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CZY WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE JEST MIEJSCE NA UCZUCIA I EMOCJE? 

W tym krótkim tekście postaram się odpowiedzieć na pytanie czy we współczesnym społeczeństwie
jest  miejsce  na  przeżywanie  uczuć,  emocji  i  co  to  za  sobą niesie.  W dużym uproszczeniu,  przez
uczucie  rozumiem stan  wewnętrzny  związany  z  myśleniem oraz  przeżywaniem głębokich stanów
emocjonalnych np.  tęsknota.  Przez  emocje  rozumiem naszą  niemal  odruchową reakcję  na  jakieś
wydarzenie np. strach.

W  naszej  rzeczywistości  społecznej  oraz  kulturowej  dużo  mówi  się  o  rozwoju  jednostki  oraz
społeczeństwa, o tym jak rozwija się nasze społeczeństwo oraz my sami. Jednak wraz z rozwojem
cywilizacji notujemy wzrost zapadalności na choroby psychiczne oraz wzrost występowania zaburzeń
osobowości. Z przyczyn ograniczonej przestrzeni nie będę rozróżniał jak ta kwestia wygląda u dzieci,
jak u młodzieży, a jak jeszcze u osób dorosłych. Myślę, że warto postawić pytanie jaki ma to związek
z emocjami i uczuciami.  

Emocje towarzyszą nam od dawna, pomagały nam przetrwać jako gatunkowi. Strach, na przykład, w
nowej  sytuacji  pozwalał  nam  być  bardziej  ostrożnymi,  czujnymi.  Uruchamiał  wydzielanie  się
hormonów,  przez  to  wzrost  funkcji  poznawczych  np.  uwagę.   W  trakcie  rozwoju  człowieka
udostępniały nam się wyższe funkcje psychiczne (myślenie, uczucia). Proces ewolucji również w tym
aspekcie  trwa  nadal.   Człowiek  nieustannie  zgłębia  różne  aspekty  świata  zewnętrznego  jak  i
wewnętrznego. W naszych realiach społeczno-kulturowych coraz więcej mówi się o tym, jak ważna
jest  jednostka  oraz  jej  szczęście  i  rozwój.  Coraz  częściej  słyszymy  o  odkryciach  genetyki,  czy
sposobach na ukształtowanie naszego umysłu wedle naszych potrzeb.  Zdobycze nauki i technologii
ułatwiają nasze życie, mamy niemal natychmiastowy dostęp do informacji oraz wiedzy.  Wmawia się
nam,  że  niemal  wszystko  jest  możliwe  i  na  wszystko  istnieją  szybkie  i  skuteczne  sposoby  (leki,
gadżety).  Krótko mówiąc przeżywanie i  znoszenie frustracji,  niepokoju, napięcia jest czymś złym i
niepożądanym. 

Można powiedzieć, że raczej jesteśmy w emocjach niż uczuciach. Jednak, gdy nie możemy w pełni
przeżywać,  czuć,  myśleć,  u  części  z  nas  pojawiają  się  trudności  (choroby  psychiczne,  zaburzenia
emocjonalne, zaburzenia osobowości).  Żeby lepiej zrozumieć jak istotną sprawą jest przeżywanie
uczuć  i  emocji  należałoby wspomnieć  chociażby Freuda,  który  w dużym uproszczeniu,  odkrył,  że
relacja niemowlęcia oraz matki jest kluczowa dla rozwoju psychiki. Pomijam kwestię traum (czynniki
zewnętrzne).  Podążając  tym  tokiem  rozumowania,  jeżeli  matka  ma  deficyty  czy  zaburzenia
emocjonalne,  to  istnieje  duże  prawdopodobieństwo,  że  jej  relacja  z  dzieckiem  również  będzie
zniekształcona, a co za tym idzie rozwój jej dziecka również może być zniekształcony. Wydaje się
więc, że emocje oraz uczucia, poza tym, że sprawiają, że nasz świat ma jakąś głębię i kolory, mają
duży wpływ na nasze ogólne funkcjonowanie.  Myślę, że poczucie szczęścia i satysfakcji nie wynika
tylko ze stanu  posiadania, pozycji społecznej, ale w dużej mierze z tego, czy i jak możemy czuć i
przeżywać  to wszystko co napotykamy na  krętej drodze naszego życia. 

Mam nadzieje, że ten krótki tekst będzie  iskrą do refleksji choć części  czytelników.
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