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aoNoipięknrcFzel
iesr plzeci
To, co iesl piękne - iest dobre.
Nic więc dziwnego, źe poszukuiemy
porlnerów olrokcyinych, choó zoskckrrięce,
że olrokcyiny ło Ę!e, co przecięlny.

T) adania psvcho|ogiczne dowiodły, ze
_D wygląd zewnętrzny ma wplyw na
wzajemne oczekiwania ludzi wobec sie-
bie. Zanim z osobą spotkaną po raz
pierwsz5 zaczniemy rozmawiac. zanim
poznamy jej możliwości i zamiary, do-
konujem5 rĄstępnej oceny. ]\4oże śię
nam wydać sympatyczna, wzbudzająca
zaufanie, zdecydowana, pogodna, ener.
giczna, łagodna, ogólnie - pociągająca,
albo wręcz przeciwnie - niesympatycz-
na, podejrzana, niepewna, ponura, sla-
ba, złośliwa, a więc odpychająca.

Jak powstaje uogólniony obraz cu-
dzei osobowości zbadaJ i specjaliści
z dziedziny psychologii spolecznej.
Oczywiście może być on zestawiony
z innych cech niż wyżej wymienione,
I§totne je§t jednak to, że w ogólnym
przekonaniu pociągający wygląd kore-
luje wyraźnie z urodą, a odpychający
z jej brakjem. Jest rzeczą oczyr,łrislą. źe
w zależności od typu relacji między
ludźm i, znaczenie pierrłszego wrażenia
jest rozmaite. lnne gdy spotykają się
paltnerzy w interesach, inne w przy.
padku pasaźerów tego samego prze-
działu kolejowego, a jeszcze inne - gdy
ocenia się wzajemnie dwoje młodych
ludzi, ktcirych pierwszy kontakt może
z czasem przerodzić się w trwalszy
związek z możllwymi konsekwencjami
nie tylko społecznymi, ale także biolo-
gicznymi, W tym ostarnim typie relacji
kvresria urod1 występuje zresztą naj.
wyraźniej. Pojawia się jednak wątpli
wośc: jesIi w doborze par - nazwijmy je
umownie - erotycznych, atrakcyjność
fizyczna odgrywa iStotną rolę, to dla-
czego poza przypadkiem wyraźnych
upośIedzeń, a więc patologii, z równą
łatwością (albo trudnością) partnerów
znajdują ludzie o dowolnym poziomie
urody? Być może odpowiedź powinna
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brzmieć: ostateczna lealizacja celu, ja-
kiemu slużv kontakt między ludzmi nie
zależy od pierwszego wrażenia. To roz-
mowa lozstrzyga o tym, czy ludzie z so-
bą będą współdziałać czy nie. Jeśli tak
jesl - dla bioIoga problem przestaje
być interesujący.

Biolog ma jednak powody do wątpli-
wości. Zjawisko nie musi mieć charak-
teru deterministycznego, by jego efek-
ty wymagały uwzględnienia w interpre,
tacji zjawisk populacyjnych. Wystalczy,
że różnice W atrakcyjności wpływają na
to, czy prawdopodobieństwo sukcesu
w kontaktach między ludźm| jest duże
czy male, by rzecz warta byla zbadania.

Po§zUKAJmY W oENACH
Atrakcyjnością fizyczną będziemy

nazvwać konfigurację cech morfo1o-
gicznych ciala ludzkiego. w lym wlmia-
ry i proporcje twavy, któIa u obselwa-
tora wywoluje pozyl}wne nattaltienie
do osoby obdarzonej rymi cechami.
Inaczej mowiąc. u obserwalora pojawia
tię chęc. a co najmniej zgoda na nawią-
zanie kontaktu z oglądaną osobą. Tak
rozumiana atlakcyjność jest nie$,ątpli
wie cechą zmienną (w sensie staty-
slycznyml i to zmienną ciąglą, Można
więc wyobrazić sobie ..skalę'' atrakcyj-
ności - wzorzec, według ktrirego porow-

nywany osobnik okazalby się arrakclj-
ny w ,,jakimś stopniu". Czy taka skala
- wzorzec atrakcyjności - jest możliwa
do uzgodnienia niędzy ludźmi? Albo,
inaczej mówiąc, czy istnieje jeden
obieklywny wzorzec w obrębie jednej
populacji ludzkiej, czy może wiele róż-
nych subiektywnych wzorców? Inne py-

tanie, na które, tak jak i na poprzed-
nie, nie ma satysfakcjonującej odpo-
wiedzi, dotyczy pochodzenia cech skła.
dających się na atrakcyjność, a w szcze-

gólności ich powiązania z wyposaże"
niern genetycznyrn osobnika,

Atrakcyjność Iizyczla może ralto-
wać na pou,stanie więzi społecznych,
dlatego odpowiedź na drugie z posta-
wionych pytań miałaby istotne znacze-
nie dla rekonstrukcji filogenezy zacho-
wań społecznych człowieka. Współcze-
snie wyboru partnerów w przeważają-
cej mierze dokonuje się pod wpływem
czynników kulturowych, Z pewnoscią
jednak we uczesnych stadiach czlowie-
czeństlra ich udzial byl znacznie mniej-
,zy, niż wplyw atrakcyjnosci fizycznej
na ogrilną ocene czloltieka, W jakim
stopniu i w jaki sposób morfologiczne
cechy czlowieka, uwarunkowane jego
rłvposażeniem genetvcznym, decydo-
]Ą,ały o powstawaniu więzi międzyosob-
niczych rł przeszlości. tego oczywiście
ustalić się nie da. Można natomiast za-
|ożyć, że mechafizm,,przyciągania"
wzajemnego ludzi. jeśli utrwalil się
niegdyś w genotypaó, jest możlinry do
wykrycia, nawet jeśli jego udzial w po-

wstawaniu Ióżnych felacji międzyludz-
kich bl.wa obecnie nieznaczny.

Źeby sprawdzić, czy atrakcyjność fi-
zyczna ma naprawdę naturę biologicz.
ną. postavrilitmy kilka hipolez. dają-
cych się empirycznie zweryfikować. By-
ły one tak skonstruowane, by odrzuce,
nie którejś z nich pozwalało przyjąć hi
potezę alteTnatywną. Na przykład:
atrakcyjnosć fizyczna jesl pochodną in-
dywidualnych upodobań oceniającego,
nie należy więc oczekiwac zgodno.ci
ocen w grupie osób oceniających atrak-
cyjność innych - oto jedna z hipoteż,
W przypadku jej zanego,tvania oczytłi.
ste staje się twierdzenie. że , o na,jmniej
pewne składniki atrakcyjności kltalifi
kowane są przez członkó$, tej samej po-

pulacji tak samo, a zatem oceny muszą
być, przynajmniej częściorto, zgodne,
W ten sam sposób zestawiono inne pary
alternatl,nnych hipoteż. Oto one:
. cechy morfologiczne (podlegające
percepcji rvzrokolvej, oceniane bez
uwzględnienia modyfikacji kulturo-
wych), nie mają wplywu na ocenę
atrakcljnosci, pod warunkiem. że nie
reprezentują wariantów patologicz-
nych lub skrajnych. Jeśli tak nie jest.

to ocena atlakcyjności zależ1,od rq,stą,
pienia u ocenianej osob1, perrnl,ch
szczególnych kombinacji cech mo::olo-
gicznych;
. cechy decydujące o rtl,sokie, :::ak-
ryjności są wl,jątkolre \\ nTi_ .(:,: ,,, że

występują rzadziej niż in-. -, -,, :,,e.

to znaczy że atrakc5jno.cl ,,, ,. .lo-
że się z przeciętnymi cecha:-_,



. ocena atrakcyjności jest niezależna
od wyglądu oceniającego. Jeśli nie, to
ocena atrakcyjności uzależniona jest
od cech morfologicznych, które repre-
zentuje oceniający.

Weryfikacja powyższych hipotez mo-
glaby rzucić trochę światła na zjawisko
atrakryjności - ugruntować nasze intui-
cy]ne poJęcre

na zdjęciu ocenia-
jący zaakceptował"
by jako partnerkę
związku erotvczne,
go (ewentualnie mał-
żeńskiego). Ocenę sę-
dziowie formulowali
w skali punktowej od"
zwierciedlającej nasi

z .żterech tworzy kobiecych
komPuler §komPonowoł nowq
o5obę, w rz€.rywistoś.i nie i.F
nieiqcq. Po uśrednieniu porrre-
rów wyiściowy<h, o więc od-
rzuceniu wszelkich śkroinoś<i.
kompute.owy wizerunek śroł
sie bordziei prze<ięłny, o ędzio,
wie uznoli. i€ iesl lodnieFzyna ten temat, albo też

zmusiĆ do zmiany poglą-
du na to, co przlrłykliśmy
uważać Za obiektywną oce-
nę oglądanych osób, Nieza-
1eżnie od tego, można by oczekiwać
postępu w zrozumieniu mechanizmów
kształtowania się specyficznych ludz-
kich struktur socjalnych i roli ewolucji
biologicznej w tym procesie.

PItĆDzlE§IlGIU _
W§PANlAfYcH sEDzIolil
Badania zaplanowano i przeprowa-

dzono w końcu lat osiemdziesiątych
W Instytucie Antlopologii Uniwersyte"
tu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Atrakcyjno(c oceniano na podst awie
fotografii. Przemawiała za tym moźli-
wość standaryzacji ocenianych osób,
a także tradycja badań prowadzonych
przez psychologów, ktÓIzy tę metodę
stosowali od lat. Zdjęcia przedstawiały
64 rnłode kobiety - studentki UAM,
U każdej z nió wykonano pomiary an-
lropomelryczne 16 cech lwarzy, wybie-
rając cechy najwyraźniej wplywaiące
na obraz,,fizjonomiczny", a więc roz-
miar ust, nosa, oczu, proporcje różnych
okolic twarzy, Aby umożliwić staty-
slyczną analizę wynikow. każde zdjęcie
oceniane było czterokrotnie przez 50

,,sędziów" - mężczyzn w wieku 20 - 40
lat. Dwie oceny wiązały się z pytaniem,
czy kobieta na zdjęciu jest pociągająca
w sensie towarzyskjm tnp. czy ocenia-
jący chciałby spędzić z nią wolne popo-
ludnie), zaś dwie dalsze, dokonane po
dwu miesiącach, z pytaniem, czy osobę

lenie akceptacji. Każda kobieta na
zdjęciu uzyskała więc po 50 ocen
..atrakcyjności" w każdym z powtorzen
ohydwu pytan. \a tej podstarłie moź-
na było wystawić jej średnią ocenę
a także ustalić, w jakim stopniu oceny
poszczególnych sędziów są zbieżne.

Przede wszystkim okazalo się. źe
przynajmniej część ocen jest wspólna
dla wielu sędziriw. albo - inaczej mo-
wiąc - możliwa do uzgodnienia między
nimi, Reszta zależy od indl.widualnych
upodobań osób oceniających, ale praw-
dopodobnie nie od ich wyglądu. Nie
rnamy jednak calknwitej pewnosc i

w tej sprawie, Okazalo się ponadto, źe
atrakcv.inośc Iiz5czna wyraźnie wiąże
się z cechami morfologicznymi twarzy
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najczęściej Występującymi w popula-
cji. MóWiąc Wprost, W kontaktach mię-
dzyludzkich najchętniej wybieramy
osoby najbardziej typowe.

A więc anakcyjny to tyle, co przecięt,
ny. Choi rł.rriosek ten brzmi zaskakują-
co i u wielu budzi spĘeciw, nie jest no-
wy. Nowa jest statystyczna weryfikacja
wyników Liczby, oceny prawdopodo-
bieństwa, z jakim można kwestionować
hipotezy robocze, to ar8rrmenty przema"
wiające do profesjonalistów. CzyIelni
ków nie zajmująrych się na co dzień sta-
tystyką matematyczną i antropomerią
o wiele latwiej przekona metoda wizual-
na. Rozwój technik komputerowych
stworzył taką moż]ivrość, Dowolrry obraz
można zapisac w kompulerze w posIaci
cyfrowej, a to oznacza, że można go tak-
że poddać obróbce matematycznej. Na-
sunęło to pomysl, by zdjęcia fotograficz-
ne osób ocenianych pod względem
atrakcyjności uśrednić komputerowo.
Badania takie oczywiście juź wykony-
wano, a ich wyniki wydają się jedno-
znaczne - twaue otrrymale przez polą-
czenie fotografii wielu osób, a więc ich
uśrednienie, zdecydowanie bardziej po-
dobają się oglądającym je ,,sędziom"
niż zdjęcia vłyjściowe.

PnEKURsoREm BYr
}nANCls GAlToN

Choć technika jest najnowsza, sama
idea nowa nie jest. Przedstawil ją an-
gielski lekarz i antropolog Francis Gal,
ton, znany przede wszystkim Z zastoso-
wania linii papilarnych do identyfika,
cji osób, Jakże wielkie musialo być je-
go zdziwienie, gdy zamiast oczekiwane-
go przezeń obrazu modelowego krymi-
nalisty uzyskał wizerunek,,niepowta-
rzalnie pięknej, niernalże idealnej"
twarzy męskiej. Takimi właśnie słowa-
mi określił rezultat swoje8o nol,vator-
skiego wówczas eksperymentu, opisa-
nego i opublikowanego w 1878 roku
w ,,Natule", Nałożył on za pomocą ste-
reoskopu kolejne klisze fotograficzne
i ryciny przedstawiające twarze męż-
czyzn, pochodzące z kartotek policyj-
nych, w celu stworzenia wzorcowego
wizerunku plzestępcy. Sfru§tlowany
badacz skonstatowal, źe otrzymany ob-
raz, zalraciwszy wszelkie dysproporcje.
jest o wiele atrakcyjniejszy od każdej
twarzy użytej do jego skomponowania.
a przy t}Tn pozostal calkowicie realny.

Zmieniają się czasy, zmieniają się
i technologie. W 1990 roku Judith Lan-
glois i Lori Roggrnan opublikowaly
w,,Psychological Science" rezultaty
swoich prac o anakryjności, w których
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wykorzystali pionierską metodę Galto-
na, używając do tego sprzętu kompute-
rowego. Procedura komputelo\łrego ge-
nerowania wzorcowej twarzy była na-
stępująca: wprowadzone do komputera
zdjęcia dwu twarzy kobiecych, zostaly
nałożone na siebie na monitorze (jedno
z nich było półprzezroczyste) i przez po-
większanie lub pomniejszanie oraz ich
rotację próbowano zbliżyć do siebie
punkty leżące w środku źrenic, jak rów-
nież punkt leżący centralnie na linii
szpary ustnej. Zdjęcia były czarno-bia-
le, a program komputerowy traktovi,ał
je jako zbiór bardzo licznych punktriw
(oczywiście odwzorowanych nurnerycz-
nie) różniących się intensy,wnością
czerni (jasnością), na którym przepro-
wadzał obliczenia matematyczne. Po
względnie dokładnym dopasowaniu do
siebie dwóch obrazów, nakładał je na
siebie, W ten sposób, jak w ekspery-
mencie z kliszami fotograficznymi Gal-
lona, wspólne plzeslrzenne rozłożenie
ciemnych punktów dawało efekt za-
ciemnienia, a jasnych - względnego roz"
jaśnienia, Nowa twarz odzwierciedlala
cechy, które najczęściej pojawialy się
w twarzań rzeczwistych, na przykład
szeloko rozstawione oczy, jeśli więk-
szość osób na zdjęciach rtiała taki wla-
śnie rozstaw. Wl,rtik ekspe4lmentu Gal-
tona zostal przez badaczki potwierdzo-
ny - ,,komputerowa" twarz została oce-
niona jako atrakcyjna, t;łn bardziej im
więcej twarzy wchodziło w jej skład -
najmliej 2. najwięcej 32. Przedstawio-
na procedura przetwarzania obrazów,
podobnie jak metoda Galtona, jest jed-
nak nieprecyryjna. Ploto§4)owa tważ,
która ma przecież replezentować uśred-
niony wizerunek twarzy rzecą.wistych,
pozostala jedlnie efektem prostego na-
łożenia obrazów, nie zaś odzwierciedle,
niem średniej arytmetycznej rozmiesz-
czenia ich cech anatomicznych.

Nasze badania zmierzające do po-
twierdzenia tery o uliwersalności wzor-
ca atrakryjności, a więc przewidyrłalno-
ści ludzkich preferencji estetycznych,
dzięki udoskonalonej metodzie kompu-
terowe8o przetwarzania obrazów opra-
cowanej w jednej z poznańskich firn
komputerorłyń, są metodycznie dosko-
nalsze. Obecnie opracowuj emy modelo,
wy wizerunek męski i kobiecy. Każdy
powstaje przez uśrednienie 128 zdjęć
twarzy młodych mę żczyzn oraz kobiet,
A oryginalnosć pracy polega na tyn, że
program komputerowy uwzględn ia nie
tylko jasności punłtów. ale i ich poloże-
nia. Nastąpi zatem faktyczne uśrednie-
nie przestrzennego połoźenia cech ana-

tomicznych twarzy składowych (pro-
gram uwzględnia poloźenie punktów na
rzeczywistej tłfarzy, osobno plzeprowa-
dzając obliczenia dla poszczególnych jej
obszarów: oczu, brwi, ust itd.) i skompo,
nowana tv,iarz będźie typową, modelową
twaną męską i kobiecą taką, jaką miał
nadzieję uzyskać, wprawdzie dla innyń
celów, w swoim laboratońum ponad sto
lat temu Francis Ga]ton.

Dotychczasowe wyniki badań atrak-
cyjności (mamy na myśli wl,niki badan
prowadzonych zobiektywizowanymi me-
todami i poddające się weryfikacji)
z pewnością nie są komplefue. A y/wly-
wająry z nich podstawowy wniosek, że
pociągające wydaje się nam to, co moż-
liwie mało odbiega od ,,normy", to zna-
czy od tego, do czego przywykliśmy, co
nas otacza i z cz},rn czujemy się pewnie,

wydaje się jednak biologicznie uzasad,
niony. Jeśli dobór pannerdw interakcji
socjalnych, w tym reprodukcyjnych,
choć w części wiąże się z większą akcep-
tacją najbardziej rypowych cech morfo,
logicznych, zjawisko to może mieć,
a tl,rn bar<lziej mogło mieć u nasrych od-
ległych przodków, wplyv na stabilizują-
ce efekty doboru naturalnego,

Zwierzęta żyjące społecznie, aby za-
pewnić trwanie gatunku muszą łatwo
i szybko odróźnić przedstawicieli wla-
snej populacji. Bardzo w tym pomaga
możliwie stały i wyraźiy wzorzec mor-
fologiczny (oczywiście u zwierząt posłu-
gująrych się wzrokiem, u innych będzie
to Wzorzec zapachowy czy akustyczny),
Potrzeba indl,widualnego rozpoznawa-
nia się osobników tworzących grupę po-
jawiia się u tych nvierząt stosunkowo
późno w filogenezie. Praktycznie odgry-
wa ona istotną Io1ę jedl,nie u wyższych
kręgowców - gadów, ptaków i ssaków,
a szczególnie naczelnych. U tych wla-
śnie zwierząt tendencja do generaliza-
cji wyglądu musi być zgrana z indy.wi-
dualnlrn,,oznakowaniem" osobników.

Okazuje się, że człowiek, przy całl,rn
swoim indywidualizmie i potrzebje
podmiotowości. nie w pelni uwolnił się
od dziedzictwa przedludzkich przod-
ków. Nadal za najbardziej pożądanych
partnerów uważa się takich, którzy na
pierwsry rzut oka możliwie malo odbie-
gają od populacyjnego łvzorca.
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