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O transferze emocji i nastrojów mi!dzy lud"mi 
– mechanizm i psychologiczne wyznaczniki 

zara#enia afektywnego

Monika Wróbel
Instytut Psychologii, Uniwersytet !ódzki

Zara#enie afektywne jest procesem transferu emocji b$d" nastroju pomi!dzy osobami. Jak dot$d na  amach 
polskiej literatury naukowej nie sta o si! ono przedmiotem odr!bnej reßeksji, mimo i# badania prowadzone 
w innych krajach (g ównie w Stanach Zjednoczonych) pokazuj$ jego ogromn$ wag! dla zrozumienia zmian 
samopoczucia, pojawiaj$cych si! w obecno%ci innych ludzi. Celem artyku u jest zatem charakterystyka 
zara#enia afektywnego. Szczególny nacisk po o#ony zosta  na rozró#nienie dwóch rodzajów tego procesu 
– zara#enia emocjonalnego i zara#enia nastrojem – oraz le#$cych u ich podstaw mechanizmów. Omówione 
te# zosta y przejawy i konsekwencje rozprzestrzeniania stanów afektywnych drog$ zara#enia, a tak#e psy-
chologiczne wyznaczniki podatno%ci na transfer emocji i nastrojów.

S owa kluczowe: zara#enie afektywne, nastrój, emocja

W 1935 roku podczas jednego ze swoich wyk adów 
Jung (1935/1968; za: HatÞeld, Cacioppo i Rapson, 1994) 
stwierdzi , #e emocje s$ zara"liwe, a jedyne, co mo#emy 
w zwi$zku z tym zrobi&, to u%wiadomi& sobie, #e cz!sto 
znajdujemy si! pod wp ywem stanów przejmowanych od 
innych. Na ludzk$ sk onno%& do tego, by zara#a& si! uczu-
ciami otaczaj$cych nas osób, zwraca  te# uwag! Darwin 
(1872/1904). Przekonanie, i# stany afektywne mog$ si! 
przenosi& pomi!dzy lud"mi, jest te# mocno zakorzenio-
ne w wiedzy potocznej. Do takiego wniosku prowadzi na 
przyk ad przeszukanie zasobów internetu, gdzie o zjawi-
sku tym najcz!%ciej wspomina si! w kontek%cie tzw. za-
ra"liwego %miechu, zara"liwego u%miechu czy zara"liwej 
rado%ci1. W literaturze psychologicznej proces przenosze-
nia si! stanów afektywnych pomi!dzy lud"mi jest okre%la-
ny mianem zara#enia emocjonalnego b$d" te# zara#enia 
nastrojem i uznawany jest za jeden z rodzajów zara#enia 
spo ecznego. Poj!cie to – odró#niane od zara#enia o cha-
rakterze biologicznym – sta o si! popularne w XIX wie-
ku we Francji jako narz!dzie wyja%niania takich zjawisk, 
jak zbiorowe psychozy czy histerie (Marsden, 1998). 

Zara#enie spo eczne obejmuje transfer trzech rodzajów 
procesów: behawioralnych, poznawczych i afektywnych 
(Barsade, 2002; Marsden, 1998).

Celem artyku u jest omówienie ostatniego z wymienio-
nych rodzajów zara#enia, czyli zara#enia afektywnego, 
a tak#e le#$cych u jego podstaw mechanizmów oraz jego 
psychologicznych wyznaczników. Przegl$d polskiej lite-
ratury psychologicznej wskazuje na to, #e jest to zjawi-
sko, któremu jak dot$d nie po%wi!cono na jej  amach zbyt 
wiele miejsca. Chocia# wielu badaczy zajmuj$cych si! te-
matyk$ procesów emocjonalnych koncentruje uwag! na 
problemie wp ywu zjawisk afektywnych na funkcjonowa-
nie (por. Fajkowska, Marsza -Wi%niewska i S!dek, 2006; 
Ohme, 2007), samo zjawisko zara#enia afektywnego jak 
dot$d nie by o w rodzimym pi%miennictwie przedmiotem 
odr!bnych rozwa#a' – tak teoretycznych, jak empirycz-
nych. Niniejszy artyku  stanowi zatem prób! wype nienia 
tej luki. Jest to tym bardziej istotne, #e w ci$gu ostatnich 
lat nast$pi o wyra"ne przesuni!cie uwagi w badaniach 
nad zjawiskami afektywnymi: podczas gdy pocz$tkowo 
koncentrowano si! na intrapersonalnym znaczeniu emo-
cji i nastrojów, obecnie coraz wi!kszy nacisk k adziony 
jest na ich aspekt interpersonalny (Keltner i Haidt, 1999). 
Jednym za% z najwa#niejszych przejawów interpersonal-
nych funkcji emocji i nastrojów jest w a%nie – jak zauwa-
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#aj$ Keltner i Haidt (1999) – zdolno%& dzielenia ich przez 
ró#nych ludzi.

Jeden czy dwa rodzaje zara enia afektywnego?

Poj!ciem, które najcz!%ciej jest u#ywane w odniesieniu 
do zjawiska przenoszenia si! stanów afektywnych po-
mi!dzy osobami jest „zara#enie emocjonalne” (emotio-

nal contagion). Innym, równie# pojawiaj$cym si! w tym 
kontek%cie terminem jest „zara#enie nastrojem” (mood 

contagion). Wspó istnienie obu tych poj!& sugeruje, #e 
mamy do czynienia z dwoma ró#nymi zjawiskami: jed-
no z nich odnosi si! do transferu emocji, drugie – nastro-
jów. Jednak#e w literaturze oba te okre%lenia cz!sto s$ 
u#ywane w sposób bardzo niekonsekwentny, a czasami 
wr!cz zamienny (np. Barsade, 2002). Co wi!cej, zdarza 
si!, #e badacze na podstawie wyników skal do badania 
nastroju wnosz$ o wyst$pieniu zara#enia emocjonalnego 
(Doherty, 1997; Hsee, HatÞeld, Carlson i Chemtob, 1990, 
1991; Hsee, HatÞeld i Chemtob, 1992). Do%& powszech-
nie uznawane rozró#nienie miedzy emocj$ a nastrojem 
(Larsen, 2000; Watson, 2000) pokazuje jednak, jak daleko 
nieuzasadnione jest zbyt swobodne operowanie tymi ter-
minami. Zgodnie z tym rozró#nieniem, nastrój to zjawi-
sko rozci$gni!te w czasie, o niewielkim nat!#eniu, które 
powstaje stopniowo (dlatego trudno wskaza& jego pocz$-
tek, zako'czenie i moment szczytowy), nie ma wyra"nej 
zewn!trznej (u%wiadamianej sobie przez jednostk!) przy-
czyny oraz rzadko jest skierowane na jasno okre%lony 
obiekt. Tak rozumiany nastrój odró#niany jest od emocji, 
czyli stanów krótkotrwa ych i intensywnych, o wyra"nej 
dynamice i zewn!trznej przyczynie. W tym kontek%cie 
pojawia si! wi!c dylemat, czy zara#enie emocjonalne 
i zara#enie nastrojem to dwa jako%ciowo odmienne pro-
cesy, czy te# mamy do czynienia ze wspó istnieniem 
dwóch odr!bnych terminów opisuj$cych w istocie jedno 
i to samo zjawisko? 

Przegl$d obecnych w literaturze stanowisk i deÞnicji 
pokazuje, #e – odpowiadaj$c na to pytanie – badacze 
opowiadaj$ si! za czterema mo#liwo%ciami: (1) adekwat-
nym poj!ciem odnosz$cym si! do transferu zjawisk afek-
tywnych pomi!dzy lud"mi jest „zara#enie emocjonalne” 
(Doherty, 1997; HatÞeld i in., 1994); (2) nale#y zrezy-
gnowa& z poj!cia „zara#enie emocjonalne” i zast$pi& 
je poj!ciem „zara#enie nastrojem” (Neumann i Strack, 
2000); (3) poj!cia „zara#enie emocjonalne” i „zara#enie 
nastrojem” mo#na traktowa& zamiennie (Barsade, 2002); 
(4) zara#enie emocjonalne i zara#enie nastrojem powinny 
by& traktowane jako dwa powi$zane ze sob$, ale odr!bne 
procesy (Sy, Côté i Saavedra, 2005).

Za uj!ciem pierwszym opowiada si! zespó  badaczy 
skupiony wokó  HatÞeld (Doherty, Orimoto, Singelis, 

Hebb i HatÞeld, 1995; HatÞeld i in., 1994; Uchino, 
HatÞeld, Hsee, Carlson i Chemtob, 1990). Zara#enie 
emocjonalne deÞniuj$ oni jako tendencj! do automatycz-
nego na%ladowania mimicznej, pantomimicznej i wokal-
nej ekspresji innych osób, co w konsekwencji prowadzi 
do przejmowania ich emocji (HatÞeld i in., 1994, s. 47). 
Istnienie tak rozumianego zara#enia wykazano w se-
rii eksperymentów (Doherty, 1998; Doherty i in., 1995; 
Hsee, HatÞeld, Carlson i Chemtob, 1990; Hsee i in.,1991; 
Hsee i in., 1992; Uchino i in., 1990). W jednym z bada' 
(Doherty i in., 1995) uczestnicy ogl$dali Þlm, w którym 
prezentowano cztery osoby: dwie z nich relacjonowa-
 y weso e wydarzenie ze swojego #ycia, natomiast dwie 
pozosta e – wydarzenie smutne, przejawiaj$c przy tym 
adekwatn$ do tre%ci opowiadanej historii ekspresj! emo-
cjonaln$. Aby zamaskowa& faktyczny cel eksperymentu, 
badanym udzielono informacji, #e ich zadaniem jest wy-
branie spo%ród ogl$danych osób tej, z któr$ najbardziej 
chcieliby wspó pracowa&. W rzeczywisto%ci badaczy in-
teresowa o to, czy uczestnicy „zara#$ si!” emocjami ogl$-
danych osób. W tym celu w trakcie eksperymentu Þlmo-
wano badanych ukryt$ kamer$, a nast!pnie trzech (nie-
%wiadomych celu eksperymentu) s!dziów kompetentnych 
ocenia o ich emocjonaln$ ekspresj! podczas ogl$dania 
poszczególnych bohaterów Þlmu. Po obejrzeniu ka#dej 
historii równie# sami uczestnicy opisywali (na skali) w a-
sny stan emocjonalny. Uzyskane wyniki (zarówno oceny 
s!dziów, jak i samoopis dokonany przez uczestników) 
pozwoli y stwierdzi&, #e badani reagowali bardziej po-
zytywnymi emocjami podczas ogl$dania osób wyra#aj$-
cych rado%& ni# osób wyra#aj$cych smutek, co – zdaniem 
autorów – pozwala wnioskowa& o wyst$pieniu zara#enia 
emocjonalnego. Do analogicznych konkluzji doszli, uzy-
skuj$c podobne wyniki, Hsee i wspó pracownicy (1990, 
1991, 1992). Mo#na si! jednak zastanawia&, czy reak-
cje badanych pojawia y si! rzeczywi%cie w odpowiedzi 
na ekspresj! emocjonaln$ ocenianych osób (jak zak ada 
deÞnicja zara#enia emocjonalnego cytowana wy#ej), czy 
te# uczestnicy reagowali na tre%& opowiadanej w Þlmie 
historii. Wówczas uzyskane wyniki nale#a oby raczej 
wi$za& ze zjawiskiem empatii, a nie zara#enia emocjo-
nalnego2. Badani – s ysz$c weso $ b$d" smutn$ opowie%& 
biograÞczn$ – mogli bowiem przyjmowa& perspektyw! 
ogl$danej osoby, a nie zara#a& si! jej stanem afektywnym 
(Davis, 1999; Doherty, 1998).

Aby rozwi$za& te w$tpliwo%ci, Doherty (1998) zmo-
dyÞkowa  procedur! zastosowan$ w opisanym powy#ej 
eksperymencie. On równie# prosi  badanych o obejrze-
nie Þlmu, który przedstawia  osob! w pozytywnym b$d" 
negatywnym stanie emocjonalnym. Stan ten wywo ano 
u niej za pomoc$ sugestii hipnotycznej (a oceny s!dziów 
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kompetentnych wykaza y, #e mia  on odzwierciedlenie 
w jej mimicznej, pantomimicznej i wokalnej ekspresji). 
Tym razem jednak werbalny komunikat przekazywany 
w Þlmie mia  neutralny charakter: sÞlmowana osoba od-
czytywa a Þkcyjn$ instrukcj! dotycz$c$ dalszej cz!%ci 
eksperymentu. Jak wykaza y wyniki, mimo #e komunikat 
werbalny nie by  zabarwiony afektywnie, uczestnicy eks-
perymentu reagowali na niewerbalny przekaz nagranej 
osoby: ci, którzy ogl$dali Þlm z osob$ wyra#aj$c$ pozy-
tywny stan emocjonalny, opisywali swoje samopoczucie 
jako bardziej pozytywne ni# ci, którym prezentowano 
Þlm z osob$ przejawiaj$c$ stan negatywny. Zdaniem 
Doherty’ego (1998) oznacza to, #e osoby badane zara#a-
 y si! rado%ci$ b$d" smutkiem bohatera Þlmu. Co wi!cej, 
wzbudzony t$ drog$ stan wp ywa  na wydawane przez 
nich oceny: osoby zara#one rado%ci$ ocenia y zabarwio-
ne emocjonalnie zdj!cia bardziej pozytywnie ni# osoby 
zara#one smutkiem. Mo#na si! jednak zastanawia&, czy 
fakt, i# po obejrzeniu Þlmu badani oceniali swój stan jako 
„radosny” lub „smutny” rzeczywi%cie wskazywa  na to, 
i# dochodzi o do transferu emocji. Przecie# porównywa-
no reakcje na dwa stany afektywne ró#ni$ce si! nie tyl-
ko jako%ci$, lecz równie# znakiem. By& mo#e wi!c – jak 
sugeruj$ Neumann i Strack (2000) – badanym po prostu 
udziela  si! pozytywny b$d" negatywny nastrój ogl$da-
nych osób.

Wyniki bada' dostarczaj$ argumentów na poparcie 
zarówno jednej, jak i drugiej mo#liwo%ci. Na przyk ad 
Duclos, Laird, Scheider, Sexter, Stern i Van Lighten 
(1989) wykazali, #e wp yw ekspresji na odczuwany stan 
afektywny mo#e by& specyÞczny. W swoim ekspery-
mencie prosili badanych o przyj!cie okre%lonego wyra-
zu twarzy, podaj$c im szczegó ow$ instrukcj! (np. unie% 
brwi, otwórz szeroko oczy itp.), a jednocze%nie nie wy-
mieniali nazwy emocji, której ta mimika odpowiada a. 
Badani utrzymywali dany wyraz twarzy (strach, smu-
tek, z o%& b$d" wstr!t) przez sze%& sekund, a nast!pnie 
oceniali na skali intensywno%& odczuwania dziewi!ciu 
emocji. Okaza o si!, #e – bez wzgl!du na rodzaj emocji 
– do%wiadczany aktualnie stan wyra"nie korespondowa  
z przybran$ wcze%niej ekspresj$ (np. przy smutnym wy-
razie twarzy najsilniej odczuwan$ emocj$ – spo%ród dzie-
wi!ciu ocenianych – by  smutek, podobnie w przypadku 
strachu, z o%ci i wstr!tu). Jednocze%nie badani nie wi-
dzieli zwi$zku mi!dzy manipulacj$ a odczuwan$ emocj$. 
Podobne wyniki – przy wykorzystaniu analogicznej pro-
cedury – uzyskano w przypadku ekspresji pantomimicz-
nej: badani przybierali poz! w a%ciw$ okre%lonej emocji 
(strach, smutek lub z o%&), w wyniku czego odczuwali j$ 
silniej ni# pozosta e (Duclos i in., 1989). To za%, zdaniem 
HatÞeld i wspó pracowników (1994), potwierdza, #e za-

ra#enie – które powstaje dzi!ki automatycznemu odczy-
tywaniu w asnej ekspresji emocjonalnej – tak#e poci$ga 
za sob$ efekty specyÞczne.

Jednak#e nie wszystkie badania jednoznacznie wskazu-
j$, #e efektem zara#enia s$ odr!bne jako%ciowo emocje. 
Hess i Blairy (2000) zaobserwowa y na przyk ad wy-
st!powanie zara#enia w przypadku tylko dwóch z czte-
rech emocji. W swoich badaniach u#y y nagra' wideo 
przedstawiaj$cych dynamiczne, 15-sekundowe mimiczne 
wyrazy rado%ci, z o%ci, smutku i wstr!tu. Zadaniem ba-
danych by o dekodowanie tych niewerbalnych ekspresji. 
Jednocze%nie za pomoc$ EMG dokonywano pomiaru 
aktywno%ci ich mi!%ni mimicznych. Pomiar ten wyka-
za , #e badani automatycznie na%ladowali ekspresj! ogl$-
danych osób. Co wi!cej, mia o to wp yw na ich w asny 
stan afektywny (oceniany metodami samoopisowymi), 
jednak tylko w przypadku dwóch z czterech u#ytych pod-
czas manipulacji ekspresji, mianowicie rado%ci i smutku. 
To za% Hess i Blairy (2000) interpretuj$ jako dowód na 
niespecyÞczno%& zara#enia. Ich zdaniem, badani podle-
gali po prostu transferowi pozytywnego i negatywnego 
nastroju, a nie rado%ci i smutku, o czym dodatkowo mo#e 
%wiadczy& fakt, i# stan afektywny, jaki powstaje w drodze 
zara#enia, nie jest zbyt intensywny.

Taki punkt widzenia zgodny jest z propozycj$ Neumanna 
i Stracka (2000), aby zamiast o zara#eniu emocjonalnym 
mówi& o zara#eniu nastrojem. W serii eksperymentów 
badacze ci wykorzystali nagranie fragmentu eseju Þlozo-
Þcznego w trzech wersjach ró#ni$cych si! sposobem re-
cytacji (wersja radosna, smutna i neutralna). Uczestnicy 
eksperymentu nie widzieli twarzy osoby b!d$cej nadaw-
c$ komunikatu, a jedynie s yszeli jej g os. Po manipulacji 
badani wype niali dwie skale. Podczas gdy pierwsza mie-
rzy a intensywno%& i znak aktualnie do%wiadczanego na-
stroju (bardzo dobry – bardzo z y), druga s u#y a ocenie 
pi!ciu specyÞcznych emocji (pogodny, radosny, zaniepo-
kojony, smutny, znudzony3). Okaza o si!, #e sam sposób 
recytacji wyra"nie wp ywa  na nastrój osób s uchaj$cych 
nagrania – ci badani, którzy s uchali radosnej wersji, oce-
niali swój nastrój jako bardziej pozytywny ni# ci, którzy 
s uchali wersji smutnej. Natomiast w przypadku emocji 
nie odnotowano ró#nic mi!dzy grupami – mimo i# osoby 
z ka#dej z trzech grup s ucha y innej wersji nagrania, nie 
ró#ni y si! pod wzgl!dem do%wiadczanych emocji (mie-
rzonych po wys uchaniu nagrania). Co wa#ne, badani nie 
widzieli zwi$zku mi!dzy w asnym stanem a us yszanym 
nagraniem (prawdopodobnie dlatego, i# – na skutek za-
stosowanej instrukcji – ich uwaga zaanga#owana by a 
w zrozumienie eseju). Nie byli wi!c %wiadomi przyczyny 
w asnego nastroju, co wyra"nie koresponduje z przyta-
czanym wcze%niej rozró#nieniem mi!dzy nim a emocj$.
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Czy zatem oznacza to, #e w drodze zara#enia nie po-
wstaj$ konkretne emocje, lecz nastrój? I czy – w zwi$zku 
z tym – psychologowie powinni swoje zainteresowania 
ograniczy& jedynie do transferu „globalnego, rozlanego” 
nastroju? W %wietle opisanych wy#ej wyników bada' 
wydaje si! to nieuzasadnione. Prawdopodobnie wi!c ra-
cj! maj$ Sy i wspó pracownicy (2005), wed ug których 
zara#enie emocjonalne i zara#enie nastrojem to dwa po-
wi$zane ze sob$, jednak#e odr!bne procesy. Przyj!cie 
takiego za o#enia oznacza, #e w wyniku zara#enia mo#e 
dochodzi& do wytworzenia zarówno rozlanego, nie-
zbyt intensywnego nastroju, jak i specyÞcznych emocji. 
Prawdopodobnie tym, co decyduje o ko'cowym rezulta-
cie zara#enia, s$ le#$ce u jego podstaw mechanizmy: inny 
wi!c b!dzie mechanizm zara#enia emocjonalnego, inny 
– zara#enia nastrojem. Nale#y jednak podkre%li&, #e tak 
jak trudno wykre%li& ostr$ granic! mi!dzy emocj$ i na-
strojem4, tak samo trudno wyra"nie oddzieli& od siebie 
oba rodzaje zara#enia. Mo#na przypuszcza&, #e zara#enie 
emocjonalne i zara#enie nastrojem to dwa przejawy tzw. 
zara#enia afektywnego, które mog$ pojawia& si! jedno-
cze%nie, a tak#e wzajemnie si! wzmacnia& (podobnie jak 
to si! dzieje w przypadku samych emocji i nastrojów: po-
zytywny lub negatywny nastrój stanowi t o dla odpowied-
nio pozytywnych b$d" negatywnych emocji, natomiast 
okre%lone emocje mog$ skutkowa& wzbudzeniem pozy-
tywnego b$d" negatywnego nastroju; Davidson, 1998).

W niniejszym artykule przyjmuj! takie w a%nie rozu-
mienie powy#szych terminów. W zwi$zku z tym wsz!-
dzie tam, gdzie b!d! odnosi& si! do zara#enia emocjo-
nalnego lub zara#enia nastrojem w sensie ogólnym, b!d! 
pos ugiwa& si! terminem „zara#enie afektywne”, mimo i# 
termin ten w literaturze nie cieszy  si! jak dot$d zbyt du#$ 
popularno%ci$5. Niemniej jednak obecna niekonsekwen-
cja w pos ugiwaniu si! tymi poj!ciami, a tak#e propono-
wane tutaj uj!cie uzasadniaj$ konieczno%& operowania 
terminem nadrz!dnym jako poj!ciem porz$dkuj$cym.

Zara enie afektywne 

– proces automatyczny czy kontrolowany?

Mówi$c o zara#eniu, psychologowie zazwyczaj ogra-
niczaj$ si! do procesu transferu zjawisk afektywnych, 
który zachodzi automatycznie. Potwierdza& to ma b y-
skawiczny przebieg tego procesu (zbyt krótki, by zaan-
ga#owa& procesy kontrolowane; por. HatÞeld i in., 1994; 
Hess i Blairy, 2000) oraz brak u%wiadamiania sobie przez 
podmiot jego przebiegu (Doherty, 1997, 1998; Neumann 
i Strack, 2000). Zdaniem badaczy dzieje si! tak dlatego, 
#e u podstaw omawianego zjawiska le#$ automatycz-
ne mechanizmy: na%ladowanie motoryczne i sprz!#enie 
zwrotne (HatÞeld i in., 1994; Neumann i Strack, 2000; 

Pugh, 2001). Z drugiej strony jednak, niektórzy (Barsade, 
2002; Gump i Kulik, 1997) dopuszczaj$ dodatkow$ mo#-
liwo%&, twierdz$c #e transfer stanów afektywnych drog$ 
zara#enia mo#e zachodzi& równie# przy wi!kszym zaan-
ga#owaniu %wiadomej kontroli, czyli w oparciu o mecha-
nizm spo ecznych porówna'.

Zgodnie z uj!ciem proponowanym przez Bargha 
(1994), za procesy automatyczne uznaj! te, których prze-
biegu i nast!pstw jednostka sobie nie u%wiadamia6, które 
nie maj$ charakteru intencjonalnego, nie poddaj$ si! kon-
troli (czyli jednostka nie mo#e z w asnej woli rozpocz$&, 
zako'czy& ani te# zmieni& ich przebiegu) oraz przebie-
gaj$ przy minimalnym zaanga#owaniu zasobów poznaw-
czych. Dzi!ki temu mog$ zachodzi& bardzo szybko i bez 
wysi ku. W odró#nieniu od nich procesy kontrolowane s$ 
u%wiadamiane, skierowane na okre%lony cel i poch aniaj$ 
zasoby poznawcze. W rezultacie wymagaj$ wysi ku, a ich 
przebieg jest wolniejszy (Bargh, 1994; De Houwer i Mo-
ors, 2007). Tradycyjnie procesy automatyczne i kontrolo-
wane traktowano jako dwie odr!bne kategorie (Shiffrin 
i Schneider, 1977, 1984). Obecnie badacze podkre%laj$ 
stopniowalno%& tego, co kontrolowane i automatyczne, 
oraz zwracaj$ uwag! na fakt, i# wi!kszo%& zjawisk psy-
chicznych anga#uje procesy tak automatyczne, jak kon-
trolowane (w mniejszym b$d" wi!kszym stopniu; Moors 
i De Houwer, 2006; De Houwer i Moors, 2007). Mo#e to 
oznacza&, #e dane zjawisko b!dzie spe nia o tylko nie-
które z kryteriów automatyczno%ci (np. jednostka inten-
cjonalnie zainicjuje dany proces, ale b!dzie on przebie-
ga  przy minimalnym zaanga#owaniu zasobów poznaw-
czych; Bargh, 1994).

Poni#ej postaram si! wykaza&, #e zara#enie afektyw-
ne, jakie zachodzi w oparciu o mechanizm na%ladowania 
motorycznego i – aktywizowanego przez nie – sprz!#enia 
zwrotnego, spe nia wi!kszo%& kryteriów przypisywanych 
procesom automatycznym. Wyzwalaj$cy je bodziec (oso-
ba w okre%lonym stanie afektywnym, zdj!cie ekspresji 
mimicznej itp.) mo#e, ale nie musi by& u%wiadamiany 
(Dimberg, Thunberg i Elmehed, 2000). Je%li za% chodzi 
o przebieg tego procesu oraz jego nast!pstwa (np. wp yw 
przej!tego od kogo% stanu na wydawane s$dy), jednost-
ka ich sobie zwykle ani nie u%wiadamia, ani te# nie jest 
w stanie ich kontrolowa& (Neumann i Strack, 2000). 
Proces ten równie# nie obci$#a zasobów poznawczych 
osoby „zara#aj$cej si!” (np. jej uwaga mo#e by& w tym 
czasie zaanga#owana w co% innego, np. zadanie o charak-
terze poznawczym; Neuman i Strack, 2000).

Zara#enie afektywne, które przebiega w oparciu o me-
chanizm spo ecznych porówna', jest natomiast bardziej 
kontrolowane. Jednostka zwykle w wi!kszym stopniu 
u%wiadamia sobie bowiem przebieg tego zjawiska, anga-
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#uj$c w nie zasoby poznawcze (np. dokonuj$c porówna' 
mi!dzy w asnym stanem a stanem prze#ywanym przez 
otaczaj$ce j$ osoby). Proces ten ma równie# charakter in-
tencjonalny – aktywizacji mechanizmu spo ecznych po-
równa' przy%wieca cel, jakim jest wygenerowanie takie-
go stanu, który korespondowa by ze stanem innych osób 
(Barsade, 2000; Gump i Kulik, 1997). Mo#na jednak po-
dejrzewa&, #e tak#e ten mechanizm – jak wiele innych 
procesów, które powtarzane s$ z du#$ cz!stotliwo%ci$ 
– zawiera wiele operacji automatycznych (Müssweiler, 
2007).

Na!ladowanie motoryczne i sprz" enie zwrotne

Ponad sto lat temu Lipps (1907, za: Hess, Philippot 
i Blairy, 1998) zwróci  uwag! na dwuetapowy przebieg 
procesu transferu stanów afektywnych. W my%l zapro-
ponowanej przez niego koncepcji, etap pierwszy polega 
na obserwowaniu i nie%wiadomym na%ladowaniu cudzej 
ekspresji emocjonalnej (tzw. na%ladowanie motoryczne), 
natomiast etap drugi – na aktywacji spójnego z ni$ stanu 
w oparciu o tzw. sprz!#enie zwrotne (Rysunek 1). Na taki 
dwuetapowy przebieg zara#enia wskazuj$ wyniki bada' 
(np. Hess i in., 1998; Hsee i in., 1992; Neuman i Strack, 
2000; Wild, Erb i Bartels, 2001).

Na!ladowanie motoryczne

 Ludzie maj$ wrodzon$ umiej!tno%& komunikowania 
do%wiadczanych stanów afektywnych i rozpoznawania 
ich u innych. W przypadku ekspresji mimicznych dzia& 
si! to mo#e nawet wówczas, gdy emitowane sygna y nie-
werbalne s$ niewidoczne dla oka (Ohme, 2003). Dlatego 
te# w trakcie spo ecznych interakcji cz owiek automa-
tycznie „skanuje” ekspresj! swoich rozmówców, odbiera-
j$c setki niewerbalnych informacji (HatÞeld i in., 1994). 
Warto zaznaczy&, #e emocje – w porównaniu z nastrojem 
– s$ zdecydowanie  atwiejsze do komunikowania i od-
czytywania, poniewa# przypisany jest im wzorzec spe-
cyÞcznej ekspresji mimicznej (Ekman, 2003), wokalnej 
(Kappas, Hess i Scherer, 1991) i pantomimicznej (Duclos 
i in., 1989). Niemniej jednak równie# nastrojom towarzy-
szy okre%lony przekaz niewerbalny. Cho& nie ma on, tak 
jak w przypadku emocji charakteru wyra"nej ekspresji, 
to zdaniem Larsena (2000), cz owiek, obserwuj$c nawet 
ma o widoczne zmiany w postawie, tonie g osu czy tem-
pie mówienia innej osoby, potraÞ rozpozna& jej nastrój.

Cz owiek nie tylko odczytuje ekspresj! innych ludzi, 
ale tak#e nie%wiadomie i automatycznie j$ na%laduje 
(HatÞeld i in., 1994; Chartrand i Bargh, 1999; Niedenthal, 
Barsalou, Ric i Krauth-Gruber, 2005). Wyst!powanie 
tego zjawiska mo#na zaobserwowa& na co dzie', uwa#-
nie przygl$daj$c si! zachowaniom ludzi w ró#nych sytu-
acjach spo ecznych. Na przyk ad – jak zauwa#y  Kendon 
(1970), Þlmuj$c klientów pubu ukryt$ kamer$ – osoby 
siedz$ce przy jednym stole cz!sto przyjmuj$ podobn$ po-
staw! cia a, podobnie gestykuluj$, bezwiednie powielaj$c 
zachowania partnerów interakcji.

Zjawisko imitowania ekspresji i zachowa' innych ludzi 
okre%lane jest mianem na%ladowania motorycznego b$d" 
behawioralnego (motor/behavioral mimicry; Barsade, 
2002; Gump i Kulik, 1997; HatÞeld i in., 1994)7. Jego 
istnienie potwierdzaj$ wyniki licznych bada'. W jednym 
z eksperymentów (Barsade, 2002), badani wspó pra-
cowali w kilkuosobowych grupach nad wykonaniem 
zadania. W ka#dej grupie oprócz badanych znajdowa  
si! pomocnik eksperymentatora, który – demonstruj$c 
wcze%niej wy&wiczon$ pozytywn$ b$d" negatywn$ eks-
presj! emocjonaln$ – zawsze zabiera  g os jako pierwszy. 
Okaza o si!, #e uczestnicy na%ladowali jego ekspresj!, na 
co wskazywa y oceny s!dziów kompetentnych (wcze-
%niej specjalnie przygotowanych do dekodowania ekspre-
sji emocjonalnych). Analogiczne wyniki uzyskali Gump 
i Kulik (1997) oraz Chartrand i Bargh (1999), gdy po-
prosili swoich badanych o wspó prac! z rzekomo innym 
uczestnikiem eksperymentu (w rzeczywisto%ci pomocni-
kiem eksperymentatora). Oceny niezale#nych obserwato-
rów wykaza y, #e badani przybierali wyraz twarzy podob-

Rysunek 1. 

Przebieg zara#enia nastrojem
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ny do mimicznej ekspresji pomocnika (czyli odpowiednio 
u%miechali si! lub marszczyli brwi).

Podobne wnioski p yn$ z bada' z zastosowaniem Þl-
mów wideo: oceny s!dziów kompetentnych wskazuj$, #e 
uczestnicy eksperymentów cz!sto na%laduj$ ekspresj! bo-
haterów ogl$danych Þlmów (np. przybieraj$ wyraz twarzy 
wskazuj$cy odpowiednio na do%wiadczanie negatywnych 
b$d" pozytywnych stanów emocjonalnych; Doherty i in., 
1995; Hsee i in., 1990). Cz!sto jednak zmiany w eks-
presji, do jakich prowadzi na%ladowanie motoryczne, s$ 
niezauwa#alne go ym okiem i ujawniaj$ si! jedynie w po-
miarach elektromiograÞcznych (Dimberg, 1982; Surraka 
i Hietanen, 1998). Na przyk ad w badaniach prowadzo-
nych przez zespó  Dimberga (Dimberg, 1982; Lundqvist 
i Dimberg, 1995) wykazano, #e ogl$danie zdj!& u%miech-
ni!tych i gniewnych twarzy poci$ga za sob$ odmienne 
wzorce reakcji mi!%ni mimicznych: pierwsze skutkuj$ 
wzrostem aktywno%ci mi!%ni zygomaticus major, nato-
miast drugie – corrugator supercilii. Co wa#ne, proces 
ten zachodzi niezwykle szybko, nawet 400 milisekund 
po ekspozycji bod"ca (Dimberg i Thunberg, 1998), tak#e 
wtedy, gdy zdj!cia twarzy prezentowane s$ podprogowo 
(Dimberg, Thunberg i Elmehed, 2000).

Wykazano równie# empirycznie, #e spontaniczne na-
%ladowanie mo#e dotyczy& nie tylko ekspresji mimicz-
nej, ale te# pantomimicznej (Chartrand i Bargh, 1999; 
LaFrance i Broadbent, 1976) oraz wokalnej (Hietanen, 
Surakka i Linnankoski, 1998; Neuman i Strack, 2000). 
Chartrand i Bargh (1999) na przyk ad, pos uguj$c si! oce-
nami s!dziów, udowodnili, #e badani wykonywali gesty – 
takie jak pocieranie nosa czy potrz$sanie stop$ – cz!%ciej 
wtedy, gdy obserwowali identyczne zachowanie u osoby, 
z któr$ wykonywali zadanie (w ogóle nie zdaj$c sobie 
z tego sprawy). Podobnie ludzie napinaj$ mi!%nie, wi-
dz$c osoby si uj$ce si! na r!k! (Berger i Hadley, 1975; za: 
Hess i in., 1998). O analogicznym efekcie mo#na mówi& 
w przypadku ekspresji wokalnych. W eksperymentach 
Neumanna i Stracka (2000) badani, którzy s yszeli na-
granie ÞlozoÞcznego tekstu odczytywanego z ekspresj$ 
smutn$ lub weso $, nast!pnie sami – zdaniem s!dziów 
– powtarzali tekst w podobny sposób. Co wi!cej, oka-
zuje si!, #e efekty te mog$ si! wzajemnie „przeplata&” 
– na przyk ad percepcja cudzej ekspresji wokalnej mo#e 
wp ywa& na mimik! obserwatora. Taki efekt zaobserwo-
wano w badaniach Hietanen i wspó pracowników (1998), 
w których za pomoc$ EMG rejestrowano aktywno%& mi!-
%ni mimicznych osób badanych, przys uchuj$cych si! 
s owom wypowiadanym radosnym lub zagniewanym 
tonem. Kiedy badani s yszeli s owa wypowiadane ze z o-
%ci$, reagowali skurczem korugatorów, natomiast s ysz$c 

s owa wypowiadane z zadowoleniem – skurczem mi!%ni 
okr!#nych oka.

Sk onno%& do na%ladowania innych osób stanowi 
wrodzon$ cech! ludzkiego funkcjonowania (Chartrand 
i Bargh, 1999; Hess, Blairy i Philippot, 1999; Levenson, 
1996; Wild i in., 2001). Nawet kilkudniowe niemowl!ta 
sk onne s$ do imitowania ekspresji innych osób, na przy-
k ad wysuwania j!zyka czy zwijania go w „dzióbek”, 
gdy widz$ osob! to robi$c$ (Meltzoff i Moore, 1983). 
Obecno%& tego mechanizmu zaobserwowano równie# 
u zwierz$t (HatÞeld i in., 1994; Parr i Hopkins, 2000). 
W jednym z bada' wykazano na przyk ad, #e szympansy 
– ogl$daj$c Þlm przedstawiaj$cy inne szympansy wyra-
#aj$ce pozytywne lub negatywne stany afektywne – same 
równie# reagowa y adekwatnymi zmianami ekspresji 
(Parr i Hopkins, 2000). Podobnie u ptaków, b!d$cych 
w sytuacji zagro#enia, mo#na obserwowa& przenoszenie 
si! strachu z jednego osobnika na drugiego poprzez gwa -
towne zmiany ruchów (Tinbergen, 1963, za: de Gelder, 
Snyder, Greve, Gerard i Hadjikhani, 2004). Dzieje si! 
to w sposób b yskawiczny (Dimberg i Thunberg, 1998; 
HatÞeld i in., 1994), a na%ladowane komunikaty niewer-
balne mog$ dzia a& podprogowo (Dimberg i in., 2000). 
Psychologowie s$ wi!c zgodni, #e omawiany proces za-
chodzi w sposób automatyczny (Chartrand i Bargh, 1999; 
HatÞeld i in., 1994)8. 

Zdaniem Bargha i wspó pracowników (Chartrand 
i Bargh, 1999; Dijksterhuis i Bargh, 2001) na%ladowa-
nie motoryczne jest przejawem automatycznej tendencji, 
polegaj$cej na tym, #e obserwacja jakiego% zachowania, 
a nawet sama my%l o nim, mo#e zwi!ksza& prawdopodo-
bie'stwo jego wyst$pienia. Wyja%nieniem tego procesu 
jest istnienie bezpo%redniego zwi$zku mi!dzy zachowa-
niem a percepcj$ (perception-behavior link), dzi!ki któ-
remu poznawcze i behawioralne reprezentacje umys owe 
danego zachowania aktywizowane s$ niemal jednocze-
%nie, to znaczy uruchomienie jednej natychmiast poci$ga 
za sob$ automatyczn$ aktywizacj! drugiej (Dijksterhuis 
i Bargh, 2001). Na przyk ad kiedy w celu aktywizacji ste-
reotypu osoby starej prezentowano badanym list! s ów 
kojarzonych ze staro%ci$, bezwiednie reagowali oni spo-
wolnieniem ruchów (Bargh, Chen i Burrows, 1996). 

NeuroÞzjologicznym pod o#em tego zjawiska jest sys-
tem tzw. neuronów lustrzanych (mirror neurons), czy-
li komórek nerwowych, które pobudzaj$ si! zarówno 
w trakcie samodzielnego wykonywania danej czynno%ci, 
jak i podczas obserwowania tej czynno%ci w wykonaniu 
innej osoby (Rizzolatti, Fogassi i Gallese, 2001; Warren, 
Sauter, Eiser, Wiland, Dresner, Wise, Rosen i Scott, 2006). 
U ma p na przyk ad zaobserwowano, #e ten sam obszar 
kory pobudzany jest zarówno w trakcie samodzielnego 
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chwytania b$d" manipulowania jakim% obiektem, jak 
i w trakcie obserwacji wykonuj$cego takie czynno%ci 
eksperymentatora (Rizzolatti i Arbib, 1998). Ten sam 
automatyczny mechanizm uruchamiany jest tak#e wów-
czas, gdy percepcja cudzej ekspresji emocjonalnej skut-
kuje analogiczn$ ekspresj$ u obserwatora (Dijksterhuis 
i Bargh, 2001). 

Sprz" enie zwrotne

 Samo automatyczne na%ladowanie czyjej% ekspre-
sji to jednak dopiero pocz$tek zara#enia afektywnego. 
Na%ladowanie motoryczne uruchamia mechanizm sprz!-
#enia zwrotnego (afferent feedback) i to on prowadzi do 
aktywacji okre%lonych stanów afektywnych (HatÞeld 
i in., 1994). Jego dzia anie wyja%nia hipoteza mimicznego 
sprz!#enia zwrotnego (facial feedback hypothesis), zgod-
nie z któr$ w asny wyraz mimiczny mo#e wp ywa& na 
aktualnie do%wiadczane stany. Na tak$ mo#liwo%& zwró-
ci  uwag! ju# Darwin (1872/1904), twierdz$c, #e emocja, 
która mo#e by& wyra#ana bez zahamowa', ulega zinten-
syÞkowaniu, za% emocja, której ekspresja jest hamowana 
– os abieniu. Tym samym Darwin zasugerowa  istnienie 
zwi$zku przyczynowo-skutkowego mi!dzy ekspresj$ 
a emocj$. Podobnie James (1890, za: Soussignan, 2002) 
zauwa#y , #e subiektywne odczucie emocji mo#e by& wy-
nikiem aktywno%ci mi!%ni mimicznych.

Hipotez! mimicznego sprz!#enia zwrotnego zweryÞ-
kowano w wielu badaniach eksperymentalnych, udowad-
niaj$c, #e zmiana aktywno%ci mi!%ni twarzy mo#e prowa-
dzi& do zmiany stanu emocjonalnego (por. przegl$d w: 
Adelman i Zajonc, 1989; Zajonc, Adelman, Murphy i Nie-
denthal, 1987). Kiedy na przyk ad Strack, Martin i Step-
per (1988) prosili swoich badanych o trzymanie o ówka 
raz w z!bach (dzi!ki czemu przybierali u%miechni!ty wy-
raz twarzy), raz w ustach (smutny wyraz twarzy), okaza o 
si!, #e wraz z ekspresj$ pojawia a si! zmiana w subiek-
tywnym do%wiadczeniu emocjonalnym, aktywno%ci AUN 
oraz ocenie ogl$danych kreskówek: „u%miechni!ci” bada-
ni oceniali je jako bardziej, a „zasmuceni” jako mniej za-
bawne ni# uczestnicy z grupy kontrolnej. Podobne wnio-
ski p yn$ z bada' Lairda (1974), w których badani przy-
bierali okre%lony wyraz twarzy (zgodnie ze szczegó ow$ 
instrukcj$ opisuj$c$ uk ad mi!%ni mimicznych), a nast!p-
nie oceniali zabarwione emocjonalnie zdj!cia i kresków-
ki. Okaza o si!, #e marszcz$c brwi, badani oceniali zdj!-
cia i kreskówki jako bardziej agresywne, a u%miechaj$c 
si! – jako bardziej radosne. Nale#y podkre%li&, #e zarów-
no w badaniach Stracka i wspó pracowników (1988), jak 
i w badaniach Lairda (1974), badani nie byli %wiadomi 
znaczenia przybranej ekspresji emocjonalnej. Co wi!cej, 
istniej$ dowody, #e aktywno%& mi!%ni mimicznych mo#e 

by& sprz!#ona z odczuwanym stanem, nawet wtedy gdy 
ekspresja ta jest niewidoczna dla oka. W eksperymencie 
zespo u Cacioppo (Cacioppo, Petty, Losch i Sook Kim, 
1986), badani reagowali skurczem korugatorów na zdj!-
cia zabarwione negatywnie, a mi!%ni jarzmowych i mi!-
%ni okr!#nych oka na zdj!cia zabarwione pozytywnie. 
Chocia# na taki efekt wskaza  pomiar EMG, s!dziowie 
kompetentni (ogl$daj$cy nagrania wideo z przebiegu eks-
perymentu) nie byli w stanie poprawnie dekodowa& eks-
presji badanych osób. 

Istniej$ tak#e dowody na to, #e prze#ywane stany afek-
tywne mog$ zale#e& od tonu g osu czy przyj!tej postawy. 
W eksperymencie HatÞeld, Hsee, Costello i Weisma-
na (1995) uczestnicy przys uchiwali si! komunikatom 
wypowiadanym z ekspresj$ typow$ dla ró#nych emocji 
(rado%&, mi o%&, strach, smutek, z o%&), a nast!pnie po-
wtarzali je przez telefon. Samoopis nastroju, jakiego ba-
dani dokonywali po wykonaniu tego zadania, wyra"nie 
korespondowa  z niewerbaln$ charakterystyk$ powtarza-
nych przez nich komunikatów. Stepper i Strack (1993) 
natomiast sadzali swoich badanych przy wysokim b$d" 
niskim stole, dzi!ki czemu przybierali oni wyprostowan$ 
b$d" pochylon$ postaw!, a nast!pnie prosili ich o wyko-
nanie zadania. Okaza o si!, #e kiedy badani otrzymywali 
pozytywn$ informacj! zwrotn$ na temat wyniku w owym 
zadaniu, sam sposób siedzenia wp ywa  na subiektywnie 
odczuwan$ z tego powodu dum!: wyprostowani badani 
czuli si! bardziej dumni ni# badani zgarbieni. Podobne 
wyniki – dla strachu, smutku, z o%ci i wstr!tu – uzyskali 
Duclos i wspó pracownicy (1989) w opisywanym wcze-
%niej eksperymencie. 

Co wa#ne, sprz!#enia z mi!%ni mimicznych i pantomi-
micznych mog$ si! wzajemnie wzmacnia&. Flack, Laird 
i Cavallaro (1999) poddali analizie dwie sytuacje: w jednej 
interesowa y ich izolowane wp ywy ekspresji mimicznej 
i pantomimicznej na subiektywne odczucie afektywne, 
w drugiej – symultaniczny wp yw obu rodzajów ekspre-
sji. Okaza o si!, #e w przypadku gdy uruchamiane by o 
sprz!#enie dwutorowe, stany afektywne by y odczuwa-
ne jako bardziej intensywne ni# wtedy, gdy dzia a  jeden 
z torów (tylko mimiczny b$d" tylko pantomimiczny).

Jak wida&, sprz!#enie zwrotne z ekspresji emocjonalnej 
mo#e by& skutecznym i szybkim mechanizmem wp ywa-
j$cym na subiektywne odczucia afektywne nawet wtedy, 
gdy zmiany w mimice, pantomimice czy tonie g osu s$ 
niezauwa#alne go ym okiem. Podobne wnioski p yn$ 
z bada' nad tzw. wcieleniem (embodiment), które rów-
nie# wykaza y, #e wskazówki p yn$ce z cia a stanowi$ 
wa#ny element do%wiadczenia afektywnego (Niedenthal 
i in., 2005; Prinz, 2005). Kwesti$ nierozwi$zan$ jest jed-
nak to, na ile specyÞczne s$ efekty omawianego sprz!-
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#enia (Adelman i Zajonc, 1989; Winton, 1986). Winton 
(1986) wyró#nia dwa modele mimicznego sprz!#enia 
zwrotnego. Pierwszy z nich – zwany kategorialnym (ca-

tegorical) – zak ada, #e wzorzec reakcji emocjonalnej jest 
mniej lub bardziej specyÞczny dla obserwowanych eks-
presji emocjonalnych. Drugi natomiast – okre%lany jako 
wymiarowy (dimensional) – przyjmuje, #e obserwowanie 
czyjej% ekspresji emocjonalnej mo#e wp ywa& na poje-
dynczy wymiar do%wiadczenia afektywnego, mianowicie 
wymiar przyjemno%ci – nieprzyjemno%ci. Zgodnie zatem 
z za o#eniami modelu pierwszego efektem sprz!#enia 
zwrotnego jest emocja, za% modelu drugiego – nastrój. 
Mimo i# wielu badaczy uwa#a, #e dzia anie tego mecha-
nizmu jest specyÞczne (Flack i in., 1999; HatÞeld i in., 
1994; Laird, 1984), Winton (1986) poddaje za o#enia 
modelu kategorialnego ostrej krytyce. Jego zdaniem prze-
prowadzone dotychczas eksperymenty nie stanowi$ wy-
starczaj$cego dowodu na poparcie tego modelu. Zwykle 
bowiem porównuje si! w nich ekspresje w a%ciwe stanom 
afektywnym o przeciwnej walencji (np. rado%ci i z o%ci), 
a wi!c w istocie stanom ró#ni$cym si! tym, #e jeden 
z nich jest przyjemny, a drugi nie. Wyniki takich bada' 
wspieraj$ wi!c jedynie model wymiarowy. WeryÞkacja 
modelu kategorialnego, wed ug Wintona, wymaga aby 
porównywania co najmniej dwóch ekspresji emocji o tej 
samej walencji. 

Taki przebieg mia  eksperyment, który przeprowa-
dzili Tourangeau i Ellsworth (1979, za: Winton, 1986). 
Wykorzystano w nim Þlm wzbudzaj$cy strach b$d" smu-
tek, a badani, ogl$daj$c go, mieli za zadanie utrzymywa& 
wyraz twarzy odpowiadaj$cy jednej z tych emocji (zgod-
nie lub niezgodnie z emocjonalnym przekazem zawartym 
w Þlmie). Analizy wykaza y, #e podczas gdy Þlm zna-
cz$co wp ywa  na subiektywne odczucia afektywne (tzn. 
w zale#no%ci od jego emocjonalnego zabarwienia badani 
deklarowali odczuwanie strachu lub smutku), to w przy-
padku przybranych przez badanych grymasów twarzy nie 
by o ró#nic w odczuwanych emocjach (czyli odczucia 
w przypadku ekspresji strachu i ekspresji smutku by y 
porównywalne). Zdaniem Wintona (1986), wyniki tego 
eksperymentu podwa#aj$ za o#enia modelu kategorialne-
go i wskazuj$ na przewag! modelu wymiarowego. Rodzi 
si! jednak w$tpliwo%&, czy sytuacja, w której jednocze-
%nie dzia a y i sprz!#enie z mi!%ni mimicznych, i Þlm 
o zabarwieniu afektywnym sprzecznym z ekspresj$ mi-
miczn$, nie prowadzi a po prostu do zniesienia efektów 
tego pierwszego.

 Prób$ rozwiania tych w$tpliwo%ci, a przy tym argu-
mentem na rzecz modelu wymiarowego, mog$ by& wy-
niki przywo ywanego wcze%niej eksperymentu Hess 
i Blairy (2000). Jak wspomniano, badaczki wykorzysta y 

nagrania wideo ekspresji czterech ró#nych emocji (z o%ci, 
smutku, wstr!tu i rado%ci), ale wyst$pienie zara#enia za-
obserwowa y tylko w przypadku rado%ci i smutku (czyli 
stanu przyjemnego i nieprzyjemnego). Co ciekawe jed-
nak, pomiar aktywno%ci mi!%ni mimicznych osób bada-
nych za pomoc$ EMG wykaza , #e w przypadku trzech 
emocji (z o%ci, smutku i rado%ci) dosz o do na%ladowania 
motorycznego o specyÞcznym charakterze. Kiedy jednak 
zanalizowano wp yw sprz!#enia z tego na%ladowania na 
subiektywnie odczuwany stan afektywny (samoopis), 
okaza  si! on skuteczny jedynie w przypadku emocji od-
powiadaj$cych – zdaniem Hess i Blairy (2000) – po pro-
stu pozytywnemu i negatywnemu nastrojowi.

Czy zatem w wyniku  $cznego dzia ania omówionych 
mechanizmów – na%ladowania motorycznego i, urucha-
mianego przez nie, sprz!#enia zwrotnego – mo#e doj%& 
w a%nie do zara#enia nastrojem, a nie zara#enia emocjo-
nalnego? Wydaje si!, #e w %wietle przytoczonych wy#ej 
wyników bada' mo#na postawi& tak$ hipotez!. Ich anali-
za wskazuje bowiem, #e stan, który powstaje poprzez za-
ra#enie, charakteryzuje si! kilkoma w a%ciwo%ciami. Po 
pierwsze, jednostka najcz!%ciej nie zdaje sobie sprawy ze 
zwi$zku mi!dzy tym stanem a wywo uj$cym go bod"cem 
(Laird, 1974; Neuman i Strack, 2000; Strack i in., 1988). 
Co wi!cej, bodziec ten mo#e w ogóle nie by& u%wiada-
miany, czyli dzia a& podprogowo (Dimberg i in., 2000). 
Po drugie, towarzyszy mu trudno zauwa#alna ekspresja 
mimiczna – czasami ujawniaj$ca si! jedynie w pomiarach 
EMG (Cacioppo i in., 1986; Dimberg, 1982; HatÞeld i in., 
1994; Surraka i Hietanen, 1998). Zgodnie za% z koncep-
cj$ wcielenia, w uj!ciu zaproponowanym przez Prinza 
(2005), aby zmiany p yn$ce z cia a (a wi!c te# zmiany 
w aktywno%ci mi!%ni odpowiedzialnych za ekspresj!) 
mog y zosta& odebrane i odczytane jako subiektywne od-
czucie konkretnej emocji, musi zosta& na nie skierowana 
uwaga. To natomiast utrudnione jest wtedy, gdy zmiany te 
s$ z trudem zauwa#alne. Po trzecie, stan, który powstaje 
w wyniku dzia ania omówionych mechanizmów, nie jest 
skierowany na konkretny obiekt, ma dyfuzyjny charak-
ter, a wi!c „rozlewa si!” i – dzi!ki temu – wp ywa na 
oceny zabarwionych emocjonalnie zdj!& czy kreskówek 
(Doherty, 1998; Laird, 1974). 

Wyra"nie koresponduje to z wnioskami z bada' pro-
wadzonych w paradygmacie afektywnego poprzedzania, 
w których – w efekcie podprogowej prezentacji afektorod-
nych bod"ców (np. twarzy wyra#aj$cych emocje) – rów-
nie# wielokrotnie zaobserwowano efekty asymilacyjne 
(tzn. oceny bod"ców docelowych by y zgodne ze znakiem 
poprzedzania). Asymilacja do afektu, co wa#ne, pojawia-
 a si! wtedy, gdy podmiot nie mia  mo#liwo%ci „zakotwi-
czenia uwagi” na bod"cu poprzedzaj$cym i – w zwi$zku 
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z tym – mo#liwo%ci poznawczego, g !bokiego opracowa-
nia tego bod"ca (Kola'czyk, 2007; Pleszczy'ska, 2007). 
Z tak$ sytuacj$ za% mamy do czynienia tak#e wtedy, gdy 
jednostka automatycznie zara#a si! stanem afektywnym 
od innych (Neumann i Strack, 2000). Po czwarte, stan ten 
mo#na zwykle scharakteryzowa& w wymiarze „pozytyw-
ny – negatywny” czy „przyjemny – nieprzyjemny” (Do-
herty i in., 1995; Doherty, 1998; Neumann i Strack, 2000), 
natomiast wci$# brak rozstrzygaj$cych dowodów na jego 
specyÞczno%& (Winton, 1986). Co wi!cej, nawet gdy uzy-
skiwano efekty specyÞczne dla poszczególnych ekspresji 
emocjonalnych, to najcz!%ciej w przypadku albo na%lado-
wania (Hess i Blairy, 2000), albo sprz!#enia zwrotnego 
(Duclos i in., 1989; Flack i in., 1999), nie za% w przypad-
ku  $cznego dzia ania obu mechanizmów (Hess i Blairy, 
2000). Ponadto specyÞczne efekty sprz!#enia zwrotnego 
zaobserwowano dotychczas jedynie w przypadku ekspre-
sji narzuconych przez eksperymentatora (np. za pomoc$ 
szczegó owej instrukcji opisuj$cej wyraz twarzy, jaki ma 
przyj$& badany), a nie ekspresji spontanicznej (Duclos 
i in., 1989; Flack i in., 1999). Po pi$te wreszcie, stan ten 
cechuje niewielka intensywno%& (Hess i Blairy, 2000). 
Taki stan afektywny – zgodnie z przytoczonym wcze%niej 
rozró#nieniem – przyj!to za% traktowa& jako nastrój, nie 
emocj!. 

Co jednak dzieje si!, gdy podmiot zaczyna zdawa& 
sobie spraw! z przyczyn i przebiegu zara#enia czy te# 
w sytuacji, gdy doznania cielesne staj$ si! introspekcyj-
nie dost!pne? Zgodnie z hipotez$ sformu owan$ przez 
Schachtera (1959, za: Gump i Kulik, 1997), taki stan 
wzbudza niepewno%& i sk ania do porówna' z innymi.

Mechanizm spo#ecznych porówna$

Jedn$ z ludzkich potrzeb jest poczucie pewno%ci, #e 
wydawane s$dy s$ s uszne. W rzeczywisto%ci jednak 
ka#da ocena jest wzgl!dna, poniewa# zak ada porówny-
wanie ocenianego obiektu z odpowiednim standardem 
(Müssweiler, 2007). Kiedy jednak obiektywnego stan-
dardu brakuje, ludzie porównuj$ w asne s$dy z ocenami 
innych ludzi. Cz owiek dzia a wi!c zgodnie z zasad$ spo-
 ecznego dowodu s uszno%ci, czyli – nie b!d$c pewnym, 
jaka decyzja czy opinia jest s uszna – podejmuje tak$ 
sam$, jak wi!kszo%& grupy (Cialdini, 1996).

Zgodnie z uj!ciem Festingera (1954), podmiot doko-
nuje spo ecznych porówna' szczególnie z tymi osoba-
mi, które wydaj$ mu si! do niego podobne. Analogiczny 
mechanizm mo#e dzia a& tak#e w przypadku oceny od-
czuwanych stanów afektywnych. Jest to zgodne z hipo-
tez$ emocjonalnego podobie'stwa sformu owan$ przez 
Schachtera (1959, za: Gump i Kulik, 1997), wed ug któ-
rej jednostce znajduj$cej si! w niejednoznacznej emo-

togennej sytuacji (np. sytuacji zagro#enia) towarzyszy 
niepewno%& powodowana odczuwanymi doznaniami 
cielesnymi. Niepewno%& ta sk ania j$ do obserwowania 
reakcji osób znajduj$cych si! w podobnej sytuacji, ponie-
wa# ich ekspresja emocjonalna stanowi dla niej najlepszy 
wska"nik pomagaj$cy w interpretacji w asnego pobudze-
nia. Wykazano na przyk ad, #e strach mo#e zwi!ksza& 
potrzeb! aÞliacji. Kiedy u badanych wzbudzono obaw! 
zapowiedzi$ szoku elektrycznego, wówczas zamiast 
w samotno%ci, woleli oni czeka& w towarzystwie innych, 
równie# spodziewaj$cych si! szoku osób (Schachter, 
1959, za: Gump i Kulik, 1997). Podobnie pacjenci ocze-
kuj$cy na operacj!, wol$ przebywa& w towarzystwie in-
nych czekaj$cych na zabieg pacjentów (i to szczególnie 
tych, którzy cierpi$ na podobne dolegliwo%ci; Moore, 
Kulik i Mahler, 1998). Zdaniem Gumpa i Kulika (1997), 
taka tendencja mo#e prowadzi& do „zara#ania si!” stanem 
afektywnym otaczaj$cych osób. Równie# Müssweiler 
(2007) uwa#a, #e testowanie podobie'stw mi!dzy ocenia-
nym obiektem (a wi!c w przypadku zara#enia w asnymi 
doznaniami) a standardem (ekspresj$ innych ludzi) jest 
podstawowym warunkiem wyst$pienia efektu asymila-
cji. Co wa#ne, poszukiwanie podobie'stw jest bardziej 
prawdopodobne, gdy obiekt i standard nale#$ do tej sa-
mej kategorii (Müssweiler, 2007), a wi!c na przyk ad s$ 
w podobnej sytuacji. Oczywi%cie nale#y zaznaczy&, #e 
dokonuj$c spo ecznych porówna', podmiot mo#e tak#e 
poszukiwa& ró#nic (np. w nieakceptowanym przez niego 
kontek%cie sytuacyjnym). Wówczas jednak – jak zauwa-
#a Müssweiler (2007) – mo#na by oby oczekiwa& efektu 
kontrastu. Hipotetycznym przyk adem mo#e by& sytuacja 
pogrzebu, w której trudno o zara#enie pozytywnym sta-
nem afektywnym, czy weso ego spotkania towarzyskie-
go, gdy spada prawdopodobie'stwo transferu stanów 
negatywnych, nawet je%li otaczaj$ce podmiot osoby go 
wyra#aj$.

W opinii wi!kszo%ci badaczy mechanizm spo ecznych 
porówna' wymaga od jednostki zaanga#owania pro-
cesów reßeksyjnych, np. autopercepcji, analizowania 
i wyobra#ania sobie stanów afektywnych prze#ywanych 
przez inn$ osob! (por. Barsade, 2002; Bartel i Saavedra, 
2000; Gump i Kulik, 1997; Sullins, 1991). Tym samym 
jego przebieg jest w wi!kszym stopniu kontrolowany 
przez jednostk! ni# w przypadku dwóch wcze%niej opisa-
nych mechanizmów (por. Barsade, 2002; Bartel i Saave-
dra, 2000; Gump i Kulik, 1997). Z drugiej strony jednak, 
za Müssweilerem (2007) mo#na przywo a& argumenty 
%wiadcz$ce o tym, #e testowanie podobie'stw mo#e gra& 
rol! zarówno w %wiadomych, jak i nieu%wiadomionych 
porównaniach (a wi!c nawet gdy standard dost!pny jest 
jedynie podprogowo). Jego zdaniem, poszukiwanie po-
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dobie'stw – jak ka#dy inny proces powtarzany z du#$ 
cz!stotliwo%ci$ – ulega automatyzacji i mo#e przebiega&, 
anga#uj$c niewiele zasobów poznawczych. 

Aby to jednak by o mo#liwe, podmiot musi zdawa& so-
bie spraw! z odczuwanych zmian cielesnych, b!d$c jedno-
cze%nie obiektem podlegaj$cym ocenie (Niedenthal i in., 
2005; Prinz, 2005). To za% mo#liwe jest wówczas, gdy 
zmiany te s$ wystarczaj$co intensywne, by anga#owa& 
uwag!. Mo#na wi!c przypuszcza&, #e zara#enie w wyniku 
spo ecznych porówna' b!dzie bardziej sprzyja o transfe-
rowi emocji ni# nastroju, poniewa# to im towarzysz$ sil-
niejsze doznania (por. Tabela 1; Watson, 2000). Hipoteza 
ta jednak dotychczas nie zosta a poddana empirycznej 
weryÞkacji. Przyczyna le#y prawdopodobnie w fakcie, 
#e jak dot$d w nurcie bada' nad zara#eniem afektywnym 
wi!kszy nacisk k adziony jest na procesy bardziej auto-
matyczne (takie jak na%ladowanie motoryczne i sprz!#e-
nie zwrotne) ni# kontrolowane (Barsade, 2002). Tym bar-
dziej jest wi!c prawdopodobne, #e w praktyce wszystkie 
trzy mechanizmy mog$ ze sob$ wspó dzia a&. Tak dzia o 
si! na przyk ad w eksperymencie Gumpa i Kulika (1997), 
w którym wspó pracuj$cy ze sob$ uczestnicy zara#ali si! 
wzajemnie l!kiem wzbudzonym w sytuacji zagro#enia 
(spodziewali si! ucisku ramienia, który mia  powodowa& 
niedokrwienie i silny ból). Oceny s!dziów wykaza y, #e 
badani przejawiali zarówno zachowania aÞliacyjne ty-
powe dla mechanizmu spo ecznych porówna' (mierzone 
czasem, jaki badani przeznaczali na wzajemne spogl$da-
nie na siebie), jak i na%ladowanie motoryczne (mierzo-
ne czasem, jaki badani przeznaczali na u%miechanie si! 
i marszczenie brwi, gdy ich partner robi  to samo).

Funkcjonalne znaczenie zara enia afektywnego

Zara#enie afektywne jest zjawiskiem, którego do%wiad-
czamy na co dzie' (HatÞeld i in., 1994). Nasze stany afek-
tywne pozostaj$ pod wp ywem ró#nych osób, z którymi 
wchodzimy w interakcje: bliskich (Anderson, Keltner 

i John, 2003), prze o#onych (Sy i in., 2005), ale te# osób, 
z którymi stykamy si! po raz pierwszy (Hsee i in., 1990, 
1991, 1992; Neumann i Strack, 2000). Co wi!cej, proces 
ten mo#e wyst!powa& zarówno w diadach (Anderson i in., 
2003; Gump i Kulik, 1997), jak i obejmowa& ca e grupy 
(Totterdell, Kellet, Teuchmann i Briner, 1998; George, 
1990). Analiza opisanych wcze%niej bada' pokazuje, #e 
zjawisko to mo#e zachodzi& nie tylko poprzez bezpo%red-
nie kontakty (Barsade, 2002; Howard i Gengler, 2001; Sy 
i in., 2005), ale te# Þlmy wideo (Doherty, 1998; Uchino 
i in., 1990; Pettit, Paukert i Joiner, 2005), zdj!cia (Lang, 
Greenwald, Bradley i Hamm, 1993; Surakka i Hietanen, 
1998) oraz nagrania audio (Hietanen i in., 1998; Neumann 
i Strack, 2000). Wszystko to sugeruje, #e proces zara#a-
nia afektywnego odgrywa prawdopodobnie wa#n$ rol! 
w funkcjonowaniu cz owieka. 

Na tak$ mo#liwo%& zwróci y uwag! Spoor i Kelly 
(2004), wed ug których rozprzestrzenianie si! stanów 
afektywnych drog$ zara#enia ma swoje uzasadnienie 
w ewolucji cz owieka. Ich zdaniem zara#enie afektyw-
ne pe ni wa#ne funkcje przystosowawcze. Po pierwsze, 
s u#y komunikacji pomi!dzy cz onkami grupy. Stany 
afektywne bowiem – pojawiaj$c si! bardzo szybko i bez 
udzia u woli – dostarczaj$ jednostce informacji na temat 
%rodowiska (np. uczucia negatywne sygnalizuj$ pojawie-
nie si! problemu; Frijda, 1998). Dlatego te# kiedy stany te 
rozprzestrzeniaj$ si! w grupie, wraz z nimi b yskawicznie 
przekazywana jest towarzysz$ca im informacja (Spoor 
i Kelly, 2004).

Druga funkcja zara#enia afektywnego to budowa-
nie i wzmacnianie wi!zi pomi!dzy lud"mi. Z przys to-
sowawczego punktu widzenia, dzia anie w grupie jest 
bowiem cz!sto bardziej efektywne ni# wysi ki indywi-
dualne, poniewa# grupy – w porównaniu z jednostkami – 
zdecydowanie skuteczniej potraÞ$ zdobywa& po#ywienie, 
broni& si! przed obcymi oraz dba& o zachowanie ci$g o%ci 
gatunku (Caporael, 1997; Spoor i Kelly, 2004). Jednym 
za% z podstawowych mechanizmów, dzi!ki którym gru-
pa zyskuje charakter wzgl!dnie trwa y i homogeniczny, 
jest zara#enie afektywne. Wspólne do%wiadczanie emocji 
i nastrojów wzmacnia bowiem poczucie przynale#no%ci 
do grupy oraz eliminuje ryzyko wykluczenia (Chartand 
i Bargh, 1999; Kelly i Barsade, 2001).

Zdaniem Spoor i Kelly (2004), funkcji komunikacyjnej 
s u#y przede wszystkim rozprzestrzenianie si! negatyw-
nych stanów afektywnych, poniewa# to one nios$ ze sob$ 
informacje kluczowe dla prze#ycia. Funkcji tworzenia 
wi!zi natomiast sprzyja g ównie rozprzestrzenianie si! 
stanów pozytywnych, gdy# to one odpowiadaj$ za dobre 
relacje pomi!dzy lud"mi. Takie uj!cie, moim zdaniem, nie 
wyklucza jednak innych mo#liwo%ci (a jedynie wskazuje, 

Tabela 1. 

Porównanie dwóch rodzajów zara#enia afektywnego

zara#enie emocjonalne
(emotional contagion)

zara#enie nastrojem
(mood contagion)

proces anga#uj$cy mechanizm 
spo ecznych porówna'

proces anga#uj$cy mechanizm 
na%ladowania motorycznego 
i sprz!#enia zwrotnego

w przebiegu dominuj$ procesy 
kontrolowane

w przebiegu dominuj$ procesy 
automatyczne

skutkuje specyÞcznymi emocjami skutkuje „globalnym” nastrojem

podmiot wie, sk$d pochodz$ jego 
emocje

podmiot nie zna pochodzenia 
swojego nastroju
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kiedy transfer stanów pozytywnych lub negatywnych jest 
bardziej prawdopodobny). Przecie# równie# pozytywne 
emocje i nastroje mog$ nie%& ze sob$ wa#ny przekaz (np. 
informowa&, #e otoczenie sprzyja realizowanym celom 
(Frijda, 1998), dzi!ki czemu ich transfer tak#e odgrywa 
istotn$ rol! w komunikacji interpersonalnej. Analogicznie, 
negatywne stany mog$ odgrywa& rol! w tworzeniu wi!zi. 
Przyk adem mog$ by& prymitywna reakcja cyrkularna 
(polegaj$ca na tym, #e ju# dwu-czterodniowe noworodki 
p acz$, s ysz$c p acz innego dziecka; Simner, 1971, za: 
HatÞeld i in., 1994) czy sytuacja, w której rodzic smuci 
si!, widz$c smutek na twarzy swojego dziecka.

Zara enie afektywne a komunikacja interpersonalna

Stany afektywne, jakie powstaj$ w drodze zara#enia, 
mog$ s u#y& komunikacji mi!dzy lud"mi. Proces ten 
mo#na obserwowa& na przyk ad w%ród osób wspó pra-
cuj$cych ze sob$. Wspólna realizacja celów wymaga od 
cz onków grupy koordynacji dzia a', a wi!c dzielenia si! 
swoimi obawami w przypadku zauwa#onych trudno%ci, 
a tak#e rado%ci$, gdy cel jest coraz bli#ej. Chocia# tego 
rodzaju informacje mog$ by& oczywi%cie przekazywane 
w sposób werbalny, owo porozumienie mo#na równie# 
osi$gn$& bez s ów – przez transfer odczuwanych emo-
cji i nastrojów (Bartel i Saavedra, 2000; Spoor i Kelly, 
2004).

Prawid owo%& t! mo#na zaobserwowa&, przygl$da-
j$c si! roli lidera w grupie. Jak dowodz$ badania, stany 
afektywne przywódcy mog$ przenosi& si! na pozosta ych 
cz onków grupy. Zdaniem HatÞeld i wspó pracowników 
(1994) mo#e to wynika& z faktu, #e prze#ywane przez 
lidera emocje i nastroje stanowi$ dla grupy wa#n$ in-
formacj!, pomagaj$c$ w ocenie adekwatno%ci w asnych 
dzia a' (wed ug zasady: „je#eli szef jest zadowolony/nie-
zadowolony, to znaczy, #e robi! co% dobrze/"le”). Z tego 
wzgl!du mo#na podejrzewa&, #e podw adni b!d$ zwraca& 
uwag! na ekspresj! emocjonaln$ swojego prze o#onego, 
co mo#e w efekcie prowadzi& do zara#ania si! jego stana-
mi afektywnymi. WeryÞkacji tego przypuszczenia podj!li 
si! Sy i wspó pracownicy (2005). W swoim eksperymen-
cie sprawdzali, czy lider mo#e zarazi& pozosta e osoby 
w grupie swoim nastrojem oraz czy i jak ten transfer 
b!dzie wp ywa  na procesy grupowe. Badacze spodzie-
wali si!, zgodnie z rozumowaniem Spoor i Kelly (2004), 
#e pozytywny nastrój lidera b!dzie stanowi  informacj!, 
i# grupa zbli#a si! do celu, za% nastrój negatywny – #e 
si! od niego oddala. Dlatego te# podzielili badanych na 
trzy- czteroosobowe zespo y i ka#dy z nich zaanga#o-
wali w wykonanie zadania polegaj$cego na rozk adaniu 
namiotu. W ka#dej grupie znajdowa  si! lider (wcze%niej 
wprowadzony w pozytywny/negatywny nastrój za pomo-

c$ zabawnego/przygn!biaj$cego Þlmu), który otrzymy-
wa  instrukcj! przedstawiaj$c$ sposób wykonania zada-
nia, ale bez szczegó owej procedury (w rzeczywisto%ci 
cel mo#na by o zrealizowa& na kilka sposobów). Pomiar 
dokonany po wykonaniu zadania wskaza , #e badani de-
klarowali nastrój koresponduj$cy z nastrojem lidera. Co 
wi!cej, wed ug ocen obserwatorów, „zara"liwy lider” 
wp ywa  na wielko%& wysi ku wk adanego przez zespó  
w realizacj! zadania, wybór strategii rozwi$zania pro-
blemu oraz koordynacj! grupowych dzia a'. Podczas 
gdy uczestnicy wspó pracuj$cy z „negatywnym” liderem 
wk adali wi!cej pracy w osi$gni!cie celu i wybierali bar-
dziej efektywne strategie (co mog o odzwierciedla& ich 
obawy, #e oddalaj$ si! od celu), grupy z liderem „po-
zytywnym” wykazywa y lepsz$ koordynacj! (co mog o 
– zdaniem autorów – wynika& z tego, #e wspólnie ocenili 
obrany sposób dzia ania jako skuteczny i konsekwentnie 
go realizowali).

Hipotez! stwierdzaj$c$, #e ludzie wspó pracuj$cy ze 
sob$ podzielaj$ swoje emocje i nastroje zweryÞkowano 
tak#e w badaniach prowadzonych w warunkach natu-
ralnych (Totterdell i in., 1998; Totterdell, 2000; George, 
1990). Bartel i Saavedra (2000) na przyk ad obj!li swo-
imi badaniami ponad siedemdziesi$t grup zawodowych. 
Nastrój badanych oceniany by  dwoma metodami: przez 
specjalnie przygotowanych w tym celu obserwatorów 
oraz przez samych badanych na skali przymiotnikowej. 
Jak wykaza y wyniki, w%ród pracuj$cych ze sob$ osób 
dosz o do wytworzenia nastroju podzielanego przez 
cz onków grupy. Co wi!cej, analiza korelacyjna pozwoli-
 a ustali&, #e dotyczy to zw aszcza takich zespo ów, które 
wspó pracuj$ ze sob$ cz!sto i których cz onkowie dekla-
ruj$, #e s$ od siebie wzajemnie zale#ni (Bartel i Saavedra, 
2000). Nale#y jednak doda&, #e chocia# – jak wskazuj$ 
badania – zara#enie jest jednym z mechanizmów zbie#-
no%ci afektywnej mi!dzy cz onkami grupy, u jej pod o#a 
mog$ le#e& przynajmniej dwa inne procesy. Po pierwsze, 
%rodowisko pracy cz!sto tworz$ ludzie o podobnych oso-
bowo%ciach (na co mo#e na przyk ad wp ywa& sposób 
rekrutacji pracowników), a cechy osobowo%ci – takie jak 
negatywna/pozytywna afektywno%& – mog$ kszta towa& 
afektywny ton grupy (George, 1990). Po drugie, podzie-
lany przez cz onków grupy afekt mo#e by& wynikiem 
podobnych do%wiadcze' ludzi przebywaj$cych w tym 
samym miejscu pracy (Sy i in., 2005).

Potwierdzeniem istnienia wspólnie do%wiadczanych 
stanów afektywnych s$ tak#e wyniki bada' nad transfe-
rem wypalenia zawodowego. Bakker i wspó pracownicy 
(Bakker, Schaufeli, Sixima i Bosveld, 2001; Bakker, Le 
Blanc i Schaufeli, 2005; Bakker i Schaufeli, 2000) swo-
imi badaniami obj!li kilka grup zawodowych nara#onych 
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na wypalenie (lekarzy, piel!gniarki, nauczycieli i dyrekto-
rów szkó  oraz pracowników banków i Þrm ubezpiecze-
niowych). Analiza zebranych za pomoc$ kwestionariuszy 
danych wykaza a, #e wypalenie mo#e by& zara"liwe: 
wspó pracuj$cy ze sob$ badani do%wiadczali objawów 
wypalenia (takich jak wysoki poziom emocjonalnego 
wyczerpania i depersonalizacji pacjentów/uczniów/klien-
tów oraz niski poziom poczucia spe nienia) w podob-
nym stopniu. Podobne wnioski p yn$ z innych, równie# 
kwestionariuszowych bada' prowadzonych w zespole 
Westmana (2001; Westman i Etzion, 1999; Westman, 
Etzion i Danon, 2001).

W literaturze mo#na te# spotka& si! z opisem tzw. za-
ra"liwej depresji (contagious depression), czyli zjawiska 
przenoszenia si! symptomów depresji z jednej osoby na 
drug$ (Howes, Hokanson i Loewenstein, 1985; Joiner, 
1994; Pettit i in., 2005; Sacco i Dunn, 1990). Wyniki 
bada' pod u#nych wskazuj$, #e u osób pozostaj$cych 
w sta ym kontakcie z pacjentami depresyjnymi wzrasta 
ryzyko depresji, co zaobserwowano w%ród wspó ma #on-
ków (Benazon i Coyne, 2000), wspó lokatorów (Joiner, 
1994), a tak#e szkolnych kolegów (Howes i in., 1985). 
Udowodniono eksperymentalnie, #e wystarczy nawet 
krótki kontakt telefoniczny z osob$ depresyjn$, by udzie-
li  si! prze#ywany przez ni$ negatywny nastrój (Coyne, 
1976).

Przyk ady takie jak transfer depresji czy wypalenia 
zawodowego stanowi$ dobr$ ilustracj! komunikacyjnej 
funkcji zara#enia afektywnego. Wydaje si!, #e do%wiad-
czenie „na w asnej skórze” tego samego, co odczuwa 
nadawca, stanowi dla odbiorcy bardzo czytelny komu-
nikat na temat stanu nadawcy. Zwracaj$ na to uwag! 
Niedenthal i wspó pracownicy (2005), twierdz$c, #e 
imitowanie cudzej ekspresji u atwia jej odczytanie. Ich 
zdaniem potwierdzaj$ to wyniki bada' Wallbotta (1991), 
który prosi  badanych o rozpoznawanie wyrazów mimicz-
nych utrwalonych na fotograÞach. Podczas wykonywania 
tego zadania, twarze badanych by y Þlmowane ukryt$ 
kamer$ w taki sposób, by nie by o wida&, jakie zdj!cie 
analizuj$ w danym momencie. Dwa tygodnie pó"niej ba-
dani proszeni byli o obejrzenie tak powsta ych nagra' wi-
deo i odgadni!cie, jakie ekspresje emocjonalne wówczas 
rozpoznawali. Okaza o si!, #e Þlm z ich w asn$ mimik$ 
wystarczy , by poradzili sobie z tym zadaniem. To za% 
sugeruje, #e podczas dekodowania ekspresji utrwalonych 
na zdj!ciach sami je imitowali, co mog o pomaga& w ich 
rozpoznawaniu. Co wi!cej, jak twierdz$ Bavelas, Black, 
Lemery i Mullet (1986), taki przekaz mo#e by& równie# 
wa#nym komunikatem dla osoby, której ekspresja jest 
w a%nie na%ladowana. Na%ladowanie motoryczne zawiera 
bowiem w sobie niewerbalny komunikat o tre%ci: „Czuj! 

si! tak, jak ty”, który natychmiast sygnalizuje „osobie za-
ra#aj$cej”, i# nie jest sama, bo kto% rozumie jej po o#enie. 
Dzi!ki temu zara#enie afektywne mo#e pomaga& w budo-
waniu i podtrzymywaniu wi!zi interpersonalnych.

Zara enie afektywne a tworzenie i wzmacnianie wi"zi

Wrodzony charakter zara#enia afektywnego sprawia, 
#e ju# od pierwszych dni #ycia mo#na obserwowa& two-
rzenie si! wi!zi mi!dzy matk$ a dzieckiem poprzez ten 
proces (Bernieri, Reznick i Rosenthal, 1988; Preston i de 
Waal, 2002). Zaobserwowano na przyk ad, #e nawet 10-
-tygodniowe noworodki s$ sk onne do na%ladowania mi-
micznej ekspresji rado%ci i z o%ci swoich matek, a matki 
– swoich dzieci (Haviland i Lelwica, 1987). Zara#enie 
afektywne mo#e te# odgrywa& istotn$ rol! w budowaniu 
wi!zi przez osoby doros e. Do takich wniosków prowa-
dz$ na przyk ad wyniki bada' pod u#nych Andersona 
i wspó pracowników (2003), prowadzonych w zwi$zkach 
romantycznych. W badaniach tych dwukrotnie (w odst!-
pie sze%ciu miesi!cy) dokonywano pomiaru do%wiadcza-
nia trzech pozytywnych i siedmiu negatywnych emocji, 
a tak#e cech osobowo%ci i satysfakcji z relacji. Okaza o 
si!, #e wraz z up ywem czasu, bez wzgl!du na osobo-
wo%ciowe podobie'stwo partnerów, ich do%wiadczenia 
emocjonalne stawa y si! coraz bardziej zbie#ne. Oprócz 
tego pary deklaruj$ce wi!ksze zadowolenie ze zwi$zku 
wykazywa y wi!ksz$ zbie#no%& emocjonaln$ ni# pary 
zadowolone mniej. Analogiczne efekty uzyskano w%ród 
wspó lokatorów tej samej p ci, dokonuj$c pomiaru w od-
st!pie dziewi!ciu miesi!cy. Zdaniem badaczy (Anderson 
i in., 2003) mo#e to %wiadczy& o tym, #e prze#ywanie 
podobnych emocji mo#e sprzyja& wzmacnianiu wi!zi po-
mi!dzy lud"mi.

Wielu autorów wskazuje na szczególne znaczenie na%la-
dowania motorycznego dla budowania i podtrzymywania 
blisko%ci interpersonalnej. Na przyk ad Chartrand i Bargh 
(1999) uwa#aj$, #e automatyczne imitowanie cudzej eks-
presji pomaga jednostce dostosowywa& si! do spo ecznego 
otoczenia i dzi!ki temu odpowiada za „g adki”, harmonij-
ny przebieg interakcji. Poza tym ludzie, którzy wzajemnie 
na%laduj$ swoj$ ekspresj!, bardziej si! lubi$ i wydaj$ si! 
sobie atrakcyjniejsi (Chartrand i Bargh, 1999; Kelly i Bar-
sade, 2001). Dobr$ ilustracj$ tej prawid owo%ci s$ wyniki 
eksperymentu Chartranda i Bargha (1999). Udowodniono 
w nim, #e kiedy pomocnik eksperymentatora imitowa  
ekspresj! badanych, deklarowana przez nich sympatia 
do niego by a wi!ksza ni# osób z grupy kontrolnej (które 
równie# wspó pracowa y z pomocnikiem, ale ich ekspre-
sja nie by a przez niego na%ladowana).

Opisany mechanizm mo#e mie& tak#e znaczenie w re-
lacjach mniej osobistych. Pokazano na przyk ad, #e emo-
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cje i nastroje, jakie powstaj$ w drodze zara#enia, mog$ 
wp ywa& na stosunek konsumenta do okre%lonego pro-
duktu czy us ugi oraz obs uguj$cej go osoby (Howard 
i Gengler, 2001; Pugh, 2001; Tsai i Huang, 2002). Na 
przyk ad u%miech sprzedawcy i towarzysz$cy mu stan 
– przejmowane przez klienta – wp ywaj$ korzystnie na 
przebieg i wyniki interakcji. Do takich wniosków prowa-
dz$ mi!dzy innymi wyniki eksperymentu przeprowadzo-
nego przez zespó : Hennig-Thurau, Groth, Paul i Gremler 
(2006). Otó# okaza o si!, #e interakcja z u%miechni!tym 
ekspedientem wypo#yczalni (w którego rol! wcieli  si! 
aktor) wp ywa a na deklarowany przez badanych nastrój 
(po interakcji bardziej pozytywny ni# przed ni$), ocen! 
satysfakcji z us ugi, a przez to – lojalno%& klienta wo-
bec Þrmy. Podobnie Howard i Gengler (2001) wykazali 
eksperymentalnie, #e badani (przekonani, i# bior$ udzia  
w badaniach marketingowych), którzy wchodzili w inte-
rakcj! z ekspedientami b!d$cymi w pozytywnym nastro-
ju, sami deklarowali odczuwanie bardziej pozytywnego 
stanu, a tak#e oceniali handlowców oraz sprzedawane 
przez nich produkty wy#ej ni# badani, którzy mieli kon-
takt z ekspedientami w nastroju neutralnym. Ponadto „ra-
do%ni” sprzedawcy byli bardziej lubiani ni# sprzedawcy 
„neutralni”.

Wyznaczniki podatno!ci na zara enie afektywne

Mimo powszechno%ci wyst!powania zjawiska zara#e-
nia afektywnego, ró#ni ludzie wykazuj$ inn$ tendencj! 
do jego przejawiania. Podatno%& na zara#enie afektyw-
ne jest wi!c cech$ indywidualn$ (Dimberg i Lundqvist, 
1990; Doherty i in., 1995; Doherty, 1997). Oprócz zmien-
nych podmiotowych, sk onno%& do przejmowania stanów 
afektywnych innych ludzi mog$ modyÞkowa& równie# 
czynniki sytuacyjne, mi!dzy innymi w a%ciwo%ci przej-
mowanego stanu afektywnego, wyj%ciowy stan osoby 
„zara#aj$cej si!” oraz relacja mi!dzy ni$ a „nadawc$” 
stanu afektywnego.

Sytuacyjne wyznaczniki podatno!ci 

na zara enie afektywne

W literaturze toczy si! dyskusja, jakie stany afektyw-
ne – pozytywne czy negatywne – rozprzestrzeniaj$ si! 
z wi!kszym prawdopodobie'stwem (HatÞeld i in., 1994). 
Na przewag! negatywnych emocji i nastrojów w tym 
wzgl!dzie wskazuj$ wyniki bada' nad uwag$, zgodnie 
z którymi bod"ce o negatywnym zabarwieniu afektyw-
nym podmiot wykrywa szybciej i d u#ej koncentruje na 
nich uwag! ni# na bod"cach zabarwionych pozytywnie 
(Hansen i Hansen, 1988). Zjawisko to – zwane orienta-
cj$ na wykrywanie negatywno%ci – znajduje uzasadnienie 
w ewolucji cz owieka: s u#y b yskawicznemu wychwyty-

waniu z otoczenia tego, co mo#e zagra#a& bezpiecze'stwu 
(Paw owska-Fusiara, 2006; Spoor i Kelly, 2004). To za% 
sugeruje, #e szczególnie predysponowane do zara#ania 
innych swoimi nastrojami i emocjami powinny by& oso-
by depresyjne (Joiner, 1994). Jednak#e jak dot$d hipoteza 
dotycz$ca przewagi transferu stanów negatywnych nad 
pozytywnymi nie by a poddawana empirycznej weryÞka-
cji. Na jej zasadno%& po%rednio mog$ wskazywa& wyniki 
bada', w których wykazano, #e osoby o wysokiej nega-
tywnej afektywno%ci i wysokiej ekspresyjno%ci zara#aj$ 
innych negatywnym afektem  atwiej ni# osoby o wyso-
kiej ekspresyjno%ci, ale o niskiej negatywnej afektywno-
%ci (Tickle-Degnan i Puccinelli, 1999). 

Nie tylko znak przechwytywanego stanu ma znaczenie 
dla prawdopodobie'stwa wyst$pienia zara#enia afektyw-
nego. Wa#na jest równie# jego intensywno%&, poniewa# 
stany afektywne, którym towarzyszy wysoki stopie' po-
budzenia, zazwyczaj  $cz$ si! z wyra"n$ ekspresj$ emo-
cjonaln$ (Bartel i Saavedra, 2000). To za% powinno sprzy-
ja& zarówno uruchomieniu mechanizmu na%ladowania 
motorycznego, jak i mechanizmu spo ecznych porówna'. 
Przypuszczenie to znalaz o potwierdzenie w badaniach 
Bartel i Saavedry (2000). Badaczy interesowa o zjawisko 
transferu nastroju w%ród wspó pracowników. Okaza o 
si!, #e im do%wiadczany przez nich nastrój by  bardziej 
intensywny (o czym wnioskowano na podstawie ocen 
niezale#nych obserwatorów oceniaj$cych ekspresj! osób 
badanych), tym cz!%ciej wspó pracuj$cy go podzielali 
(czego dowodzi  samoopis nastroju).

Badania wskazuj$ równie#, #e prawdopodobie'stwo 
wyst$pienia zara#enia wzrasta, gdy ekspresja emocjo-
nalna towarzysz$ca rozprzestrzeniaj$cemu si! stanowi 
afektywnemu jest autentyczna. Do takich wniosków do-
szli Hennig-Thurau i wspó pracownicy (2004) w przy-
wo ywanym wcze%niej eksperymencie. Jego uczestnicy 
wchodzili w kontakt z rzekomym pracownikiem wypo-
#yczalni. Cz!%& z nich spotyka a si! z u%miechni!tym 
aktorem, którego wcze%niej wprowadzono w pozytywny 
nastrój, natomiast cz!%& z aktorem, który tylko udawa , #e 
si! u%miecha. Podczas gdy spontaniczna ekspresja skut-
kowa a transferem pozytywnych stanów afektywnych 
(tzn. deklaracje badanych wskazywa y na prze#ywanie 
bardziej pozytywnego nastroju ni# przed manipulacj$), 
takiego efektu nie zaobserwowano w przypadku ekspresji 
pozowanej.

HatÞeld i wspó pracownicy (1994) wysun!li hipotez!, 
#e prawdopodobie'stwo wyst$pienia transferu emocji 
i nastroju zale#e& b!dzie tak#e od wyj%ciowego stanu 
osoby „zara#aj$cej si!”. Badacze przypuszczali, #e do-
%wiadczanie stanów o pozytywnym znaku podwy#sza 
podatno%& na zara#enie, za% stanów o znaku negatywnym 
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– obni#a. Zwi$zane jest to z rozró#nieniem uwagi na uwa-
g! skoncentrowan$ na sobie oraz uwag! skoncentrowa-
n$ na czynnikach zewn!trznych. Wykazano, #e pierwsza 
z nich, sprzyjaj$c autoreßeksji, towarzyszy do%wiadcza-
niu nastroju negatywnego, natomiast druga pojawia si! 
po wzbudzeniu nastroju pozytywnego (Sedikides, 1992). 
St$d te# – zdaniem HatÞeld (HatÞeld i in. 1994) – nastrój 
pozytywny powinien zwi!ksza&, natomiast nastrój ne-
gatywny zmniejsza& sk onno%& do zara#ania si! stanami 
afektywnymi innych ludzi. WeryÞkacja tego przypusz-
czenia jednak nie powiod a si!. Hsee i wspó pracownicy 
(1991) wprowadzali badanych w negatywny b$d" pozy-
tywny nastrój za pomoc$ wspomnie' autobiograÞcznych, 
a nast!pnie wy%wietlali im Þlm przedstawiaj$cy osob! 
opisuj$c$ smutne b$d" radosne wydarzenie z jej #ycia. 
Chocia# badani w nastroju pozytywnym wykazywali nie-
znacznie wi!ksz$ sk onno%& do przejmowania stanu bo-
hatera Þlmu ni# badani w nastroju negatywnym, ró#nice 
te nie by y istotne statystycznie. 

Kolejnym czynnikiem sytuacyjnym mog$cym mie& 
zwi$zek z podatno%ci$ na zara#enie afektywne jest rela-
cja, w jakiej pozostaj$ osoby, mi!dzy którymi dochodzi 
do transferu stanów afektywnych (Dijksterhuis i Bargh, 
2001). Zgodnie z wynikami bada', zara#enie jest tym 
bardziej prawdopodobne, im bardziej partnerzy interak-
cji si! lubi$. Na przyk ad w badaniach Howarda i Gen-
glera (2001) badani byli sk onni zara#a& si! stanami tych 
osób, które – jak deklarowali – wydawa y si! im bardziej 
sympatyczne. Prawdopodobnie ma to zwi$zek z mecha-
nizmem na%ladowania motorycznego, który aktywizuje 
si! g ównie w bliskich relacjach. Takie wnioski p yn$ 
z eksperymentu Andersona i wspó pracowników (2003), 
w którym badani ogl$dali Þlm raz w towarzystwie swo-
jego wspó lokatora, raz osoby, której wcze%niej nie znali. 
Nast!pnie ich mimika (utrwalona na wideo) by a ocenia-
na przez niezale#nego s!dziego. Okaza o si!, #e podczas 
gdy w przypadku wspó lokatorów wyst$pi a zbie#no%& 
w zakresie cz!sto%ci wyra#ania pozytywnych i negatyw-
nych emocji, w przypadku osób, które spotka y si! po 
raz pierwszy, nie zanotowano analogicznej zbie#no%ci 
(Anderson i in., 2003). Koresponduj$ z tym wyniki ba-
da', w których zaobserwowano, #e stany afektywne ma-
tek s$ bardziej zsynchronizowane ze stanami w asnych 
dzieci ni# dzieci, z którymi nie s$ spokrewnione (Bernieri 
i in., 1988).

Podmiotowe wyznaczniki podatno!ci 

na zara enie afektywne

Zdaniem HatÞeld i wspó pracowników (1994), wyst!-
powaniu podatno%ci na zara#enie afektywne powinny 
sprzyja& takie cechy podmiotu, jak tendencja do koncen-

trowania uwagi na innych, przewaga ja wspó zale#nego 
(w rozumieniu Markus i Kitayamy, 1991), umiej!tno%& 
trafnego odczytywania emocjonalnej ekspresji innych 
osób, tendencja do na%ladowania tej ekspresji, %wiado-
mo%& w asnych reakcji emocjonalnych oraz wysoka reak-
tywno%& emocjonalna.

Analiza powy#szych w a%ciwo%ci pokazuje, #e wi!k-
szo%& z nich jest kojarzona z kobiec$ rol$ p ciow$ i zwi$-
zana z powszechnym przekonaniem o wi!kszej emo-
cjonalno%ci kobiet. Zgodnie z wynikami wielu bada', 
kobiety znacznie przewy#szaj$ m!#czyzn pod wzgl!dem 
takich cech, jak zdolno%& odczytywania ekspresji emocjo-
nalnej, wra#liwo%& na innych czy %wiadomo%& w asnych 
emocji (Hall, 1984; Gross i Levenson, 1993; Kring i Gor-
don, 1998). To za% mo#e sugerowa&, #e powinny by& one 
równie# bardziej sk onne do emocjonalnego reagowania 
na do%wiadczenia innych ludzi ni# przedstawiciele p ci 
m!skiej. Powy#sze przypuszczenie zosta o potwierdzo-
ne w badaniach, g ównie o charakterze kwestionariu-
szowym. Na przyk ad, u#ywaj$c narz!dzia do pomiaru 
podatno%ci na zara#enie emocjonalne (The Emotional 

Contagion Scale, ECS), wykazano, #e kobiety – w po-
równaniu z m!#czyznami – uzyskuj$ wy#sze wyniki za-
równo w przypadku emocji pozytywnych, jak i negatyw-
nych. Przewy#szaj$ te# m!#czyzn pod wzgl!dem ogólnej 
tendencji do przejmowania cudzych emocji (Doherty 
i in., 1995; Doherty, 1997). Podobne wyniki uzyskano 
w badaniach z wykorzystaniem szwedzkiej (Lundqvist, 
2006), greckiej (Lundqvist i Kevrekidis, 2008) i polskiej 
(Wróbel, 2007b) adaptacji tej skali.

Z drugiej strony w badaniach eksperymentalnych nad 
zara#eniem afektywnym (Doherty, 1998; Hsee i in., 
1990) nie uda o si! odnale"& ró#nic mi!dzy p ciami w za-
kresie tej cechy, co mo#e sk ania& do postawienia pytania 
o pod o#e tych rozbie#no%ci: czy kobiety rzeczywi%cie s$ 
bardziej podatne na zara#enie afektywne, czy te# takie si! 
postrzegaj$ (a to znajduje odbicie w wynikach retrospek-
tywnych metod samoopisowych)? Otwarte przyznanie 
si! do bycia osob$ sk onn$ do afektywnego reagowania 
na do%wiadczenia emocjonalne innych ludzi jest bowiem 
dobrze widziane w przypadku kobiet (bo koresponduje 
ze schematem kobieco%ci), natomiast w przypadku m!#-
czyzn mo#e by& postrzegane jako niew a%ciwe. To za% – 
zdaniem Davisa – sugeruje, #e „pewna nieokre%lona cz!%& 
ró#nic pomi!dzy kobietami a m!#czyznami nie jest spo-
wodowana istnieniem jakich% prawdziwych ró#nic, tylko 
trosk$ badanego o odpowiednie zaprezentowanie w asnej 
osoby” (Davis, 1999, s. 76).

Potwierdzeniem tego pogl$du s$ wyniki bada', w któ-
rych wykazano, #e chocia# reakcje kobiet i m!#czyzn na 
bod"ce emocjogenne ró#ni$ si!, cz!sto ró#nice te doty-
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cz$ jedynie zewn!trznej ekspresji, natomiast nie obejmu-
j$ reakcji Þzjologicznych (Davis, 1999; Fila-Jankowska 
i Szczygie , 2004). Na przyk ad, kiedy w eksperymencie 
Fili-Jankowskiej i Szczygie  (2004) prezentowano bada-
nym zdj!cia lub zdania zabarwione emocjonalnie, dekla-
racje kobiet wskazywa y na odczuwanie bardziej inten-
sywnych emocji ni# deklaracje m!#czyzn. Kiedy jednak 
monitorowano wska"niki Þzjologiczne (t!tno, reakcj! 
skórno-galwaniczn$, temperatur! cia a i cz!stotliwo%& od-
dechu), nie stwierdzono ró#nic mi!dzy p ciami. Podobnie 
dzia o si! w eksperymentach, w których badani ogl$dali 
Þlmy z bohaterami, którzy – przekazuj$c werbalnie neu-
tralny komunikat (np. rzekom$ instrukcj! opisuj$c$ prze-
bieg eksperymentu) – niewerbalnie wyra#ali pozytywne 
lub negatywne emocje. Zara#enie afektywne obejmowa o 
wówczas w podobnym stopniu kobiety i m!#czyzn, na 
co wskazywa  pomiar ich stanu dokonywany nie wprost, 
polegaj$cy na tym, #e badani oceniali emocjonalnie za-
barwione zdj!cia i na tej podstawie wnioskowano o do-
%wiadczanym przez nich nastroju (Doherty, 1998). Taki 
pomiar – w porównaniu z samoopisem – prawdopodob-
nie aktywizowa  schematy p ci w znacznie mniejszym 
stopniu.

By& mo#e zatem o podatno%ci na zara#enie afektywne 
bardziej ni# p e& biologiczna decyduje p e& psycholo-
giczna (czyli spontaniczna gotowo%& do pos ugiwania si! 
schematami p ci odno%nie do siebie i %wiata, wyra#ona 
usytuowaniem danej jednostki na wymiarach kobieco-
%ci i m!sko%ci; Bem, 2000; Kuczy'ska, 1992). Na tak$ 
mo#liwo%& wskazuj$ korelacje ECS z miarami kobieco-
%ci i m!sko%ci. Kobieco%& koreluje pozytywnie zarówno 
z ogóln$ podatno%ci$ na zara#enie emocjonalne, jak i ze 
sk onno%ci$ do przejmowania tak pozytywnych, jak ne-
gatywnych emocji. M!sko%& za% koreluje negatywnie 
z ogóln$ podatno%ci$ na zara#enie emocjonalne i podat-
no%ci$ na zara#enie negatywnymi emocjami (w my%l za-
sad takich jak „Ch opaki nie p acz$” czy „Nie b$d" bab$”, 
czyli mi!dzy innymi nie b$d" zbyt emocjonalny). Nie ma 
natomiast zwi$zku mi!dzy m!sko%ci$ a podatno%ci$ na 
zara#enie pozytywnymi emocjami, co prawdopodobnie 
zwi$zane jest z tym, #e w schemat m!sko%ci nie jest wpi-
sany ani zakaz do%wiadczania pozytywnych emocji, ani 
te# nacisk na ich prze#ywanie (Wróbel, 2007b). 

Zmiennymi zwi$zanymi z tendencj$ do przejmowa-
nia cudzych stanów afektywnych s$ tak#e cechy osobo-
wo%ci. Wyniki bada' korelacyjnych wskazuj$ tu przede 
wszystkim na znaczenie ekstrawersji i neurotyczno%ci. 
Przyk adowo w badaniach Doherty’ego (1997), gdzie do 
pomiaru cech osobowo%ciowych wykorzystano EPQ-R 
Eysencka, ustalono, #e introwertycy s$ bardziej podatni 
na zara#enie pozytywnymi stanami afektywnymi, a eks-

trawertycy – negatywnymi. Neurotyzm za% korelowa  
dodatnio z ogóln$ podatno%ci$ na przejmowanie stanów 
innych ludzi (Doherty, 1997). Wyniki polskich bada' 
(Wróbel, 2007b), w których cechy osobowo%ci mierzono 
NEO-FFI Costy i McCrae (w adaptacji Zawadzkiego i in., 
1998), równie# wskazuj$ na zwi$zek tych dwóch zmien-
nych z podatno%ci$ na transfer stanów afektywnych, przy 
czym obraz wyników odbiega nieco od uzyskanego przez 
Doherty’ego (1997). Mo#na jednak zastanawia& si!, czy 
zaobserwowane rozbie#no%ci w wynikach polskich i ame-
ryka'skich bada' nie wynikaj$ z zastosowania innych 
narz!dzi do pomiaru cech osobowo%ciowych (EPQ-R vs. 
NEO-FFI).

Analiza korelacji wykaza a bowiem, #e ogólnej po-
datno%ci na zara#enie sprzyja nie tylko neurotyczno%&, 
ale te# ekstrawersja. Ponadto, ekstrawersja korelowa a 
dodatnio z tendencj$ do przejmowania emocji pozytyw-
nych, a neurotyczno%& – emocji negatywnych. Ten ostatni 
wynik wydaje si! korespondowa& z charakterystyk$ wy-
miarów Wielkiej Pi$tki: ekstrawersja sprzyja do%wiad-
czaniu pozytywnych stanów afektywnych, za% neurotycz-
no%& – stanów negatywnych (Watson, 2000; Zawadzki 
i in., 1998). By& mo#e wi!c cechy te sprzyjaj$ równie# 
zara#aniu si! takimi stanami od innych. U#ycie NEO-FFI 
pozwoli o dodatkowo zauwa#y&, #e w zwi$zku z podat-
no%ci$ na zara#enie emocjonalne pozostaj$ równie# ugo-
dowo%& i sumienno%&. Ugodowo%& sprzyja przejmowaniu 
emocji o obu znakach, za% sumienno%& – ogólnej podat-
no%ci na zara#enie i podatno%ci na zara#enie pozytywny-
mi emocjami. O ile w przypadku ugodowo%ci jej zwi$zek 
z podatno%ci$ na transfer emocji drog$ zara#enia mo#na 
wyja%ni& wysok$ wra#liwo%ci$ na innych, o tyle rola su-
mienno%ci pozostaje niejasna (Wróbel, 2007a).

Podsumowanie

Zjawisko zara#enia afektywnego jest jednym z podsta-
wowych mechanizmów pozwalaj$cych zrozumie& pod o-
#e pozornie niewyt umaczalnych zmian samopoczucia, 
pojawiaj$cych si! w obecno%ci innych ludzi. Co wi!cej, 
%wiadomo%& faktu, #e nastroje i emocje s$ zara"liwe, 
umo#liwia ludziom skuteczne monitorowanie swoich 
stanów afektywnych i w zwi$zku z tym efektywne nimi 
zarz$dzanie. Nic wi!c dziwnego, #e wiedza na temat 
zara#enia afektywnego od dawna jest obecna w potocz-
nych przekonaniach. Mimo i# do tej pory zebrano wiele 
naukowych dowodów %wiadcz$cych o istnieniu zjawiska 
zara#enia afektywnego, a tak#e wskazano mechanizmy 
za nie odpowiedzialne oraz zidentyÞkowano niektóre 
psychologiczne wyznaczniki podatno%ci na transfer sta-
nów afektywnych, wiele problemów nadal domaga si! 
rozstrzygaj$cej odpowiedzi. Podstawowe kwestie, w któ-
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rych rezultaty bada' s$ trudne do interpretacji, to zwi$zek 
podatno%ci na zara#enie afektywne z p ci$, osobowo%ci$, 
wyj%ciowym stanem osoby zara#aj$cej si!, a tak#e ze 
znakiem rozprzestrzeniaj$cych si! stanów afektywnych. 
Empirycznej weryÞkacji domaga si! równie# propo-
nowany tu podzia  zara#enia afektywnego na zara#enie 
emocjami i zara#enie nastrojem.

Analiza dotychczasowych bada' pozwala równie# na 
sformu owanie kilku uwag dotycz$cych ich przebiegu. 
Po pierwsze, do%& powszechne wykorzystywanie jako 
"ród a zara#enia opowie%ci biograÞcznych (np. Doherty 
i in., 1995; Hsee i in., 1990, 1991; Uchino i in., 1990) 
sprawia, #e trudno oddzieli& zara#enie emocjonalne od 
empatii (nie wiadomo, czy uczucia osób badanych s$ po-
wodowane przez poznawcz$ ocen! sytuacji obserwowa-
nej osoby, czy przez jej emocjonaln$ ekspresj!). Po dru-
gie, pos ugiwanie si! „udawan$” ekspresj$ emocjonaln$ 
(np. Barsade, 2002; Gump i Kulik, 1997) powoduje, #e 
badane s$ reakcje na „odgrywane” stany afektywne, a nie 
podatno%& na zara#enie afektywne (por. pozowane vs. 
spontaniczne wyrazy twarzy; Ekman, 2003). Jest to tym 
bardziej istotne, #e ekspresja pozowana mo#e w ogóle 
nie prowadzi& do transferu emocji i nastrojów (Hennig-
Thurau i in., 2004). Po trzecie, w wielu badaniach wyst$-
pi y problemy z ocen$ skuteczno%ci manipulacji. Na przy-
k ad o zaistnieniu zara#enia wnioskowano na podstawie 
ekspresji mimicznej osób badanych (np. ocenianej przez 
s!dziów kompetentnych; Barsade, 2002; Howard i Gen-
gler, 2001). Jednak#e zmiany wyrazu twarzy osoby pod-
legaj$cej transferowi stanów afektywnych cz!sto s$ nie-
zauwa#alne go ym okiem (Dimberg, 1982), co stawia pod 
znakiem zapytania ten sposób wnioskowania. Równie# 
pomiar samopoczucia osób badanych dokonywany przy 
u#yciu prostych skal (np. szacowanie nastroju na skali 
10-punktowej) lub pytanie badanych wprost o do%wiad-
czany nastrój lub emocje nie s$ idealnymi wska"nikami 
wyst$pienia zara#enia afektywnego. Pomiarowi bowiem 
podlega wówczas nie sam nastrój czy emocja, lecz ich 
poznawcza – cz!sto oparta na schemacie – ocena (badany 
odpowiada zgodnie z tym, jak wydaje mu si!, #e powinien 
si! czu&, a nie z tym, jak si! faktycznie czuje). St$d te# 
mog$ pojawia& si! rozbie#no%ci w wynikach bada' nad 
zwi$zkiem p ci z zara#eniem afektywnym. Nie wiadomo, 
czy stwierdzane ró#nice mi!dzy p ciami w tym wzgl!dzie 
wynikaj$ z wp ywu schematów p ci na wyniki bada', czy 
z faktycznej odmienno%ci kobiet i m!#czyzn (por. Fila-
-Jankowska i Szczygie , 2004). Pewnym rozwi$zaniem 
tego problemu by oby stosowanie bardziej obiektywnych 
wska"ników (np. monitorowanie parametrów Þzjologicz-
nych) lub te# metod pomiaru nienawi$zuj$cych wprost do 
oceny samopoczucia (tak jak w badaniach Doherty’ego, 

1998). Powy#sze uwagi wskazuj$, i# istnieje potrzeba 
prowadzenia dalszych bada' nad zara#eniem afektyw-
nym, pozwalaj$cych omin$& dotychczasowe trudno%ci.
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PRZYPISY

1. Wpisanie do wyszukiwarki Google frazy (miech jest za-

ra)liwy skutkuje wy%wietleniem 1300 rekordów, frazy U#miech 

jest zara)liwy – 346 rekordów, za% Zara)liwa rado#$ – 294 re-
kordów (wynik z 14.11.2007 r.).

2. Wi!kszo%& z badaczy zgadza si! co do tego, #e zara#e-
nie afektywne i empatia nie s$ to#samymi zjawiskami, jednak 
ró#nie ujmuj$ relacje mi!dzy nimi. Cz!%& uwa#a, #e empatia 
– obejmuj$c procesy tak poznawcze, jak afektywne – jest poj!-
ciem szerszym. Zara#enie traktowane jest wówczas jako jeden 
z jej komponentów afektywnych (Barsade, 2002; Davis, 1999; 
Omdahl i O’Donnell, 1999). W innym uj!ciu zara#enie afek-
tywne i empatia to dwa zupe nie odr!bne zjawiska. Empatia 
rozumiana jest wtedy jako zdolno%& rozumienia psychicznych 
i emocjonalnych stanów innych ludzi b!d$ca skutkiem „wczu-
wania si!” w ich odczucia (Eisenberg, 2005; HatÞeld i in., 1994; 
Neumann i Strack, 2000; Zan-Waxler i Radke-Yarrow, 1990).

3. Oczywi%cie mo#na zastanawia& si!, czy przymiotniki ta-
kie jak „znudzony” czy „pogodny” rzeczywi%cie odnosz$ si! do 

specyÞcznych emocji, czy raczej ma o intensywnych, rozlanych 
uczu& (Watson, 2000).

4. Zdaniem Watsona (2000), ze wzgl!du na w a%ciwo%ci ta-
kie jak intensywno%&, stopie' u%wiadamiania sobie przyczyny 
czy czas trwania – emocja i nastrój mog$ by& traktowane jako 
kra'ce kontinuum, a nie odr!bne zjawiska afektywne.

5. Termin „zara#enie afektywne” (affect contagion) poja-
wia si! w literaturze przedmiotu sporadycznie; pos uguj$ si! 
nim mi!dzy innymi Donner i SchonÞeld (1975), Raghunathan 
i Corfman (2006).

6. Zdaniem Bargha (1994), stwierdzenie, #e jednostka nie 
u%wiadamia sobie jakiego% procesu mo#e odnosi& si! do trzech 
ró#nych aspektów: (1) bod"ca, który go wywo uje, (2) przebiegu 
tego procesu, (3) jego nast!pstw (np. wp ywu na inne procesy). 
Mówi$c o procesach automatycznych, nie jest istotne to, czy 
jednostka u%wiadamia sobie poprzedzaj$ce je bod"ce (zarówno 
bodziec u%wiadamiany, jak i nieu%wiadamiany mo#e wyzwala& 
procesy automatyczne); o wiele wa#niejsze jest to, na ile pod-
miot u%wiadamia sobie przebieg i potencjalne nast!pstwa tych 
procesów, poniewa# ma to zwi$zek z mo#liwo%ci$ ich kontrolo-
wania. 

7. Chocia# termin „na%ladowanie motoryczne” jest u#ywany 
zdecydowanie najcz!%ciej odno%nie do imitowania cudzej eks-
presji, w literaturze spotka& mo#na tak#e inne nazwy, np. „efekt 
kameleona” (chameleon effect, Chartrand i Bargh, 1999).

8. Potwierdzeniem automatycznego charakteru na%ladowa-
nia motorycznego s$ tak#e wnioski z bada' neuropsychologicz-
nych z udzia em pacjentów, u których zaburzony jest mecha-
nizm %wiadomej kontroli zachowania. Cz!sto wyst!puj$ u nich 
reakcje typu „echo”, polegaj$ce na automatycznym powtarza-
niu zachowa' (echopraksja) lub s ów (echolalia) innych ludzi 
(Chartrand i Bargh, 1999).
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On the transfer of emotions and moods between people 
– the mechanism and psychological determinants 

of affective contagion
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Abstract

Affective contagion is a process of transferring emotions or moods between persons. Although research 
(especially conducted in the United States) shows that this phenomenon plays a great role in understanding 
changes of affective states that occur in the presence of other people, it has not yet attracted the attention of 
Polish psychologists. Thus, the aim of the article was to describe the phenomenon of affective contagion. 
Particular emphasis was placed on the differentiation between two kinds of processes – emotional and mood 
contagion – together with their underlying mechanisms. Manifestations and consequences of the spread of 
affective states through contagion, as well as psychological determinants of susceptibility to the transfer of 
moods and emotions were also discussed.

Key words: affective contagion, mood, emotion
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