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W artykule przedstawiono analizę wizerunku kandydata politycznego, opartą na porównaniu dwóch alter-
natywnych wersji jego wyglądu fizycznego: z wąsami oraz bez nich. Eksperyment zrealizowano na próbie 
395 dorosłych Polaków, dla których przedstawiony polityk był osobą nieznaną. Do zebrania informacji na 
temat postrzeganego wizerunku kandydata wykorzystano jako narzędzie dyferencjał semantyczny zapro-
ponowany przez Lyndę Lee Kaid. Analiza czynnikowa zgromadzonych danych wykazała obecność dwóch 
wymiarów wizerunkowych: wymiaru eksperckości i wymiaru bliskości wobec wyborców (odpowiadających 
modelowi wizerunku politycznego według Johna Sullivana: supermena i zwykłego człowieka). Analizy wyka-
zały, że posiadanie wąsów (w porównaniu do ich braku) obniża oceny na wymiarze eksperckości wśród bada-
nych mężczyzn, natomiast podwyższa oceny bliskości wyborcom u badanych kobiet. Wprowadzona zmiana 
wizerunkowa w badanym przypadku (zgolenie wąsów) nie przyniosła zatem jednoznacznych korzyści wize-
runkowych. Wyniki badania omówiono w kontekście uwarunkowań kulturowych oraz modelu Alexandra 
Todorova w spostrzeganiu ludzi na podstawie wyglądu ich twarzy.
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W
Tworzenie i modyfikowanie wizerunku kandydata są 

jednymi z kluczowych zadań w marketingu politycznym 
 (Cwalina, Falkowski, 2005). Odświeżenie wizerunku naj-
częściej dotyczy wyglądu zewnętrznego kandydata – co 
stanowi stosunkowo prosty zabieg marketingowy. Wygląd 
zewnętrzny może natomiast odgrywać nie mniejszą rolę 
w budowaniu wizerunku politycznego niż sam program 
wyborczy.

Wizerunek kandydata opiera się zazwyczaj na pewnych 
podstawowych wymiarach  (Cwalina, Falkowski, 2005; 
Gorbaniuk, 2009; Wattenberg, 1991), przeważnie odwo-
łujących się w jakiś sposób do podstawowych wymiarów 
spostrzegania ludzi w ogóle. Przykładem jest chociażby 
sprawczość i wspólnotowość  (Abele, Wojciszke, 2014; 
Brambilla, Rusconi, Sacchi, Cherubini, 2011; Wojciszke, 
Kłusek, 1996) czy dominacja i zaufanie  (Todorov, 2011). 
Poszczególne typy wizerunku można natomiast zaklasyfi-
kować zgodnie z modelem Sullivana i współpracowników 
 (Sullivan, Aldrich, Borgida, Rahn, 1990) do kategorii „zwy-
kłego człowieka” (everyman) lub „supermena”. Wygląd 
zewnętrzny może wpływać na oceny dokonywane na tych 
wymiarach, mimo że jest to cecha bardziej peryferyjna niż 
centralna (por.  Cwalina, Falkowski, 2005).

W artykule przedstawiono eksperyment zainspirowany 
rzeczywistą zmianą wizerunkową Ryszarda Grobelnego – 
kandydata na urząd Prezydenta Miasta Poznania w wybo-
rach samorządowych w 2014 roku. Badanie miało na celu 
sprawdzenie, w jaki sposób wyraźna zmiana w wyglądzie 
kandydata może różnicować jego wizerunek w oczach 
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wyborców. Pomiar wizerunku przeprowadzono przy zasto-
sowaniu dyferencjału semantycznego, a analiza czynnikowa 
wykazała obecność dwóch podstawowych wymiarów: 
nazwanych na potrzeby badania „politykiem-ekspertem” 
oraz „politykiem bliskim wyborcom”, co odpowiada do 
pewnego stopnia podziałowi Sullivana i współpracowni-
ków  (Sullivan i in., 1990) na typy wizerunku polityka jako 
supermena i polityka „zwykłego człowieka”.

Znaczenie wyglądu fizycznego 
w tworzeniu wizerunku kandydata

W dzisiejszej, „zmarketingowanej” rzeczywistości poli-
tycznej niewiele detali związanych z wizerunkiem kandy-
datów pozostawionych jest przypadkowi. Ostatnie tygodnie 
przed każdymi wyborami to obecność na ulicach miast 
tysięcy billboardów z podobiznami kandydatów – przez co 
ich wygląd zewnętrzny oraz percepcja społeczna stają się 
bardziej istotne niż sam program wyborczy  (Błąd, 2009). 
Co więcej, na podstawie dostępnych doniesień z badań 
empirycznych można zakładać, że nawet taki szczegół jak 
wybór innego zdjęcia do kampanii billboardowej może 
przesądzić o porażce lub sukcesie kandydata w wyścigu 
politycznym  (Rosenberg, Bohan, MccAfferty, Harris, 1986; 
Rosenberg, McCafferty, 1987).

Badania przeprowadzone w Finlandii przez  Berggrena, 
Jordahla i Poutvaarę (2010) potwierdziły intuicyjną wie-
dzę o polityce: że atrakcyjność fizyczna kandydata czy 
kandydatki może być pomocna w odniesieniu sukcesu 
wyborczego. Nad fotografiami kandydatów pracują więc 
sztaby ekspertów do spraw wizażu i korekcji graficznej, 
niczym nad zdjęciami modeli oraz modelek. Prowadzi to 
do coraz znaczniejszych dysproporcji pomiędzy wykreowa-
nym wizerunkiem polityka („jaki nam się wydaje”) a jego 
rzeczywistymi kompetencjami (świadomość „co faktycznie 
może dla nas zrobić”). Cwalina i Falkowski  (2005, s. 149) 
przytaczają opinię Newmana  (1999), że „dzisiejsza polityka 
wkracza w wiek fabrykowanych wizerunków”. Wizerunek 
staje się najbardziej wartościowym dobrem polityka, które 
jednocześnie jest dobrem bardzo kruchym i może ulec 
zmianie w wyniku najmniejszych nawet zmian w wyglądzie 
czy zachowaniu kandydata.

Próby zdefiniowania wizerunku politycznego podejmo-
wało się wielu badaczy i teoretyków z obszarów psychologii 
oraz politologii. Według  Cwaliny i Falkowskiego (2005, 
s. 153) pojęcie to oznacza „tworzone w określonym celu 
(np. wyborczym) szczególnego rodzaju wyobrażenie, które 
poprzez wywołanie skojarzeń przydaje obiektowi dodat-
kowych wartości (…) i w ten sposób przyczynia się do 
jego emocjonalnego odbioru”. Autorzy, używając bardziej 
metaforycznych słów, nazywają wizerunek polityka spójną 
„układanką” marzeń i aspiracji elektoratu, która powstała 

poprzez połączenie słów, działań i wizji polityków. Z kolei 
Kaid  (2004) podkreśla dwoistość perspektywy, którą moż-
na obrać podczas analizy wizerunku. Według niej jest on 
konstruktem, który odzwierciedla zarówno treści wysyłane 
przez samego kandydata, jak i ich odbiór w społeczeństwie 
(co niekoniecznie musi oznaczać jednakowy przekaz).

Proces świadomej kreacji wizerunku politycznego może 
przebiegać różnymi drogami – w zależności od stopnia, 
w jakim kandydat jest rozpoznawalny przez jego poten-
cjalny elektorat. Cichosz (2003) podaje, iż można wyróżnić 
trzy typy sytuacji: (1) gdy kandydat „na starcie” posiada 
pożądany wizerunek i jedynie należy go podtrzymać, 
(2) gdy chce zmienić swój image polityczny oraz (3) gdy 
jest nieznany szerszej publiczności i jego wizerunek należy 
wykreować od podstaw. Tworząc wizerunek od podstaw 
określa się jego cechy rdzeniowe, które będą definiowały 
osobę w oczach wyborców i podporządkowuje się im 
całokształt działań politycznego sztabu kandydata, nato-
miast zmiana wizerunku może obejmować zarówno cechy 
rdzeniowe, jak i peryferyjne (Cwalina, Falkowski, 2005).

Wizerunek polityka nie jest zasobem stałym i niezmien-
nym. Charakteryzują go swoiste „fazy życia”: moment 
wprowadzenia, wzrost, popularność, dojrzałość, a na końcu 
spadek (Cichosz, 2003). W związku z tym można przyjąć, 
że jedynym sposobem na powstrzymanie tego cyklu przed 
przedwczesnym zakończeniem jest regularne odświeżanie 
wizerunku. Część badaczy  (np. Berlo, Lemert, Mertz, 1969; 
Kaid, 2004) wiąże zmiany wizerunku z językiem komuni-
kowania się kandydata ze swoimi wyborcami. Sugerowana 
jest dwukierunkowa zależność tej relacji, gdyż wizerunek 
może zarówno wpływać na rodzaj komunikacji, jak i być 
przez nią kształtowany. Nasuwa się zatem pytanie o rodzaj 
zmian w aktach komunikacyjnych, które warto wprowadzać 
w celu zachowania „świeżości” image’u polityka.

W kontekście komunikacji (nie tylko politycznej) nale-
ży wyróżnić dwa style działań, które mogą wpłynąć na 
budowanie wizerunku kandydata: werbalne (czyli zwią-
zane z użyciem przekazów słownych) oraz niewerbalne. 
Nęcki  (1996) wyróżnia dziesięć podstawowych obszarów 
związanych z niewerbalnymi aktami komunikacyjnymi, 
z których – na potrzeby niniejszych badań – postanowiono 
wybrać aspekt wyglądu fizycznego.

Dzisiejsze kampanie wyborcze wykraczają daleko poza 
swoje ramy w historycznym ujęciu, korzystając (obok tra-
dycyjnych spotkań wyborczych czy kampanii plakatowych) 
w coraz większym stopniu z tak nowoczesnych kanałów 
jak media cyfrowe  (Bimber, 2014) czy społecznościowe 
 (Williams, Girish, 2013). Wszystkie te kanały mają jedną 
wspólną cechę: charakteryzuje je bardzo silny nacisk na 
wizualną prezentację kandydata. W przekazach dominują 
zdjęcia oraz sekwencje filmowe z kandydatem w roli 



270 M. KOŚCIELNIAK, P. KUBASZEWSKI, J. PIOTROWSKI, M. ŻEMOJTEL-PIOTROWSKA

głównej, natomiast media, które nie dają takiej możli-
wości (na przykład radio) w analizach opisuje się jako 
coraz mniej efektywne  (Cwalina, Falkowski, 2005). Stąd 
podjęta w niniejszym artykule próba zbadania znaczenia 
wprowadzenia różnicy w obszarze wyglądu zewnętrznego 
kandydata, która może być stosunkowo łatwo odnotowana 
tak przez media, jak i przez wyborców. Co więcej, zgodnie 
ze znanym w psychologii „efektem aureoli”, wygląd może 
przesądzić o poczuciu sympatii do polityka – co z kolei 
ma przełożenie na preferencje wyborcze  (Cichosz, 2003).

Jak zauważa Argyle  (2002) w społecznej percepcji ludzie 
wykazują tendencję do przesadnego ulegania efektowi 
pierwszeństwa i okazują się bezbronni wobec wpływu 
pierwszego wrażenia, które z reguły jest tworzone w opar-
ciu o wygląd fizyczny. Dobek-Ostrowska  (2004) zwraca 
uwagę, iż w przypadku polityka efekt pierwszeństwa (na 
który składa się m.in. jego wzrost, ubranie czy zarost) 
wyprzedza pogłębioną percepcję społeczną – a zatem 
postrzeganie i ocenę osobowości, charakteru czy programu 
wyborczego. Wizerunek zewnętrzny jest zatem niewątpliwie 
wyróżniającym się atrybutem postrzegania społecznego, na 
który wykazujemy silne uwrażliwienie  (Macrae, Stangor, 
Hewstone, 1999).

Typy wizerunku politycznego i ich znaczenie 
w uzyskiwaniu poparcia przez polityka

Jedną z bardziej znanych „taksonomii” wizerunku poli-
tycznego jest klasyfikacja francuskiego politologa Albouya 
(za: Jeziński, 2005), który wyróżniał takie osobowości jak: 
heros, zwykły człowiek, amant/brat, ojciec oraz ekspert. 
Bobrowska i Garska  (2012) analizowały te typy w kon-
tekście polskiej sceny politycznej ostatnich lat, wskazując, 
że w każdej podgrupie można wskazać polityków, którzy 
odnieśli znaczący sukces wyborczy. Jako przykład herosa 
można na przykład wymienić Lecha Wałęsę, zwykłym 
człowiekiem jest Władysław Frasyniuk, amant/brat to 
Andrzej Olechowski, ojcem można nazwać Aleksandra 
Kwaśniewskiego, a ekspertem Leszka Balcerowicza. Nieco 
węższa klasyfikacja od tej zaproponowanej przez Albouya, 
stworzona w oparciu o obserwację wizerunków Ronalda 
Reagana oraz Waltera Mondale’a w wyborach prezyden-
ckich w Stanach Zjednoczonych w 1984 roku, została 
przeprowadzona przez Sullivana i jego współpracowników 
 (1990). Wyniki przeprowadzonych przez nich badań suge-
rują, że wyborcy poszukują w kandydatach cech „nadczło-
wieka” (superman) lub „zwykłego człowieka” (everyman) 
jako dwóch wymiarów osobowości politycznej. Podział 
ten można traktować jako pewne uproszenie wcześniej 
opisywanej klasyfikacji Albouya – gdyż „nadczłowiek” 
odpowiada tutaj opisowi herosa oraz eksperta, natomiast 
„zwykły człowiek” to odpowiednik tego samego określenia 

w koncepcji Albouya (posiada również cechy amanta/brata 
oraz ojca). Wart podkreślenia jest pozytywny wydźwięk 
określenia „zwykły człowiek”: oznacza ono poczucie bli-
skości z kandydatem i traktowanie go jako „kogoś z ludu”, 
przedstawiciela mas. Cwalina i Falkowski  (2005) używają 
tutaj tłumaczenia „przeciętniak” w celu zaakcentowania 
charakteru takiego wizerunku jako najbardziej reprezen-
tatywnego dla głosującej grupy obywateli.

Wspomniane wyżej typy wizerunków opierają się na 
określonych wymiarach. Istnieje obecnie co najmniej kilka 
propozycji najbardziej istotnych wymiarów w ocenianiu 
polityków, z których warto wspomnieć o dwóch: propo-
zycji Wattenberga  (1991) oraz polskim modelu zapro-
ponowanym przez Gorbaniuka  (2009). Wattenberg jako 
kluczowe aspekty wizerunku wyróżnia: (1) psychologiczne 
zintegrowanie i uczciwość; (2) solidność i niezawodność, 
w skład której wchodzą: agresywność (przebojowość), siła, 
stabilność i niezależność; (3) kompetencje obejmujące: 
inteligencję, doświadczenie polityczne i realizm ocen; 
(4) charyzmę obejmującą: zdolności przywódcze, poczu-
cie godności, patriotyzm, komunikowanie z ludźmi oraz 
(5) cechy indywidualne, takie jak: wiek, aparycja, rodzina, 
zawód, religia, itd. Zintegrowanie psychologiczne, kompe-
tencja i charyzma jako istotne wymiary wizerunku zostały 
potwierdzone na próbach anglosaskich  (Pancer, Brown, 
Barr, 1999). Natomiast Gorbaniuk  (2009) w swojej analizie 
spostrzeganej osobowości polskich polityków zidentyfiko-
wał następujące wymiary, na których wyborca dokonuje 
ocen: (1) kompetencję; (2) brak ugodowości; (3) ekstra-
wersję oraz (4) prawość. Wymiary te nie odwołują się do 
wyglądu fizycznego kandydatów, jednak – jak wykazał 
to Todorov  (2011) – na podstawie wyglądu twarzy ludzie 
przypisują spostrzeganym osobom cechy charakteru, które 
można sprowadzić do dwóch wymiarów: dominacji oraz 
zaufania. Twarzom bardziej męskim przypisuje się wyższy 
poziom dominacji i niższy poziom zaufania. Odwołując się 
do wymiarów spostrzegania polityka można założyć, że 
zmiany w wyglądzie twarzy przełożą się na spostrzeganie 
polityka na wymiarze (nie)ugodowości, która obejmuje 
między innymi cechy związane z agresją i dominacją oraz 
prawości, która między innymi obejmuje cechę szczerości. 
Odwołując się natomiast do typologii Sullivana i jego 
współpracowników  (1990), polityk „supermen”, ze względu 
na cechy związane z charyzmą i niedostępnością, będzie 
spostrzegany raczej w kategoriach dominacji, natomiast 
polityk „zwykły człowiek” będzie budził większą sympatię 
i zaufanie. Społeczne spostrzeganie opisanych cech jest 
silnie związane z typowością twarzy ocenianego polityka 
(nasyceniem twarzy cechami charakterystycznymi dla tej 
płci), która w realiach politycznych wydaje się mieć istotne 
znaczenie  (Carpinella, Johnson, 2013).
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Zrealizowane przez Hoegga i Lewisa  (2011) badania 
dowiodły, że wygląd zewnętrzny kandydata na urząd 
często stanowi podstawę do wyciągania przez wyborców 
wniosków na temat cech jego osobowości – szczególnie 
w sytuacji, gdy osoba ta jest szerzej nieznana i niedostępne 
są inne źródła wiedzy na jej temat. Autorzy tego badania 
sugerują, że wizualna strona wizerunku kandydata odgrywa 
w kontekście wyniku wyborczego kluczową rolę (tuż obok 
innych czynników, takich jak wizerunek ugrupowania, 
które kandydat reprezentuje oraz sposób prowadzenia 
kampanii wyborczej).

Analiza wpływu wyglądu zewnętrznego polityka na wynik 
wyborów nie musi ograniczać się do cech jego twarzy lub 
sylwetki. W badaniu przeprowadzonym przez Czerko (2004) 
skoncentrowała się ona na analizie wpływu kolorystyki 
ubrania na ocenę i preferencje wobec polityków. Uzyskane 
przez nią wyniki wykazały, że tak drobny detal jak kolor 
koszuli u prezentowanej na zdjęciu osoby w sposób istotny 
różnicował jej wizerunek w oczach badanych.

Co jest również ciekawe – u podstaw związku pomię-
dzy wyglądem zewnętrznym kandydata a spostrzeganiem 
jego wizerunku politycznego leży często wygląd samego 
wyborcy. Wynika to ze znaczenia zewnętrznego podo-
bieństwa drugiej osoby do nas samych, które wydaje się 
mieć istotne – aczkolwiek zazwyczaj nieuświadomione – 
znaczenie w polityce  (Bailenson, Garland, Iyengar, Yee, 
2006; Bailenson, Iyengar, Yee, Collins, 2008).

Problematyka badań własnych: 
zarost jako cecha przywódcy politycznego

Spośród ośmiu prezydentów w okresach II oraz III Rzecz-
pospolitej jedynie trzech z nich (Wojciech Jaruzelski, 
Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński) nie nosi-
ło wąsów w czasie sprawowania swojej prezydentury. 
W pewnych okresach historycznych ten atrybut męskości 
był wręcz obowiązkowym dla szanującego się szlachcica, 
a Franciszek Dionizy Kniaźnin pisał w Odzie do wąsów: 
„Żem jeszcze Polak, podkręcę wąsa”  (Harabasz, 2010).

W dzisiejszych czasach wąsy są często traktowane jako 
element zaściankowości oraz zacofania. Spośród znanych 
polityków europejskich zarost nosi jedynie Aleksander 
Łukaszenka (prezydent Białorusi), Ivan Gašparovič (były 
prezydent Słowacji) i Václav Klaus (były prezydent Czech) 
– a niedawno szerokim echem odbiło się zgolenie wąsów 
przez prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. 
Zarost męski jest obecnie wśród polityków zjawiskiem 
rzadkim, co sprawia, że stał się cechą charakterystyczną 
i rozpoznawalną. Zapuszczenie lub zgolenie wąsów staje 
się więc zmianą wizerunkową zdecydowanie zauważalną 
i mogącą zaważyć na postrzeganiu polityka – co posta-
nowiono zweryfikować w toku prowadzonych badań. 

Ze względu na konotacje kulturowe (kojarzenie wąsów 
z tradycją, ale i „zaściankowością”) można oczekiwać 
korzystnego wpływu zabiegu zgolenia wąsów na wymiar 
eksperckości (hipoteza 1).

Niezależnie od skojarzeń kulturowych dotyczących 
wąsów, stanowią one ważną drugorzędową cechę płciową, 
charakterystyczną dla mężczyzn. Todorov  (2011) wykazał, 
w jaki sposób wygląd twarzy może wiązać się z oceną na 
dwóch wymiarach: dominacji i zaufania. Cechy męsko-
ści–kobiecości wiążą się z wymiarem dominacji – twarze 
bardziej męskie powodują wyższe oceny w zakresie tej 
cechy. Ponieważ dominacja dotyczy też sprawowania 
władzy i dystansu społecznego, zgolenie wąsów może 
spowodować słabsze spostrzeganie kandydata w kategoriach 
„supermena”, a jednocześnie wyższe oceny na wymiarze 
polityka bliskiego wyborcom. Z tego względu możliwe jest 
wystąpienie wyższych ocen na tym wymiarze w przypadku 
twarzy bez wąsów (hipoteza 2).

Bazując na opisanych przesłankach teoretycznych oraz 
empirycznych, postanowiono przeanalizować wpływ zmian 
w wyglądzie zewnętrznym na kształtowanie pożądanego 
wizerunku politycznego. Aby zapewnić trafność ekologiczną 
eksperymentu wykorzystano kontekst niedawno przepro-
wadzonych wyborów samorządowych w Polsce (listopad 
2014) i rzeczywistą kandydaturę Ryszarda Grobelnego 
na urząd Prezydenta Miasta Poznania. Polityk ubiegał 
się o reelekcję po 16 latach sprawowania tej funkcji, 
a podczas omawianej kampanii zaskoczył mieszkańców 
Poznania istotną zmianą w swoim wyglądzie: na cztery 
miesiące przed datą wyborów (tuż przed rozpoczęciem 
kampanii wyborczej) zgolił charakterystyczne dla siebie 
wąsy. Postanowiono wykorzystać ten fakt do weryfikacji 
założenia o istotności różnic w wyglądzie fizycznym dla 
odbioru wizerunku kandydata.

Cwalina i Falkowski (2005) wskazują dyferencjał seman-
tyczny jako narzędzie najbardziej przydatne do mierzenia 
cech związanych z wizerunkiem kandydata. Jest to ilościowa 
metoda oceny wrażenia zjawiska bądź efektu, polegająca na 
opisywaniu cech na dwubiegunowych skalach przymiotni-
kowych  (Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957). Zastosowanie 
dyferencjału semantycznego stanowi alternatywę dla pomia-
ru wizerunku polityka poprzez użycie gotowych wymiarów 
spostrzegania, znanych chociażby z prac Abele i Wojciszke 
 (2014) czy Gorbaniuka  (2009). Zwłaszcza stosowanie roz-
budowanych modeli pomiarowych, uwzględniających aż 
cztery główne wymiary wizerunku (jak w przypadku pro-
pozycji Gorbaniuka), wydaje się być nadmiernie dokładne 
dla wychwycenia wpływu prostego zabiegu związanego ze 
zmianą wizerunku w zakresie wyglądu kandydata. Z tego 
względu, nie rozstrzygając o przewadze metodologicz-
nej jednego z tych dwóch podejść, zdecydowano się na 
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zastosowanie dyferencjału semantycznego jako metody 
prostszej i zweryfikowanej także na polskich próbach 
badawczych (por.  Cwalina, Falkowski, 2005).

Wykorzystanie dyferencjału semantycznego w kontek-
ście diagnozy znaczeń konotacyjnych w polityce sugeruje 
również Kaid (2004), która wykorzystywała skalę skła-
dającą się z 12 pozycji w celu weryfikacji skuteczności 
kampanii wyborczych polityków. Polscy psychologowie 
zaadoptowali to narzędzie do swoich badań, rozwijając je 
jednocześnie poprzez dodanie kolejnych dwóch pozycji 
testowych  (Cwalina, Falkowski, Kaid, 2000; Cwalina, 
Falkowski, Rożnowski, 1997).

Opierając się na doświadczeniu badaczy, którzy wcześniej 
wykorzystywali dyferencjał semantyczny w badaniach 
politycznych  (Czerko, 2004; Kaid, Chanslor, 1995), posta-
nowiono sprawdzić dopasowanie wyników na poszcze-
gólnych skalach do dwuwymiarowego modelu wizerunku 
kandydata  (Sullivan i in., 1990) oraz wpływ manipulacji 
zmianą w wyglądzie zewnętrznym na te wymiary.

Wybrana konwencja studium przypadku pojedynczej oso-
by (faktycznego i odnoszącego sukcesy polityka) dostarcza 
ekologicznie trafnej wiedzy o relacjach polityk – elektorat. 
Należy podkreślić, że zaproponowana metodologia odbie-
ga od innych badań z obszarów marketingu politycznego 
 (Bailenson i in., 2006; Rosenberg, McCafferty, 1987) 
czy psychologii oceniania ludzi na podstawie analizy ich 
twarzy  (Todorov, 2011). We wszystkich tych pracach jako 
bodźce wykorzystywano znaczne ilości (komputerowo 
wygenerowanych lub prawdziwych) fotografii, co pozwa-
lało na szersze generalizowanie wniosków z otrzymanych 
wyników. Dane te posiadały jednak stricte laboratoryjny 
charakter i brakowało w nich odniesienia do rzeczywistej 
sytuacji wyborczej, co tutaj jest niewątpliwie interesują-
cym aspektem.

M
Osoby badane

Badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer-
Assisted Web Interview) na ogólnopolskiej próbie liczą-
cej N = 453 osoby, wybrane w sposób losowy spośród 
użytkowników panelu Agencji Badań Rynku i Opinii SW 
Research (262 kobiety i 191 mężczyzn w wieku 18–77 lat, 
M = 37,83; SD = 13,20).

Aby uwzględnić rzeczywisty wpływ manipulacji wize-
runkiem zewnętrznym, w analizach statystycznych posta-
nowiono uwzględnić wyłącznie te osoby, które nie znały 
polityka lub jedynie kojarzyły jego twarz (nie identyfikując 
jednak jego osoby). Prezentacji bodźca (zdjęcia kandydata) 
towarzyszyło pytanie: „Czy rozpoznajesz polityka pokaza-
nego na fotografii?”, a badani zostali poproszeni o wybór 
jednej z czterech możliwych odpowiedzi. W zdecydowanej 

większości zaznaczona została opcja „Nie znam” (293 oso-
by; 64,7%), natomiast w mniejszości znalazły się odpowie-
dzi: „Jedynie kojarzę jego twarz, ale nic więcej o nim nie 
wiem” (102 osoby; 22,5%), „Wiem, kim jest ten polityk” 
(49 osób; 10,8%) oraz „Znam tę osobę oraz jego program 
polityczny” (9 osób; 2%). Wynik ten świadczy o ograni-
czonej rozpoznawalności Ryszarda Grobelnego w skali 
całego kraju, co spowodowane jest jego koncentracją na 
działalności politycznej i społecznej praktycznie wyłącznie 
w obrębie miasta Poznania.

Aby wykluczyć możliwość wpływu wiedzy o polityku 
na procedurę eksperymentalną wykluczono z analizowanej 
próby 58 osób, które rozpoznały polityka lub znały jego 
sylwetkę. Uzyskano tym samym grupę 395 uczestników 
badania: 233 kobiety oraz 162 mężczyzn w wieku 18–77 lat 
(wiek M = 36,70; SD = 12,57). Wśród nich znalazło się 
4,1% osób z wykształceniem podstawowym, 12,4% zawo-
dowym, 48,5% średnim, 9,1% licencjackim a 26,1% zade-
klarowało wykształcenie wyższe magisterskie. Poziom 
wykształcenia w wśród mężczyzn oraz kobiet porównano 
za pomocą testu t-Studenta i stwierdzono brak statystycznie 
istotnych różnic międzypłciowych.

Procedura i materiały
Podczas eksperymentu okazywano osobom badanym 

zdjęcie Ryszarda Grobelnego – które w kampanii przed 
wyborami samorządowymi w 2014 roku było wykorzy-
stywane jako jego podstawowa fotografia w materiałach 
poligraficznych (ulotki, plakaty, billboardy). Oprócz pre-
zentacji samego zdjęcia, uczestników badania informowano 
wyłącznie o fakcie, że przedstawia ono aktywnie działają-
cego polityka oraz poproszono o ocenę jego charakteru na 
czternastu skalach dyferencjału semantycznego.

Rysunek 1. Zdjęcia kandydata wykorzystane w grupie kon-
trolnej oraz eksperymentalnej.

Źródło: materiały wyborcze kandydata.
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W celu zbadania wpływu decyzji o zgoleniu wąsów 
na wizerunek kandydata losowo podzielono grupę osób 
badanych na dwie podgrupy i wprowadzono manipulację 
eksperymentalną (rysunek 1). Grupie kontrolnej prezento-
wano faktyczne zdjęcie kandydata, pobrane bezpośrednio 
z jego oficjalnej strony internetowej. Grupa eksperymentalna 
oceniała tę samą fotografię, poddaną obróbce w programie 
graficznym (GIMP). Modyfikacja polegała na dodaniu 
wąsów, które tuż przed rozpoczęciem kampanii zostały 
przez Ryszarda Grobelnego zgolone. Dzięki temu oba 
bodźce nie różniły się pod względem tła, mimiki twarzy 
ani jakiegokolwiek innego elementu, wyłączywszy różnicę 
w wyglądzie twarzy.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 15–21 stycznia 
2015 roku, to jest niespełna dwa miesiące od zakończenia 
drugiej tury wyborów samorządowych w Poznaniu. Po 
zakończeniu eksperymentu wszystkie osoby były proszone 
o wypełnienie krótkiej ankiety demograficznej, zawie-
rającej pytania o płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania. 
Uczestnicy badania dysponowali nieograniczoną ilością 
czasu na wypełnienie kwestionariusza oraz ankiety. Całość 
danych została zapisana w elektronicznej bazie danych, 
a następnie zaimportowana do programu IBM SPSS 21, 
za pomocą którego przeprowadzono analizy statystyczne.

Pomiar wizerunku
Zmiennymi zależnymi w przeprowadzonym badaniu były 

wyniki na czternastoskalowym dyferencjale semantycznym 

(Załącznik A), zaproponowanym przez Kaid  (2004) w tłu-
maczeniu Cwaliny i Falkowskiego  (2005). Każdy badany 
oceniał poszczególne cechy związane z wizerunkiem 
kandydata na siedmiostopniowej skali, gdzie zaznacze-
nie liczby „1” oznaczało przypisanie cechy do jednego 
z biegunów skali, cyfra „7” oznaczała przypisanie cechy 
do bieguna przeciwnego, a cyfra „4” oznaczała neutralny 
stosunek do przedstawionych cech. Narzędzie wykorzystane 
w eksperymencie przedstawiono w Załączniku A.

Wyniki
W celu sprawdzenia hipotezy o istotnym wpływie zmian 

w wizerunku zewnętrznym polityka na percepcję jego 
wizerunku politycznego przeprowadzono dwuczynnikową 
analizę wariancji w schemacie 2 × 2 – gdzie pierwszym 
z czynników była płeć osób badanych, a drugim przynależ-
ność do grupy (eksperymentalnej vs. kontrolnej). Wyniki 
pokazały istotny statystycznie efekt główny zmiany wizerun-
kowej w przypadku pięciu skal dyferencjału semantycznego. 
Prezentacja wizerunku Ryszarda Grobelnego bez wąsów 
prowadziła do spostrzegania go przez wyborców jako istot-
nie bardziej: profesjonalnego, otwartego na świat, atrakcyj-
nego, silnego oraz niewierzącego. Dodatkowo, na poziomie 
tendencji (p < 0,1), można mówić o postrzeganiu polityka 
jako bardziej: skutecznego, agresywnego oraz wrogiego. Nie 
wystąpiły różnice w postrzeganiu polityka na wymiarach: 
nieuczciwość–uczciwość, wiarygodność–niewiarygodność, 
niepoważność–poważność, pasywność–aktywność oraz 

 Tabela 1
Wyniki analizy wariancji dla efektu głównego zmiany w wyglądzie zewnętrznym

Badany wymiar wizerunku Postrzeganie polityka 
na podstawie zdjęcia

F p η

przed zmianą 
wizerunku

po zmianie 
wizerunku

M SD M SD

Profesjonalny – amatorskia 3,62 1,69 3,25 1,54  6,03 < 0,015*** 0,015

Otwarty na świat – prowincjonalny 3,73 1,73 3,33 1,57  7,23 < 0,007*** 0,018

Skuteczny – nieskuteczny 3,66 1,59 3,42 1,46  3,36 < 0,068*** 0,009

Atrakcyjny – nieatrakcyjny 3,97 1,75 3,34 1,60 15,27 < 0,001*** 0,038

Agresywny – łagodny 5,18 1,51 4,86 1,48  3,54 < 0,061*** 0,009

Silny – słaby 3,88 1,59 3,54 1,54  6,17 < 0,013*** 0,016

Wierzący – niewierzący 2,98 1,52 3,34 1,57  4,46 < 0,035*** 0,011

Wrogi – przyjacielski 5,28 1,31 5,01 1,42  2,90 < 0,090*** 0,007

a wyższy wynik na skali dyferencjału semantycznego oznacza wynik bardziej zbliżony do wytłuszczonej cechy.
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Źródło: tabele 1–3 – badania własne.
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konwencjonalność–niekonwencjonalność. Szczegółowe 
wyniki (dla skal, na których udało się potwierdzić istotny 
wpływ zmiennej niezależnej) przedstawione są w tabeli 1.

W celu określenia możliwości zredukowania zmiennych 
zależnych, sprawdzono strukturę czynnikową narzędzia 
zaproponowanego przez Lyndę Lee Kaid  (2004) w oparciu 
o uzyskane dane. Przeprowadzono analizę czynnikową 
metodą czynnika głównego z rotacją Varimax na wynikach 
wszystkich zebranych osób, wspólnie dla kobiet i mężczyzn 

(N = 395). Zgodnie z tzw. kryterium Kaisera otrzymano 
rozwiązanie dwuczynnikowe, pozwalające na wyjaśnienie 
łącznie 50,5% wariancji (KMO = 0,91). Jedna pozycja 
kwestionariusza (dyferencjał semantyczny „konwencjo-
nalny – niekonwencjonalny”) nie została przypisana do 
żadnego z dwóch wyodrębnionych czynników, natomiast 
skala „nieuczciwy – uczciwy” została wykluczona z analiz 
z powodu silnego skorelowania z obydwoma czynnikami. 
Ładunki czynnikowe dla poszczególnych skal przedsta-
wione są w tabeli 2.

Na podstawie przeprowadzonej analizy postanowio-
no skonstruować dwie skale badawcze: Wymiar eksper-
cki kandydata (WEK) oraz Wymiar bliskości wyborcom 
(WBW), charakteryzujące się dobrymi właściwościami 
psychometrycznymi (tab. 3). W skład skali WEK wchodzi 
ocena cech kandydata: profesjonalny, skuteczny, silny, 
atrakcyjny, otwarty na świat, wiarygodny oraz aktyw-
ny, natomiast w skład skali WBW wchodzi ocena cech: 
łagodny, przyjacielski, spokojny, wierzący oraz poważny. 
Po obliczeniu wyników na skalach WEK oraz WBW dla 
każdej z przebadanych osób, poddano te wartości dwu-
czynnikowej analizie wariancji (pierwszym czynnikiem 
była płeć uczestnika, drugim – warunek eksperymentalny).

Dla WEK wystąpił efekt główny płci, F(1, 391) = 4,78; 
p = 0,029; η2 = 0,01 – kobiety (M = 31,89, SD = 8,50) 
oceniały kandydata lepiej niż mężczyźni (M = 29,94, 
SD = 8,24). Otrzymano tu również istotny statystycznie efekt 
główny manipulacji eksperymentalnej, F(1, 391) = 8,67; 
p = 0,003; η2 = 0,02.W przypadku wizerunku z wąsami, 
kandydat był oceniany na skali WEK niżej (M = 30,05, 
SD = 8,82) niż bez wąsów (M = 32,22, SD = 7,87). Efekt 
ten był ograniczony interakcją warunku eksperymentalnego 
i płci badanych, F(1, 391) = 5,00; p = 0,026; η2 = 0,01. 
Mężczyźni oceniali kandydata z wąsami niżej (M = 27,85, 
SD = 8,55) na WEK niż polityka bez wąsów (M = 32,25, 
SD = 7,27), p = 0,001. Wśród kobiet nie wystąpiła istot-
na różnica w ocenie wizerunku z wąsami (M = 31,60, 
SD = 8,72) i bez nich (M = 32,21, SD = 8,28), p = 0,580. 
Wyniki zostały przedstawione na rysunku 2.

W przypadku WBW także wystąpił efekt główny płci, 
F(1, 391) = 7,37; p = 0,007; η2 = 0,02: kobiety (M = 25,60, 
SD = 5,10) oceniały kandydata lepiej niż mężczyźni 

Tabela 2
Ładunki czynnikowe poszczególnych skal dyferencjału seman-
tycznego w uzyskanym rozwiązaniu dwuczynnikowym(rotacja 
Varimax z normalizacją Kaisera)

Pozycja kwes onariusza oceny 
wizerunku kandydata politycznego 
(Kaid, 2004)

Czynnik

1a 2b

Profesjonalny ↔ Amatorski* –0,766 –0,200

Skuteczny ↔ Nieskuteczny* –0,745 –0,192

Silny ↔ Słaby* –0,739 –0,063

Atrakcyjny ↔ Nieatrakcyjny* –0,730 –0,149

Otwarty na świat ↔ Prowincjonalny* –0,729 –0,113

Wiarygodny ↔ Niewiarygodny* –0,676 –0,381

Pasywny ↔ Aktywny –0,630 –0,275

Nieuczciwy ↔ Uczciwy –0,540 –0,478

Agresywny ↔ Łagodny –0,097 –0,824

Wrogi ↔ Przyjacielski –0,303 –0,741

Spokojny ↔ Wybuchowy* –0,194 –0,711

Wierzący ↔ Niewierzący* –0,094 –0,602

Niepoważny ↔ Poważny –0,339 –0,482

Konwencjonalny ↔ Niekonwencjonalny –0,055 –0,136

Uwaga.W przypadku skal oznaczonych gwiazdkami (*) dokonano odwró-
cenia wartości oznaczanych przez osoby badane – aby wysokie wartości 
dotyczyły wysokiej oceny cechy pierwszej w kolejności.
a opisany jako Wymiar ekspercki kandydata.
b opisany jako Wymiar bliskości wyborcom.

 Tabela 3
Właściwości psychometryczne skal: Wymiar ekspercki kandydata oraz Wymiar bliskości wyborcom

Skala  Cronbacha Średnia Wariancja Odchylenie standardowe Liczba pozycji

Wymiar ekspercki kandydata 0,87 31,09 71,22 8,44 7

Wymiar bliskości wyborcom 0,76 24,98 28,18 5,31 5
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(M = 24,09, SD = 5,48). Nie wystąpił efekt główny warunku 
eksperymentalnego, F(1, 391) = 1,09; p = 0,296. Istotna 
statystycznie była jednak interakcja warunku ekspery-
mentalnego i płci badanych, F(1, 391) = 5,24; p = 0,023; 
η2 = 0,01. Na WBW kobiety oceniały kandydata z wąsami 
wyżej (M = 26,46, SD = 5,01) niż kandydata bez wąsów 
(M = 24,67, SD = 5,07), p = 0,010. Wśród mężczyzn nie 
wystąpiła istotna różnica w ocenie wizerunku z wąsami 
(M = 23,78, SD = 5,91) i bez nich (M = 24,44, SD = 4,98), 
p = 0,419.Wyniki zostały przedstawione na rysunku 3.

D
Podsumowując uzyskane wyniki, nie można w sposób 

kategoryczny ocenić decyzji wizerunkowej (dotyczącej 
zgolenia wąsów) podjętej przez kandydata jako dobrą 
lub złą. W przypadku większości analizowanych cech 
oraz wymiarów składających się na całość wizerunku 
politycznego, ekspozycja fotografii bez wąsów wydaje się 
przekładać na bardziej korzystne (z punktu widzenia poli-
tycznych wartości) postrzeganie kandydata przez wyborców, 
potwierdzając tym samym negatywne konotacje kulturowe 
posiadania wąsów (hipoteza 1). Założenia te nie są jednak 
potwierdzone w grupie kobiet, dla których fakt posiadania 
wąsów przez obserwowanego polityka wydaje się nie mieć 
większego znaczenia w kontekście oceny jego eksperckości.

Analizując zmienną WBW nie udało się potwierdzić 
hipotezy 2. W grupie mężczyzn nie stwierdzono istotnego 
statystycznie efektu manipulacji eksperymentalnej, nato-
miast wśród kobiet zauważono efekt odwrotny od oczeki-
wanego: brak wąsów zmniejszył postrzeganie wizerunku 
kandydata jako osoby ciepłej i bliskiej wyborcom. Przyczyn 
tego zjawiska można poszukiwać ponownie w obszarze 
skojarzeń kulturowych: wąsy są w Polsce silnie kojarzone 
z tradycją oraz jowialnoścą, co w dużym stopniu wpływa 
na poczucie bliskości z politykiem. Mechanizm ten jest 
zapewne silniejszy niż zakładany spadek poczucia dominacji 
– wynikający z faktu zgolenia wąsów: atrybutu męskości.

Opisany efekt ten potwierdza także analiza poszczegól-
nych dyferencjałów semantycznych, które wbrew począt-
kowym założeniom wydają się być bardziej „męskie” dla 
twarzy polityka pozbawionej zarostu. Dotyczy to takich cech 
przypisywanych Ryszardowi Grobelnemu jak „siła”, „agre-
sja” czy „wrogość” – które ulegają wyraźnemu złagodzeniu 
w sytuacji zauważenia wąsów. Taki wpływ zarostu został 
już wcześniej opisany przez badaczy – którzy twierdzili, 
że może on istotnie poprawić odbiór społeczny mężczyzny 
na różnych wymiarach  (Kenny, Fletcher, 1973). Inne prace 
wskazują, że wpływ ten jest uzależniony od wielu pozo-
stałych zmiennych, np. rodzaju zarostu  (Neave, Shields, 
2008), lokalnych uwarunkowań kulturowych  (Dixson, Vasey, 
2012) czy nawet fazy cyklu menstruacyjnego w przypadku 
dokonywania ocen przez kobiety  (Dixson, Brooks, 2013). 
Mnogość tych czynników sprawia, że wnioskowanie na 
podstawie wąsów o cechach związanych z dominacją (na 
bazie teorii Todorova) może okazać się nietrafne.

W polityce jednym z największych zagrożeń związa-
nych z budowaniem wizerunku politycznego jest jego 
odmienność od postrzeganej przez wyborców sylwetki 
kandydata jako rzeczywistej osoby. Zjawisko to jest nazy-
wane „syndromem Ottingera” – od nazwiska amerykań-
skiego polityka, którego kampania polityczna załamała 

Rysunek 2. Efekt interakcji posiadania wąsów przez kandy-
data oraz płci osób oceniających dla Wymiaru eksperckiego 
kandydata (suma punktów).
Źródło: ryciny 2–3 – opracowanie własne.

Rysunek 3. Efekt interakcji posiadania wąsów przez kan-
dydata oraz płci osób oceniających dla Wymiaru bliskości 
wyborcom (suma punktów).
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się w wyniku nikłej spójności energicznego wizerunku 
(wykreowanego przez specjalistów) z brakiem charyzmy 
w rzeczywistym kontakcie z wyborcami  (Jaś niok, 2007). 
W polskiej polityce nieuwzględnienie tego efektu było 
ewidentnym błędem w kampanii Jacka Kuronia na urząd 
Prezydenta RP w 1995 roku, kiedy nagła zmiana wizerunku 
(rezygnacja z dżinsów na rzecz eleganckiego garnituru) 
sprawiła wrażenie próby manipulacji elektoratem i dopro-
wadziła do spadku poparcia w głosowaniu. Warto zadać 
w tym kontekście pytanie o skalę dezorientacji faktycznych 
wyborców Ryszarda Grobelnego, którzy znając go wcześniej 
jako „polityka z wąsem” – nagle zostali skonfrontowani 
z nową twarzą kandydata. Aby uzyskać odpowiedź na to 
pytanie, niezbędne byłoby przeprowadzenie dalszych badań, 
uwzględniających szerszy aspekt wizerunku niż tylko 
wygląd zewnętrzny. Szczególnie interesujący wydaje się 
być pomysł sprawdzenia w badaniach podłużnych wpływu 
wprowadzanej zmiany wizerunkowej na oceny wizerunku 
polityka – co umożliwiłoby faktyczną ocenę skuteczności 
tych zabiegów w realnym kontekście wyborczym.

W artykule wielokrotnie posłużono się pojęciami „eksper-
ckości” oraz „bliskości wyborcom” kandydata – nie rozstrzy-
gając jednocześnie, która z tych płaszczyzn postrzegania 
wizerunku ma większe znaczenie dla sukcesu wyborczego. 
Warto jednak podkreślić znaczenie politycznego autorytetu 
(związanego szczególnie z Wymiarem eksperckim kandyda-
ta) dla kształtowania postaw wyborczych obywateli. Cialdini  
(2009) przywołuje eksperyment Milgrama z 1961 roku, 
analizując mechanizm bezwarunkowego posłuszeństwa 
wobec osób darzonych znaczną estymą społeczną. W tym 
kontekście można podejrzewać, że wrażenie wywiera-
nia autorytetu przez wygląd polityka może być istotnym 
mediatorem dla wpływu jego postrzeganej „eksperckości” 
na preferencje wśród wyborców.

W niniejszym artykule autorzy podejmują próbę zbadania 
zmian w wyglądzie zewnętrznym (poprzez analizę różnic 
w postrzeganiu polityka z wąsami i bez) i ich możliwych 
konsekwencji dla wizerunku kandydata na urząd. Jego 
ograniczeniem jest jednak forma studium przypadku: umoż-
liwiająca weryfikację hipotez badawczych w kontekście 
wybranej sytuacji, niepozwalająca jednak na szerszą genera-
lizację wniosków. Aby uzyskać pełniejszy obraz możliwości 
wpływania na wyborców przez modyfikację wyglądu, 
konieczne byłoby przeanalizowanie innych form zmiany 
wizerunku (kolor włosów, okulary, ubranie kandydata itp.) 
oraz poddanie badaniom liczniejszej grupy kandydatów poli-
tycznych. Istotna wydaje się być przede wszystkim potrzeba 
zróżnicowania ocenianych osób pod względem płci oraz 
wieku – co samo w sobie może być istotnym czynnikiem 
formułowania ocen wizerunkowych. W świetle dotychczas 
przeprowadzonych analiz, zwłaszcza płeć polityka może 

różnicować sposób oceniania go przez wyborców  (Johns, 
Shephard, 2007; Schneider, Bos, 2013) czy stereotypizować 
postawy względem niego  (Sanbonmatsu, 2002).

W kontekście przeprowadzonego eksperymentu intere-
sujące wydaje się również pytanie o odwrotny kierunek 
badanej zależności. Skupiono się w nim na analizie efektów 
wywołanych przez zmianę w wyglądzie zewnętrznym 
kandydata na spostrzeganie jego wizerunku, natomiast 
z wcześniejszych doniesień empirycznych  (Bull, Jenkins, 
Stevens, 1983) wiadomo, że wiedza (lub nawet własne 
sądy) o cechach i afiliacji politycznej kandydata może 
wpływać na percepcję wyrazu jego twarzy. Interesującym 
pomysłem byłoby więc powtórzenie badania po zaprosze-
niu do niego osób, które dobrze znają sylwetkę Ryszarda 
Grobelnego – i sprawdzenie wpływu, jaki ta wiedza ma na 
ocenę wizerunku kandydata oraz na ocenę cech jego twarzy.

Podsumowując dyskusję wyników, warto zaznaczyć 
rolę współczesnej psychologii w planowaniu politycznych 
kampanii wyborczych. Podobnie jak w świecie reklamy 
powoli odchodzi się od „intuicyjnego” podejmowania 
działań na rzecz decyzji popartych wcześniejszymi bada-
niami z udziałem konsumentów, tak również marketing 
polityczny powinien bazować na rozwiązaniach zweryfiko-
wanych w sposób naukowy. Istotne zmiany wprowadzane 
do wizerunku kandydata (w szerokim aspekcie jego wyglądu 
czy zachowań werbalnych i niewerbalnych) powinny być 
poprzedzone analizami symulacyjnymi na próbie repre-
zentatywnej dla populacji danego elektoratu. Podjęcie 
takiego wysiłku z pewnością opłaci się, gdyż świadomy 
i trafnie zbudowany wizerunek polityczny zdecydowanie 
jest kluczem do odniesienia sukcesu wyborczego. 
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 Z  A
Dyferencjał semantyczny wykorzystywany w badaniu

Instrukcja
Korzystając z poniższych skal, proszę opisać na nich sylwetkę przedstawionego polityka, np. jeżeli uważa ją Pan/

Pani za profesjonalną, proszę zaznaczyć „7”, jeżeli uważa ją Pan/Pani za amatorską, proszę zaznaczyć „1”, jeśli zaś 
Pana/Pani stosunek do którejś z przedstawionych cech jest neutralny, proszę zaznaczyć „4”. Dla każdej pary cech 
proszę wybrać tylko jedną cyfrę.

Profesjonalna 1 2 3 4 5 6 7 Amatorska

Otwarta na świat 1 2 3 4 5 6 7 Prowincjonalna

Nieuczciwa 1 2 3 4 5 6 7 Uczciwa

Wiarygodna 1 2 3 4 5 6 7 Niewiarygodna

Skuteczna 1 2 3 4 5 6 7 Nieskuteczna

Atrakcyjna 1 2 3 4 5 6 7 Nieatrakcyjna

Niepoważna 1 2 3 4 5 6 7 Poważna

Spokojna 1 2 3 4 5 6 7 Wybuchowa

Agresywna 1 2 3 4 5 6 7 Łagodna

Silna 1 2 3 4 5 6 7 Słaba

Pasywna 1 2 3 4 5 6 7 Aktywna

Wierząca 1 2 3 4 5 6 7 Niewierząca

Konwencjonalna 1 2 3 4 5 6 7 Niekonwencjonalna

Wroga 1 2 3 4 5 6 7 Przyjacielska
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The effect of changes in the facial appearance 
on politician image
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A
Current study presents analysis of politician image based on comparison between two parallel versions of 
his facial appearance: with and without moustache. The experiment was conducted on 395 adult Poles not 
familiar with politician presented at photo. To assess the impact of the moustache on image the Kaid’s semantic 
differential was used. Exploratory factor analysis revealed two dimensions of image: the expert dimension 
and the close-to-people politician dimension (correspondent with John Sullivan’s model of superman and 
everyman political image). The analyses indicated that the presence of moustache (in comparison to lack 
of moustache) results in lower rates on the expert dimension among men and higher rates on the close-to-
people dimension among women. As a result, actual introduced change in image (shaving the moustache) 
brings mixed effects, not all of them beneficiary for candidate. The results are discussed in terms of Alexander 
Todorov’s model of perception of people based on their facial appearance.

Keywords: politician image, facial appearance, political marketing
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