (R. Prus).
Krzysztof T. Konecki
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Drugie najważniejsze źródło inspiracji to
psychoterapeutyczna psychoanaliza H. Lewis
wychodzące poza „poznawcze” i „centro –
lingwistyczne” podejście SI
Nie wszystko jest w pełni wyrażane przy
pomocy języka, istnieją stłumienia, i nie
uznane emocje (unacknowledged shame)
Można je rozpoznać także przez analizę
sposobów mówienia (manner) oraz
komunikację niewerbalną.
Ambiwalentne inspiracje E. Goffmana.
Krzysztof T. Konecki
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www.qualitativesociologyreview.org
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