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EMOCJE A P£EÆ

WPROWADZENIE

Takie stany emocjonalne jak poczucie
szczêœcia, mi³oœci czy te¿ prze¿ywanie smutku i
gniewu dotycz¹ ka¿dego z nas. Zdarza siê jed-
nak, ¿e w okreœlonych okolicznoœciach chcieli-
byœmy uciec od emocji i zupe³nie racjonalnie
popatrzeæ na œwiat. Na ile udaje siê to kobie-
tom, a na ile mê¿czyznom? Istnieje przekona-
nie, ¿e kobiety „z natury” s¹ bardziej uczucio-
we, ³atwiej ulegaj¹ emocjom, wykazuj¹ wiêksz¹
wra¿liwoœæ na sygna³y emocjonalne p³yn¹ce
od innych osób, reaguj¹ na drobne, niekiedy
wrêcz niezauwa¿alne dla mê¿czyzn niuanse na-
strojów, zmiany uczuæ. Potrafi¹ dostrzec sub-
telne ró¿nice w wyrazie twarzy, odcienie emo-
cji w g³osie, wykazuj¹ wiêksz¹ wra¿liwoœæ este-
tyczn¹, wysoko ceni¹ sobie poprawne relacje z
innymi ludŸmi. Kobiety wykazuj¹ tak¿e wiê-
ksz¹ sk³onnoœæ do zaburzeñ na tle emocjonal-
nym. Statystyki podaj¹, ¿e na depresjê choruje
obecnie dwukrotnie wiêcej kobiet ni¿ mê¿-
czyzn (BLUM 2000). Badacze sadz¹, ¿e inten-
sywne reakcje emocjonalne „wypalaj¹” w pew-
nym sensie uk³ad nerwowy kobiet, czego rezul-
tatem jest odrêtwienie i apatia (GEORGE i
wspó³aut. 1993). Wiadomo tak¿e, ¿e obie p³cie
ró¿ni¹ siê w sposobie zapamiêtywania emocji.
Kobiety najlepiej pamiêtaj¹ to, co wzbudzi³o
wczeœniej u nich negatywne emocje (CANLI i
wspó³aut. 2002). Byæ mo¿e zbadanie ró¿nic w
procesie odczuwania i zapamiêtywania emocji
pozwoli odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego
kobiety czêœciej dotyka depresja. Zapewne nie
bez znaczenia jest te¿ fakt coraz wiêkszej inten-

syfikacji ¿ycia i zanikania wiêzi miêdzyludz-
kich. Poniewa¿ zaœ dla kobiet niezwykle wa¿ne
s¹ zwi¹zki z innymi ludŸmi, byæ mo¿e wiêc do-
tkliwiej ni¿ mê¿czyŸni odczuwaj¹ tego typu
zmiany.

Potoczne obserwacje sk³aniaj¹ do refleksji,
¿e mê¿czyŸni nie s¹ a¿ tak emocjonalni jak ko-
biety. Wiêksz¹ wagê przywi¹zuj¹ do spraw sta-
tusu i hierarchii, wysoko ceni¹ sobie sukces za-
wodowy. Nie stroni¹ równie¿ od rywalizacji i
agresji, a tego typu zachowania uwa¿aj¹ za na-
turalne i konieczne. Wed³ug danych o prze-
stêpczoœci pochodz¹cych zarówno z Europy,
jak i ze Stanów Zjednoczonych wynika, ¿e na
ka¿de 10-15 aktów przemocy dokonanych
przez mê¿czyznê przypada zaledwie jeden do-
konany przez kobietê (BLUM 2000). Kobiety za-
zwyczaj negatywnie reaguj¹ na ró¿ne przejawy
agresji. Taka charakterystyka obu p³ci ma te¿
swoje odbicie w przejawianych zainteresowa-
niach czy wykonywanych zawodach. Ponie-
wa¿ wiêkszoœæ z mê¿czyzn wybiera zawody
techniczne, dlatego te¿ wiêcej mê¿czyzn spo-
tkamy wœród studentów kierunków œcis³ych,
takich jak matematyka czy fizyka. Z kolei kobie-
ty dobrze czuj¹ siê w zawodzie lekarza czy na-
uczyciela, dlatego te¿ chêtniej wybieraj¹ wy-
dzia³y humanistyczne, na przyk³ad pedagogikê
czy psychologiê.

Czasami wydawaæ siê mo¿e, ¿e emocje sta-
nowi¹ swoist¹ barierê dziel¹c¹ œwiat na kobie-
cy i mêski. Sk¹d bierze siê to ³agodne, emocjo-
nalne usposobienie kobiet i bardziej agresyw-
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ne mê¿czyzn? Czy ma swoje Ÿród³o w kulturze,
czy te¿ jest odzwierciedleniem pewnych uwa-
runkowañ biologicznych? Chocia¿ pewne spo-
soby prezentowania i interpretowania emocji
wydaj¹ siê byæ uniwersalne dla ró¿nych kultur
(Ekman i FRIESEN 1971), to jednak ka¿da
spo³ecznoœæ kieruje siê typowymi dla siebie
normami. Dodatkowo normy te nie s¹ jednako-
we dla kobiet i mê¿czyzn. Ju¿ w dzieciñstwie
ch³opcy i dziewczêta w ró¿ny sposób ucz¹ siê
wyra¿aæ swoje emocje. Dziewczêta zachêcane
s¹ do swobodnego wyra¿ania swoich uczuæ,
ch³opcy uczeni s¹ raczej ukrywaæ swoje emo-
cje. Obowi¹zuj¹ce regu³y prowadz¹ do wytwo-
rzenia typowych kobiecych i mêskich zacho-
wañ. Kobieta powinna byæ wra¿liwa i empa-
tyczna, mo¿e demonstrowaæ swoje uczucia i
ma na to spo³eczne przyzwolenie. Mê¿czyzna
przeciwnie, powinien byæ mocny, opanowany
i dobrze kontrolowaæ swoje emocje. Byæ mo¿e
równie¿ stan ten jest wynikiem utrwalonego
podzia³u ról jaki obowi¹zywa³ przez dziesi¹tki

tysiêcy lat. Wiadomo, ¿e dawny mê¿czyzna,
¿eby przetrwaæ musia³ byæ waleczny i czujny,
aby w porê przewidzieæ nadchodz¹ce niebez-
pieczeñstwo. Rola kobiety zaœ sprowadza³a siê
do opieki nad potomstwem, przygotowaniem
posi³ków, dbaniem o ognisko domowe. Inna
teoria ewolucyjna zak³ada, ¿e przyczyn¹ od-
miennoœci s¹ ró¿ne strategie podejmowane
przez obie p³cie w celu przetrwania gatunku i
w³asnych genów. Obserwuj¹c œwiat zwierz¹t,
chocia¿by spo³ecznoœæ szympansów widzimy,
¿e to najsilniejszy osobnik ma prawo do na-
le¿¹cych do stada samic. To jemu przys³uguje
prawo kopulacji. M³odsze osobniki, jedynie
gwa³tem, agresj¹ mog¹ przekazaæ swoje geny.
Zupe³nie inn¹ strategiê przyjmuje samica: bez
¿adnego wysi³ku wybiera tego, który zapewni
jej dziecku najlepsze geny. Wydaje siê, ¿e dzie-
dzictwo przesz³oœci ewolucyjnej w znacznym
stopniu wyznacza sposób naszego zachowania
i naszej kultury.

ROZUMIENIE EMOCJI

Twarz ludzka to bogate Ÿród³o informacji,
które pozwala okreœliæ wiek, p³eæ, czy przyna-
le¿noœæ do grupy etnicznej. Przede wszystkim
pe³ni jednak wa¿n¹ rolê w komunikacji miê-
dzyludzkiej, poniewa¿ jest najwa¿niejszym
œrodkiem przekazu emocji (MEHRABIAN 1981).
Prawdopodobnie ¿aden inny obszar nie ujaw-
nia lepiej uczuæ i emocji ni¿ twarz. Wiêkszoœæ
wyra¿eñ mimicznych ma uniwersalny charak-
ter i powszechnie kojarzona jest z konkretny-
mi emocjami. Badania przeprowadzone przez
EKMANA i FRIESENA (1971) wykaza³y, ¿e cz³on-
kowie ¿yj¹cego w du¿ej izolacji plemienia z No-
wej Gwinei bez trudu rozpoznaj¹ wyrazy twa-
rzy osób z kultury europejskiej, a na dodatek
sami reaguj¹ w podobny sposób na przedsta-
wiane im historyjki o ró¿nym zabarwieniu
emocjonalnym. Ludzie z ró¿nych kultur po-
dobnie interpretuj¹ wyra¿enia mimiczne oraz
w podobny sposób wyra¿aj¹ podstawowe
emocje takie jak radoœæ, smutek, z³oœæ (Ryc. 1).
Wed³ug EKMANA (1982) „program mimicznych
emocji” (ang. facial affect program) jest ele-
mentem naszego biologicznego dziedzictwa.
W trakcie doœwiadczania konkretnej emocji
uruchamia on rozmieszczone w twarzy zako-
ñczenia nerwowe sprawiaj¹c, ¿e twarz wyra¿a
okreœlone uczucia. Ka¿de uczucie to okreœlony
rodzaj ruchów miêœni twarzy. Na przyk³ad w

trakcie doœwiadczania szczêœcia ruchy du¿ego
miêœnia policzkowego (jarzmowego, zygoma-
tic major) powoduj¹, ¿e podnosz¹ siê k¹ciki
ust, tworz¹c uœmiech. Ekspresja mimiczna nie
ogranicza siê jedynie do miêœni twarzy, istotny
jest tak¿e wygl¹d oczu, byæ mo¿e st¹d te¿ po-
toczne stwierdzenie „widaæ to w jego oczach”.
Poniewa¿ miêœnie okolicy oczu (miêsieñ okrê-
¿ny) nie mog¹ byæ œwiadomie kontrolowane,
jak pozosta³e miêœnie twarzy, uwa¿a siê tak¿e,
¿e prawdziwe uczucia mog¹ byæ ujawniane tyl-
ko w okolicy oczu. Dotyczy to przede wszyst-
kim emocji negatywnych: strachu i zaskocze-
nia, mniej uczucia szczêœcia (EKMAN i FRIESEN
1971). Wydaje siê, ¿e dla poprawnej identyfika-
cji niektórych emocji takich jak gniew, wstyd
konieczne jest zarejestrowanie ich zarówno w
okolicy oczu, jak i ust.

Bogata literatura dotycz¹ca ró¿nic psy-
chicznych miedzy kobietami i mê¿czyznami
wskazuje, ¿e kobiety s¹ dok³adniejsze i bieglej-
sze w ocenianiu mimicznych wyra¿eñ twarzy,
tym samym ³atwiej odczytuj¹ emocje zawarte
w wyrazie twarzy (HALL 1978, KIROUAC i DORE
1985, NOWICKI i HARTIGAN 1988, THAYER i
JOHNSEN 2000). Licznych danych dostarczaj¹
badania prowadzone przy u¿yciu metody ta-
chistoskopowej prezentacji twarzy. W bada-
niach tych rysunki lub fotografie twarzy pre-
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zentuje siê na bardzo krótki czas w lewym lub
prawym polu widzenia. Informacja o bodŸcu
trafia odpowiednio do prawej lub lewej
pó³kuli mózgu. Metoda lateralnej prezentacji
bodŸców (BURTON i LEVY 1989, VAN STRIEN i
VAN BEEK 2000) pokaza³a, ¿e w porównaniu do
mê¿czyzn, kobiety oceniaj¹ twarze bardziej po-

zytywnie, szczególnie wtedy, gdy s¹ one pre-
zentowane do prawego pola widzenia, a wiêc
adresowane do lewej pó³kuli mózgu. W przy-
padku mê¿czyzn strona prezentacji bodŸca wy-
daje siê nie mieæ wiêkszego znaczenia. Wynik
tego eksperymentu sugeruje poœrednio
zwi¹zek pozytywnych emocji z lew¹ pó³kul¹
mózgu.

Badania kliniczne, jak i badania osób zdro-
wych, bez uszkodzeñ centralnego uk³adu ner-
wowego pokaza³y, ¿e udzia³ ka¿dej z pó³kul
mózgowych w regulacji procesów emocjonal-

nych, w znacznym stopniu wyznaczony jest
przez rodzaj emocji. Wydaje siê, ¿e emocje po-
zytywne regulowane s¹ przez lew¹ pó³kulê, zaœ
emocje negatywne — przez praw¹. W badaniu
SCHIFFA i LEMONA (1989) osoby badane proszo-
ne by³y, aby na 1 minutê unios³y prawy, b¹dŸ
lewy k¹cik ust. Stwierdzono, ¿e grymas prawej

po³owy twarzy, a wiêc kontrolowanej przez
lewa pó³kulê mózgu wywo³ywa³ pozytywne
emocje. Zaœ grymas lewej po³owy twarzy —
emocje negatywne. Wyniki te pokaza³y, ¿e
przybranie okreœlonego wyrazu twarzy mo¿e
prowadziæ do wywo³ania danego nastroju.
Œwiadcz¹ one równie¿ o zró¿nicowanym
udziale pó³kul mózgowych w opracowywaniu
informacji emocjonalnych, zale¿nie od znaku
emocji.

Z kolei inna koncepcja zak³ada, ¿e prawa
pó³kula odgrywa dominuj¹c¹ rolê zarówno w
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Rycina 1. Fotografie twarzy cz³onków plemienia Nowej Gwinei wyra¿aj¹ce: a) radoœæ, b) wstrêt,
c) smutek, d) z³oœæ (KEMAN 1980, zmodyfikowane).



percepcji, jak i ekspresji emocji, niezale¿nie od
znaku emocji. Istniej¹ dane wskazuj¹ce, ¿e
identyfikacja emocji jest ³atwiejsza, gdy bo-
dziec trafia do lewego pola widzenia (czyli ad-
resowany jest do prawej pó³kuli mózgu) oraz,
¿e lewa po³owa twarzy (sterowana przez pra-
wa pó³kulê) jest bardziej ekspresyjna
(SACKHEIM i GUR 1978). W normalnym proce-
sie spostrzegania, gdy patrzymy na czyj¹œ
twarz, nasza bardziej emocjonalna pó³kula od-
biera informacje z mniej ekspresyjnej prawej
po³owy twarzy. W badaniu KILLGORE (2000)
poprzez zastosowanie lustrzanych odbiæ twa-
rzy stworzono sztuczn¹, „wzmocnion¹” emo-
cjonalnie sytuacjê: do prawej pó³kuli trafia³a in-
formacja z prawej, bardziej ekspresyjnej
po³owy twarzy. Zadaniem osób badanych by³a
ocena tych i normalnych twarzy, na trzystop-
niowej skali, jako pozytywne, negatywne lub
obojêtne. Okaza³o siê, ¿e w³aœnie lustrzane pre-
zentacje istotnie poprawia³y wykonanie, ale
tylko w przypadku mê¿czyzn. Dodatkowo
w³aœnie takie twarze zosta³y przez nich ocenio-
ne jako bardziej emocjonalne (KILLGORE i
GANGESTAD 1999). Wyniki te pokazuj¹ odmien-
ny sposób opracowywania informacji emocjo-
nalnej przez obie p³cie. Œwiadcz¹ równie¿ o
tym, ¿e niektóre funkcje s¹ silniej zlateralizo-
wane w mózgu mê¿czyzn ni¿ kobiet.

W badaniach rozpoznawania emocji twarzy
interesuj¹c¹ wydaje siê kwestia, czy p³eæ tej
twarzy ma jakiekolwiek znaczenie? Czy mê-
¿czyŸni lepiej interpretuj¹ twarze innych mê¿-
czyzn czy te¿ kobiet? Wydaje siê, ¿e w zada-

niach polegaj¹cych na klasyfikacji emocji twa-
rzy, jako pozytywne, negatywne czy neutralne,
p³eæ rozpoznawanej twarzy nie ró¿nicuje wy-
konania mê¿czyzn i kobiet (DIMBERG i
LUNQUIST 1990, HUGDAHL i wspó³aut. 1993,
VAN STRIEN i VAN BEEK 2000). Kiedy jednak za-
danie polega na interpretacji dwóch niewiele
ró¿ni¹cych siê wyrazów twarzy, wówczas p³eæ
rozpoznawanej twarzy ma ju¿ znaczenie. Bada-
nia pokaza³y, ¿e zarówno kobiety jak i mê¿czy-
Ÿni tak samo dobrze rozpoznaj¹ emocje pozy-
tywne, takie jak radoœæ i zadowolenie (ERWIN i
wspó³aut. 1992, CAMPBELL i wspó³aut. 2002)
Ró¿nice miêdzy p³ciami dotycz¹ rozpoznawa-
nia i ró¿nicowania emocji negatywnych. Ko-
biety równie dobrze rozpoznawa³y smutne
twarze mê¿czyzn, jak i kobiet. Mê¿czyŸni nato-
miast ³atwiej dostrzegali niezadowolenie na
twarzy innych mê¿czyzn (ERWIN i wspó³aut.
1992). W innych badaniach stwierdzono tak¿e,
¿e mê¿czyŸni lepiej ni¿ kobiety rozpoznawali
emocje gniewu (MANDAL i PALCHOUDHURY
1985, NOWICKI i HARTIGAN 1988). Z kolei ko-
biety przewy¿sza³y mê¿czyzn podczas rozpo-
znawania strachu i smutku (MANDAL i
PALCHOUDHURY 1985, CAMPBELL i wspó³aut.
2002). Wed³ug autorów dla dawnego mê¿czy-
zny wyraz twarzy innego mê¿czyzny mia³ du¿e
znaczenie dla prze¿ycia. Czujna obserwacja
emocji twarzy pozwala³a w porê przewidzieæ
nadchodz¹ce niebezpieczeñstwo. Wyraz ko-
biecej twarzy prawdopodobnie nie mia³ a¿ tak
wa¿nego znaczenia.

EKSPRESJA EMOCJI

Poszczególne osoby ró¿ni¹ siê znacznie w
intensywnoœci tak doznawania, jak i wyra¿ania
emocji. Wydaje siê, ¿e kobiety bardziej ni¿ mê-
¿czyŸni uzewnêtrzniaj¹ swoje emocje, czy to
poprzez ekspresjê emocji w twarzy, w gestach,
czy te¿ w g³osie (FERNALD 1989, DIMBERG i
LUNQUIST 1990, KRING i GORGON 1998,
MCMANIS i wspó³aut. 2001). Kobiety czêœciej
siê œmiej¹, chêtniej odwzajemniaj¹ uœmiech, je-
œli ktoœ uœmiecha siê do nich (BARR i KLECK
1995). Mê¿czyŸni przeciwnie, niezbyt czêsto
ujawniaj¹ swoje emocje w mimice twarzy i ge-
neralnie nie s¹ sk³onni do okazywania swoich
uczuæ. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e równie¿ pre-
sja spo³eczna powstrzymuje mê¿czyzn od
uzewnêtrzniania swoich emocji. Wyra¿anie
emocji szczególnie bowiem podlega spo³ecz-

nym wp³ywom. Istniej¹ okreœlone normy dyk-
tuj¹ce jak i kiedy dana emocja mo¿e byæ wyra-
¿ona, jak mo¿e zachowaæ siê mê¿czyzna, a jak
kobieta (BUCK i wspó³aut. 1992). W badaniu
KRINGA i GORGONA (1998) osoby badane pro-
szono o ocenê filmów pod wzglêdem zawarto-
œci emocjonalnej. Dodatkowo podczas badania
nagrywano zachowanie osób badanych, przy
czym nie by³y one o tym poinformowane. Oka-
za³o siê, ¿e ekspresja mimiczna kobiet zosta³a
przez niezale¿nych sêdziów oceniona zdecy-
dowanie wy¿ej ni¿ mê¿czyzn. Prezentowa³y
one wiêcej pozytywnych reakcji na scenki ra-
dosne i wiêcej negatywnych na scenki o zabar-
wieniu negatywnym. Co ciekawe, zarówno u
kobiet, jak i u mê¿czyzn najwiêcej reakcji mi-
micznych zaobserwowano w trakcie ogl¹dania
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filmów o pozytywnej treœci. Analiza aktywno-
œci miêœni twarzy podczas prezentacji bodŸ-
ców emocjonalnych pokaza³a, ¿e to kobiety
zdecydowanie silniej reaguj¹ na twarz wyra-
¿aj¹c¹ radoœæ (DIMBERG i LUNQUIST 1990).
Wzrost aktywnoœci zaobserwowano w okolicy
policzkowej, zwi¹zanej z uœmiechem ust. U
obu p³ci zarówno obraz radosnej, jak i smutnej
twarzy wywo³uje natychmiastow¹ i sponta-
niczn¹ reakcjê ju¿ po up³ywie 500 ms od pre-
zentacji bodŸca. Bodziec pozytywny pobudza
miêsieñ jarzmowy, zaœ bodziec negatywny
wzbudza obszar marszcz¹cy, który znajduje siê
pomiêdzy brwiami. Tak szybka i natychmiasto-
wa reakcja na bodŸce o zabarwieniu emocjo-
nalnym œwiadczy, ¿e zachodz¹ce tu procesy
emocjonalne s¹ w pe³ni zautomatyzowane.
(LEDOUX 2000). Twarz obojêtna, neutralna,
nie wywo³uje tak szybkich i wyraŸnych reakcji
miêœni twarzy (DIMBERG 1997, DIMBERG i
wspó³aut. 2000).

Hipoteza „mimicznego sprzê¿enia zwrot-
nego” (ang. facial-feedback hypothesis)
zak³ada, ¿e ekspresja mimiczna nie tylko od-
zwierciedla doznawane uczucia, ale tak¿e
znacz¹co na nie wp³ywa. (IZARD 1971). Ozna-
cza to, ¿e istnieje pewien rodzaj sprzê¿enia
zwrotnego, polegaj¹cy na tym, ¿e przybranie
okreœlonego wyrazu twarzy wywo³uje odpo-
wiadaj¹ce mu emocje. Tak na przyk³ad, uaktyw-
nione podczas œmiechu miêœnie wysy³aj¹ infor-
macje do mózgu, wywo³uj¹c tym samym wew-
nêtrzne uczucie radoœci. W klasycznym ekspe-
rymencie EKMANA i wspó³aut. (1983) aktorów
proszono o wykonanie ró¿nych mimicznych
ruchów, sk³adaj¹cych siê na ekspresjê strachu.
U badanych osób zarejestrowano obni¿enie
temperatury cia³a i przyspieszon¹ akcjê serca, a
wiêc typowych fizjologicznych reakcji dla
uczucia strachu. Doznawanym emocjom czê-
sto towarzysz¹ równie¿ przyspieszenie odde-
chu czy zmiana przewodnictwa skórnego. Jeœli
wiêc rzeczywiœcie kobiety cechuje wiêksza
wra¿liwoœæ emocjonalna, to czy prze¿ywanym
emocjom towarzysz¹ tak¿e zmiany na pozio-
mie fizjologicznym? W pracy MCMANIS i
wspó³aut. (2001) zarejestrowano wiêksz¹ reak-
tywnoœæ dziewcz¹t (7–11 lat), mierzon¹
zmian¹ aktywnoœci miêœni twarzy i przewod-
nictwa skórnego, na bodŸce o negatywnym
znaczeniu emocjonalnym. Jednak w grupie do-
ros³ych osób (KRING i GORGON 1998), obie
p³cie nie ró¿ni³y siê pod wzglêdem zmiany
przewodnictwa skórnego podczas oceny emo-
cjonalnoœci prezentowanych bodŸców. U mê¿-

czyzn zaobserwowano zmianê przewodnictwa
skórnego, szczególnie podczas obserwacji za-
gniewanej twarzy innego mê¿czyzny
(MAZURSKI i wspó³aut. 1996). Wyniki te oraz
wczeœniej cytowane prace dotycz¹ce rozpo-
znawania emocji w twarzach bardzo wyraŸnie
pokazuj¹ pewn¹ wra¿liwoœæ mê¿czyzn na sy-
gna³y gniewu, chocia¿ istniej¹ równie¿ donie-
sienia, ¿e p³eæ mêska równie silnie reaguje na
bodŸce o pozytywnym znaczeniu (KRING i
GORGON 1998). Zapewne ka¿dy z nas z ró¿n¹
moc¹ doœwiadcza emocji, cechuje nas inny
próg wra¿liwoœci, zale¿nie od p³ci, charakteru i
nabytych doœwiadczeñ. Aby móc odpowie-
dzieæ na pytanie, w jakim stopniu i w jakich sy-
tuacjach kobiety i mê¿czyŸni ró¿ni¹ siê pod
wzglêdem doœwiadczania emocji, konieczne s¹
dalsze badania.

Ludzki g³os to tak¿e wa¿ny œrodek przeka-
zywania emocji. Intonacja niesie ze sob¹ okre-
œlone zabarwienie emocjonalne zazwyczaj
zgodne z przekazywan¹ treœci¹. Z przeprowa-
dzonych badañ wynika, ¿e a¿ 38% informacji
na temat emocji czerpiemy w³aœnie z g³osu
(MEHRABIAN 1981). Liczne prace (JUSCZYK i
wspó³aut. 1992, SHAFER i wspó³aut. 1999) suge-
ruj¹, ¿e ju¿ niemowlêta wykazuj¹ wysok¹ wra-
¿liwoœæ na intonacyjne w³asnoœci g³osu ludz-
kiego, szczególnie na zabarwiony emocjonal-
nie g³os matki (MOON i wspó³aut. 1993). Zaœ
kilkuletnie dzieci dobrze rozpoznaj¹ emocje
zawarte w g³osie osoby mówi¹cej (DOHERTY i
wspó³aut. 1999) równie¿ wtedy, gdy mowa nie
zawiera ¿adnych treœci emocjonalnych, a na-
wet gdy jest ona pozbawiona jakichkolwiek
treœci. W swojej ocenie opieraj¹ siê wy³¹cznie
na intonacyjnym brzmieniu wypowiedzi. Bada-
nia z wykorzystaniem potencja³ów wywo³a-
nych (ang. event-related potentials ERPs) poka-
za³y, ¿e mê¿czyŸni i kobiety w ró¿ny sposób
wykorzystuj¹ pozajêzykowe elementy mowy,
miêdzy innymi intonacjê emocjonaln¹, zwan¹
równie¿ prozodi¹ emocjonaln¹ (SCHIRMER i
wspó³aut. 2002). W cytowanym doœwiadcze-
niu badano aktywnoœæ mózgow¹ zwi¹zan¹ z
wp³ywem emocjonalnie zabarwionych zdañ
na wzrokowo eksponowane s³owa lub pseu-
dos³owa, wystêpuj¹ce z ró¿nym odroczeniem
od prezentowanego zdania. Badania te wska-
zuj¹, ¿e u kobiet wczeœniej ni¿ u mê¿czyzn
uwidacznia siê wp³yw prozodii emocjonalnej,
co sugeruje, ¿e w analizie materia³u jêzykowe-
go kobiety w sposób bardziej automatyczny
wykorzystuj¹ elementy prozodii emocjonal-
nej.
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Zabarwienie emocjonalne g³osu mo¿e w za-
sadniczy sposób zmieniaæ znaczenie komuni-
katu. Tak na przyk³ad, grzecznoœciowy zwrot
„Proszê bardzo” wypowiedziany z charaktery-
styczn¹ intonacj¹ opadaj¹c¹ bêdzie wyrazem
dezaprobaty a nawet sarkazmu. Poniewa¿ zaœ
sarkazm zawiera treœci o przeciwnym znacze-
niu ni¿ wyra¿aj¹ to s³owa, dlatego prawie zaw-
sze przekazywany jest tonem g³osu. Prze¿ywa-
nym emocjom towarzysz¹ tak¿e zmiany innych
parametrów g³osu, takich jak natê¿enie dŸwiê-
ku czy tempo mówienia. Gdy doœwiadczamy
radoœci mówimy szybko i energicznie, zazwy-
czaj tak¿e wy¿szym tonem. W stanach rozlu-
Ÿnienia, spokoju, mówimy wolniej, nasz g³os
poddaje siê wyciszeniu i zazwyczaj mówimy
ni¿szym tonem. W szybkoœci mówienia odbi-
jaj¹ siê uczucia i emocje osoby mówi¹cej. Nie
bez znaczenia pozostaje tak¿e barwa g³osu. Za-
zwyczaj wolimy s³uchaæ osób mówi¹cych
g³osem pe³nym, g³êbokim, który uto¿samiany
jest z pewnoœci¹, spokojem, a nawet pewnym

doœwiadczeniem ¿yciowym. O fakturze i bar-
wie g³osu decyduje kszta³t strun g³osowych.
Poniewa¿ struny g³osowe kobiet s¹ krótsze,
dlatego mówi¹ one wy¿szym tonem ni¿ mê-
¿czyŸni. Wypowiedzi kobiet cechuje wiêksza
modulacja g³osu, z zaznaczon¹ czêsto podnie-
sion¹ intonacj¹. Sprawia to, ¿e s¹ one postrze-
gane jako bardziej emocjonalne. Szczególnie
wysokim i pieszczotliwym g³osem przema-
wiaj¹ do swych dzieci. Wówczas g³os mówi¹cej
matki podnosi siê a¿ o dwie oktawy, tymcza-
sem g³os ojca zaledwie o pó³ oktawy. W bada-
niu FERNALD (1989) niemowlêtom puszczano
nagrania g³osów kobiet i stwierdzono, ¿e dzie-
ci chêtniej zwraca³y siê w kierunku cienkiego
g³osu, ni¿ takiego, jakim kobiety pos³ugiwa³y
siê podczas rozmów z doros³ymi. Ró¿nice
p³ciowe dotycz¹ te¿ modulacji g³osu, sposobu
mówienia, a wiêc rozmieszczenia akcentów,
pauz, jak równie¿ towarzysz¹cych mówieniu
gestów r¹k czy mimiki twarzy.

RÓ¯NICE W BUDOWIE I FUNKCJONOWANIU STRUKTUR MÓZGOWYCH ZAANGA¯OWANYCH
W PROCESY EMOCJONALNE

W ostatnich latach odpowiedzi na pytanie o
pod³o¿e ró¿nic w funkcjonowaniu emocjonal-
nym kobiet i mê¿czyzn szuka siê za pomoc¹
metod obrazowania mózgu, takich jak funkcjo-
nalny rezonans magnetyczny (fMRI), emisyjna
tomografia pozytronowa (PET) oraz tomogra-
fia emisyjna pojedynczego protonu (SPECT).
Metody te opieraj¹ siê na pomiarach
przep³ywu krwi przez mózg oraz pomiarach
metabolizmu, szczególnie zwi¹zków glukozy
w poszczególnych strukturach mózgu. Zak³ada
siê, ¿e wiêksza aktywnoœæ danego obszaru mó-
zgowego powoduje wzrost przep³ywu krwi,
zu¿ycia tlenu i glukozy. Metody te pozwalaj¹ na
obserwacjê aktywnoœci poszczególnych struk-
tur mózgu zarówno podczas spoczynku, w
trakcie rozwi¹zywania ró¿nych zadañ, jak rów-
nie¿ wtedy, gdy coœ prze¿ywamy. Dziêki nim
wykazano ró¿nice w funkcjonalnej i anato-
micznej organizacji mózgów kobiet i mê¿czyzn
(WITELSON 1989, WITELSON i wspó³aut. 1995,
SWAAB i HOFFMAN 1995). Te ostatnie dotycz¹
obszarów skroniowo-ciemieniowych, czêœci
spoid³a wielkiego ³¹cz¹cego te rejony, pod-
wzgórza oraz, wed³ug ostatnich doniesieñ,
równie¿ okolicy czo³owej. Ruben Gur z Uni-
wersytetu w Pensylwanii wykaza³, ¿e u bada-
nych kobiet przednia czêœæ p³ata czo³owego
(ang. orbital frontal cortex) jest wiêksza ni¿ u

badanych mê¿czyzn (GUR i wspó³aut. 2002).
Okolica ta stanowi ewolucyjnie najpóŸniej roz-
winiêt¹ czêœæ mózgu, odgrywaj¹c¹ istotn¹ rolê
w regulacji zachowañ spo³ecznych. Liczne
po³¹czenia neuronalne pomiêdzy p³atami
czo³owymi a uk³adem limbicznym, zwi¹zanym
z pierwotnymi emocjami (agresj¹, walk¹), spra-
wiaj¹, ¿e okolica czo³owa bierze równie¿ udzia³
w regulacji procesów emocjonalnych. Stwier-
dzono, ¿e u mê¿czyzn z psychopatyczn¹ osobo-
woœci¹, przejawiaj¹cych zachowania anty-
spo³eczne, obszar przednich czêœci p³ata
czo³owego jest znaczenie zredukowany
(MATSUI i wspó³aut. 2000). Byæ mo¿e wiêc ró¿-
nice dotycz¹ce wielkoœci przednich czêœci
p³ata czo³owego (kory orbito-frontalnej) mog¹
w pewnym stopniu t³umaczyæ ró¿nice miê-
dzyp³ciowe w zachowaniach emocjonalnych, a
szczególnie wiêksz¹ sk³onnoœæ mê¿czyzn do
zachowañ agresywnych.

Badania z wykorzystaniem metod obrazo-
wania mózgu pokaza³y równie¿ ró¿nice w
funkcjonalnej organizacji mózgów kobiet i mê-
¿czyzn, zarówno wtedy, gdy le¿¹ oni spokojnie
i pozornie nie myœl¹ o niczym, jak i w sytuacji
doœwiadczania ró¿nych emocji. Okaza³o siê, ¿e
w trakcie spoczynku u mê¿czyzn aktywne s¹
ewolucyjnie starsze czêœci uk³adu limbiczne-
go, reguluj¹ce procesy emocjonalne, w tym
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cia³o migda³owate. U kobiet pobudzone by³y
m³odsze struktury (zakrêt obrêczy), zwi¹zane z
ekspresj¹ z³o¿onych emocji wyra¿anych w mi-
mice i gestach (GUR i wspó³aut. 1995). Byæ
mo¿e równie¿ te dane pozwalaj¹ t³umaczyæ od-
miennoœæ emocjonaln¹ obu p³ci: ³agodne, emo-
cjonalne usposobienie kobiet i bardziej agre-
sywne mê¿czyzn.

Zespó³ psychologów Stanford University i
State University of New York (CANLI i
wspó³aut. 2002) przetestowa³ zdolnoœæ 12 ko-
biet i mê¿czyzn do odczuwania i zapamiêtywa-
nia emocji. Pos³uguj¹c siê technik¹ funkcjonal-
nego rezonansu magnetycznego obserwowali,
które czêœci mózgu staj¹ siê aktywne w chwili
reagowania na nieprzyjemne bodŸce. Bada-
nym pokazywano zdjêcia, które musieli póŸ-
niej oceniæ jako przyjemne, b¹dŸ wywo³uj¹ce
negatywne skojarzenia. Okaza³o siê, ¿e podczas
tego zadania u obu p³ci aktywowane s¹ ró¿ne
obszary mózgu. U mê¿czyzn pobudzony zosta³
rejon prawego cia³a migda³owatego, u kobiet
zaœ aktywnoœæ obejmowa³a znacznie szersze re-
jony uk³adu limbicznego, przy czy skoncentro-
wana by³a na obszarze lewego cia³a migda³owa-
tego. Podobne wyniki otrzymano w badaniach,
polegaj¹cych na tym, ¿e osoba badana sama
wprowadza siê w okreœlony nastrój, na
przyk³ad smutku, wspominaj¹c wydarzenia o
takim w³aœnie zabarwieniu emocjonalnym
(SCHNEIDER i wspó³aut. 2000, GEORGE i
wspó³aut 1996). W trakcie doœwiadczania emo-
cji negatywnych zaobserwowano istotne po-
budzenie prawego cia³a migda³owatego u mê¿-
czyzn (SCHNEIDER i wspó³aut. 2000), u kobiet
zaœ prze¿ywanie smutku nie powodowa³o tak
skoncentrowanej aktywnoœci, jak w przypadku
mê¿czyzn. Zaobserwowane rozleg³e pobudze-
nie, które obejmowa³o znaczn¹ czêœæ uk³adu

limbicznego, jak równie¿ struktury korowe,
mo¿e œwiadczyæ, ¿e kobiety silniej prze¿ywaj¹
smutek.

Liczne przypadki pacjentów z guzami mó-
zgu, zlokalizowanymi w³aœnie w tej okolicy po-
kaza³y, ¿e zarówno jednostronne, jak i obu-
stronne uszkodzenia cia³a migda³owatego po-
woduj¹ miedzy innymi zaburzenia rozpozna-
wana emocji zawartych w twarzach (ADOLPHS i
wspó³aut. 1994, 1999, CALDER i wspó³aut.
1999), przy czym deficyt ten szczególnie doty-
czy strachu (pacjenci dobrze rozpoznaj¹ ra-
doœæ). Obecnie uwa¿a siê, ¿e zaburzenie to od-
nosi siê do ca³ej gamy emocji negatywnych i
jest wynikiem uszkodzenia neuronalnego sys-
temu, odpowiedzialnego za rozpoznawanie
bodŸców zagra¿aj¹cych dla ¿ycia (ADOLPHS
2002, SPRENGELMEYER i wspó³aut. 1998). Zasto-
sowane metody kliniczne nie ró¿nicowa³y jed-
nak wykonania mê¿czyzn i kobiet. Dopiero
wprowadzone w ostatnich latach techniki ob-
razowania mózgu pokaza³y odmienn¹ aktyw-
noœæ cia³a migda³owatego u mê¿czyzn i kobiet,
w przebiegu procesów emocjonalnych.

Wyniki najnowszych badañ pozwalaj¹ przy-
puszczaæ, ¿e ró¿nice pomiêdzy kobietami i mê-
¿czyznami w funkcjonowaniu emocjonalnym
mog¹ czêœciowo wynikaæ z ró¿nic w anato-
micznej i funkcjonalnej organizacji ich mó-
zgów.

Nie bez znaczenia jest tak¿e wp³yw œrodo-
wiska, w którym ¿yjemy. Jako cz³onkowie okre-
œlonej spo³ecznoœci, podlegamy dominuj¹cym
w danej kulturze zachowaniom. Aby poj¹æ
dziel¹ce nas ró¿nice konieczne s¹ badania inte-
gruj¹ce zarówno podejœcie biologiczne, jak i
psychospo³eczne (HALPERN 1997). Zrozumie-
nie tych zale¿noœci pozwoli na lepsze, wzajem-
ne zrozumienie mê¿czyzn i kobiet.

EMOTION AND GENDER

S u m m a r y

Conventional wisdom suggests that women are
more “emotional” than men. Does this mean that
women express their emotions more fully than men?
Or, do women experience more or stronger emotions
than men? A substantial body of research has demon-
strated that women are able to better understand emo-

tional expression from face, gestures and voice. How-
ever, it remains unclear whether women also experi-
ence more emotion than men. In the last years, an in-
creasing number of studies suggest that sex differ-
ences in emotional processing have neurobiological
bases.
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