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Coraz bli!ej emocji. S owo wst"pne
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Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Psychologii 

Artyku  stanowi wprowadzenie do numeru specjalnego po#wi"conego emocjom. Zaprezentowano poj"cie 
emocji, krótk$ histori" bada% nad emocjami i g ówne kierunki bada% podejmowane przez psychologów 
w zakresie szeroko rozumianej psychologii emocji. Opisano tak!e krótko artyku y zamieszczone w nume-
rze, które pokazuj$ aktualne trendy w badaniach nad emocjami.
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Czy mo!emy sobie wyobrazi& !ycie bez emocji? 
Trywialne wyda si" stwierdzenie, !e s$ obecne w ka!dym 
aspekcie naszego !ycia. Emocje bywaj$ chwilowe i ulot-
ne, ale te! nadaj$ !yciu smak, do#wiadczamy ich na co 
dzie%. Mog$ mie& ma e nasilenie, gdy zdarzy nam si" co# 
mi ego w !yciu, na przyk ad gdy kto# sprawi nam przy-
jemno#&. Albo te! by& silne, na przyk ad, gdy zachwyca-
my si" pi"knem #wiata, podziwiaj$c Petr" w Jordanii, czy 
smucimy si", s ysz$c o #mierci cywilów w Syrii.

Cho& poj"cie „emocje” w potocznym rozumieniu zdaje 
si" by&  atwo rozpoznawalne, jednak w j"zyku naukowym 
trudne do zdeÞ niowania. Samo poj"cie pochodzi od  aci%-
skiego s owa movere porusza&, a przedrostek „e” oznacza 
„ku czemu#”. Etymologia s owa emocje wskazuje na to, 
!e popychaj$ one do dzia ania. Je#li spojrzymy historycz-
nie na poj"cie emocji, to zauwa!ymy, jak na przestrzeni 
lat ewoluowa o ono i w a#ciwie do tej pory trudno znale'& 
jednomy#lno#& w#ród badaczy, czym jest emocja. Nad 
precyzj$ terminologiczn$ emocji prowadzone s$ dysku-
sje od ponad 100 lat z pozycji psychologicznej, Þ zjolo-
gicznej czy Þ lozoÞ cznej. Za pierwsz$ prób" opisu emocji 
mo!na uzna& tekst Amerykanina Wiliama Jamesa z 1884 
zatytu owany „Co to jest emocja”, opublikowany w The 

Mind. Autor w pionierskim artykule zaskakuje tym, !e 
odwraca kierunek zale!no#ci mi"dzy emocj$ i Þ zjolo-
gicznymi objawami. Wed ug Jamesa emocja nast"puje 
po u#wiadomieniu sobie zmian cielesnych, powstaj$cych 
w narz$dach wewn"trznych. Odczuwamy zatem strach, 

bo cali dygoczemy, a nie odwrotnie (James, 1894/1984). 
Zupe nie niezale!nie do podobnych wniosków dochodzi 
w Danii Carl G. Lange, który zmiany cielesne uznaje za 
determinuj$ce stany wzruszeniowe. Zmian$ w my#leniu 
nad emocjami by y prace Cannona, który stworzy  tala-
miczn$ teori" uczu&, dowodz$c, !e oddzielenie o#rodków 
wewn"trznych od o#rodkowego uk adu nerwowego nie 
wp ywa na zachowania emocjonalne, a bod'ce, które 
wy  wo uj$ emocje, mog$ jednocze#nie wywo ywa& su-
biektywne do#wiadczenie emocji i zmiany Þ zjologiczne. 
Kilkadziesi$t lat pó'niej Schachter próbuje niejako  $czy& 
obie teorie, twierdz$c, !e aby odczu& emocj", konieczna 
jest równoczesna aktywacja Þ zjologiczna i jej poznawcza 
interpretacja. Du!y wp yw na rozwój bada% nad emocja-
mi mia  rozwój nauk neurobiologicznych i sposobów ob-
razowania mózgu. Krokiem milowym w badaniach nad 
emocjami by y odkrycia LeDouxa (2000), który opisa  
rol" uk adu limbicznego w tak zwanym mózgu emocjo-
nalnym, a same emocje uwa!a za biologiczne funkcje 
uk adu nerwowego.

Wspólnym mianownikiem tekstów zebranych w tym 
numerze jest has o emocje. Prezentowany numer 
Psychologii Spo ecznej to kolejna cegie ka w dyskusji nad 
emocjami dodana przez polskich psychologów. Patrz$c 
na przyrost wiedzy, który dokona  si" w ostatnim czasie 
w dziedzinie psychologii emocji, mo!na si" zastanawia&, 
czy istnieje mo!liwo#& wniesienia jeszcze czego# nowe-
go w tym zakresie. W bazach PsychInfo i PsychArticles 
tylko z 2012 roku mo!na znale'& 6638 artyku ów na ten 
temat. Uwzgl"dniaj$c brak konsensusu w wielu stanowi-
skach, cho&by przy debacie nad uniwersalno#ci$ emocji, 
natur$ emocji z o!onych, pierwsze%stwem afektu czy 
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poznania wydaje si", !e jest wiele pyta%, które wymaga-
j$ jeszcze bardziej jednoznacznej odpowiedzi. W $czone 
teksty w debat" nad emocjami pokazuj$ ró!ne podej#cia 
badawcze, odmienne metodologie, wyniki analiz uzyska-
ne z pomiaru ró!nymi narz"dziami pocz$wszy od labo-
ratoryjnych po kwestionariuszowe. Tylko takie podej-
#cie mo!e da& ca o#ciowy obraz tak z o!onego i cz"sto 
trudno uchwytnego poj"cia, jakim s$ emocje. Wszystko 
to ma pomóc nam w zrozumieniu emocji, zgodnie z ty-
tu em ksi$!ki Keitha Oatleya i Jennifer Jenkins (2005). 
Dlatego z przyjemno#ci$ w $czamy si" w debat" nad tym 
fenomenem i zapraszamy do lektury numeru specjalnego 
Psychologii Spo ecznej prezentuj$cego badania polskich 
psychologów. Temat wydaje si" wa!ki, bo nie bez przy-
czyny psychologia emocji jest wyk adana jako kurs pod-
stawowy na wszystkich uniwersytetach #wiata.

Przedstawiony numer Psychologii Spo ecznej sk ada si" 
z o#miu artyku ów i jest to pok osie konferencji „Bli!ej 
emocji”, która odby a si" w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. W 2005 odby a si" pierwsza konferencja z tej 
serii i wtedy pewnie nikt si" nie spodziewa , !e b"dzie 
si" cieszy a takim du!ym zainteresowaniem. Dotychczas 
odby o si" pi"& edycji konferencji, na których go#ci-
li#my naukowców z ca ej Polski, a tak!e z zagranicy: 
z University of Leuven, Technical University of Munich, 
University of Postam i Universita di Sapienza (B achnio, 
Przepiórka, Zaleski, 2009). Przez te lata wyda y#my trzy 
ksi$!ki pod tytu em Bli!ej emocji, w tym jedn$ w j"zyku 
angielskim. Na uwag" zas uguje fakt, !e niemal jednocze#-
nie z prezentowanym numerem Psychologii Spo ecznej 

wychodzi redagowany przez nas numer specjalny na te-
mat emocji w Polish Psychological Bulletin [44 (2), 2013].

Zawarte w tym numerze artyku y mo!na zasadniczo 
podzieli& na dwie cz"#ci. Du!$ grup" bada% nad emocja-
mi stanowi$ te podstawowe, odpowiadaj$ce na pytania 
o istot" emocji, rozró!nienie mi"dzy ró!nymi stanami 
afektywnymi, o emocje automatyczne i reß eksyjne, czy 
wzbudzanie emocji oraz hu#tawka emocjonalna. Bardzo 
aktualne wydaj$ si" te! badania z nurtu szeroko rozumia-
nej psychologii pozytywnej, mi"dzy innymi zagadnie-
nie poczucia szcz"#cia i zadowolenia z !ycia. Wa!nym 
nurtem bada% nad emocjami s$ badania emocji samo-
#wiadomo#ciowych, których osi$ jest poj"cie Ja (por. 
Lewis, 2005). Pierwsza cz"#& artyku ów prezentowanego 
numeru specjalnego wpisuje si" w t" aktualn$ tematyk" 
dotycz$c$ bada% podstawowych, od stanów afektywnych 
po emocje samo#wiadomo#ciowe. Artyku y te podejmu-
j$ zagadnienie emocji, ich roli i wp ywu na procey po-
znawsze. Autorzy wybranych tekstów, m.in. Kuba Kry# 
i Bogdan Wojciszke w poszukiwaniu odpowiedzi o rol" 
danej emocji odwo uj$ si" do teorii pozytywnego afektu 

sformu owanej przez Isen czy koncepcji poszerzania–bu-
dowania zasobów Fredrickson. Do aktualnej debaty nad 
uniwersalno#ci$ emocji z podzia em emocji na podsta-
wowe i z o!one, nowatorsk$ jest propozycja wyró!nienia 
dwóch systemów warto#ciowania – automatycznego i re-
ß eksyjnego wysuni"ta w zespole Marii Jarymowicz.

Emocje s$ systemami warto#ciuj$cymi zjawiska, wi$-
!$ si" z tendencjami do dzia ania „do” lub „od” danego 
obiektu (Frijda, 1986). Jednymi z g ównym wymiarów 
opisuj$cych emocje s$ walencja, tre#& oraz intensywno#& 
((osiak, 2007). Rola znaku emocji jest tak!e tematyk$ 
artyku ów zawartych w tym numerze. Autorzy wska-
zuj$ na podstawie wyników swoich bada%, !e wa!niej-
sz$ rol" od znaku emocji pe ni system warto#ciowania. 
Cz owiek do#wiadczaj$c ró!nych !yciowych sytuacji, 
odpowiada na nie pozytywnymi lub negatywnymi sta-
nami emocjonalnymi z ró!n$ ich si $. Te stany emocjo-
nalne nios$ informacje na temat, na ile dane wydarzenie 
jest dla nas wa!ne, czy jest to zgodne z naszymi celami 
i na ile nasze ego jest zaanga!owane (Lazarus, 1991). 
W dotychczasowych badaniach, w których dominowa o 
podej#cie traktuj$ce emocje jako statyczne i jednorodne 
zjawiska, poszukiwano ich wyznaczników (Kuppens, 
Stouten, Mesquita, 2009). Traktowanie emocji jako pew-
nej dyspozycji i studiowanie jedynie ich zewn"trznej eks-
presji mo!e znacz$co zaw"!a& perspektyw" badawcz$. 
Wspó cze#nie zaczyna si" rysowa& tendencja do ujmo-
wania emocji jako zjawiska o dynamicznej naturze; trend 
ten obecny jest w prezentowanych artyku ach, mi"dzy 
innymi w badaniach Wojciecha B aszczaka traktuj$cych 
o hu#tawce emocji. Jak podkre#laj$ autorzy (Kuppens, 
Stouten, Mesquita, 2009) emocje charakteryzuj$ si" in-
ter- jak i intraindywidualnym zró!nicowaniem i maj$ 
komponentowy charakter. Jest to podej#cie bliskie teorii 
Scherera (Scherera, 1999), który pisze o emocjach mo-
dalnych.

Druga grupa trzech tekstów omawia badania nad emo-
cjami w konkretnych grupach spo ecznych, w #rodowisku 
pracy, w#ród kierowców i emerytów. Cz"#& ta wpisuje si" 
w tematyk" aplikacyjn$, która jest ciekawym kierunkiem 
wykorzystania bada% podstawowych w !yciu codzien-
nym. W $czaj$c te teksty chcia y#my zwróci& uwag" na 
aplikacyjno#& bada% podstawowych. Jednym z wa!nych 
aspektów !ycia cz owieka jest praca, a satysfakcja z niej 
jest powi$zana z zadowoleniem z !ycia (Judg, Watanabe, 
1993). Badania w kontek#cie zachowa% nieprodukcyj-
nych w powi$zaniu z emocjami wydaj$ si" by& nowym 
kierunkiem z zakresu psychologii pracy. 

W #wietle statystyk wskazuj$cych na wzrost wypad-
ków na drodze, które cz"sto s$ wynikiem brawury, ale 
nierzadko te! agresywnych zachowa%, podejmowanie 
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bada% nad emocjami na drodze wydaj$ si" kluczowe 
w zrozumieniu tego zjawiska. Poza tym w numerze poru-
szane s$ aktualne problemy spo eczne. Jednym z nich jest 
zjawisko starzenia si" spo ecze%stwa. Przej#cie na eme-
rytur" to wa!ny moment w !yciu ka!dego cz owieka, ale 
okre#lenie predyktorów satysfakcji tej grupy wiekowej 
wydaje si" istotne nie tylko dla jednostki, lecz tak!e dla 
ca ego spo ecze%stwa. W tym kontek#cie pojawia si" py-
tanie, jak$ rol" przy okre#laniu zasobów ochronnych ma 
odgrywa& psychologia i prowadzone badania. Problem 
ten podejmuje artyku  Marii Finogenow.

Niniejszy numer Psychologii Spo ecznej otwiera arty-
ku  Kamila Imbira i Marii Jarymowicz, w którym autorzy 
omawiaj$ dyfuzyjny wp yw emocji (automatycznych vs. 
reß eksyjnych) na formu owanie s$dów. Przedstawiaj$ 
seri" eksperymentów, w których dowodz$, !e emocje 
mog$ mie& mimowolny, dyfuzyjny i globalny wp yw na 
poznanie.

W kolejnym tek#cie „Hu#tawka emocjonalna: Kon-
sekwencje afektywne wzbudzania emocji o kontrasto-
wych znakach” Wojciech B aszczak dotyka zagadnie% 
z obszaru psychologii wp ywu spo ecznego i prezentuje 
konsekwencje afektywne hu#tawki emocjonalnej pole-
gaj$cej na wzbudzaniu emocji o kontrastowych znakach. 
W przeprowadzonym badaniu analizowano wp yw indu-
kowanych emocji na ekspresje emocji oraz subiektywnie 
do#wiadczany poziom afektu pozytywnego i negatywne-
go. Kontrolowano przy tym p e&, nastrój oraz ró!nice in-
dywidualne w poziomie pobudzenia konstytucjonalnego.

Kuba Kry# i Bogdan Wojciszke analizuj$ wybrane 
zmiany w funkcjonowaniu spo ecznym osób rozbawio-
nych. Jak podaj$ autorzy, rozbawienie mo!e pe ni& funk-
cj" facylitatora w kontaktach spo ecznych. W swoich 
badaniach dowodz$ tezy, !e #mia o#& mo!e mie& inne 
pod o!e w zale!no#ci od tego, czy jej pod o!em jest do-
#wiadczanie rozbawienia, czy dumy. Ponadto rozbawie-
nie powoduje zdystansowanie do siebie.

Nast"pny artyku  autorstwa Doroty Jasielskiej i Marii 
Jarymowicz dotyczy roli, jak$ odgrywaj$ emocje pozy-
tywne w poczuciu szcz"#cia w zale!no#ci od ich genezy. 
Autorki pokaza y, !e wa!ne dla szcz"#cia odczuwanego 
przez ludzi s$ emocje automatyczne, natomiast poziom 
deklarowanego w asnego poczucia szcz"#cia ma zwi$zek 
z przypisywanymi wagami emocji reß eksyjnych.

Barnaba Danieluk pyta, ile jest Ja w emocjach samo-
#wiadomo#ciowych. Autor stawia sobie za cel dokona-
nie rozró!nienia pomi"dzy wstydem, poczuciem winy 
a zak opotaniem i analiz" wymiaru autoatrybucyjnego 
w odniesieniu do tych emocji. Artyku  zawiera wyniki 
z dwóch bada% eksperymentalnych.

Kolejny tekst dotyczy emocji i kontroli, które s$ regu-
latorami zwi$zku stresor w pracy i zachowania niepro-
duktywne. (ukasz Baka i Romuald Derbis omawiaj$ 
zachowania nieproduktywne w pracy, czyli takie, które 
maj$ charakter dzia a% intencjonalnych i s$ wymierzone 
przeciw organizacji lub ludziom z ni$ zwi$zanym. Grup" 
badawcz$ stanowili policjanci.

Aneta Przepiórka i Agata B achnio podejmuj$ temat 
zale!no#ci mi"dzy agresj$ kierowców na drodze a samo-
ocen$ i regulacj$ nastroju. Za pomoc$ badania na grupie 
544 kierowców poszukuj$ odpowiedzi na pytanie, czy 
samoocena i regulacja nastroju mog$ by& predyktorami 
zachowa% na drodze. Przedstawiaj$ te! wersj" ekspery-
mentaln$ Skali zachowa" na drodze.

W ostatnim artykule zamykaj$cym numer Maria Fino-
genow szuka zwi$zków mi"dzy poczuciem koherencji 
a satysfakcj$ i dobrostanem emocjonalnym w wieku 
emerytalnym. Prezentuje koncepcj" poczucia koherencji 
w uj"ciu Antonovsky’ego w odniesieniu do wieku emery-
talnego. Autorka chce sprawdzi&, czy satysfakcja z !ycia 
i dobrostan emocjonalny ró!nicuj$ osoby, które przesz y 
ju! na emerytur" i osoby w podobnym wieku, które kon-
tynuuj$ aktywno#& zawodow$ oraz czy sk adniki po-
czucia koherencji (poczucie zrozumia o#ci, zaradno#ci 
i sensowno#ci) s$ predyktorami zadowolenia z !ycia osób 
starszych. Grup" badawcz$ stanowi o 240 osób w wieku 
emerytalnym.

Wybrane przez nas artyku y do numeru Psychologii 

Spo ecznej pokrywaj$ si" z aktualnymi zainteresowania-
mi badaczy #wiatowych. Mamy nadziej", !e przedstawio-
ne badania wpisuj$ si" w debat" na temat emocji i b"d$ 
przyczynkiem i inspiracj$ do przysz ych bada% dla pol-
skich psychologów badaczy. Artyku y powinny zaintere-
sowa& nie tylko uczonych zajmuj$cych si" psychologi$ 
emocji, ale tak!e szerokie grono psychologów i przedsta-
wicieli nauk spo ecznych.
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Editorial: Closer to emotions

Agata B achnio, Aneta Przepiórka
The John Paul II Catholic University of Lublin, Institute of Psychology

ABSTRACT

The presented editorial is an introduction to the special issue on emotions. It describes the concept of 
emotions, presents a brief history of research on emotions, and major research directions undertaken by 
psychologists. Brießy described are articles included into the issue and their relevance for the current status 
of research on emotions have been noted.
.
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