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Wprowadzenie

Cóż, musimy pamiętać, że żyjemy w naprawdę wyjątkowych
czasach. Czasach, do których pasuje bardzo dużo „nigdy wcze-
śniej”. Nigdy wcześniej tak wielu ludzi nie miało tak prostego
dostępu do informacji. Nigdy wcześniej nie komunikowaliśmy
się ze sobą tak łatwo. Nigdy wcześniej nie byliśmy zalewani
taką ilością danych. Nigdy wcześniej technika tak bardzo nie
wkraczała w codzienne życie. Nigdy wcześniej tak dużo nie po-
dróżowaliśmy. I nigdy wcześniej rzeczy dotąd święte nie traciły
tak łatwo poważania1.

Pierwotnie książka miała nosić tytuł Język uwikłany we współczesność.
W trakcie dyskusji stwierdziłyśmy, że tytuł ten być może zbyt jawnie
nawiązywałby do publikacji Antoniny Grybosiowej — Język wtopiony w rze-
czywistość2. Ustaliłyśmy jednak, iż monografia A. Grybosiowej jest zbiorem
refleksji na temat dynamicznej materii języka wtopionego w rzeczywistość
sprzed kilku, kilkunastu lat, zbiorem tworzonym przez wnikliwą obserwa-
torkę zmian społeczno-językowych, która spisując swoje lingwistyczne re-
fleksje, paralelnie publikowała je na łamach czasopism językoznawczych
oraz w zbiorowych opracowaniach.

Ostatecznie prezentowany Czytelnikom zbiór analiz i interpretacji róż-
notematycznych tekstów reklamowych zatytułowałyśmy: Język uwikłany
w ponowoczesność. W przekonaniu o postawieniu takiego tytułu utwierdziły
nas także interpretacje zjawisk ponowoczesnych. Jak piszą Agnieszka Ogo-
nowska i Bogusław Skowronek, do zasadniczych wyróżników współczesnej
formacji społeczno-kulturowej (określanej najczęściej jako: postnowoczesna,
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1 P. S t a n i s ł a w s k i (tekst), R. S z c z e p a n i a k (ilustracje): Narodziny e-książki.
„Przekrój” 2010, nr 3, s. 37.

2 A. G r y b o s i o w a: Język wtopiony w rzeczywistość. Katowice 2004.



ponowoczesna3, posttradycyjna, poststrukturalna, postmodernistyczna) na-
leżą: narodziny społeczeństwa zmediatyzowanego, eksplozja informacji,
merkantylizacja wiedzy, kres wielkich metanarracji, relatywizacja podstawo-
wych kategorii aksjologicznych i estetycznych, zwrot w kierunku wiedzy
narracyjnej, podkreślanie kategorii użyteczności (efektywności) informacji4.

Dokonując analizy językowego obrazu świata reklam, skoncentrowa-
łyśmy się wybiórczo na takich przestrzeniach i zjawiskach aktywności ludz-
kiej (przeszłej i ponowoczesnej), które stanowią trampolinę dla twórców re-
klam, jednocześnie należąc do kanonu tematów ważnych, ze względu na
wzbudzanie pozytywnych emocji5 i kreowanie uwodzicielskiego językowego
obrazu rzeczywistości (domu i rodziny, młodości i witalności, starości
i przemijania, tradycji i ponowoczesności). Kult piękna (elegancji i wytwor-
ności współczesnego człowieka), młodości i zdrowia (moc specyfików
wspomagających i regenerujących siły witalne), estetyki i komfortu (w prze-
strzeni prywatnej i instytucjonalnej) oraz wielu pozytywnie postrzeganych
wartości emanują z analizowanych i interpretowanych w niniejszej publika-
cji reklam.

Nasze systemy nawigacyjno-analityczne zostały zaprogramowane na wy-
łapywanie opisów i sposobów wizualizacji wyselekcjonowanych zjawisk
oraz na dostrzeganie w tychże procesach ogólnych tendencji dotyczących
współczesnych werbalnych i nonwerbalnych systemów znakowych słu-
żących prezentacji skomplikowanego i zrelatywizowanego świata, który
z jednej strony zaprasza człowieka do nieograniczonego czerpania z bogac-
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3 Świat ponowoczesny ma charakter otwarty, sfragmentaryzowany, wieloznaczny. Poję-
cie stabilnej tożsamości zastąpione zostało przez różnice i transgresje, a linearność, porządek
i ciągłość — wyparte przez symultaniczność, montaż i rozproszenie.

4 A. O g o n o w s k a, B. S k o w r o n e k: Edukacja komunikacyjnojęzykowa wobec zjawisk
ponowoczesności. W: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku. Red.
S. G a j d a, A. M a r k o w s k i, J. P o r a y s k i - P o m s t a. Warszawa 2005, s. 270. Autorzy
kontynuując rozważania, piszą, iż czas narodzin współczesnej formacji społeczno-kulturowej,
wyznacza moment przejścia od nowoczesności, tradycji, strukturalizmu i modernizmu w stro-
nę całkowicie nowych jakości, które znajdują się w sferze komunikacji wyznaczanej zarówno
przez nowe technologie, jak i przez język i zachowania komunikacyjne.

5 Niebezpieczeństwo żonglowania negatywnymi emocjami podnosi prof. Rafał K. Ohme
w rozmowie opublikowanej na łamach „Polityki”. Redaktor: „Coraz więcej reklam straszy.
Producenci detergentów straszą bakteriami, leków — infekcjami. W niektórych spotach poja-
wiają się nieprzyjemne dźwięki. Czy też po to, aby zwrócić na siebie uwagę?”. Odpowiedź
prof. R.K. Ohme: „[...] poprawne zarządzanie negatywnymi emocjami w reklamie to wyższa
szkoła jazdy. Tu zagrożeniem jest inercja — bardzo łatwo złe emocje wywołać, ale i przenieść
na reklamowany produkt. W każdym razie emitowane w telewizji reklamy świadczą dobitnie,
że nasi reklamodawcy tego nie potrafią robić. [...] Z negatywnymi emocjami trzeba się obcho-
dzić ostrożnie, podobnie jak z przyprawami [...]”. P. W r a b e c: Gra w uwodzenie. Rozmowa
z prof. Rafałem K. Ohme o tym, jak spot reklamowy działa na mózg człowieka. „Pomocnik
Psychologiczny”. Bezpłatny dodatek tygodnika „Polityka” 2007, nr 43 (z 27.10), s. 31.



twa ofert, a z drugiej — brutalnie stawia bariery (nie dla idiotów; nie dla
wszystkich; nie dla każdego, tylko dla wybranych; tylko dla elit / koneserów /
znawców).

W tym miejscu rodzi się pytanie: Jak dalece elastyczny jest potencjał ję-
zykowy? W jaki sposób i po jaki typ mechanizmów sięgają lub sięgną twór-
cy kolejnych dyskursów reklamowych?

Język — w każdej systemowej warstwie — stał się „zakładnikiem” rekla-
my, został wkręcony w machinę zniekształceń, wykolejeń, niedoróbek i by-
lejakości oraz asocjacji, denotacji i konotacji, ale jego uległość jest pozorna.
Zniekształcenia i deformacje językowe, dokonywane przez media na pla-
stycznej materii znaków werbalnych, powracają jak bumerang do języka-
-centrum. Uśpiona reakcja, której przejawy już obserwujemy, jest rozłożona
w czasie. Brak szacunku do języka, zawłaszczanie społecznej wartości, jaką
jest język, zachwaszczanie i upraszczanie języka — to wybrane dostrzegalne
zmiany w obniżaniu społecznych (i jednostkowych) sprawności językowych
i komunikacyjnych.

Ponowoczesna  manipulacja  językiem

Język jest własnością społeczną. Z racji swej uniwersalności spaja ludzką
wspólnotę kulturowo-językową, zapewniając jej członkom optymalne środki
do interpersonalnej komunikacji.

Zdaniem Walerego Pisarka, nie zawsze prawdziwy jest sąd (nawet udo-
kumentowany danymi procentowymi) o dominacji komunikacji nonwerbal-
nej w multiznakowym i multisensorycznym dyskursie ponowoczesnym6.
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6 Znawca tajników rzemiosła publicystycznego i komunikologii zauważa: „W literaturze
komunikologicznej można spotkać sądy poparte danymi liczbowymi przeczące twierdzeniom
o roli języka jako najważniejszego środka komunikacji (w sensie »uwspólniania« treści) mię-
dzy ludźmi. Wielu autorów bezkrytycznie powtarza opinie szokujące, poparte wynikami
badań psychologicznych, że »7% znaczenia wiadomości zawarte jest w słowach, a 38%
w brzmieniu głosu i 55% w środkach niewerbalnych«. Opinie te przestają jednak szokować,
jeśli sobie uświadomimy, że całe nasze życie polega na odbieraniu i nadawaniu informacji.
Chłoniemy rzeczywistość wszystkimi zmysłami: oczami, uszami, węchem, smakiem, doty-
kiem [podkreślenie — I.Ł., M.B.], całkowicie nie przestajemy odbierać bodźców zewnętrznych
i wewnętrznych nawet przez sen [...]. Póki żyjemy, wbrew uporczywie powtarzanym sądom,
słuchając odczytu lub rozkazu, niemal w 100% ich znaczenia odbieramy ze słów prelegen-
ta czy dowódcy, a nie z brzmienia ich głosu lub innych środków niewerbalnych”. W. P i s a -
r e k: Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa 2008, s. 58—59.



Stanowisko autora (zawarte we Wstępie do nauki o komunikowaniu) oraz
pragmatyka codzienności komunikacyjnej poświadczają, iż informacje od-
działują na wszystkie ludzkie zmysły, atakując polisemiczną percepcję, ra-
cjonalność i intuicyjność człowieka, stanowiąc jednocześnie przyczynek do
zaproponowanych przez nas interpretacji materiału badawczego rejestru-
jącego informacyjne nasycenie interpersonalnej komunikacji.

Jako wnikliwi obserwatorzy procesów generowania współczesnej rzeczy-
wistości komunikacyjnojęzykowej na co dzień odnotowujemy pewien typ
osaczenia informacyjnego, dyktaturę informacji i obrazu, dyktaturę fikcji
i fałszu. Nadprodukcja i nadmiar informacji, które chłoniemy (często o tym
nie wiedząc), to ponowoczesna dżungla, której mechanizmy staramy się ilu-
strować zgromadzonym materiałem analityczno-interpretacyjnym.

Przedmiot analizy i interpretacji naszych rozważań stanowi uwikłanie
współczesnych komunikatów reklamowych w bardzo szeroko rozumiany
multiznakowy kontekst7 sytuacyjny, społeczny, kulturowy, gospodarczy, ak-
sjologiczny. W tak szeroko rozumianym kontekście dokonałyśmy prób po-
szukiwania informacji o uwikłaniu współczesnego języka polskiego (czasem
niby-polskiego, niby-angielskiego) w ponowoczesną rzeczywistość społecz-
no-komunikacyjną.

W związku z niezaprzeczalnym udziałem języka w ponowoczesnych
narracjach we Wprowadzeniu m.in. piszemy o zjawiskach charakterystycz-
nych dla języka z jednej strony oddziałującego na rzeczywistość, a z dru-
giej — ulegającego jej wpływom. Mamy bowiem świadomość, iż język jak
sejsmograf rejestruje różnorakie przemiany kulturowe (np. w sposobach by-
cia, w ignorowaniu rozlicznych norm, w manipulacjach językowych).

Materiał analityczny dotyczący dynamicznych zjawisk — przez język
utrwalanych i dzięki niemu interpretowanych — posłużył jako źródło typo-
logizacji i klasyfikacji wybranych procesów językowych (innowacyjnych lub
okazjonalnych, a często już typowych) dla propagującej i akceptującej rela-
tywizm ponowoczesności.

Temat zaproponowanej do lektury monografii został ujęty w ramy kom-
pozycyjne uwzględniające liczbę trzy: trzy części, a w ich obrębie trzy
autonomiczne szkice, które zarówno tematycznie, jak i ilustracyjnie pod-
porządkowane zostały monograficznemu kształtowi publikacji opatrzonej
tytułem Język uwikłany w ponowoczesność.

Analizując różnorodny pod względem tematycznym oraz perswazyjno-
-tekstowym materiał badawczy, nawiązujemy do koncepcji badań pragma-

12

7 Por. definicję pojęcia kontekst: „2. Kontekst sytuacyjny, społeczny, kulturowy itp. jakie-
goś zjawiska to okoliczności, w których ono powstało i które bierzemy pod uwagę, gdyż
mogą być istotne dla jego zrozumienia. Należało przedstawić również kontekst, w jakim po-
wstała ta książka... Teatr istnieje w wielu kontekstach jednocześnie: etyki, i historii, polityki i oby-
czaju... ...szeroki kontekst społeczny i psychologiczny tej sprawy”. ISJP. T. 1, s. 671.



tycznojęzykowych8 i badań nad gramatyką komunikacyjną oraz lingwistyką
kognitywną9. Odsłaniając mechanizm medialnych sposobów odniesienia do
określonych wytworów kultury, stereotypów ludzkiego myślenia, kształto-
wania językowego obrazu świata i rozmaitych prób przywoływania uniwer-
salnych wartości, odwołujemy się do strukturalnej koncepcji badań nad me-
diami10. Zespolenie lingwistyczno-antropologicznych metod badawczych11

daje w miarę pełny ogląd problematyki uwikłania języka w ponowoczesną
relatywizację wartości oraz rozumienie tego zjawiska na trzech poziomach:
konstrukcji tekstowej, płaszczyzny ideacyjnej — tworzenia pojęć, wyobrażeń,
a także na poziomie komunikacyjno-odbiorczym.

* * *

Język ponowoczesny to nie tylko magazyn środków językowych, z któ-
rych tworzy się ciągi związków, zestawień, złożeń, wyrażeń, fraz i dłuższe
teksty. Dowolność połączeń i wyboru spoiwa syntaktycznego sprawia bo-
wiem, że język pozwala kreować nowe formy i znaczenia. W takim też uję-
ciu język ponowoczesny można metaforycznie nazwać: 1) mozaiką stylów;
2) kolażem stylowo-gatunkowym; 3) (1) i (2) tworzącymi szarady znaczeń;
4) loterią doboru zestawień lub opozycyjnie — 5) perswazyjnie dopraco-
waną strukturą semantyczno-syntaktyczną.

Intensyfikacja badań nad ewoluującym repertuarem odmian języko-
wych jest dostosowywana do modyfikowanych i zmienianych mechani-
zmów nakręcających procesy językowe, obecne w różnych sferach aktywno-
ści ludzkiej. Należy przyjąć, iż centrum stylowe polszczyzny stanowi język
potoczny, który użytkownicy ustawicznie zawłaszczają (codzienna konwer-
sacja, medialna perswazja i manipulacja), uplastyczniają i dynamizują, czer-

13

8 Por. J.L. A u s t i n: Jak działać słowami. W: Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady
filozoficzne. Red. I d e m. Tłum. B. C h w e d e ń c z u k. Warszawa 1993, s. 542—639.

9 Zob. Gramatyka komunikacyjna. Red. A. A w d i e j e w. Kraków—Warszawa 1999;
A. A w d i e j e w: Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń. Kraków 1987; I d e m:
Klasyfikacja funkcji pragmatycznych. „Polonica” 1983, nr 9, s. 53—87; G. H a b r a j s k a: Ko-
munikacyjna analiza i interpretacja tekstu. Łódź 2004; R. K a l i s z: Językoznawstwo kognityw-
ne w świetle językoznawstwa funkcjonalnego. Gdańsk 2001; W.R. L a n g a c k e r: Wstęp do
gramatyki kognitywnej. W: Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów. Red. W. K u b i ń s k i,
R. K a l i s z, E. M o d r z e j e w s k a. Gdańsk 1998, s. 28—79.

10 Por. np.: K. L o s k a: Dziedzictwo McLuhana między nowoczesnością a ponowoczesnością.
Kraków 2001; Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej.
Red. M. S o k o ł o w s k i. Olsztyn 2006; Ch. B a r k e r: Studia kulturowe. Teoria i praktyka.
Tłum. A. S a d z a. Kraków 2005; J. S t o r e y: Studia kulturowe i badanie kultury popularnej.
Teorie i metody. Tłum. i red. J. B a r a ń s k i. Kraków 2003.

11 Por. T. G o b a n - K l a s: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia,
telewizji i Internetu. Warszawa 2004.



piąc inspiracje i asocjacje do zabiegów językowo-stylistycznych z różnych
kontekstów (kulturowych, naukowych i społecznych, a także medialnych,
rodzimych i internacjonalnych).

Wszechpanujący  język  potoczny

Język potoczny jest uznawany za odmianę języka o najszerszym uzusie,
mającą największy zasięg społeczny12. Dla niektórych użytkowników stano-
wi jedyną formę werbalnego komunikowania się13; dla innych jest jedną
z kilku odmian współczesnej polszczyzny, która może być stosowana w ko-
munikacji w sposób funkcjonalny z uwzględnieniem właściwych jej parame-
trów sytuacyjnych14.

Polszczyzna potoczna zawiera podstawowy obraz świata (zamknięty
w jej leksyce i frazeologii15). Ten niezaprzeczalny awans pociąga za sobą

14

12 A. W i l k o ń: Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice 2000,
s. 52.

13 Język potoczny jest najwcześniej przyswajany przez zdecydowaną większość Polaków
(poza tymi, dla których językiem pierwszym jest gwara). W ostatnim dwudziestoleciu XX
wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku dokonało się empiryczno-teoretyczne dowartościo-
wanie polszczyzny potocznej. Do końca lat sześćdziesiątych językoznawcy traktowali ją mar-
ginalnie i przeciwstawiali jako gorszy wariant języka polskiego polszczyźnie literackiej.
Istnienie języka potocznego (jako pewnej formy języka ogólnego) nie budzi obecnie wśród
językoznawców wątpliwości. Dyskusje i kontrowersje wzbudza: definiowanie tej odmiany
i jej pozycja wśród innych form istnienia języka. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku roz-
szerza się zakres występowania języka potocznego; badacze określają ten proces jako eks-
pansję potoczności (piszą ten temat m.in.: K. Ożóg, W. Lubaś, M. Kita — por. wybór
publikacji w Literaturze). Potoczność weszła w takie domeny, jak: literatura piękna, publiczne
wypowiedzi (polityków, ekonomistów, gwiazd show-biznesu, naukowców itp.), reklama, ję-
zyk prasy, język ludzi Kościoła (publiczny i wewnątrzkościelny, np. homilie, działalność kate-
chetyczna); M. K i t a: Gra funkcjami w języku potocznym. W: Potoczność a zachowania
językowe Polaków. Red. B. B o n i e c k a, S. G r a b i a s. Lublin 2007, s. 33.

14 M. K i t a: Perswazyjne użycie języka potocznego w kontakcie ogólnym. W: Z problemów
współczesnego języka polskiego. Red. A. W i l k o ń, J. W a r c h a l a. Katowice 1993, s. 33.

15 Por. np. M. M y c a w k a: Potocyzmy w natarciu: trafiony / nietrafiony. „Język Polski”
2004, z. 5, s. 347—351. W tym miejscu warto zatem stwierdzić, iż niezaprzeczalnie ukonsty-
tuowało się zjawisko związane z ekspansywnością języka potocznego, a mianowicie — zjawi-
sko przekraczania przez język potoczny wyznaczonych mu granic występowania i zjawisko
przenikania różnych jego elementów do innych odmian językowych. Kolokwializmy leksy-
kalne, frazeologiczne i syntaktyczne, użyte w dyskursach o charakterze publicznym, mające
oddziaływać perswazyjnie na odbiorcę zbiorowego, powodują, że język potoczny staje się



liczne konsekwencje, m.in. wkraczanie polszczyzny potocznej w nietypowe
dla niej obszary komunikacyjne (por. np. szeroko rozumiany obszar me-
diów: tradycyjnych i ponowoczesnych).

Moda na potoczność, jak zauważa Kazimierz Ożóg16, jest podwójnie
uwarunkowana: 1) wynika z potrzeby, m.in. polityków, twórców reklam, by-
cia w tej samej przestrzeni językowej co przeciętni odbiorcy; 2) wynika
także z chęci bycia zrozumiałym — metafora potoczna w sposób prosty,
przejrzysty, zdroworozsądkowy wyjaśnia i przybliża skomplikowane proce-
sy i zjawiska17.

Język potoczny jest językiem multifunkcyjnym. Tylko użytkownik poru-
szający się swobodnie wśród oferty stylistycznej danego języka etnicznego
może dokonywać strategicznego wyboru języka potocznego (by w danej sy-
tuacji przywołanie tej odmiany było adekwatne do komunikacyjnych celów
i intencji)18. Można wskazać (za Władysławem Lubasiem19) dwie grupy
przyczyn wkraczania polszczyzny potocznej w przestrzenie komunikacyjne,
które nie są jej domeną: 1) przyczyny intralingwalne: labilność kategorii gra-

15

niebywale atrakcyjny dla nadawcy, który decyduje się na łamanie konwencji językowej;
M. K i t a: Perswazyjne użycie języka potocznego..., s. 34.

16 Jak pisze w innych artykułach autor: „Styl potoczny jest dzisiaj często wykorzystywa-
ny poza codzienną, nieoficjalną komunikacją. Elementy tego sposobu mówienia przenikają
do innych sposobów mówienia, stylów i gatunków mowy. Panuje nawet charakterystyczna
moda na potoczność w tekstach reklamowych, prasowych, w audycjach radiowych, telewizyj-
nych, w oficjalnych wypowiedziach polityków. Nadawca oficjalnej wypowiedzi, używając ja-
kiegoś potocyzmu, uważa, że jego wypowiedź będzie miała lepszy skutek, będzie lepiej
zrozumiana, odebrana, będzie się obracać w tym samym żywiole językowym, co odbiorca”.
K. O ż ó g: Metafory potoczne w języku polityki. „Język Polski” 2002, z. 1, s. 21—24; por. także
I d e m: Moda na potoczność w tekstach oficjalnych. „Poradnik Językowy” 1999, z. 8—9,
s. 29—37.

17 I d e m: Metafory potoczne w języku..., s. 22.
18 Repertuar cech języka potocznego obszernie scharakteryzowała M. Kita. W ujęciu

przez nią zaproponowanym znalazły się następujące właściwości potocznej odmiany polsz-
czyzny: autoprezentacja, konkretność, obrazowość i bliskość. Komunikat o charakterze po-
tocznym: 1) pełni funkcję autoprezentacyjną (z całym bagażem zróżnicowanych konotacji,
jakie się z nim łączą); odmiana potoczna jako język domowy pozwala budować wizerunek
osoby ciepłej, traktującej rodzinę jako wartość pozytywną (prywatność, kameralność, in-
tymność w kontekście oficjalnym przełamuje rozdźwięk między wizerunkiem urzędowym
a codzienną rzeczywistością); 2) odznacza się konkretnością (zwłaszcza na płaszczyźnie lek-
sykalnej). Konkretna leksyka języka potocznego wkracza w retorykę dyskursu naukowego —
dzieje się to w trybie metatekstowym, często przez ucudzysłowienie tekstu. Użycie wyrazów
ewokujących codzienność łagodzi dystans między tekstem naukowym a tekstem potocznym;
3) wyróżnia (łączącą się z konkretnością) obrazowość, która wynika z metaforycznego mó-
wienia o rzeczach niewyobrażalnych (psychicznych, społecznych) w terminach zdarzeń wy-
obrażalnych, doświadczanych zmysłami (zwłaszcza dotykiem, wzrokiem i słuchem); 4) służy
do budowania relacji z innymi (por. przestrzenną kategorię bliskości); M. K i t a: Gra funk-
cjami w języku potocznym..., s. 37—39.

19 W. L u b a ś: Język potoczny. W: Język polski. Red. S. G a j d a. Opole 2001, s. 240.



matycznych, rozciągliwość diakryzji semantycznej leksemów (od ściśle
skonkretyzowanych do bardzo bogatej polisemii), idiomatyczna budowa
leksemów opartych na niezwykle złożonej metaforze zmysłowo-oglądowej
i na kulturze popularnej; 2) przyczyny ekstralingwalne: poszerzenie wspól-
noty komunikacyjnej, wolność publicznej wypowiedzi (brak państwowej
cenzury), upowszechnianie niskiej medialnej kultury.

Kluczem do zrozumienia uwikłania języka w rzeczywistość ponowoczesną
są funkcje językowe i ich zhierarchizowanie (zależne od typu dyskursu po-
nowoczesnego). Dominujące w dyskursie reklamowym zabiegi obejmują:
pragmatykę, perswazję i manipulację (i odpowiednio do nich realizowane
funkcje: pragmatyczną, perswazyjną i manipulacyjną)20. W nielicznych ty-
pach dyskursów reklamowych do pierwszego miejsca aspirują: funkcja ko-
munikatywna i kognitywna (por. zwłaszcza popularnonaukowe osadzenie
dyskursu reklamowego w wypadku specjalistycznych reklam, zawierających
informacje np. o składzie chemicznym lub parametrach technicznych rekla-
mowanego produktu).

Funkcje  języka
w  polskiej  wspólnocie  komunikacyjnojęzykowej

Celem naukowego opisu funkcji języka jest przede wszystkim
konstruowanie teoretycznych, kategorialnych narzędzi interpre-
tacji działalności człowieka (zarówno jednostek, jak i różnego
formatu grup społecznych) za pośrednictwem języka lub wzglę-
dem języka21.

Język uwikłany jest w różne komunikaty i różne międzyludzkie interak-
cje. Grażyna Sawicka wyróżniła trzy poziomy funkcjonowania języka (spo-
łeczno-kulturowy, pragmatyczny i komunikacyjny), do każdego z nich dys-
trybuując adekwatny zestaw funkcji językowych22.
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20 Do pojęć kluczowych z punktu widzenia pragmatycznego opisu języka J. Kowalewska-
-Dąbrowska zalicza: perswazję, manipulację i grę językową; J. K o w a l e w s k a - D ą b r o w -
s k a: Rola perswazyjna słowotwórczych gier językowych w tekstach publicystycznych. W: Sło-
wotwórstwo i tekst. Red. V. M a l d j i e v a, Z. R u d n i k - K a r w a t o w a. Warszawa 2007,
s. 79—80.

21 A. K i k l e w i c z: Dwanaście funkcji języka. „LingVaria” 2008, nr 2 (6), s. 9.
22 Poniżej prezentowana klasyfikacja została zaczerpnięta z opracowania: G. S a -

w i c k a: Relacje i zależności w triadzie język — biznes — media. W: Język, biznes, media. Red.
A. R y p e l, D. J a s t r z ę b s k a - G o l o n k a, G. S a w i c k a. Bydgoszcz 2009, s. 11—17.



Do społeczno-kulturowej płaszczyzny istnienia języka zaliczyła funk-
cje: 1) poznawczą (dotyczy obiektywizacji rezultatów ludzkiego poznania
oraz obiektywizacji wartościowań tego poznania), 2) symboliczną (polega
na symbolicznym i metaforycznym ujmowaniu rzeczywistości), 3) (a)kumu-
latywną (polega na utrwalaniu, przenoszeniu i przekazywaniu przez język
i jego teksty wartości i wartościowań określonych klas desygnatów oraz do-
świadczenia społecznego z nimi związanego) i 4) konsolidującą (wyodręb-
nia jakąś wspólnotę komunikatywną, tj. naród, grupę społeczną lub zawo-
dową, subkulturę).

W repertuarze funkcji związanych z pragmatycznym23 uwikłaniem ję-
zyka (które manifestuje się za pośrednictwem tekstów) autorka umieściła
funkcje: 1) perswazyjną (polega na kierowaniu zachowaniami ludzkimi za
pomocą odpowiednio konstruowanego tekstu), 2) ideologiczną (zajmuje się
funkcjonowaniem języka i jego tekstów w określonej kulturze w odniesie-
niu do takich zagadnień, jak: prawda, kłamstwo, sprawiedliwość, fałsz), 3)
performatywną (polega na kreowaniu nowych obszarów rzeczywistości
i nowych faktów, głównie w sferze niematerialnej, np. prawnej, obyczajo-
wej), 4) magiczną (jest powiązana z ideologiczną; polega na działaniu za po-
mocą środków języka i ich konstrukcji na jakąś rzeczywistość, zarówno
substancjalną, jak i psychiczną oraz świadomościową w celu osiągnięcia
określonych efektów, np.: podporządkowanie czegoś, unieszkodliwienie, po-
konanie, zmiana) i 5) sprawczą (dominuje w performatywnym przekazie;
nie polega na informowaniu kogoś, lecz na stwarzaniu stanów rzeczy — na
mocy wiary lub na mocy konwencji społecznych).

Realizowane w płaszczyźnie interakcji funkcje komunikacyjne języka,
zdaniem badaczki, obejmują funkcje: 1) modalną (wskazuje na stopień
przekonania nadawcy co do prawdziwości sądu, który wygłasza), 2) emo-
tywną (polega na tym, że akt mowy ma nacechowanie emocjonalne o róż-
nej sile) i 3) interakcyjną (występuje w aktach mowy typu: dialog, prośba —
inicjacja działania, pozwolenie — reakcja na inne akty mowy)24.
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23 Funkcja pragmatyczna realizuje inne niż komunikacyjne cele, jest pojęciem szerszym.
Z tą funkcją wiąże się funkcja perswazyjna. Funkcję pragmatyczną (na gruncie derywacji)
można przypisać, zdaniem A. Nagórko, tym derywatom, w których wysuwa się na plan
pierwszy nie funkcja komunikatywna, lecz inne intencje nadawcy, takie jak: chęć zaskocze-
nia lub rozbawienia rozmówcy, potrzeba autoekspresji, żartu i gry językowej. Badaczka do
derywatów o funkcji pragmatycznej zalicza: pozorne zdrobnienia tworzone od abstraktów
(idejka) i rzeczowników materiałowych (miodek) albo nazw własnych (Karolek), spieszczenia
(żabusia), derywaty ucięciowe (harówa), reinterpretacje formy słowotwórczej (odważnik
‘człowiek odważny’), derywaty będące synonimami stylistycznymi (psycholog — psycholożka)
oraz uniwerbizmy (budżetówka); A. N a g ó r k o: Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwór-
stwem). Warszawa 2002.

24 G. S a w i c k a: Relacje i zależności w triadzie..., s. 11—12.



Przedstawiona klasyfikacja potwierdza empirycznie udowodnione właś-
ciwości języka, a mianowicie, że język to wielopoziomowy i wielofunkcyjny
kod komunikacyjny, który służy ludziom do odtwarzania, tworzenia i inter-
pretowania rzeczywistości.

Perswazja  i  manipulacja

Perswazja, będąc jednym z naczelnych pojęć retoryki klasycznej, oznacza
sztukę przekonywania (z łac. persuasio ‘przekonanie, wiara’). Współczesne
szkoły lingwistyczne wiążą perswazję z jedną z funkcji języka — nazywaną
różnie: impresywną, perswazyjną, nakłaniającą, dyrektywną25. Perswazja to
działanie nadawcy, którego celem jest wywarcie wpływu na przekonania od-
biorcy oraz (ewentualnie) — na jego zachowania. Zakłada się, że działania
perswazyjne nadawcy są jawne26, a odbiorca jest zorientowany w funkcji
spełnianej przez zachowania językowe nadawcy27.

Perswazyjny sposób komunikacji — jak pisze Antoni Benedikt — to tech-
nika wpływania, nakłaniania, namawiania, zachęcania, tłumaczenia, łagodze-
nia, oczarowywania28, to proces, w którym nadawca próbuje różnymi sposo-
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25 Por. propozycję klasyfikacyjno-analityczną funkcji języka i tekstu: R. G r z e g o r -
c z y k o w a: Problemy funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy. W: „Język a Kultura”.
T. 4: Funkcje języka i wypowiedzi. Red. J. B a r t m i ń s k i, R. G r z e g o r c z y k o w a.
Wrocław 1991, s. 13—28.

26 B. Kudra, opisując wyróżniki derywacji uwikłanej w realizację funkcji perswazyjnej (ce-
lem kreatora-słowotwórcy jest utworzenie derywatu, który wyraża intencje nadawcy; celem
nadawcy tekstu perswazyjnego jest takie ukształtowanie tekstu, by wpływał na odbiorcę),
zwróciła uwagę na kilka zjawisk obserwowanych we współczesnym słowotwórstwie. Do do-
strzegalnych zabiegów słowotwórczych zaliczyła: intensywny rozwój derywacji niesufiksalnej
kosztem sufiksalnej, ekspansję złożeń i quasi-złożeń, internacjonalizację podstaw i formantów,
intensywny udział ekspresywnych środków słowotwórczych i nietypowych sposobów tworze-
nia nowych słów; B. K u d r a: Słowotwórstwo a perswazja. W: Słowotwórstwo i tekst..., s. 102.
Zdaniem W. Lubasia słowotwórstwo typowe dla odmiany potocznej języka (ekspansywnie
wdziera się w język mediów) stwarza nadawcy nieograniczone możliwości kompozycyjne. Po-
nieważ liczne derywaty stosowane w sloganach reklamowych mają niewyraźną motywację, są
wieloznaczne i ekspresywne, można je stosować w tekstach o jawnej lub ukrytej manipulacji;
W. L u b a ś: Rola słownictwa potocznego w polszczyźnie ostatniego dziesięciolecia. W: Słownictwo
współczesnej polszczyzny w okresie przemian. Red. J. M a z u r. Lublin 2000, s. 51—58.

27 J. K o w a l e w s k a - D ą b r o w s k a: Rola perswazyjna słowotwórczych gier..., s. 79—80.
28 A. B e n e d i k t: Reklama jako proces komunikacji. Wrocław 2005. W opinii K. Szy-

manka perswazja polega na świadomym użyciu znaków i symboli (z różnych systemów
znakowych), by wywrzeć wpływ na czyjeś przekonania, postawy, decyzje. Celem jest też zdo-



bami wpłynąć na odbiorcę (inaczej jest w wypadku komunikowania
informacyjnego — kiedy przedmiotem wymiany jest obiektywna informacja,
a celem — ustalenie prawdy).

Piotr Lewiński w opracowaniu Retoryka reklamy wyróżnił cztery fazy od-
działywania perswazji: 1) podjęcie uczestnictwa w dyskursie (np. przeczyta-
nie danego tekstu, obejrzenie programu telewizyjnego); 2) zrozumienie
przedmiotu perswazji (zrozumienie komunikatu wysyłanego przez nadaw-
cę — im bardziej oryginalny przekaz, tym silniej oddziałuje na odbiorcę);
3) poddanie się perswazji (osłabienie oporu: a) podejście racjonalne —
przez akceptację rozumowania i podanych dowodów, b) podejście emocjo-
nalne — przez działanie innych czynników odwołujących się do emocji)29;
4) zinternalizowanie nabytych przekonań30.

Zjawisku perswazji nieodłącznie towarzyszy zjawisko manipulacji. Zda-
niem Barbary Kudry i Andrzeja Kudry manipulacja to perswazja ze złą inten-
cją lub specyficzną techniką perswazji, ponieważ manipulacji przypisywana
jest ocena negatywna ze względu na niejawność celu komunikacyjnego oraz
instrumentalne traktowanie odbiorcy31. Zdaniem badaczy, granica między
perswazją a manipulacją jest nieostra32.

Jako kolejna kwestia wyłania się ukonstytuowane i wszechobecne w dys-
kursie ponowoczesnym zagadnienie gry językowej (prowadzonej na róż-
nych płaszczyznach języka i w różnych konfiguracjach: gra z estetyką, gra
z kulturą, gra z tabu, gra z tradycją, gra z wartościami; a także gra z od-
biorcą, potencjalnym klientem czy konsumentem, gra z jego przewidywany-
mi reakcjami33).
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bycie czyjejś akceptacji lub przychylności dla proponowanych poglądów, sposobu zachowa-
nia, decyzji. Perswazja oddziałuje na rozum, emocje i wolę odbiorcy; K. S z y m a n e k:
Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa 2001, s. 228.

29 Podejście racjonalne w perswazji to droga centralna, która wyzwala większą trwałość
przekonań przyjętych w wyniku perswazji. Podejście emocjonalne to droga peryferyczna —
interesujemy się wówczas czymś, co jest dla nas ważne z różnych względów: osoba nadawcy,
atrakcyjnie podany tekst (humor, oryginalne słownictwo). Odwoływanie się do emocji jest
zabiegiem skutecznym, ponieważ emocje zmieniają postrzeganie, ograniczają (przy dużym
ich natężeniu) krytycyzm albo zwiększają łatwość zapamiętywania sytuacji, w jakich się poja-
wiają (przy małym natężeniu). Emocje powodują także efekt halo, czyli przenoszenie kon-
kretnej reakcji emocjonalnej w czasie na sytuacje z nią niezwiązane. B. K w a r c i a k: Co
trzeba wiedzieć o reklamie. Kraków 1999, s. 97.

30 P. L e w i ń s k i: Retoryka reklamy. Wrocław 1999, s. 44—46.
31 B. K u d r a, A. K u d r a: Między manipulacją a perswazją (o funkcjonowaniu antroponi-

mów w tekście prasowym). W: Manipulacja w języku. Red. P. K r z y ż a n o w s k i, P. N o w a k.
Lublin 2004, s. 91—99; przytaczamy za: J. K o w a l e w s k a - D ą b r o w s k a: Rola perswazyj-
na słowotwórczych gier językowych w tekstach publicystycznych. W: Słowotwórstwo i tekst..., s. 80.

32 J. K o w a l e w s k a - D ą b r o w s k a: Rola perswazyjna słowotwórczych gier..., s. 80.
33 Skala emocji potencjalnych konsumentów rozciąga się od oburzenia i frustracji (na

biegunie emocji negatywnych), do pozytywnych emocji i uczuć (na biegunie przeciwnym).



Gra  językowa
a  odczytywanie  intencji  użytkowników  języka

Lingwistyczny przełom kopernikański, jak czytamy we Wprowadzeniu do
książki Koncepcja „gry językowej” WITTGENSTEINA w świetle badań współ-
czesnego językoznawstwa Marty Wołos, polegał na dostrzeżeniu przez Ludwi-
ga Wittgensteina sensu słów w ich użyciu, uwikłaniu w kontekst (a nie —
jak chciała współczesna filozofowi nauka — na identyfikowaniu miejsca,
jakie słowa zajmują w strukturze języka)34. Mimo iż, jak pisze autorka
w końcowej części Wprowadzenia, Wittgenstein nie podał definicji „gry języ-
kowej”, to jej stworzenie (na podstawie podanych przez niego przykładów)
jest możliwe35. Nie wchodzimy w rozbudowane definiowanie gry językowej.
Nadmieniamy tylko za autorką przywołanego opracowania, iż tym, co spra-
wia, że gra językowa okazuje się między ludźmi możliwa, jest ich przyna-
leżność do jednej wspólnoty kulturowej (dzielącej jeden sposób życia, ope-
rującej wspólnie wyznawaną definicją rzeczywistości)36.

Zjawisko gry językowej jest rozumiane jako ciąg zabiegów, którym pod-
dawana jest materia języka (gra ze znaczeniami, gra z gramatyką, a w rezul-
tacie — gra z czytelnikiem czy gra intertekstualna). Gra mieści się w katego-
rii mowy nie wprost. Mowa nie wprost obejmuje zjawiska, których wspólną
cechą jest to, że znaczenia nie wynikają wprost ze znaczeń zastosowanych
słów37. Pojęcie gry językowej Jean-François Lyotard rozumie jako swoisty
proces używania słów, tzn. nadawca wykonuje posunięcia w grze określonej
pewnymi regułami (gra pomiędzy tym, co utarte, szablonowe, schematycz-
ne, a tym, co nowe, „drażniące” stare wzorce, nawyki, skojarzenia — tak
uważają Katarzyna Skowronek i Mariusz Rutkowski — autorzy pracy o na-
zewnictwie w mediach38).

Odczytywanie intencji użytkowników języka, jak zauważa Małgorzata
Kita, którzy w wypowiedziach publicznych (kontakt ogólny, oficjalny, za po-
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34 M. W o ł o s: Koncepcja „gry językowej” WITTGENSTEINA w świetle badań współczesnego
językoznawstwa. Kraków 2002 (por. Wprowadzenie mieszczące się na stronach 7—14).

35 Ibidem, s. 12.
36 Ibidem, s. 65—70 (rozdz. 3.3. „Gry językowe” w nurcie życia).
37 J. K o w a l e w s k a - D ą b r o w s k a: Rola perswazyjna słowotwórczych gier..., s. 80;

por. także zbiorową monografię poświęconą pojęciu gry — Gry w języku, literaturze i kulturze.
Red. E. J ę d r z e j k o, U. Ż y d e k - B e d n a r c z u k. Warszawa 1997, i w obrębie tej mo-
nografii dwa inicjalne artykuły: E. C h r z a n o w s k a - K l u c z e w s k a: „Gry językowe”
w teoriach naukowych (s. 9—16) oraz T. M i c z k a: Rzeczywistość wirtualna jako postmoderni-
styczna gra. O niektórych aspektach teleobecności (s. 17—39).

38 Por. K. S k o w r o n e k, M. R u t k o w s k i: Media i nazwy. Kraków 2004, s. 43.



średnictwem mediów) używają języka potocznego, pozwala na ich skatalo-
gowanie. Autorka w stworzonym przez siebie rejestrze intencji użytkowni-
ków języka umieściła pięć cech: 1) identyfikowanie się z określoną grupą
społeczną; 2) zachowanie własnej tożsamości; 3) budowanie własnego wize-
runku publicznego; 4) stawianie się przez nadawcę w opozycji do języka
oficjalnego; 5) zaproszenie do gry językowej39. Podany wykaz, zdaniem
M. Kity, nie jest wyczerpującym rejestrem celów perswazyjnych, a jedynie
zestawem zasadniczych motywów używania języka potocznego w języ-
kowym kontakcie ogólnym40. Użycie elementu potocznego w sytuacji nie-
potocznej jest zabiegiem celowym, jeśli idzie o pozyskanie odbiorcy komu-
nikatu. Odwołujący się do potocyzmów nadawca sytuuje się w kręgu
wyznaczonym przez pojęcia: naturalność, prostota, bliskość, równorzęd-
ność, i jednocześnie — określa siebie jako człowieka, który traktuje odbior-
cę jako bliskiego partnera, a wypowiedź publiczną uznaje za rozmowę
o charakterze prywatnym, włączając ją — przez zastosowanie języka potocz-
nego — do kontaktu indywidualnego. W ten niewyszukany sposób zanika
asymetria statusu społecznego i łatwiej jest uzyskać akceptację odbiorcy
zbiorowego41.

Niekwestionowaną rolę w dyskursie medialnym odgrywa także metafo-
ra (zwłaszcza od czasów ukonstytuowania pozycji i funkcji tzw. metafory
potocznej w codziennej komunikacji).

Uwodzenie  metaforą

Ze względu na specyfikę naszej monografii, pragniemy zwrócić także
uwagę na ważną rolę metafory, mającej wielowiekowe (jak zauważa Piotr
Żmigrodzki) osadzenie w tradycji badań naukowych. Metafora wyłania się
ze zderzenia znaczenia literalnego (dosłownego) ze znaczeniem metaforycz-
nym (nieliteralnym). Metaforę ujmuje się zatem jako zakłócenie semantycz-
nej łączliwości wyrazów w stosunku do ich rozumienia dosłownego i odbu-
dowywanie spójności tekstu przez przyjęcie znaczenia przenośnego42.
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39 Por. M. K i t a: Perswazyjne użycie języka..., s. 34—38.
40 Ibidem, s. 38.
41 Ibidem, s. 39.
42 Por. P. Ż m i g r o d z k i: O tzw. znaczeniu literalnym i jego funkcji w semantyczno-

-składniowym opisie zdań metaforycznych. W: Z problemów współczesnego..., s. 95.



Metafora potoczna została opisana i zinterpretowana przez Georga La-
koffa i Marka Johnsona (Metafory w naszym życiu. Warszawa 1988). Metafo-
ra, jak wykazali autorzy monografii, jest obecna w życiu codziennym, sta-
nowiąc podstawę wielu potocznych komunikatów43. Autorzy twierdzą, że
obecność metafor w działaniu i w języku ma swoje źródło w procesach myś-
lenia metaforycznego (metafory tkwią w systemie pojęć człowieka)44. Bada-
nia wykazują, że metafora w polszczyźnie przełomu wieków jest bardzo
często wykorzystywana w innych stylach niż potoczny, organizując wiele na-
szych wypowiedzi45. „Metafora, odwołując się do dobrze przyswojonych ze-
społów pojęciowych, modeluje za ich pomocą zjawiska będące przedmio-
tem wypowiedzi. Naświetla w ten sposób pewne aspekty analizowanych
zjawisk. Ma to niewątpliwie walor poznawczy, jednym rzutem odsłania bo-
wiem cały kompleks cech i uwikłań przedmiotu, których ujawnienie wyma-
gałoby długiego procesu analitycznego”46. Wniosek — metafora jest jednym
z sugestywnych środków komunikacji.

Współcześnie, aby komunikat był zauważony i zapamiętany przez od-
biorcę, musi być nietypowy. W tekstach reklam widoczne stają się swoiste
udziwnienia związane z nadawaniem im sztucznych ram interpretacyjnych,
naznaczających wypowiedź cechami powierzchownej (nieautentycznej)
atrakcyjności. W tekstach tych o rzeczach powszednich mówi się poetycko,
metaforycznie, zagadkowo, intrygująco, używając prowokacji lub obscenicz-
nych środków (brutalizmów, wulgaryzmów, wątków erotycznych), ła-
miących tabu językowe, obyczajowe i kulturowe. Wszystko po to, by po raz
kolejny udowodnić przebieg procesu i możliwości sprzedawania języka47,
eksperymentowania nim; udowadniać, że jest on tworzywem elastycznym,
omijającym konwencje i reguły, podporządkowanym komercyjno-marketin-
gowej grze. Wszystkie typy deprecjacji dokonywanych w języku rekla-
mowym cedowane są na nową jakość języka — jakość dewaluacji słów, ob-
dzierania z kulturalnej sfery, zapisywania na kartach przekazu wszystkiego,
co można sprzedać, co jest na sprzedaż, na czym można zarobić (w pozor-
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43 K. O ż ó g: Metafory potoczne w języku polityki. „Język Polski” 2002, z. 1, s. 21.
44 G. L a k o f f, M. J o h n s o n: Metafory w naszym życiu. Tłum. T.P. K r z e s z o w s k i.

Warszawa 1988; por. także m.in. artykuł: A. L i b u r a: Ograniczenie w zastosowaniu kogni-
tywnej teorii metafory do analizy metafor poetyckich. W: Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare)
problemy. Red. E. J ę d r z e j k o. Katowice 1998, s. 219—230.

45 K. O ż ó g: Metafory potoczne w języku polityki..., s. 21; por. także rozprawy: M. F r a n -
k o w s k a: Frazeologia i metaforyka w tekstach politycznych lat 1989—1993. W: „Język a Kul-
tura”. T. 11: Język polityki a współczesna kultura polityczna. Red. J. A n u s i e w i c z, B. S i -
c i ń s k i. Wrocław 1994, s. 21—47; a także T. D o b r z y ń s k a: Metafory wartościujące w pu-
blicystyce i wypowiedziach polityków. W: Kreowanie świata w tekstach. Red. A.M. L e w i c k i,
R. T o k a r s k i. Lublin 1995, s. 155—168.

46 T. D o b r z y ń s k a: Metafory wartościujące w publicystyce..., s. 202.
47 Por. J. B r a l c z y k: Język na sprzedaż. Warszawa—Bydgoszcz 2000.



nie pozytywnym aksjologicznym świetle). Działania te zostają wpisane
w formy nieetycznej gry z odbiorcą — w jego naiwność, gry odwołującej się
do ludzkich kompleksów i potrzeb, chęci zmian, bycia szczęśliwym czy
kimś, kim się nie jest — innym człowiekiem, człowiekiem sukcesu, człowie-
kiem nowoczesnym, podziwianym i naśladowanym, atrakcyjnym fizycznie —
a zwłaszcza seksualnie.

Rejestrowany kryzys wartości społecznych ujawnia się w tekstach rekla-
mowych, będących wytworem naszej (pop)kultury (kultury zysku i pie-
niądza, kultury rzeczywistego sukcesu i pozornego, powierzchownego
gwiazdorstwa, bezkrytycznej stylizacji na obce kultury i niestałości trendów
oraz mód).

To ekspansywne uwikłanie języka we współczesność — wraz ze wszystkimi
jego symptomami (ekspansywnymi aktami językowymi i uzyskanymi dzięki
nim efektami) implikuje „potrzebę nowego spojrzenia na język”48.

* * *

Książkę adresujemy do tych wszystkich, którzy na co dzień rejestrują
zmiany zachodzące w języku i w kulturze języka, którym bliska jest troska
o poprawność językową, a także dbałość o językowe wartości. Mamy jedno-
cześnie nadzieję, że zawarte w monografii treści zainspirują Czytelników do
dyskusji, refleksji i rozważań na temat bezgranicznej mocy ponowoczesno-
ści, obalającej normy i bariery językowe, kulturowe i społeczne.

Pragniemy w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania Pani Profesor
Grażynie Sawickiej, recenzentce niniejszej publikacji, za cenne i wnikliwe
uwagi oraz komentarze, które przyczyniły się do zredagowania ostatecznej
wersji Języka uwikłanego w ponowoczesność.

Cieszyn, styczeń 2011 r. Izabela Łuc, Małgorzata Bortliczek
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48 J. B a r t m i ń s k i: Język w kontekście kultury. W: Współczesny język polski. Red.
J. B a r t m i ń s k i. Lublin 2001, s. 13.





R o z d z i a ł I

Dom  w  języku  —  język  w  domu

Wstęp

Jesteśmy związani z domem rodzinnym, przyznajemy się do honorowa-
nia, respektowania i podtrzymywania wielu rodzimych tradycji (w tym —
tradycji kulinarnej). Jednocześnie także wprowadzamy i akceptujemy zmia-
ny, kierując się względami estetycznymi, ekonomicznymi, funkcjonalnymi
czy ambicjonalnymi (np. eksperymenty kulinarne, estetyka mikrośrodowi-
ska, wpływająca na wybór i instalację ekonomicznych i funkcjonalnych
urządzeń, dążenie do naturalności). Łakniemy ciszy i ukojenia, a cóż uspo-
kaja bardziej niż doznania wizualne (zieleń murawy ubarwiona kwietnymi
kobiercami) i audialne (dźwięki natury). Uciekamy od wielkomiejskiego
zgiełku; od „ponowoczesnej dżungli”, w której człowiek nie zna człowieka
(por. sentencję łacińską „Człowiek człowiekowi wilkiem...”). Budujemy sie-
dliska, które są azylami, ale czy integrujemy się (jako przybysze z wiel-
komiejskiej dżungli) z tubylcami, na których ziemi posadowiliśmy nasze
domy, lub czy owi autochtoni akceptują nasze nienaturalne wielkomiejskie
przyzwyczajenia...

Motyw domu jest wyjątkowo silnie obciążony konotacjami. Według
Władysława Kopalińskiego1 dom symbolizuje bezpieczeństwo, trwałość,
schronienie, twierdzę, mieszkanie, własny kąt; gospodarstwo domowe, do-
mowników, gniazdo rodzinne; ród, dynastię; ojczyznę; Wszechświat; ciało
ludzkie; skarbnicę mądrości, gościnność (SS, s. 69). Dzięki wieloznaczności
dom stanowi atrakcyjny motyw do pozyskiwania słuchacza, ponieważ budzi
zaufanie, ułatwia identyfikację i pozytywnie nastraja.
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1 W. K o p a l i ń s k i: Słownik symboli. Warszawa 1990, s. 69—70.



Motyw domu przywoływany w reklamie niejednokrotnie służy jako per-
swazyjny „wabik”. I tak, przykładowo, lider zespołu Zakopower2 użyczył
swojego wizerunku i swojego utworu (Udomowieni) reklamie kredytu hipo-
tecznego oferowanego przez BANK MILLENIUM (por. Aneks, reklama nr 1).

Tekst utworu Udomowieni doskonale współgra z tematyką pierwszego
rozdziału naszej publikacji (Dom w języku — język w domu), dlatego przyta-
czamy go w całości:

Trzeba stworzyć dom,
Żeby mieć do czego wracać.
Upchać miłość tam w każdy kąt.
Więc marzenia miej, bo to nie jest ciężka praca.
I kochaj, I kochaj. Zbudujesz dom3.

Wybuduję dym z komina,
i rupieci pełen strych.
W kącie my, nad lampką wina
Koty trzy, koty trzy.
Gdzieś, za szafą, zadomowi się, nam świerszcz.
Jak ćmy wpadną przyjaciele,
Tylko wierz, mocno wierz, mocno wierz.

Trzeba stworzyć dom,
Żeby mieć do czego wracać.
Upchać miłość tam w każdy kąt.
Więc marzenia miej, bo to nie jest ciężka praca.
I kochaj, I kochaj. Zbudujesz dom.

Ziemię wokół zrównam z ziemią,
Głośno skrzypieć będą drzwi.
A wieczorem sen o domu,
Niech się śni, niech się śni.
Ty posadzisz, w każdym oknie złoty kwiat.
A nad nami dach i niebo.
To nasz świat, cały świat, cały świat.

Trzeba stworzyć [...] / ×2
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2 Reklama na góralską nutę. Jej bohater (Sebastian Karpiel-Bułecka) gra na szczycie jed-
nego z warszawskich biurowców, ale widzimy też ukwiecony taras i zadowolonych ludzi po-
zdrawiających nas ze szklanego ekranu.

3 Wyróżnienia — I.Ł., M.B.



Językowy obraz świata odtworzony na podstawie analizy pewnych ob-
szarów badawczych przekonuje, że słowa o sile perswazyjnej, a także per-
swazyjnie oddziałujący obraz (ruchomy lub statyczny) czy też na długo za-
padający w pamięć dźwięk (a zatem kombinacja wszelkich środków
perswazyjnych zestawionych symultanicznie i przeznaczonych do polisen-
sorycznego odbioru) pozwala wnioskować, że zrywamy z różnymi przyzwy-
czajeniami (dobrymi i złymi) i jednocześnie przyjmujemy nowe — nie zaw-
sze przyjazne i zdrowe, nie zawsze proludzkie.

Na pewno jesteśmy otwarci na zmiany kulinarne (mimo że reklamotwór-
cy żonglują słowami i frazami: doceniany przez miliony, tradycja, tradycyjny,
sprawdzony, znany, a także sloganami: Nie ma jak u mamy!; Lepsza niż od
mamy!; Najważniejsza jest rodzina), ponieważ poszukujemy nowych doznań
smakowych, nowych potraw i egzotycznych składników pozwalających je
przyrządzić. Pomagają nam w tym producenci, firmy trudniące się impor-
tem spożywczym i sieci sklepowe czy też wyspecjalizowane sklepiki (por.
sklepiki z różnymi gatunkami kaw lub herbat, czekolad lub innych raryta-
sów).

Na pewno jesteśmy także złaknieni zmian estetycznych i ekonomicz-
nych, funkcjonalnych i racjonalnych. Dlatego budujemy domy energoosz-
czędne (do czego przyczyniają się m.in. coraz doskonalsze systemy okien-
ne). Z tego samego powodu dbamy o mikroświat, zakładając i pielęgnując
przydomowe zielone oazy.

Oczy  Twojego  domu —
szklana  gładkość  i  tytanowy  blask
w  reklamach  nowoczesnych  okien

Prawdziwy dom zaczyna się od okien. SOKÓŁKA.
Okno wizytówką domu. REHAU.
Ściany mają oczy. OKF MIKOŁÓW.
Najjaśniejsze miejsce w domu. SIMED4.
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4 Są to slogany stosowane przez różnych producentów okien i specjalistów od PR,
mające uzmysłowić istotną rolę okien. I nie chodzi tylko o postęp technologiczny, przyczy-
niający się do produkowania okien dźwiękoszczelnych, energooszczędnych i nad wyraz este-
tycznych. Chodzi raczej o świadomość, iż okna wskazują m.in. na to, kim są domownicy,
jakie jest ich wyczucie estetyczne i potrzeby jego uzewnętrzniania, jaka jest ich domowa ak-
tywność.



Oczy domu — czyli okna, umożliwiające ogląd, rejestrację i wnikliwą ob-
serwację świata i rzeczywistości, okno na świat — czyli oczy (por. związek
wyrazowy okno na świat o znaczeniu ‘poglądy i refleksje na różne sprawy
filtrowane przez system akceptowanych wartości i głoszonych poglądów’);
w tym splocie skojarzeń mieszają się personifikacja i reifikacja5. Dom przy-
pomina, zwłaszcza w konturowych rysunkach dziecięcych, ludzką twarz.
Zbyt uproszczona asocjacja? Sprawdźmy: główny kwadrat odwzorowujący
bryłę budynku nasuwa skojarzenia z owalem twarzy, trójkątny dach to
zwieńczenie głowy, czyli fryzura, dwa mniejsze kwadraty okien symetrycz-
nie rozmieszczone wewnątrz dużego kwadratu, imitującego bryłę domu —
oczy, pomiędzy nimi prostokątne drzwi — nos. Metafora oczy Twojego domu6

zyskuje kolejne ukonkretnienie, gdy skojarzymy firanki z rzęsami, a rolety
z powiekami.

Dom w rysunkach dziecięcych (por. Aneks, rysunki siedmiolatka) ujaw-
nia niezmiennie kilka elementów7: kontur imitujący bryłę (najczęściej
kwadrat8); dach (koniecznie czerwony, a na dachu komin, najczęściej
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5 Oba wyrazy (ze względu na podobieństwo fonetyczne, a nie tylko metaforyczne zesta-
wienie) sąsiadują na jednej stronie w pierwszym tomie Słownika frazeologicznego języka pol-
skiego S. Skorupki; SF. T. 1, s. 587.

6 Metafora ta wystąpiła w reklamie okien marki HASAU. Oczy Twojego domu. Eyses of your
house. Skojarzenia okno — oko odnajdujemy również w reklamie okien marki THERMOPLAST. To
okno wpada w oko. Gra słów i znaczeń jest nad wyraz wymowna: 1) wpaść komuś w oko
w znaczeniu ‘spodobać się’; 2) eliminacja jednego fonemu [n] powoduje oczywistą zmianę
znaczeń: okno � oko. Argument personifikacyjny odnajdujemy również w zwrocie Ściany
mają oczy (OKF MIKOŁÓW).

7 Wnikliwą analizę m.in. rysunków domów (w triadzie dom—drzewo—osoba) zapropo-
nowali G.D. O s t e r i P. G o u l d w książce Rysunek w psychoterapii. Tłum. A. i M. K a c -
m a j o r. Gdańsk 2005. Wskaźnik dotyczący okien, ich zdaniem, obejmuje następujące
szczegóły: a) brak okien — wrogość lub wycofanie, b) tylko na parterze, na piętrze brak —
rozziew między rzeczywistością a fantazją, c) z firankami — rezerwa, kontrolowanie siebie, d)
bez zasłon — zachowanie otwarte, bezpośrednie; G.D. O s t e r, P. G o u l d: Rysunek w psy-
choterapii..., s. 45.

8 Alicja Baluch w jednym z tekstów poświęconych interpretacji świata fikcjonalnego
w literaturze paralelnie posłużyła się (w celu opisania sposobów komponowania tekstów lite-
rackich adresowanych do odbiorcy dziecięcego) teorią historycznego rozwoju form malar-
skich W. Strzemińskiego. Zgodnie z tą teorią najwcześniejszym typem świadomości
wzrokowej jest widzenie konturowe. Na tym poziomie człowiek uświadamia sobie, że każdy
przedmiot ma granice zewnętrzne. Ten typ widzenia odnajdujemy zasadniczo w paleolicie.
Od niego także rozpoczyna się rysunek dziecka. Potem następuje drugie stadium widzenia
konturowego. Wnętrze przedmiotu zostaje wypełnione rysunkiem linearnym. Jest to już ry-
sunek, który charakteryzuje nie tylko granice przedmiotu, lecz jego całość. Kolejnym następ-
stwem zmiany typu świadomości wzrokowej jest widzenie sylwetowe, w którym przedmiot
ze szczególną ostrością zostaje wyodrębniony z tła. Potem człowiek zaczyna widzieć więcej,
niż daje sylweta. Na sylwecie, która istnieje nadal, nawarstwia się rysunek konturowy. Taka
forma jest już zalążkiem trójwymiarowej świadomości wzrokowej. I w zasadzie (mimo iż
w teorii Strzemińskiego są jeszcze kolejne stadia — światłocień i widzenie ruchome) to na wi-



dymiący — znak, że ktoś w nim mieszka); drzwi (umieszczone pośrodku
frontalnej ściany); okna (najczęściej dwa, zaplanowane w części fasadowej,
po lewej i prawej stronie drzwi)9. Dzieci konstruują domy także z mate-
riałów przestrzennych (głównie z klocków), które pozwalają rozplanować
i zaaranżować przestrzeń domu, garażu lub innego obiektu mieszkalno-
-użytkowego; z reguły w dziecięcym planie i zamyśle konstrukcyjno-wyko-
nawczym te budowle także posiadają okna (otwory).

Producenci reklamujący przeróżne typy okien sięgają w tekstach rekla-
mowo-perswazyjnych do rezerwuaru środków stylistycznych i językowych,
odwołując się na płaszczyźnie semantycznej m.in. do pól znaczeniowych
omawiających tematy dotyczące wyglądu i cech produktu, jego funkcji
i komfortu użytkowania, a na płaszczyźnie strukturalnej — do repertuaru
derywatów i frazeologizmów (połączeń wyrazowych), oddających jakość
oferowanego produktu. Najczęściej jednak czynią to za pomocą epitetów,
a także bardziej lub mniej wyszukanych metafor. Wskazana w tytule perso-
nifikacja okien obecna jest w dyskursach reklamowych (por. np. pod-
porządkowaną metaforze oczu reklamę OKF MIKOŁÓW: Ściany mają oczy.
Przez nie patrzymy, oglądamy świat. Są dla nas na tyle ważne, że muszą być
zawsze w świetnym stanie. Oczy naszego domu — nasze okna na świat).

Okno zamknięte, okno otwarte, okno jasne i ciemne (w znaczeniu
oświetlone i nieoświetlone) niezaprzeczalnie są znakami obecności lub nie-
obecności gospodarza. Dzięki oknom światło słoneczne dniem przenika do
wnętrza domu, a światło domu nocą emanuje na zewnątrz10. Okna w mija-
nych przyulicznych lub przydrożnych ludzkich siedliskach intrygują este-
tycznymi dekoracjami (por.: firanki, zasłony, przewieszki, rolety, żaluzje,
lambrekiny11). Okno wzbudza wiele emocji, okno jest znakiem, okno jest
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dzeniu sylwety poprzestaje dziecko w wieku lat siedmiu, rysując swoje wyobrażenie domu.
A. B a l u c h: Odkrywanie świata przedstawionego w literaturze (o regułach czytania prozy narra-
cyjnej przez dziecko). W: E a d e m: Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lek-
tury. Warszawa 1987, s. 29—44.

9 Należy zaakceptować sugestie S. Szumana: „Ocena wartości rysunków dzieci jest skom-
plikowana i trudna, gdyż wymaga uwzględnienia co najmniej trzech czynników: 1) umiejęt-
ności graficznego i kolorystycznego ukształtowania budowy i wyglądu rzeczy na obrazku;
2) zainteresowania i emocji, wyrażających się w przedstawieniu graficznym i kolorystycznym
danego tematu na obrazku; 3) przejrzystości i zwięzłości kompozycji obrazu oraz umiejętno-
ści powiązania w niej w dobrze zestrojoną i zharmonizowaną całość wszystkich jej elemen-
tów”. S. S z u m a n: O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa 1990, s. 310.

10 Por. artykuły Anny Różyło traktujące o językowym obrazie pór dnia (dnia i nocy)
w polszczyźnie (np. w polskiej frazeologii): A. R ó ż y ł o: Obraz pór dnia (doby) w polszczyź-
nie ogólnej. „Język Polski” 2001, z. 4, s. 273—281; E a d e m: Obraz dnia i nocy w polszczyźnie.
„Język Polski” 2002, z. 2, s. 111—118.

11 Firmy produkujące okna poszerzają swoje oferty, np. o rolety zaciemniające (por. dwie
reklamy rolet firmowane przez VELUX: 1. Reklama polecająca produkt: Nowe wzornictwo. Zu-
pełne zaciemnienie. Nowa kolekcja rolet zaciemniających „Smukła linia” to nowoczesne i unikalne



zagadką (np. okno w tragedii Maurycego Maeterlincka Wnętrze stało się
ekranem projektującym wnętrze w znaczeniu dosłownym ‘pokój w domu
rodzinnym tragicznie zmarłej bohaterki’ oraz w znaczeniu przenośnym
‘ludzkie myśli i refleksje, reakcje i zachowania, zależności i układy’).

Metafora — Oczy Twojego domu — zamieszczona w tytule niniejszego szki-
cu, uplastycznia reklamę okien, sugerując zarazem, iż personifikacja (mo-
tywowana wyglądem fasady domu — por. wcześniejsze argumenty) jest
słuszna i głęboka. Tak jak oczy są narzędziem (wydaje się) niezastąpionego
zmysłu wzroku12, tak okna są oczami („wzrokiem”) domu. Przysłaniamy je
i ocieniamy (niczym powiekami) markizami, okiennicami, roletami zew-
nętrznymi i wzmocnionymi roletami antywłamaniowymi — to z zewnątrz,
a od wewnątrz — mamy do dyspozycji bogatą feerię barw, wachlarz faso-
nów, modeli, materiałów, motywów zdobiących okna, a także szyby, karni-
sze i parapety. Tak jak kobieta maluje swoje oczy, tak właściciele domów
i mieszkań dbają o estetykę i wystrój okien, a także o ich jakość, zastana-
wiając się już w chwili zakupu nad trafnym wyborem. Fakt ten znajduje wy-
raz we fragmencie reklamy systemu ALUPLAST, opartej na porównaniu funk-
cji okien i oczu (por. Podobnie jak oczy nadają charakter ludzkiej twarzy, tak
okna i drzwi tworzą charakter budynku, nadając mu ostateczny wygląd). Eks-
ponując w tej wypowiedzi atrybuty ludzkiej twarzy (por. oczy nadają cha-
rakter ludzkiej twarzy), nie tylko przypomina się, że oczy stanowią podsta-
wowy narząd zmysłu, dzięki któremu człowiek odkrywa świat i uczy się go,
ale także przemyca się informację na temat jakości promowanego produktu.
Akt przesunięcia funkcyjności oczu na okna (przesunięcie semantyczne
z organu wzroku na budynek) doprowadza do jednoznacznego przeniesie-
nia wartości i wagi wzroku (jako ludzkiego zmysłu) na wartość i jakość pre-
zentowanych okien. Warto dodać również, że aktu przesunięcia dokonano,
uwzględniając także elementy odnoszące się do aktów dbania o wygląd
oczu, o ich stan, kondycję (w znaczeniu — należy wybrać odpowiedni typ
okien: estetycznych, efektownych, najlepszej jakości, powstałych z najlep-
szych, niezawodnych materiałów, np. tytanowych).
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wzornictwo z dyskretnymi prowadnicami i kasetami oraz jeszcze lepsza jakość. Dzięki nim uzy-
skasz całkowitą ciemność nawet w bardzo słoneczny dzień. Roleta zwinięta w kasety prawie
zupełnie znika z okna; 2. Zachęcająca do zakupu z uwagi na akcję promocyjną: Popraw sobie
nastrój za 99 zł. Od 1 kwietnia do 15 maja rolety standardowe VELUX typu RHL do najpopular-
niejszych rozmiarów okien VELUX dostępne są w promocji, w wyjątkowej cenie. Cztery kolory rolet
do wyboru. Wybierz nastrój dla siebie).

12 O hierarchii zmysłów utrwalonej w języku traktuje artykuł: A. P a j d z i ń s k a: Wra-
żenia zmysłowe jako podstawa metafor językowych. „Etnolingwistyka” 1996, nr 8, s. 113—130.
Czytamy w nim: „Język nie pozostawia wątpliwości, że dla człowieka najistotniejszy jest
zmysł wzroku. Obfitość wyrażeń ujawniających ścisły związek między widzeniem a wiedzą
dowodzi, iż — chociaż odbieramy świat kilkoma zmysłami — to wzrok stanowi główne źródło
poznania” (s. 115).



Współczesny inwestor, indywidualny klient stara się budować dom
oszczędny. Jego nowy lub odnowiony dom powinien spełniać liczne warun-
ki i uzyskiwać wskaźniki zgodne z wieloma normami jakościowymi. Jedno-
cześnie jednak współczesny Kowalski czy też Nowak dba o estetyczny
wygląd swojego siedliska. W tym celu jest czujny i przywiązuje wagę do
każdego detalu zapewniającego oszczędność.

Oczy Twojego domu — kluczowa metafora dla poddanego personifikacji
domu. Te oczy jednak muszą być konkretne, namacalne i musi je cechować
jakiś wyróżniający element. Powinny odznaczać się walorami poszukiwany-
mi i pożądanymi przez współczesnych klientów. Należą do nich takie argu-
menty, jak: energooszczędność, jakość (w zestawieniu z ceną), marka pro-
ducenta (por. renoma firmy, konkurencyjność na rynku producenckim),
tradycja i nowoczesność (jako dwa równorzędnie eksponowane walory pro-
duktu). Wskazane argumenty zostaną kolejno udokumentowane cytatami
z tekstów reklam (głównie firm znanych i znaczących na rynku producenc-
kim okien, sporadycznie — firm lokalnych, mniej znanych).

Perspektywa  klienta

Wymagania klientów często są wysuwane w reklamach na pierwszy
plan. Producenci przewidują, iż dla klientów ważne będą cena, jakość i este-
tyka. I wokół tych kluczowych zagadnień koncentrują argumenty.

Rzadko argumentacja twórców reklam opiera się na ulotnych i trudno
mierzalnych oraz trudno weryfikowalnych argumentach. Dzieje się tak np.
w reklamie firmy JEZIERSKI. Markowe okna (por. Podejdź do okna z fantazją.
Zaufaj swojej intuicji. Ty wiesz najlepiej, jak ma wyglądać przestrzeń, która Cię
otacza. Twoja wyobraźnia nie zna granic, a twoja fantazja nie lubi kompromi-
sów. Pozwól nam spełnić Twoje marzenia. Przekonasz się, że łączy cię ta sama
fantazja). Twórcy tej reklamy przenieśli siłę perswazji na odbiorcę, stosując
komunikat typu „ty” (osadzony w kontekście pojęć abstrakcyjnych, ewoku-
jących szereg skojarzeń emocjonalno-estetycznych), jak np. w bezpośredniej
ekspozycji zaimka osobowego ty: Ty wiesz; przestrzeń, która Cię otacza; Twoja
wyobraźnia; Twoja fantazja; Twoje marzenia; a także osobowe formy czasow-
nika — 2. os. l. poj.: podejdź, zaufaj, wiesz, przekonasz się. Klimat indywi-
dualnej decyzji współtworzą także nacechowane pozytywnie leksemy: in-
tuicja, marzenia, wyobraźnia (wyraz ten został uwikłany we frazeologizm —
Twoja wyobraźnia nie zna granic), fantazja (wyrazu tego użyto w zwrocie —
Twoja fantazja nie lubi kompromisów), które mają utwierdzić odbiorcę, że
konkretyzujący się w umyśle wybór jest właściwy, choć jeszcze nie został
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sfinalizowany w praktyce. W innej reklamie okien firmy JEZIERSKI wyekspo-
nowano energooszczędność (por. Energooszczędność w gorącej cenie) i bezpie-
czeństwo (...i bezpieczeństwo teraz 7 grzybków antywłamaniowych do każdego
okna dwuskrzydłowego), także stosując komunikat „ty” — puść wodze fantazji.
W ekspozycji skoncentrowano się na opisie wskazującym na wolny wybór
podczas zakupu okien: Przestrzeń, nowe perspektywy i wolny wybór. Dla tych,
którzy nie lubią ograniczeń, stworzyliśmy okna absolutnie wyjątkowe. Okna PCV
najwyższej jakości, dostępne w kilkudziesięciu kolorach, niezliczonych kształtach,
rozmiarach i wariantach dekoracyjnych. Puść wodze fantazji!

Niektóre firmy posługują się leksyką erotyczną jako argumentem per-
swazyjnym w celu podkreślenia wyjątkowości oferty; przykładowo w przy-
miotniku pożądany wkomponowanym w paralelnie zestawione przypuszcze-
nia, iż reklamowany produkt wzbudza największe emocje — w oczach
klientów reklamowany produkt urasta do obiektu pożądania, a firma, która
go lansuje — zwycięża w rankingach (por. obecność takiego konceptu w re-
klamie marki OKNOPLAST: Platinium. Najbardziej pożądane okno (co trzeci
klient OKNOPLAST w Europie wybiera okno Platinium). Najbardziej pożądana
marka. OKNOPLAST KRAKÓW. Zobaczysz różnicę).

Odnosząc się do innego typu zachowań komunikacyjnojęzykowych
twórców reklam promujących okna, warto przywołać i zinterpretować rekla-
my, w których rozkład argumentów pozwala wyróżnić czynnik dominujący.
W prezentowanej i analizowanej grupie reklam występują komunikaty,
w których położono nacisk na ekonomiczność i energooszczędność, światło
dostarczane przez okna i panoramę dzięki nim uzyskiwaną, a także — este-
tykę wykonania.

Argument ekonomiczny. Argument ekonomiczny (ważny w trakcie za-
kupu i podczas eksploatacji okien) i zawierający się w jego zakresie (per-
spektywicznie traktowany) argument permanentnej energooszczędności13

to kluczowe czynniki decydujące o wyborze okien.
Oszczędność jako nadrzędną cechę okien podyktowaną trudną sytuacją

gospodarczą (por. kryzys globalny, który rozpoczął się w 2009 w USA) eks-
ponuje marka BUDMAR (np. Oszczędzaj w kryzysie. Nie przepłacaj za okna.
Teraz sprawdzona jakość w jeszcze niższej cenie. Okna na długie lata). Reklama
ta opiera się na czasownikach w trybie rozkazującym (oszczędzaj, nie prze-
płacaj) oraz na argumencie cenowym (jakość w jeszcze niższej cenie).
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13 W argumencie energooszczędności skrywa się argument ceny. W tym wypadku cho-
dzi zarówno o nominalną cenę okien, jak i o oszczędności, jakie zyskuje użytkownik
podczas kolejnych lat ich eksploatacji; okna „zarabiają”, czyli amortyzują się (mimo poniesio-
nego jednorazowo wydatku, często wysokiego) w trakcie eksploatacji.



Energooszczędność jako perswazyjna cecha została wyrażona explicite
(np. FAKRO — energooszczędnie i ekologicznie; POZBUD. Exterminator kosztów.
Okno o 2-krotnie mniejszych stratach energii; JEZIERSKI. Energooszczędność
w przystępnej cenie [...]), albo — implicite (np. JEZIERSKI: Dobre okna, ciepły
dom; Żyj zdrowo, płać mniejsze rachunki za ogrzewanie, a oszczędności wydasz,
na co chcesz [...]). Druga z reklam firmy JEZIERSKI dodatkowo pozwala prze-
wrotnie postrzegać okna jako skarbonkę (por. metafora pojemnika).

Reklama firmy POZBUD (Exterminator kosztów. Okno o 2-krotnie mniej-
szych stratach energii) wyraziście przekonuje o eliminowaniu kosztów eks-
ploatacyjnych budynku, wyposażonego w okna z firmy POZBUD. Leksem
exterminator (z niby-angielskim grafemem x) wywołuje skojarzenia z lekse-
mami eksterminacja (por. Eksterminacja jakiejś grupy ludności to jej stop-
niowe wyniszczanie lub masowa zagłada z powodów rasowych, narodowo-
ściowych, politycznych itp. Słowo książkowe. Nastąpiła eksterminacja
ludności getta; ISJP. T. 1, s. 374) i terminator (Terminator to uczeń, który ter-
minuje u majstra. Majster znany był z tego, że traktował swych terminatorów jak
niewolników; ISJP. T. 2, s. 821), co daje w efekcie intensywną dawkę ekspre-
sji (por. sugestię, iż firma dopiero terminuje ‘uczy się’ w eksterminacji kosz-
tów ‘uczy się obniżania kosztów’).

Marka VEKA także zwraca uwagę na kumulację oszczędności podczas
eksploatacji okien (por. Nowa perspektywa okna. Oszczędność dzięki techno-
logii. Okna VEKA to dziesięciolecia korzyści [...]).

Przekonanie potencjalnego klienta, iż jako oszczędny nabywca znajdzie
ofertę dla siebie (odwrócenie perspektywy — to nie my, producenci, kładzie-
my nacisk na oszczędność, to Ty, kliencie, jesteś oszczędny i szukasz ofert
lub produktów adekwatnych do swoich preferencji) znajduje odzwierciedle-
nie w reklamie REHAU (por. Okna dla energooszczędnych. Inwestuj w profil
przyszłości. Okna z profili REHAU — stworzone do energooszczędnych domów.
Energooszczędne domy — stworzone dla energooszczędnych ludzi. [...] REHAU to
marka premium, oferująca perfekcyjne rozwiązania w technice okiennej [...]).
Koncept tej reklamy zasadza się na roszadzie składniowej, polegającej na
żonglowaniu przymiotnikiem złożonym energooszczędny (Okna [...] — stwo-
rzone do energooszczędnych domów. Energooszczędne domy — stworzone dla
energooszczędnych ludzi), uwikłanym w spiralę zależności: człowiek — dom —
okno — człowiek — dom — okno...

Inne sposoby informowania o termicznych parametrach okien odnaj-
dujemy w kilku reklamach (por. M&S. Okna tytanowe ciepło termo. Okna
energooszczędne. Zawsze bezpieczny klimat ciepły. Więcej niż okna; FAKRO.
Automatyczna kontrola klimatu. Żyj zdrowo, płać mniejsze rachunki za
ogrzewanie, a oszczędności wydasz, na co chcesz). W ostatniej reklamie po-
średnio klient utwierdza się w przekonaniu, że dobry wybór okien pro-
wadzi w konsekwencji do niespodziewanych oszczędności w sezonie grzew-
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czym (płać mniejsze rachunki za ogrzewanie) i uzyskiwania nadwyżek
finansowych, którymi można dowolnie dysponować (por. formułę:
...a oszczędności wydasz, na co chcesz).

Nie tylko inteligentnie zaprojektowane okna przyczyniają się do profi-
tów. Mądre rozwiązania dostępne na polskim rynku to kolektory słoneczne14.
O energooszczędności wynikającej z kumulacji ciepła (lub unikania jego
strat) informuje jedna z reklam (typu „dwa w jednym”): SCHÜCO — okna
i systemy solarne, dzięki którym możesz oszczędzać i pozyskiwać energię.
W czasach gwarantowanych zmian klimatu, wzrostu kosztów energii oraz
zmniejszania się zasobów naturalnych poszukujemy rozwiązań technologicznych
bliskich naturze. Budynki muszą spełniać odpowiednie normy, być energoosz-
czędne oraz przyjazne środowisku. [...] SCHÜCO. Okna i systemy solarne. Właści-
wy adres.

Często argument energooszczędności zamknięty w złożeniu energoosz-
czędność — zdaje się nie wystarczać producentom. Sugerują oni, że wytwarza-
ne przez nich okna w zestawieniu z ofertami innych firm (argument konku-
rencyjności) są ponadkonkurencyjnie energooszczędne (Okna Galux firmy
URZĘDOWSKI), a także LIDERTEC (por. Zafunduj sobie okna lepsze od innych).

Konkurencyjność wyrażona implicite stała się kanwą reklamy firmy
OKNO-RES: Kolejka po nasze okna jest długa..., a jednak wielu na nas czeka!
OKNO-RES.

Klientów kuszą także promocyjne ceny okien, jak w wypadku reklamy
THERMOPLAST (por. WWW.THERMOPLAST.PL: Wielka obniżka cen okien. Optymal-
ne rozwiązania dla każdego: Royal, Baron, Prestige Plus. Gwarancja najwyższej
oszczędności dzięki wysokiej jakości produktów). Z reklamą koreluje warstwa
ikoniczna: ludzkie oko spoziera przez naszkicowane okno, niesione przez
konturowo zarysowanych pracowników.

Promocję w wypadku marki TRAS zaanonsowano następująco: UWAGA!!!
Ostry spadek cen (napis pomieszczono na tle drogi prowadzącej w dół,
wkomponowując go w znak informujący o 20% różnicy poziomów). Pięć
wymiarów okien z cenami dotychczasowymi i cenami po obniżce. TRAS. Nowo-
czesne okna (por. Aneks, reklama nr 2).

W innej reklamie tej firmy w pośredni sposób wskazano na atrakcyjność
cenową (por. Aneks, reklama nr 3): Zdrowie — po wyjątkowo niskiej cenie (ste-
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14 Reklama firmy SOLAR-TECH. Energia ze słońca głosi: W dobie stale rosnących cen nośników
energii (węgiel, drewno, gaz, energia elektryczna) oraz ich ograniczonej ilości niezbędne staje się
sięgnięcie do odnawialnych źródeł. Największym źródłem nieograniczonej, darmowej, czystej i eko-
logicznej energii jest SŁOŃCE. Mamy przyjemność przedstawić Państwu system OGRZEWANIA
SŁONECZNEGO Z KOLEKTORAMI PRÓŻNIOWYMI SOLAR-TECH. Jest on dostosowany optymalnie
do polskich warunków klimatycznych. Jest to system charakteryzujący się niezwykłą trwałością na
tle podobnych wyrobów, który może pracować bezobsługowo przez wiele lat; www.solar-tech.pl
(dostęp 16.06.2010).



toskop i recepta z wpisem: Jan Okiennik, ul. Szklana 30/2, Skawina (zazna-
czono 20% płatności). Specyfik: Zdrowe okna firmy TRAS). Obok recepty i ste-
toskopu umieszczono znany tekst zawierający skromną dawkę informacji
o właściwościach okien (innych niż cenowe, por. Okna z najlepszych gatun-
ków selekcjonowanego drewna. Impregnowane i malowane w pełni bezpiecznymi
i ekologicznymi środkami. TRAS. Nowoczesne okna).

Argument światła. Marka FAKRO zachwala takie parametry, jak: bez-
pieczeństwo, światło, przestrzeń i widok (por. Większe okna — większe
możliwości. Więcej bezpieczeństwa. Więcej światła. Więcej przestrzeni. Więcej
widoku). Schemat dyskursu, oparty na anaforycznie rozpoczynanych kolej-
nych równoważnikach, jest wyrazisty i przewidywalny. Stopień wyższy przy-
słówka dużo wskazuje na niewyrażone wprost konotacje (np. więcej niż
w wypadku innych produktów). Podobne parametry firma ta zachwala
w innej formie (por. FAKRO — pełnia życia. Doceniamy promienie słońca. Po-
szerzamy horyzonty. Dbamy o życiową przestrzeń. Tworzymy wyjątkowy kli-
mat. Cieszymy się Waszą radością). Tylko w sloganie marka ta eksponuje
(w sposób metaforyczno-aluzyjny) argument światła: Więcej słońca w Two-
im domu (por. prawdopodobną etymologię modyfikacji: Tyle słońca w całym
mieście / Nie widziałeś tego jeszcze / Popatrz, o popatrz! — piosenka Anny Jan-
tar, muzyka — Jarosław Kukulski, słowa — Janusz Kondratowicz).

Argument światła (jako jedyny) wystąpił w reklamach: okien dachowych
marki BEMAR: Życie pełne światła; okien marki VELUX: Życie w pełnym świetle
[...]; okien firmy THERMOPLAST: Więcej światła, więcej radości; okien marki
SOKÓŁKA (STOLBUD SOKÓŁKA S.A.): Jaśniej; okien firmy SIMED. Najjaśniejsze
miejsce w domu (okno nie tylko jako otwór absorbujący z zewnątrz światło
dzienne, ale także jako miejsce, w którym lub przy którym jest najjaśniej).

Dominujący argument nastrojowego światła wystąpił także w reklamie
okien marki KNIPPING (Poranek... Tylko dla nas. Okna... Tylko KNIPPING. To, co
czyni poranek wyjątkowym, to nastrój i światło15. Klasyczne i nowoczesne roz-
wiązania okien [...] stworzą Państwu atmosferę dla najmilszych w życiu chwil).
Konstrukcja reklamy urzeka symetrycznością; por. paralelnie zestawione ini-
cjalne niedopowiedzenia (Poranek... — Okna...; Tylko dla nas — Tylko KNIP-

PING); centralne zdanie (To, co czyni poranek wyjątkowym, to nastrój i światło)
stanowiące asumpt do finalnego, ramowego podsumowania. Reklamę zdo-
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15 Poranek to ‘wczesna, początkowa pora dnia’. Porę tę, jak zauważa A. Różyło, określają
aż trzy nazwy (rano, ranek, poranek), wszystkie o wspólnym rdzeniu. „Budowa formy poranek
wyraźnie wskazuje na jej pochodność słowotwórczą względem pozostałych. Jednak rozrosto-
wi formalnemu nie towarzyszy wyraźna zmiana w strukturze semantycznej. Mamy więc do
czynienia z pewną nadwyżką formalną, która nie wnosi nowych cech znaczeniowych”.
A. R ó ż y ł o: Obraz pór dnia (doby) w polszczyźnie ogólnej. „Język Polski” 2001, z. 4, s. 276.



minowały słowa wywołujące pozytywne emocje: poranek, nastrój, światło, at-
mosfera oraz wyrażenie najmilsze w życiu chwile.

Marka ta posłużyła się także wymownym argumentem wizualnym zapo-
wiadanym sloganem (por. Błogi spokój w moim domu, prezentującym cztery
ludzkie stopy, dorosłego i dziecka, wyciągnięte na ramie łóżka okrytej ręcz-
nikiem: Nowe okna SK 4000. KNIPPING; Aneks, reklama nr 4).

Argument perspektywy. FAKRO zwraca uwagę na to, iż okno może mieć
charakter widokowy (widok nie zależy od parametrów okna), co podnosi
w sloganie: Wygoda z widokiem. Argument przyjemnego i relaksującego wi-
doku (perspektywy) eksponuje także marka VEKA. Mistrzowskie okno na
świat. Między zawodami Adam Małysz lubi odpoczywać. Nie ma nic bardziej re-
laksującego niż przyjemny widok przez okna wykonane z profili VEKA. Wyzy-
skana w reklamie gra frazeologiczna oparta została na kontaminacji wyra-
żeń: okno na świat i mistrzowskie osiągnięcia narciarskie Adama Małysza, co
w rezultacie zaowocowało neofrazeologizmem: mistrzowskie okno na świat16.

Marka VELUX także operuje metaforami: [...] Z widokiem na komfortowe
życie (por. interpretacyjnie możliwe asocjacje: okno z widokiem i dobrej ja-
kości okno gwarantujące perspektywę komfortu życiowego); VELUX od razu
widać w podwójnym znaczeniu: 1) po oknach można rozpoznać ich produ-
centa; 2) jedna z podstawowych funkcji okna — służy do patrzenia, stąd fra-
za od razu widać. Formułę z widokiem na... odnajdujemy także w reklamie
okien ESTE: Z widokiem na spokój (por. asocjacje: okna tak hermetyczne, że
zapewniają maksymalną dźwiękoszczelność, oraz okna tak wytrzymałe, że
zapewniają spokój od trosk związanych z ich eksploatacją). W uogólnionym
stwierdzeniu marka OKNOPLAST generalizuje, iż: Cała Polska patrzy przez
okna z Krakowa. OKNOPLAST17.
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16 Operowanie wizerunkiem i osiągnięciami mistrza świata w skokach narciarskich, Ada-
ma Małysza, to koncept, na którym zasadza się reklama okien marki VEKA. Okna tej marki re-
klamuje sam mistrz. Na jego T-shircie widnieje logo firmy, także palce jego prawej ręki
(wskazujący i środkowy) ułożone zostały w kształcie litery V, jest to jednocześnie pierwsza
litera nazwy firmowej. Dopisek pod zdjęciem mistrza reklamującego okna VEKA głosi: Adam
Małysz mistrz świata w skokach narciarskich. I podpis odręczny Małysz Adam; a także domy-
kający przekaz werbalno-ikoniczny slogan: VEKA: Jakość zwycięża. Inna reklama firmowana
przez Adama Małysza zawiera dodatkowo tekst (niezależnie od kluczowego hasła: Jakość
zwycięża): Podobnie jak Adam Małysz także i VEKA jako lider branży okiennej prezentuje wybit-
ne osiągnięcia. Wysokiej jakości okna z systemów VEKA gwarantują: optymalne parametry izolacyj-
ne, niższe koszty energii, mniej hałasu, największą funkcjonalność oraz najwyższy poziom
bezpieczeństwa. Okna VEKA nie wymagają nigdy malowania. Systemy idealne dla budownictwa sta-
rego i nowego [...].

17 Wydaje się, iż jest to argument oparty na fałszywych przesłankach (śmiemy wątpić
w prawdziwość i wiarygodność podawanych informacji), por.: Cała Polska patrzy przez
Okna z Krakowa! Według badania Bud Investor Track 2008 OKNOPLAST KRAKÓW jest najczęściej



Argument estetyczny. Czynnik estetyczny jest podnoszony przez wielu
producentów, m.in. eksponuje go firma OKNOPLAST KRAKÓW (por. Okna to wy-
bór na wiele lat. Dlatego tak ważna jest ich bezawaryjność i długowieczność, ale
również piękno. Niecodzienna stylistyka wyrobów OKNOPLAST KRAKÓW sprawia,
że doskonale komponują się one w każdym rodzaju budownictwa, stając się nie-
odzownym elementem aranżacji. Niepowtarzalna estetyka czyni je prawdziwą
ozdobą domu, podkreślającą indywidualny charakter każdego wnętrza. Najwyż-
sza jakość produktów, bogata oferta profili PVC oraz szeroka paleta dostępnych
dodatków okiennych i fachowe doradztwo — wszystko to sprawia, że każdego
dnia, podczas codziennego użytkowania Okien z Krakowa zobaczysz różnicę...).

Marka JEZIERSKI kładzie nacisk na harmonię, którą rozumie jako idealne
naśladowanie natury (przy czym zaznacza, iż stosuje technologię PCV i PVC
oraz okleiny drewnopodobne), por. JEZIERSKI. Harmonia. Od natury uczymy
się harmonii. Perfekcyjne rozwiązania przyrody w każdym z milionów komó-
rek dają efekt piękna i równowagi. Naśladując naturę, stworzyliśmy okna PCV
o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego, w idealnych okleinach
drewnopodobnych. Poczuj harmonię natury w Twoim domu. Warstwa leksy-
kalno-semantyczna tejże reklamy wywołuje pozytywne skojarzenia (por. lek-
semy i frazemy: natura, naśladując naturę, poczuj harmonię natury oraz nazwa
typu okna — Harmonia, a także wyrażenie — perfekcyjne rozwiązania przy-
rody).

Naturalność jako walor estetyczny lansuje również firma WIKTORCZYK (50
lat doświadczenia), zapewniając klientów: Okna i drzwi z natury drewniane.
Wieloznaczne wyrażenie z natury można odebrać dosłownie ‘naturalny ma-
teriał, czyli drewno, posłużył do wykonania profili okiennych i drzwi’ oraz
jako synonim partykuły naturalnie ‘Słowa naturalnie używamy, aby powie-
dzieć, że coś jest całkowicie oczywiste i nie powinno budzić wątpliwości.
Była to, naturalnie, ich sprawa, ale nie mogłem pozostać obojętny’ (ISJP. T. 1,
s. 960).

W innej reklamie z tej grupy argument estetyczny jest realizowany dzię-
ki metaforom, por. OKNOPLAST. Są dzieła, które budzą podziw (w sferze iko-
nicznej posłużono się obrazem Mony Lizy); Okna ROPLASTO. Pasują do Two-
jego wnętrza (odwołano się do dosłownego w tym kontekście odczytu
‘wnętrze domu’, chociaż jednocześnie Twoje wnętrze metaforycznie oznacza
‘myśli i uczucia ludzkie, wybranej jednostki’18).
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stosowaną marką okien z PCV w Polsce. W czasie Piłkarskich Mistrzostw Świata w RPA (czer-
wiec 2010) firma ta emitowała reklamę o treści: Szersze spojrzenie na mundial zapewnia
OKNOPLAST. Producent okien z Krakowa, sugerując metaforycznie, iż te okna (i żadne inne) są
najlepszym „ekranem” mundialowym.

18 Por. Czyjeś wnętrze to myśli, uczucia i przeżycia tej osoby. Jak opisać skomplikowane wnę-
trze współczesnego człowieka?... czułem bezgraniczną szczęśliwość rozpierającą moje wnętrze. ISJP.
T. 2, s. 1030.



W obrębie argumentu estetycznego na uwagę zasługuje żonglowanie ko-
lorystyką okien (jako najszybciej identyfikowanym wizualnym argumentem
estetycznym), np.: biel ram okiennych (por. Okna bielsze niż śnieg19. GADiP;
leksem biały w przytoczonym porównaniu wystąpił w stopniu wyższym20,
informując o wyjątkowej białości21 reklamowanego produktu); różnorodna
kolorystyka okiennych profili (por. GELEAN. A może kolorowe okna?; a także
propozycję firmy OKNOPLUS: 11 kolorów w standardzie. Wybierz jakość, wy-
bierz kolor, wybierz... OKNOPLUS).

Kolorystykę naturalnego lokalnego surowca promuje firma PLASTICO

mająca siedzibę w Kołobrzegu: Kołobrzeska Fabryka Okien PLASTICO prezentuje
AMBERLINE22 piękno bursztynowych okien. Inspirowane pięknem bursztynu, two-
rzone przez pasjonatów, produkowane dzięki nowoczesnej technologii. Wyjątkowe
okna z wyjątkowej fabryki. Jednej z reklam tej marki towarzyszy zdjęcie
pięknej kobiety, ubranej w zwoje bursztynowych korali, trzymającej okienną
ramę i patrzącej przenikliwie w oczy odbiorcy23 (por. Aneks, reklama nr 5
oraz wprowadzony w jej obręb komunikat: Piękno bursztynowych okien).

Współcześni inwestorzy dla swych nowoczesnych domów poszukują
różnych opcji także w zakresie kształtów profili okiennych. A zatem istotne
są możliwości oferowania takich rozwiązań, które zaspokoją najbardziej wy-
magających klientów (por. ofertę firmy M&S: Okna tytanowe termo. Gorący
news zaokrąglona linia okien. M&S więcej niż okna). Dodatkowo uwagę od-
biorcy tej reklamy przyciąga inicjalny epitet okna tytanowe termo, wska-
zujący na jakość materiału służącego do wykonania ram okiennych (por.
wyrażenie użyte w tytule niniejszego szkicu: szklana gładkość i tytanowy
blask).
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19 Por. artykuł dotyczący skonwencjonalizowanych i utrwalonych w świadomości spo-
łecznej porównań, wskazujący m.in. obiekty, które stały się wzorcami konkretnych, językowo
wyróżnionych odcieni kolorystycznych. M. B o r e j s z o: Porównania w funkcji określeń kolo-
rystycznych. „Język Polski” 2007, z. 4—5, s. 302—308.

20 O sposobach wyrażania intensywności barwy (zwłaszcza ze względu na wykładniki
innowacyjne) we współczesnym nazewnictwie użytkowym (handlowym) traktuje artykuł
M. N o w a k i M. S m o l e ń - W a w r z u s i s z y n: Określanie intensyfikacji i innych cech ko-
lorów w nazewnictwie handlowym. „Język Polski” 2003, z. 4—5, s. 267—272.

21 „Otóż, jak wynika z obserwacji, zestaw kolorów występujących w porównaniach jest
raczej ubogi. Są to kolory najbardziej typowe, np. biały, czarny, czerwony, różowy, żółty, nie-
bieski, zielony, rudy oraz szary. Jedną z funkcji porównań jest sygnalizowanie odcienia bar-
wy podstawowej (np. biały jak śnieg // biały jak kość słoniowa [...]), określenie stopnia
nasycenia koloru, intensywności barwy [...]”. M. B o r e j s z o: Porównania w funkcji określeń
kolorystycznych..., s. 307.

22 Amber to angielska nazwa koloru bursztynowego, używana niekiedy również w Polsce.
23 Por. także „Seksowną prezentację okien marki AMBERLINE firmy PLASTICO” wykonaną na

targach „Budma 2009”. Prezentacji dokonały modelki, „okryte” wyłącznie bursztynowymi
koliami, kryjąc swe nagie, seksowne ciała za eleganckimi ramami okiennymi firmy PLASTICO.



Okna to także okucia — ich widoczność razi perfekcyjną panią domu
(perfekcyjnych gospodarzy). O tę stronę wizualizacji okien zadbała marka
DRUTEX (por. Niewidoczne okucia — nowa estetyka okna. Najlepsze okna!!!).
Argument estetyczny można odnaleźć także w zwrocie wpaść komuś w oko
w znaczeniu ‘spodobać się’. Na kanwie tego frazeologizmu skonstruowany
został koncept reklamowy marki THERMOPLAST (por. To okno wpada w oko.
THERMOPLAST). Argument rozpoznawalności producenta (na postawie róż-
nych przesłanek) zastosowany został także w reklamie marki WŁOSZCZOWA

(por. Wystarczy spojrzeć... Okna i drzwi z Włoszczowy. STOLBUD WŁO-

SZCZOWA).

Perspektywa  producenta

W zestawie reklam konstruowanych z perspektywy „ja” producenckiego
znalazły się reklamy eksponujące wytrzymałość, jakość i doskonałość tech-
nologiczną okien oraz reklamy kumulujące argumenty technologiczne
i opierające się na renomie mierzonej latami funkcjonowania na rynku pro-
ducenckim.

Argument atmosferyczno-klimatyczny. Jako wprowadzenie w ten frag-
ment analizy niech posłuży bardzo wymowny dyskurs reklamowy firmy
ADPOL (por. Trudno sprostać czterem porom roku... Vivaldiemu i nam się udało.
Drewniane okna jednoramowe). Kulturowa płaszczyzna odniesienia (por.
Vivaldiemu i nam się udało [sprostać czterem porom roku] w dwóch różnych
znaczeniach: 1. pragmatycznym ‘stworzyliśmy okna na cztery pory roku’
oraz 2. artystycznym � Antonio Vivaldi w 1725 roku skomponował koncer-
ty Cztery pory roku, inspirując kolejnych kompozytorów do tworzenia dzieł
o tej tematyce), nobilituje markę24. Metafora czterech pór roku obecna jest
także w reklamie okien produkowanych przez firmę FAKRO, będącej niby-ry-
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24 Jako komentarz do powszechnego zjawiska imitowania tekstów kultury i nawiązywa-
nia do nich niech posłużą następujące sekwencje: „Cytaty z tekstów kultury stanowią ważne
źródło związków frazeologicznych. Słowa literackich czy filmowych bohaterów, wielokrotnie
powtarzane w nowych kontekstach, zyskują w końcu własne znaczenie i status odrębnych
jednostek leksykalnych. Obserwacja takich zjawisk może być interesująca nie tylko z języko-
znawczego punktu widzenia. Nie jest bez znaczenia to, czyimi oczami oglądamy świat. Za
określonymi słowami stoi konkretna filozofia życia. W dobie powszechnej imitacji może war-
to zadać sobie pytanie, jakie wzorce za pomocą języka powielamy”. B. M i l e w s k a: O ciem-
nej i jasnej stronie mocy w dyskursie współczesnej prasy. „Język Polski” 2008, z. 1, s. 39—45.



mowanką, por. Jesień..., zima..., wiosna..., lato... cztery pory roku... z FAKRO,
opartą na niedokładnym rymie: lato — FAKRO (w reklamie tej czynnik atmos-
feryczno-klimatyczny został utrwalony pośrednio — cykliczność pór roku
wraz z aurą właściwą kolejnym kwartałom).

Pośrednio kwestia pór roku została przywołana w ikonicznej reklamie
marki TRAS. Reklama ta obejmuje zdjęcia czterech różnych ekskluzywnych
wnętrz25 (nawiązanie do czterech pór roku). Każde z nich opatrzone jest
podpisem: 1. Ekskluzywne okno dębowe; 2. Wygodne okno PCW; 3. Stylowe
okno mahoniowe; 4. Eleganckie okno sosnowe. Nad całością króluje napis po-
dzielony na część inicjalną: Cztery style życia..., i finalną: ... nasze okna pod-
kreślają Twój styl (por. Aneks, dwie odsłony tej reklamy: Trzy style życia — re-
klama nr 6, Cztery style życia — reklama nr 7).

Marka THERMOPLAST, reklamując najnowszej klasy systemy technologicz-
ne, posłużyła się opisem warunków atmosferycznych (jako czynnika, który
bezwzględnie należy brać pod uwagę podczas doskonalenia procesu pro-
dukcyjnego: Okno jest najsłabszym elementem budowlanym w każdym domu.
Ma ono chronić przed zimnem oraz niepogodą z zewnątrz, a od wewnątrz
ma być łatwe w obsłudze. Jedynie THERMOPLAST opracował trzy różne systemy
okienne — od rozwiązania prostego [...] do rozwiązania High Tech).

Marka FAKRO uwzględnia w kampanii reklamowej kilka parametrów
(m.in. rolę światła). W jednej z ekspozycji odnosi się także do walorów kli-
matycznych (por. FAKRO. Automatyczna kontrola klimatu. Żyj zdrowo [...]).
Ciepło, cisza i bezpieczeństwo — te trzy właściwości odnajdujemy w kolej-
nej z reklam FAKRO (por. ...Ciepło...cicho...bezpiecznie). Na ciepły klimat
zwrócono również uwagę w reklamie okien firmy M&S (por. Okna tytanowe
ciepło termo. Okna energooszczędne. Zawsze bezpieczny klimat ciepły. M&S
Więcej niż okna).

Reklama okien wykonanych z profili REHAU eksponuje sielskość i bezpie-
czeństwo, opierając się na następujących argumentach skonstruowanych
dzięki różnym zabiegom stylistycznym (por. Okno wizytówką domu. Przytul-
nie o każdej porze roku. Poczuj ciepło domowego ogniska dzięki energoosz-
czędnym oknom z profili REHAU. Profile REHAU doskonale sprawdzają się w wy-
padku klientów ceniących ciszę: Lubisz ciszę? Naturalnie, hałas męczy. Chroń się
przed hałasem. Doskonałe okna z profili REHAU zapewnią Ci spokój [...]).

Walory klimatyczne w opisowy sposób zostały przywołane w reklamie
marki VELUX, podkreślającej, iż okna są na każdą pogodę (słotę i wichurę,
śnieżycę i mrozy, upał i spiekotę): 1) Niech leje, zacina i bębni... szare niebo,
zacinający deszcz i groźne chmury. Ulewa może fascynować. Oczywiście, kiedy
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25 We wcześniejszej reklamie z tej serii umieszczono tylko trzy zdjęcia, prezentujące: eks-
kluzywne okno dębowe, stylowe okno mahoniowe, eleganckie okno sosnowe. Nadrzędny napis
głosił: Trzy style życia... (u góry) ...nasze okna podkreślają Twój styl (u dołu).



oglądasz ją zza szyby. Od ponad 60 lat okna do poddaszy VELUX projektowane
są tak, aby wytrzymywały najtrudniejsze warunki pogodowe. VELUX — okna na
każdą pogodę; 2) Niech sypie, zawiewa i mrozi... burzę śnieżną najprzyjemniej
podziwiać, pozostając w zaciszu domu. Od ponad 60 lat VELUX projektuje okna
zbliżające ludzi do piękna natury. Jednak nigdy kosztem ich trwałości. VELUX —
okna na każdą pogodę. W kolejnej odsłonie reklamowej firmy VELUX dla
kontrastu znalazły odzwierciedlenie upalne warunki atmosferyczne (por.
Upałowi nie przepuści. Okna VELUX na każdą pogodę). Na uwagę zasługuje
czasownik zaprzeczony nie przepuści — wskazujący na szczelność (herme-
tyczność) profili okiennych i ochronę przed promieniami ultrafioletowymi
(szyby z filtrem pochłaniającym promieniowanie słoneczne), który jedno-
cześnie jest komponentem zwrotu nie przepuszcza, nie przepuści nikomu
w znaczeniu ‘nie oszczędza, nie oszczędzi nikogo; nie zostawia, nie zostawi
w spokoju’ (SFJP. T. 1, s. 766).

Inna reklama z kampanii VELUX prezentuje zdjęcie okna dachowego, wy-
konane od zewnętrznej strony, całe pokryte kroplami rzęsistego deszczu
(por. tekst: Energia zostaje w domu, a zła pogoda na zewnątrz. Superenergoosz-
czędne szyby zapobiegają stratom ciepła, co obniża wydatki na energię. To nie je-
dyna korzyść. Okna do poddaszy VELUX wyposażone są od zewnątrz w szyby
hartowane, odporne na najgorszą nawet pogodę, a od wewnątrz w bezpieczne
szkło klejone. Wpuszczają świeże powietrze i naturalne światło, ale także ciepło
promieniowania słonecznego. Niewątpliwie bezpieczeństwo i naturalne ciepło do-
dadzą pozytywnej energii Twojemu domowi. Poznaj 5 kroków do domu pozytyw-
nej energii na stronie www.velux.pl/pozytywnaenergia. Życie pełne światła. Po-
zytywna energia. VELUX).

Wpływ czynników atmosferycznych marka SOKÓŁKA skomentowała ha-
słem: SOKÓŁKA. Naturalnie w każdym klimacie (por. wieloznaczność leksemu
naturalnie: 1) przysłówek naturalnie motywowany przez przymiotnik natu-
ralny ‘wykonany z naturalnych składników’; 2) partykuła naturalnie w zna-
czeniu ‘oczywiście, jedynie ten wyrób spełnia wszelkie wymogi i sprawdza
się w każdym klimacie’, por. wyjaśnienie podane wcześniej za ISJP).

Uosobienie objawiające się pośrednio w przypisywaniu oknom inteligen-
cji, czytelne jest w reklamie okien JEZIERSKI (por. Markowe okna. Okna, które
dbają o klimat).

Argument atmosferyczno-klimatyczny jednoczy reklamy operujące lekse-
mami, metaforami i personifikacjami wskazującymi explicite i implicite na
warunki pogodowe.

Argument technologiczny. Do klientów przemawia, jak mniemają rekla-
motwórcy, argument technologiczny, sugerujący solidność oferowanego pro-
duktu, wypracowywaną i udoskonalaną w laboratoriach przez długie lata
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istnienia firmy. Implicytny sposób zachwalania technologicznych parame-
trów okien odnajdujemy w kilku reklamach, por.: GEBAUER. Okna przyszło-
ści — operowanie leksemem przyszłość uwikłanym w epitet okna przyszłości
pośrednio sugeruje, iż wykonane zostały dzięki najnowszej technologii
i spełniają wszelkie normy jakościowe; a zatem zaproponowane przez firmę
GEBAUER rozwiązania technologiczne mają wymiar futurystyczny — warto do-
dać w kontekście prezentowanej reklamy, że nikt przed reklamującym się
producentem nie składał klientowi takiej oferty, wyprzedzającej technolo-
gicznie epokę; URZĘDOWSKI. Skok w XXI wiek (modyfikacja frazeologizmu
skok w przyszłość � skok w XXI wiek posłużyła do skonstruowania metafory
informującej, iż producent oferuje okna na miarę nowego stulecia czy na-
wet — tysiąclecia). Firma DRUTEX sięga po inne środki — Okna na medal!26

(wyrażenie przyimkowe na medal należy interpretować zgodnie z definicją
na medal w znaczeniu ‘Jeśli ktoś zrobił coś na medal, to zrobił to bardzo
dobrze i zasługuje na pochwałę. Drużyna spisała się na medal’; ISJP. T. 1,
s. 838); okna firmy DRUTEX w wieloznacznym kontekście rzeczywiście za-
sługują na wyróżnienie wśród innych produktów konkurujących na rynku,
pretendujących do nagrody, np. medalu.

Personifikacja okien — zasygnalizowana już w tytule szkicu i jego
początkowych akordach (por. metaforę oczy Twojego domu) — pozornie wy-
daje się, iż dotyczy tylko oczywistego zabiegu, polegającego na substytucji
(por. oczy jako część ludzkiej twarzy oraz zwierciadło duszy ludzkiej i okna
jako wyrazisty element fasady domu). W jednej z reklam zastosowano nie-
konwencjonalny zabieg personifikacyjny (nieprzystający do obiegowego wy-
obrażenia i automatycznej substytucji), polegający na tchnięciu życia
w okna za sprawą metafory „kardiologicznej”, dodatkowo wzmocnionej hi-
perbolą wytrzymałości (por. Nasze okno ma nowe serce na nowe tysiąclecia.
Mikrowentylacja. Dźwiękoszczelność. Wygoda. Wytrzymałość. Bezpieczeństwo.
KNIPPING). Argument technologiczny został poddany personifikacji. Owa
metaforycznie wyrażona nowość została potwierdzona pięcioma cechami,
uzasadniającymi posłużenie się metaforą: mikrowentylacja, dźwiękoszczel-
ność, wygoda, wytrzymałość, bezpieczeństwo.

Firma ELIT FÖNSTER podaje w reklamie współczynnik izolacyjny i aku-
styczny oraz informacje o innych parametrach technologicznych (por. Okna,
które mogą więcej. ELIT to genialna konstrukcja okna). W dalszym ciągu
ekspozycji zamieszczono dane techniczne: 1) Szyby zespolone o współczyn-
niku izolacyjnym: k = 1,1W/m2K; 2) Współczynnik izolacyjności akustycznej:
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26 Por. inną reklamę tej firmy, która szczegółowo uzasadnia etymologię takiego sloganu:
DRUTEX. Okna na medal! Najlepsze okna. Z przyjemnością informujemy, że produkty firmy DRUTEX

S.A. są najbardziej cenione wśród polskich nabywców! Potwierdza to przyznany nam, jako jedynej
polskiej firmie, Laur Klienta 2009 w kategorii Okna i profile z PCV. Produkty firmy DRUTEX S.A.
to ponadprzeciętna jakość wykonania, estetyka i trwałość konstrukcji, które zawsze zwyciężają.



RW�32dB; 3) Wykończenie powierzchni: impregnacja próżniowa, dwie war-
stwy farby podkładowej, dwie warstwy farby akrylowej. Z reklamą koreluje
zdjęcie (odwołujące się do aktu zespolenia) przedstawiające parę kochan-
ków w łóżku usytuowanym wśród różnych typów okien: drewniano-alu-
miniowych, drewnianych, uchylno-rozwieralnych i obrotowych firmy ELIT

FÖNSTER.
Współczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na realizację najbar-

dziej wyszukanych zamówień. Niektóre marki specjalizują się w rozwiąza-
niach technologicznych na miarę XXI wieku. W obrębie zatem argumentu
technologicznego wyróżnić można argumentację technologiczną dotyczącą
produkcji i eksploatacji okien dachowych27.

Argument okna dachowego. Okna dachowe to okna najbardziej nara-
żone na działanie zróżnicowanych warunków pogodowych (np.: promieni
słonecznych, opadów atmosferycznych, zalegającego śniegu). W produkcji
tego typu okien wyspecjalizowały się niektóre firmy, ekspansywnie rekla-
mujące swoje produkty: FAKRO, ROTO oraz VELUX (w takiej także kolejności
zgromadzony materiał ilustracyjny zostanie opisany i zinterpretowany).

a) okna dachowe FAKRO. Firmą specjalizującą się w produkcji okien da-
chowych jest FAKRO. Okna dachowe. Marka ta reklamuje swój produkt jako
wyjątkowy z sześciu powodów, co potwierdzają podane przez producenta
rzeczowe argumenty. Z punktu widzenia stylistycznego argumenty przyj-
mują strukturę anaforycznie rozpoczynanych zdań, których schematy są pa-
ralelnie powtarzane. Przysłówek wyjątkowo (w znaczeniu ‘coś niepowtarzal-
nego, jedynego w swoim rodzaju’28) inicjuje kolejne akapity ekspozycji.
Wszystko zostało odnotowane na tle zdjęć prezentujących okna dachowe
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27 Dylematy klienta i potencjalnego użytkownika okien zdaje się rozumieć producent
okien — firma OKNOPLAST KRAKÓW, pisząc m.in.: „Okna są ważnym elementem naszej codzien-
ności. Przez nie do domu wkracza piękno otaczającego nas świata, inspirujące światło i po-
zytywna energia. Jednak nie wszystkie okna są takie same. [...] Okna to wybór na wiele lat.
Dlatego tak ważna jest ich bezawaryjność i długowieczność, ale również piękno. Niecodzien-
na stylistyka wyrobów OKNOPLAST KRAKÓW sprawia, że doskonale komponują się one w każ-
dym rodzaju budownictwa, stając się nieodzownym elementem aranżacji. Niepowtarzalna
estetyka czyni je prawdziwą ozdobą domu, podkreślającą indywidualny charakter każdego
wnętrza. Najwyższa jakość produktów, bogata oferta profili PVC oraz szeroka paleta dostęp-
nych dodatków okiennych i fachowe doradztwo — wszystko to sprawia, że każdego dnia,
podczas codziennego użytkowania Okien z Krakowa zobaczysz różnicę [...]”; www.okno-
plast.com.pl (dostęp 16.06.2010).

28 Por. definicję: 1. Mówimy, że jakieś osoby, rzeczy, sytuacje są wyjątkowe, aby podkre-
ślić, że mają jakąś rzadką i zwykle cenną cechę. „Był to artysta pod każdym względem
wyjątkowy... Spektakl cieszył się wyjątkowym powodzeniem... ...wyjątkowe kwalifikacje...
...wyjątkowa perfidia”. ISJP. T. 2, s. 1097.



FAKRO: 1) samotna kobieta w półmroku siedzi na dywanie, zapala świece,
nad jej głową znajduje się sześć okien dachowych; 2) siedzący wygodnie sa-
motny mężczyzna spogląda przez okna dachowe, ma do wyboru sześć
okien; 3) samotna matka zajmuje się małym chłopcem, dwa z sześciu okien
zostały uchylone:

Reklama I
Wyjątkowo trwałe — drewno sosnowe najwyższej jakości, impregnowa-
ne próżniowo i dwukrotnie lakierowane gwarantuje wytrzymałość okien
dachowych przez wiele lat.
Wyjątkowo bezpieczne — hartowana szyba o podwyższonej odporności
zapewni poczucie bezpieczeństwa i spokoju.
Wyjątkowo ciepłe — niskoemisyjne szyby ograniczą straty cieplne zimą
i nagrzewanie się pomieszczenia latem, wpływając na odpowiednią tem-
peraturę na poddaszu.
Wyjątkowo funkcjonalne — nowoczesne rozwiązania służące otwiera-
niu okna i wymianie powietrza w pomieszczeniu zapewnią wygodę
i komfort użytkowania.
Wyjątkowo łatwe w montażu dzięki uniwersalnemu systemowi monto-
wania i szerokiej ofercie kołnierzy uszczelniających.
Wyjątkowo różnorodne — szeroki asortyment typów okien oraz wypo-
sażenia dodatkowego w pełni zaspokoi potrzeby użytkowników.

Reklamę zamyka nostalgiczne przypuszczenie (którego adresatem jest
każdy potencjalny klient poszukujący okien dachowych), zapisane białymi
literami na tle błękitnego nieba (por. Wyobraź sobie... ten kawałek nieba nale-
ży wyłącznie do Ciebie)29.

Nostalgiczny charakter ma także perswazyjnie oddziałująca na wyobraź-
nię klienta inna reklama FAKRO, której tekst został umieszczony pomiędzy
zdjęciami poddaszy z oknami dachowymi (por. Cisza, niezwykły klimat, gra
światła i niepowtarzalna architektura wnętrz to niewątpliwie zalety, dla których
tak chętnie urządzamy sobie przystań na poddaszu. Z myślą, aby użytkowanie
Twojego pokoju z widokiem na niebo było jeszcze bardziej komfortowe, a przy
tym funkcjonalne i wygodne, tworzymy różnorodne rozwiązania w dziedzinie
okien dachowych). Na uwagę zasługują użyte w komunikacie: metafora przy-
stań na poddaszu oraz wyrażenie pokój z widokiem na niebo, które uplastycz-
niają wypowiedź, nadając jej charakter poetycki.

44

29 Według Władysława Kopalińskiego niebo symbolizuje m.in. nieskończoność, światło
(SS, s. 251); natomiast błękit (bo raczej o wizualne doświadczenia dostarczane przez okna
dachowe chodzi) jest symbolem nieba, niebiańskości, siedziby bogów, (nieziemskiego) spo-
koju, uduchowienia; „[...] nieskończoności, ogromu; [...] powietrza; [...] kontemplacji; szczę-
ścia, miłości, czułości [...]” (SS, s. 27).



Inny sposób konceptualizacji zastosowano w kolejnej reklamie FAKRO.
Okna dachowe. Argumentację w ekspozycji otwiera informacja o ponowo-
czesnym zróżnicowaniu architektonicznym (adekwatnie do wymagań i fan-
tazji klientów), a zamyka zapewnienie o mobilizacji producenta do realizacji
nawet najbardziej wyszukanych zamówień klientów (por.: Nieograniczone
możliwości. Ogromne zróżnicowanie architektury obserwowane w ostatnim cza-
sie jest inspiracją do tworzenia okien dachowych FAKRO. Doświadczenie, dosko-
nała jakość surowców, nowoczesna technologia i kreatywność to potencjał, który
mobilizuje do urzeczywistniania najbardziej niecodziennych wizji naszych
klientów na całym świecie). Na uwagę zasługują zawarte w obrębie komuni-
katu reklamowego słowa uwzględniające perspektywę klienta: inspiracja,
możliwości, urzeczywistnianie, wizje, zestawione ze słowami i wyrażeniami
wypełniającymi perspektywę producenta: doświadczenie, jakość surowców, no-
woczesna technologia.

Na argumencie bezpieczeństwa zasadza się koncept kolejnej reklamy tej
marki (por. Wybierz najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Murowane bezpie-
czeństwo. Okna dachowe z systemem topSafe w standardzie). Warte wyekspo-
nowania są wyrażenia: murowane bezpieczeństwo motywowane przez po-
toczne wyrażenia typu: murowany interes, murowana pogoda, murowana dwója
w znaczeniu ‘pewny(-a), niezawodny(-a)’ (SFJP. T. 1, s. 462); a także system
topSafe30 — hybryda językowa w znaczeniu ‘system gwarantujący najwyższe
bezpieczeństwo’.

Hasło Naturalne piękno stanowi kanwę ostatniej wytypowanej do omó-
wienia reklamy okien dachowych marki FAKRO. Przez okna dachowe nostal-
gicznie spogląda piękna kobieta ubrana w biały szlafrok (białe są także ścia-
ny poddasza, jedynie widoczne przez okna: skrawek nieba i odrobina lądu,
ożywiają czystą biel minimalistycznego wnętrza). Pod głównym zdjęciem
umieszczono tekst otaczający zdjęcie przedstawiające konary dojrzałych

45

30 Por. opinię konsultanta marki FAKRO odnotowaną na www.forumbudowlane.pl (dostęp
12.03.2010): Witam, Wystarczy porównać pierwsze wersje okien dachowych z ich obecnymi
odpowiednikami. Oczekiwania Klientów są coraz większe, także bezpieczeństwo staje się jed-
nym z kryteriów wyboru okien dachowych. Okna z systemem topSafe spełniają te wymaga-
nia. System ten obejmuje: *Opatentowane rozwiązania mocowania zawiasów. Odpowiednio
umiejscowione i dobrane wkręty, ukośnie wkręcane w głąb profilu drewnianego skrzydła, za-
pobiegają wyrwaniu zawiasów i wepchnięciu skrzydła do środka; *Odpowiednio zaprojekto-
wany kształt i system mocowania elementu ryglującego na ościeżnicy. Zabezpiecza on
między innymi przed otwarciem okna przy dynamicznych uderzeniach (kopnięciach)
w skrzydło okienne, jak również w przypadku podważenia skrzydła przy użyciu prostych
narzędzi; *Listwa metalowa utrudniająca włamanie przy pomocy narzędzi. Zabezpiecza ona
przed łatwym zaczepieniem o skrzydło okienne narzędzi (kliny, śrubokręty, kleszcze). Dzięki
temu okna w systemie topSafe oprócz najwyższych klas bezpieczeństwa (według normy EN
13049) posiadają podwyższoną odporność na włamanie. Z poważaniem Konsultant FAKRO;
(dostęp 15.06.2010).



i dorodnych drzew. Wskazane naturalne elementy ikoniczne (niebo, ziemia,
las) dały asumpt do wyeksponowania słowa natura oraz wyrażenia natural-
ne piękno (por.: Natura ofiaruje nam bezcenne dary. Czerpiemy z jej bogactw,
odpowiedzialnie wybierając drewno, które poddajemy unikatowemu procesowi
technologicznemu. Z drewna wydobywamy najwyższą jakość i naturalne piękno.
Chcemy się tym podzielić. Dlatego produkujemy doskonałej jakości okna dacho-
we, dzięki którym poddasze zmienia się w piękne i komfortowe wnętrze). Z natu-
ralnością, jak wynika z tej reklamy, współgra świadomość ekologiczna pro-
ducenta (por. Czerpiemy z jej bogactw [natury], odpowiedzialnie wybierając
drewno) i stosowana przez niego przyjazna technologia (por. [drewno] pod-
dajemy unikatowemu procesowi technologicznemu).

b) okna dachowe ROTO. Na szczególną uwagę zasługuje, pozwalająca
produkować okna wysokoosiowe, innowacja technologiczna, którą w bar-
dzo ciekawy sposób promuje marka ROTO. By uzmysłowić klientom, jak
ważna w systemie okien dachowych jest gwarancja zachowania wyprostowa-
nej sylwetki podczas otwierania okna na poddaszu, firma posługuje się
zdjęciami dwóch mężczyzn o wyraźnie zróżnicowanym wzroście (wysoki
i niski):

Reklama II
Dwaj mężczyźni mają do dyspozycji po jednym oknie dachowym.
Osadzenie okien zostało dostosowane do ich wzrostu. Chociaż wy-
daje się, że okna wyglądają tak samo, to jest to złudzenie. Iluzja ta
wynika z tego, iż niższy mężczyzna stoi pod otwartym oknem
(z niżej umieszczoną osią obrotu), a wyższy stoi z boku okna, które
ma wyżej umieszczoną oś obrotu, co w rezultacie sprawia wrażenie,
że cały jest w stanie wychylić się, aby wyglądnąć przez swoje okno.
Slogan tak skonstruowanej reklamy, współegzystującej z obrazem,
brzmi: Okna dachowe ROTO. Lepiej wyglądasz. W ekspozycji reklamy
czytamy natomiast: Wysokoosiowe okno dachowe ROTO jako jedyne po-
siada oś obrotu umieszczoną powyżej ¾ swojej wysokości. Zastosowany
mechanizm otwierania sprawia, że okno jest niezwykle wygodne
w obsłudze. Skrzydło wyniesione ponad połać dachu dzięki siłownikom
teleskopowym otwiera się lekko i nie wchodzi podczas obrotu do po-
mieszczenia. Możesz bez obaw o guza na głowie wyglądać przez nie
w pozycji całkowicie wyprostowanej. Wybierz wysoki poziom kom-
fortu, najwyższy stopień bezpieczeństwa i szczyt elegancji.

W reklamie tej wyraziście zaznacza się wieloznaczność czasownika wy-
glądać: 1) można wyglądać przez okno (por. lepiej wyglądasz w znaczeniu
‘masz możliwość swobodnego wyglądania przez okno’), 2) można samemu
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lepiej się prezentować (zwłaszcza jeśli się jest niskiej postury; por. kontra-
stowo zobrazowaną aparycję obu użytkowników okien ROTO); 3) a także do-
brze wyglądać w znaczeniu ‘wyglądać zdrowo, atrakcyjnie, powabnie’. Opis
techniczny, wspomagany szkicami dwóch wnętrz i dwóch typów okien:
standardowego okna obrotowego do poddaszy oraz wysokoosiowego okna
dachowego ROTO. Lepiej wyglądasz, wskazuje na zalety systemu wysokoosio-
wego.

Komfort użytkowania wysokoosiowych okien dachowych ROTO został
wyeksponowany w reklamie III.

Reklama III
Okna wysokoosiowe — widok bez ograniczeń. Sprawdź i przekonaj się,
jak wygodne w obsłudze może być okno dachowe. Nie trzeba się
schylać, nie trzeba uważać na głowę, wystarczy stać i cieszyć się pięk-
nym widokiem. Takie możliwości dają nowoczesne okna wysokoosiowe
ROTO. Otwierają się szeroko, nie sprawiają żadnych trudności podczas
mycia, a kosztują tyle co klasyczne okna obrotowe.

Reklamę kończy (niczym refren) przypomnienie zasady ROTO: Więcej
swobody. Więcej komfortu. Reklama IV z tej serii nie tyle dotyczy systemu wy-
sokoosiowego, ile promowania niższych, wakacyjnych cen okien dacho-
wych, ale zastosowano w niej ten sam zabieg ikoniczny jak w reklamie II.

Reklama IV
Obok tekstu promującego niższe (krótsze) ceny: Na wakacje promuje-
my krótsze ceny! Do końca sierpnia okna ROTO w promocji: 1) wysoko-
osiowe z drewna 15% taniej, 2) wysokościowe z PCV 10% taniej, 3) ro-
leta za 1,— zł* netto (przy czym postawiona przy cenie rolety
gwiazdka oznacza: *do każdego okna w promocji roleta w kolorze
kremowym); umieszczono zdjęcie okna dachowego, a poniżej z le-
wej strony zdjęcie dwóch mężczyzn — wysoki w marynarce, ale ze
spodniami do kolan, obok niego pan zdecydowanie niższy — w ko-
szuli i krawacie oraz w krótkich spodniach (długość spodni ma wi-
zualizować „skrócenie” cen).

W cytowanej reklamie (oprócz tekstu i zdjęcia) umieszczono wyjaśnie-
nie piktograficzne dotyczące typów okien (por. Wysokoosiowe okno dachowe
ROTO i nie stukasz się w głowę!; co potwierdza rysunek przedstawiający dwa
stojące cienie ludzkich postaci, mające głowy poniżej okna). Standardowe
okno obrotowe do poddaszy (według rysunku) jest montowane niżej. Re-
klamie okien dachowych ROTO, a zwłaszcza oknom wysokoosiowym tej
marki, towarzyszą slogany (Więcej swobody. Więcej komfortu; Okna wysoko-
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osiowe — widok bez ograniczeń), pośrednio reklamujące kwestię wolnej prze-
strzeni, możliwej do zagospodarowania przez klienta, w połączeniu z kom-
fortem użytkowania.

W innej reklamie systemu wysokoosiowego zostały wykorzystane dodat-
kowe argumenty atmosferyczno-klimatyczne. Jeden z typów okien ROTO to
okno dachowe ALPINE (por. skojarzenie z morfemem rdzennym i leksemami
alpinizm, Alpy, motywujące wydobycie przenośnego znaczenia w nazwie
własnej Alpine ‘okno wysokogórskie, czyli okno osadzone w połaci dachowej,
okno dachowe’). Okna to najważniejszy element poddasza, najbardziej wy-
stawiony na ekspozycję słońca (najbliżej słońca), por. Zapewniają one dosko-
nałe naświetlenie i ciepło. Pozwalają cieszyć oczy wspaniałym krajobrazem. Jest
jeden warunek — muszą być mądrze zaprojektowane [...]; ROTO. Okna dachowe.
Zasada ROTO: Więcej swobody. Więcej komfortu. Okna wysokoosiowe — widok
bez ograniczeń. Tym razem w zakończeniu wyeksponowano argument per-
spektywy i argument swobody (wyglądania i korzystania).

c) okna dachowe VELUX. Reklama okien dachowych VELUX skorelowa-
na została ze zdjęciem przedstawiającym wnętrze kuchenne zaaranżowane
na poddaszu pod dwoma oknami dachowymi. Napis na tle szafek kuchen-
nych informuje: Od ponad 60 lat wciąż zaskakujemy czymś nowym. Okna do
łazienki i kuchni. Poniżej, po lewej stronie w kształcie krzyża zestawiono
pięć piktogramów z oknem jako głównym bohaterem. Każdy z obrazków
oznacza jedną z ofert firmy VELUX: okna, dekoracje, doradztwo, elektrosyste-
my, innowacje. Obok (po prawej stronie) umieszczono tekst-komentarz do
przekazu piktograficznego (por. Firma VELUX od ponad 60 lat wyznacza nowe
standardy w urządzaniu poddaszy. VELUX to nie tylko najwyższej jakości okna,
ale także bogata gama wyposażenia dodatkowego. Aby sprostać różnorodnym po-
trzebom Klientów, wciąż zaskakujemy nowościami. Jedną z nich jest drewniane
okno pokryte warstwą poliuretanu, zaprojektowane specjalnie do pomiesz-
czeń o podwyższonej wilgotności. Innowacje to VELUX. VELUX. Życie w pełnym
świetle).

Na uwagę zasługuje także inna reklama tej marki, rozpoczynająca się
serią zachęt: Zadzwoń! 022 33 77 000 Wejdź! WWW.VELUX.PL Wybierz!, a także
Trwałość i wygoda na każdą pogodę, już od 714 zł (cena brutto okna GZL
C021054). Reklamotwórcy w tym wariancie oddali głos dekarzowi: Z całego
domu dach jest najbardziej narażony na działanie czynników atmosferycznych.
Dlatego moim Klientom montuję okna do poddaszy VELUX. W ten sposób gwa-
rantuję im jakość, trwałość i wygodę. Wypowiedź tę opatrzono fachowym ko-
mentarzem o treści eksponującej takie parametry, jak: metody produkcji, ja-
kość materiałów i wykończenia (por.: Okna do poddaszy VELUX są rezultatem
60 lat badań i ciągłych udoskonaleń. Dzięki zaawansowanym metodom produk-
cji, wysokiej jakości materiałów i starannemu wykończeniu wymagają jedynie
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minimum zabiegów konserwacyjnych. Przez całe lata wyglądają jak nowe i do-
skonale sprawdzają się w działaniu — nawet w najtrudniejszych warunkach.
[...]). Na uwagę zasługuje finalna część ekspozycji: Wybierając VELUX, wybie-
racie trwałość i wygodę. Wybieracie również nową jakość życia, wypełniając
światłem Wasz dom. Życie pełne światła. VELUX. Trzykrotne powtórzenie wy-
razów z rodziny wybierać (wybierając — 1 raz, wybieracie — 2 razy) podkre-
śla, że decyzja należy do klientów. A takie walory, jak: trwałość, wygoda,
nowa jakość życia oraz życie pełne światła nastrajają optymistycznie potencjal-
nego klienta.

W kolejnej reklamie okna dachowego firma VELUX posłużyła się zdję-
ciem szarugi jesiennej, jaką z zadumą obserwuje chłopiec, którego twarz
jest najjaśniejszym elementem obrazu. Z obrazem współgra tekst, zaczy-
nający się anakolutem Niech leje, zacina i bębni...; treść reklamy wielokrotnie
nawiązuje do warunków atmosferycznych: Szare niebo, zacinający deszcz
i groźne chmury. Ulewa może fascynować. Oczywiście, kiedy oglądasz ją zza
szyby. Od ponad 60 lat okna do poddaszy VELUX projektowane są tak, aby wy-
trzymały najtrudniejsze warunki pogodowe. VELUX — okna na każdą pogodę.
W wypadku tej reklamy przeważa argument atmosferyczny, co wielokrotnie
podkreślają różne zabiegi stylistyczne (opis ulewy, wytrzymałość produktu
eksponowana wprost — aby wytrzymały najtrudniejsze warunki pogodowe,
albo pośrednio — okna na każdą pogodę).

Analiza różnych wariantów reklam okien dachowych VELUX kończy pre-
zentację dyskursów poświęconych specyfice okien umieszczonych w połaci
dachowej.

Argument jakości. Producent okien PVC OKNOPLAST KRAKÓW kieruje
swoje słowa do osób ceniących jakość: [...] Do tych wszystkich, którzy poszu-
kują nieograniczonych rozwiązań w aranżacji przestrzeni, skierowana jest oferta
Okien z Krakowa. Cechuje je wyjątkowa innowacyjność rozwiązań, estetyka,
a także najwyższa jakość. Wszystkie okna powstają z dbałością o piękno i każdy
detal, dopracowane pod względem technologii, tworzone z myślą o indywidual-
nych potrzebach Klienta. Standardem w OKNOPLAST KRAKÓW jest jakość. Okna
z Krakowa zawdzięczają ją produkcji w jednym z najnowocześniejszych parków
maszynowych w Europie. Na bazie komponentów dostarczanych przez świato-
wych liderów w tej dziedzinie powstają tu okna, o których niezawodnym funkcjo-
nowaniu przekonało się już ponad 800 tysięcy Klientów firmy. Argument jako-
ści eksponowany jest na końcu (po takich walorach, jak innowacyjność
rozwiązań i estetyka). Argumentacja eksponująca: dbałość o piękno, dbałość
o każdy detal i dbałość o dopracowanie technologiczne, wyraźnie nastawio-
na jest na schlebianie gustom klientów, decydujących się na wybór okien
z Krakowa.
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Na promocyjnym haśle (por. Jakość w ramach okien) został zbudowany
cykl reklam marki OKFENS (raczej oszczędny w warstwie werbalnej, a wy-
mowny w warstwie ikonicznej): 1. Na tle błękitnego nieba i kilku białych
chmurek umieszczono okno w kształcie globusa; w prawym górnym rogu
napisano: Okno światowe (por. Aneks, reklama nr 8a); 2. Rysunek okrągłego
okna przedzielonego na wzór logo mercedesa (por. Aneks, reklama nr 8b).

Argument jakości profili okiennych odnajdujemy także w reklamie firmy
THYSSEN POLYMER. Wyprofilowana jakość tajemnicą długowieczności (zdjęcie
przedstawia białe okno łukowe wkomponowane w zacienioną fasadę).
W ekspozycji tej reklamy umieszczono ofertę: Systemy okienne i drzwiowe
o podwyższonej sztywności. Najnowsza technologia — niepowtarzalna jakość —
nowoczesna linia. Nowatorskie rozwiązania konstrukcji okien, drzwi, ogrodów
zimowych, fasad i rolet31 (por. Aneks, reklama nr 9).

Z argumentem technologicznym ściśle związany jest aspekt jakości i wy-
trzymałości (długowieczności) produktu, por. BUDWAR. [...] Okna na długie
lata; VELUX. Okna stworzone, by trwać. VELUX od 60 lat projektuje i udoskonala
drewniane okna do poddaszy, tak by mogły towarzyszyć Ci przez całe życie.
Oparte na kontrastowym zestawieniu zdania finalne reklamy VELUX (por.
spójnik ale w funkcji nawiązania międzyzdaniowego) dobitnie podkreślają
argument wytrzymałości (por. Może za kilkadziesiąt lat, kiedy wyjrzysz przez
okno, świat będzie zupełnie inny. Ale możesz mieć pewność, że będziesz na
niego patrzył przez to samo okno VELUX; w znaczeniu — zmieni się rzeczywi-
stość, a okno pozostanie niezmienne).

Wybieganie w przyszłość, oferowanie nowych technologicznych roz-
wiązań i zarazem specjalizacja produkcji czytelne są w reklamie OKNOPLAST

(por. Okna naszą przyszłością). Komunikat ten informuje również o wyjąt-
kowej trwałości produktu gwarantującej wieloletnie użytkowanie. Cel ten
realizuje wkomponowana w tekst reklamowy wieloznaczna fraza okna na-
szą przyszłością, która ewokuje następujące prawdopodobne interpretacje:
1) okna z przyszłością (dobra technologia); 2) okna wybiegające w przy-
szłość (trwałe, a zatem dobrej jakości).

Argument wytrzymałości podnoszony jest także w dyskursie reklamo-
wym marki VEKA (por. Okna VEKA — Jakość na pokolenia w znaczeniu ‘trwałe
okna, bo zakupione raz będą służyć zarówno kupującym, jak i kolejnym po-
koleniom użytkowników’).

Zarówno postęp technologiczny, jak i związany z nim aspekt trwałości
(materiał + nowoczesna technologia) składają się na jakość oferowanych
okien. Argument jakości eksponuje marka KNIPPING. Najwyższa jakość made
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in Poland — okna i drzwi w systemie KNIPPING. Jakość okien podkreślana jest
także pośrednio przy pomocy nazw, por. THERMOPLAST ROYAL. To królewskie
okna; przymiotnik królewski w potocznym znaczeniu ‘najwyższej jakości, na
miarę wymagań stawianych przez koronowane głowy’ przyczynia się do no-
bilitacji konkretnego typu okien firmy THERMOPLAST.

Argument jakości może być wkomponowany w pseudowypowiedź klienta
(por.: VEKA. Zaufałem doświadczeniu. Wybrałem jakość. Systemy okienne VEKA;
OKFENS. Jakość w ramach okien. Widząc własne okna, nie widzę problemów).
Reklama okien OKFENS opiera się na dosłownie potraktowanym frazeologizmie
(por. jakość w ramach okien; w ramach czegoś — w tym wypadku klienci
otrzymują okna z wysokiej klasy ramami) i na leksykalnej oraz frazeologicznej
wieloznaczności — por. widząc (własne okna) — nie widzę problemów.

Sugestywny slogan marki ALUPLAST (por. Pozycja lidera zobowiązuje), pro-
ducenta profili okiennych w systemie PCV, twórcy serii reklam poświęco-
nych różnym walorom produktu i różnym wymaganiom klientów, wkompo-
nowany został w treść następujących reklam:

Reklama V
Co trzecie okno z PCV w Polsce jest wykonywane w systemie ALUPLAST.
Zaufały nam dziesiątki tysięcy klientów ceniących sobie bogaty wybór,
eleganckie wzornictwo, wysoką funkcjonalność i możliwość dostosowania
oferty do [czerwoną czcionką napisano trzy kluczowe słowa] indywi-
dualnych potrzeb i wymagań. Dlatego okna w systemach ALUPLAST od
kilu lat są najczęściej wybierane przez klientów. Pozycja lidera zobo-
wiązuje.
Jeśli chodzi o okna, możesz żądać wszystkiego. Podobnie jak oczy nadają
charakter ludzkiej twarzy, tak okna i drzwi tworzą charakter budynku,
nadając mu ostateczny wygląd. Systemy okienne ALUPLAST powstały po
to, by spełnić wszystkie Twoje wymagania i oczekiwania. Wybierz wy-
marzony kształt; wybierz swój ulubiony kolor; wybierz najwygodniejszy
sposób otwierania. Wybierz ALUPLAST. Pozycja lidera zobowiązuje.
Dojrzałe rozwiązania. Innowacyjność naszej firmy przejawia się w inte-
growaniu poszczególnych linii produktów w systemy i ich stałym rozbu-
dowywaniu. Dzięki temu posiadamy w ofercie rozwiązania najlepiej
dostosowane do państwa potrzeb, a rozwijając istniejące systemy stale
wyznaczamy nowe standardy. ALUPLAST.

Reklama VI
Idealne profile — idealne okna [napis współgra z ekspozycją iko-
niczną — pokazane zostały różne typy okien wprawione w różne ele-
wacje i para inwestorów pochylająca się nad katalogiem]. Największa
różnorodność profili, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
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— IDEAL INTERTEC 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 do domów jedno-
rodzinnych, mieszkań w budynkach wielorodzinnych, pomieszczeń
biurowych,

— wyjątkowo ładne profile, pozbawione ostrych krawędzi i kantów,
— system przewietrzania REGEL-AIR o regulowanym strumieniu prze-

pływu powietrza,
— parapety wewnętrzne i zewnętrzne.
Twoje korzyści [wyliczane korzyści uzupełniają piktogramy; przy
każdym piktogramie odnotowano jedną korzyść]:
— wydasz mniej pieniędzy na ogrzewanie,
— uchronisz się przed hałasem,
— poczujesz się bezpiecznie,
— uzyskasz właściwą wentylację pomieszczeń,
— docenisz piękny wygląd swoich okien.
Współczesne okna muszą zapewniać komfort i wysokie walory użytko-
we oraz sprostać najsurowszym wymaganiom trwałościowym i środowi-
skowym. Przede wszystkim powinny być dostosowane do Państwa indy-
widualnych życzeń. Dzięki olbrzymiej różnorodności systemu profili
okiennych ALUPLAST możliwe jest wykonanie praktycznie każdego
okna, o każdym kształcie i w każdym budynku. Jego kształt, kolor
i funkcje pozostawiamy do dyspozycji Państwa i architekta. Zarówno
pod względem estetycznym, jak i technicznym gotowe okno ALUPLAST jest
zawsze na najwyższym poziomie.

Dzięki drugiej reklamie profili ALUPLAST dociekliwy klient pozna ich zale-
ty, czyli wysokie walory użytkowe (energooszczędne, dźwiękochłonne, zapew-
niające bezpieczeństwo). Producenci zapewniają także o spełnianiu przez
produkt wszelkich norm (por. wymagania co do trwałości, wymagania śro-
dowiskowe).

Informację o jakości profili okiennych odnajdujemy również w rekla-
mach KÖMMERLING® + PROFI-OKNO, która niezależnie od warstwy ikonicznej
operuje jedną ekspozycją tekstową: Typ zwycięzcy (slogan). Kompozycja tek-
stu oferty (por. Wspólnym wysiłkiem do sukcesu. Inicjatywa „KÖMMERLING +
PROFI-OKNO” jest ofensywą czołowych producentów okien i firmy KÖMMERLING,
nr 1 w Europie w produkcji profili okiennych z tworzyw sztucznych. Każda z na-
szych autoryzowanych firm partnerskich zapewni Państwu fachowe doradztwo,
wysoką jakość okien i doświadczoną obsługę Klienta. Wszystkich naszych przed-
stawicieli znajdziecie również w Internecie: WWW.KOMMERLING.PL. Jesteśmy do
Państwa dyspozycji)32 cechuje się tym, iż warstwa ikoniczna, współgrając
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z informacjami o bezpieczeństwie reklamowanych profili, odwołuje się do
symboliki obrazów: 1) niebieskie tło; centralnie umieszczono pochylone
w lewo pod kątem 45 stopni okno, za nim (jakby na zewnątrz) znajduje się
mężczyzna przepasany ręcznikiem, trzymający w górze małego chłopca —
por. Aneks, reklama nr 10a; 2) mała dziewczynka trzyma w ręce patyczek,
spogląda na leżącego bernardyna — por. Aneks, reklama nr 10b; dziecko
i pies znajdują się na tle okrągłego okna (umieszczonego w solidnej zabu-
dowie ceglanej); 3) chłopak kopie piłkę z napisem Star, na jego koszulce
widnieje logo firmy: KÖMMERLING — por. Aneks, reklama nr 10c; wszystko
rozgrywa się na tle okna i na niebieskim tle — nieba.

Argument doświadczenia producenta. Argument doświadczenia pro-
ducenta mierzony jest np. czasem funkcjonowania firmy na rynku produ-
cencko-konsumenckim. Ten argument stosuje np. marka VELUX (por. Od
ponad 60 lat okna do poddaszy VELUX projektowane są tak, aby wytrzymywały
najtrudniejsze warunki pogodowe). Wydaje się, iż argument wieloletniej
(kilkudziesięcioletniej) tradycji jest gwarantem oferowania przez firmę
sprawdzonych technologii, rozwiązań korzystnych dla klienta, rozwiązań
pozwalających eliminować wszelkie pułapki, jakie może (perswazyjnie za-
kładając) popełnić początkujący producent lub producent z krótkim do-
świadczeniem.

Kumulacja argumentów. Światło, widok z okna, bezpieczeństwo i inne
przekonujące parametry skumulowane w jednym tekście reklamowym wy-
korzystuje kilku producentów. Przymiotnik większy i przysłówek w stopniu
wyższym więcej posłużyły do skonstruowania dyskursu reklamowego okien
marki FAKRO (por. Większe okna — więcej możliwości. Więcej bezpieczeństwa.
Więcej światła. Więcej przestrzeni. Więcej widoku). Enumeracja obowiązuje
w następujących po sobie równoważnikach zdań: Większe okna — więcej
możliwości. Słowo możliwości jako uogólnienie zapowiada wiele szczegó-
łowych rozwiązań i zalet reklamowanych okien — zdecydowanie więcej, niż
są w stanie zapewnić okna innych firm lub okna produkowane wcześniej
przez firmę FAKRO).

W jednej z kolejnych reklam ilustrujących kumulację argumentów czy-
tamy: TROCAL. Okna doskonałe. 23 lata doświadczenia! Nowoczesność, este-
tyka, komfort, ekonomiczność, indywidualne rozwiązania — po prostu
WWW.JOCZ.PL. Uogólnienie zawarte w epitecie okna doskonałe zostało rozwi-
nięte w ekspozycji kumulującej pięć atrakcyjnych cech (zarówno z per-
spektywy nadawcy komunikatu, jak i z perspektywy odbiorcy). Argumen-
tem przekonującym potencjalnego klienta powinna być także liczba 23,
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oznaczająca lata istnienia firmy i wypracowywania przez nią renomy na
polskim rynku33.

W szczególny sposób w omawianą grupę reklam wpisuje się reklama
producenta okien JEZIERSKI (por. Swoboda, przestrzeń, nowe perspektywy
i wolny wybór. Dla tych, którzy nie lubią ograniczeń, stworzyliśmy okna abso-
lutnie wyjątkowe [...]. Energooszczędność w przystępnej cenie i bezpieczeństwo).
Osią konstrukcyjną owej reklamy jest epitet okna absolutnie wyjątkowe,
wokół którego zgrupowane zostały walory produktu istotne z punktu wi-
dzenia użytkownika (swoboda, przestrzeń, perspektywa, wybór — argumen-
ty emocjonalne, oraz energooszczędność i bezpieczeństwo — argumenty ra-
cjonalne).

Kumulacja argumentów obecna jest także w reklamach firmy M&S
POMORSKA FABRYKA OKIEN. Na tle zdjęcia (przedstawia posesję otoczoną
płotem; na nim tabliczka z napisem: Obiekt chroniony przez okna tytanowe
M&S; w tle znajduje się dom z lukarną wyposażoną w trzyczęściowe okno;
w prawym górnym rogu napis: teraz nowa niższa cena, promocja do 24%)
umieszczono informację: Tytanowe okna M&S. Bezpieczne, praktyczne, ele-
ganckie. Reklama zawiera także cztery symboliczne rysunki z następującymi
podpisami: 1) zbroja rycerska na tle domu widzianego z lotu ptaka — napis:
Okucia antywłamaniowe, wzmocniony profil; 2) dom ze słuchawkami na
oknach (słuchawki szczelnie zakrywają okna — kanał przenikania dźwię-
ków) i szalikiem na wysokości połaci dachowej — napis: Podwyższona izola-
cja akustyczna i termiczna; 3) dziecko ręką sięgające do klamki, klamka ma
guzik — napis: Tytanowa klamka z przyciskiem; 4) łabędź z wygiętą szyją
unoszący się na tafli wody — napis: Profil o delikatnej linii.

Na wyróżnienie zasługuje ekspansywny cykl reklam jednego z potenta-
tów na rynku budowlanym — marki VELUX. Cyklowi temu nadano formę an-
kiety. W kolejnych odsłonach (wyręczając klienta i markując jego przypusz-
czalne sposoby działania) zaprezentowano klientom reklamę o strukturze
ankiety, uwzględniającej od 6 do 8 cech (jednokrotnie — 4). Każdorazowa
konfiguracja cech była inna, ponieważ podporządkowano ją innemu te-
stowanemu parametrowi. W pytaniach ankietowych uwzględniano zatem:
właściwości ram okiennych (okna całkowicie odporne na wilgoć), właściwości
szyb (nowy standard okien z szybą 73), hermetyczność (okna z gwarancją
idealnej szczelności), odporność na warunki atmosferyczne (najskuteczniejsza
ochrona przed słońcem i ciepłem), niepoddawanie się upływowi czasu (okna
odporne na działanie czasu).
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Reklama VII
VELUX. Wybierz okna całkowicie odporne na wilgoć. Uwzględnione
w ankiecie atrybuty okien VELUX, dotyczące inicjalnej właściwości —
odporności na wilgoć, to:
Niewidoczne, bezspoinowe połączenia elementów
Unikalna elegancja kształtów
Gładka powierzchnia, łatwa do czyszczenia
Rdzeń drewniany pokryty poliuretanem
Wysoka wytrzymałość
Doskonała izolacyjność termiczna
Technologia idealna do kuchni i łazienek.

Okna odporne na wilgoć zalecane są do pomieszczeń z reguły wilgot-
nych (łazienka, kuchnia) i odznaczają się właściwościami ułatwiającymi
rozsądną eksploatację, np. łatwe czyszczenie (gładka powierzchnia, idealna
do czyszczenia, powłoka łatwo zmywalna), wytrzymałość (np. wysoka wytrzy-
małość), dźwiękoszczelność (wyższa izolacja akustyczna). Atutem jest także
niespotykana dotąd w analizowanych reklamach lepsza widoczność podczas
deszczu.

Reklama VIII
VELUX. Wybierz nowy standard okien z szybą 73. W ankiecie krzyży-
kami zaznaczono następujące parametry:
Klejona szyba wewnętrzna
Podwyższone bezpieczeństwo
Wyższa izolacja akustyczna
Lepsza ochrona przed promieniami UV
Powłoka łatwo zmywalna
Ochrona przed zabrudzeniem
Łatwiejsze i szybsze mycie
Lepsza widoczność podczas deszczu.

Okna reklamowane są również przez przybliżenie parametrów najbar-
dziej newralgicznego składnika okna — szyby (izolacja akustyczna, powłoka
łatwo zmywalna, ochrona przed zabrudzeniem, łatwiejsze i szybsze mycie, lepsza
widoczność podczas deszczu).

Reklama IX
VELUX. Wybierz okna z gwarancją idealnej szczelności (reklama tak-
że ma strukturę ankiety, w której krzyżykami zostały zaznaczone
istotne parametry):
Precyzyjne wyprofilowanie oblachowań

55



Elegancja kształtów
Odporność na warunki pogodowe
Nowoczesna technologia lakierowania
Trwałość koloru
Odporność na zabrudzenia.

Te argumenty rozbudowują tylko uzasadnienie, ale nie precyzują, dlacze-
go okna VELUX zaliczyć można do okien spełniających wymagania dźwię-
koszczelności.

Reklama X
VELUX. Wybierz najskuteczniejszą ochronę przed słońcem i ciepłem
Redukcja temperatury w pomieszczeniu
Wysoka odporność na zabrudzenia
Łatwy montaż i obsługa
Dyskretna siateczka niezaciemniająca wnętrza.

Ochrona przed ekspozycją słoneczną dotyczy głównie redukcji tempera-
tury i oddziaływania promieni słonecznych wewnątrz (por. dyskretna siatecz-
ka niezaciemniająca wnętrza).

Reklama XI
VELUX. Wybierz okna odporne na działanie czasu (zamykająca cykl
reklama okien VELUX również ma strukturę ankiety, która informuje
o czynnikach niwelujących skutki upływu czasu):
Najwyższej jakości drewno klejone warstwowo
Wysoka odporność na odkształcenia
Trzy warstwy ekologicznego lakieru
Idealnie gładka powierzchnia
Naturalny wygląd
Nie wymaga częstej konserwacji.

Dzięki posłużeniu się cyklem reklamowym możliwe jest kumulowanie
cech wskazujących na właściwości okien marki VELUX: technologiczne (kle-
jona szyba wewnętrzna; nowoczesna technologia lakierowania; niewidoczne,
bezspoinowe połączenia elementów; precyzyjne wyprofilowanie oblacho-
wań), jakościowe i wytrzymałościowe (najwyższej jakości drewno klejone
warstwowo; wysoka wytrzymałość) oraz pragmatyczne (np.: nie wymaga
częstej konserwacji, wysoka odporność na zabrudzenia, łatwy montaż
i konserwacja).

Dla porównania imponujący zestaw kilkunastu właściwości okien marki
VELUX można zestawić z reklamą okien VEKA (także kumulującą walory pro-
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duktu, ale w sposób syntetyczny): VEKA. Nowa perspektywa okna.
Oszczędność dzięki technologii. Okna VEKA to dziesięciolecia korzyści. Poznaj
sześć mocnych argumentów: TRWAŁE [...], MOCNE [...], BEZPIECZNE [...],
ODPORNE [...], STABILNE [...], WIARYGODNE [...].

Firma SOKÓŁKA. Okna i Drzwi SA również dostarcza zestawu perswazyj-
nych argumentów, dotyczących możliwości zakupu okien. W reklamie tej
warstwa werbalna współgra z ciekawym przekazem ikonicznym — na tle
jasnozielonej murawy umieszono ciemniejsze trawiaste okno, niejako się
z niej wyłaniające. Tak powściągliwy komunikat (por. Świeża technologia to
drewniane okna z SOKÓŁKI, dzięki którym masz: 1) zdrowe ładne okna wykona-
ne z naturalnego drewna; 2) dobrą izolację i niższe rachunki za zużycie energii;
3) odpowiednią wentylację pomieszczeń; 4) okna starannie zabezpieczone, malo-
wane ekologicznymi farbami w dużej gamie kolorów; 5) dekoracyjny element
w Twoim mieszkaniu. SOKÓŁKA. Okna i Drzwi SA) może stanowić punkt od-
niesienia do rozbudowanej argumentacji reklam firmy VELUX.

Prezentacja cyklu reklam marki VELUX zamyka analityczno-interpreta-
cyjną część szkicu poświęconego stylistycznym właściwościom prasowych
reklam okien, promujących różnego typu i różnej jakości produkty i półpro-
dukty (por. profile ALUPLAST).

* * *

Jak wynika z przeważającej liczby argumentów podawanych przez rekla-
mujących się producentów, współczesne okna muszą zapewniać komfort
i wysokie walory użytkowe oraz spełniać najsurowsze wymagania trwałoś-
ciowe i środowiskowe (ekologiczne). Przede wszystkim jednak powinny być
dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań, gustów i życzeń inwe-
storów. Dzięki olbrzymiej różnorodności ofert (por. okna drewniane, okna
konstruowane z różnych profili okiennych) możliwe jest wykonanie prak-
tycznie każdego okna, o każdym kształcie i w każdym budynku. Jego
kształt, kolor i funkcje zależą od racjonalnych i indywidualnych zamówień
klientów. W ofercie zatem możemy odnaleźć okna, których opisy zostały
pomieszczone przez Władysława Kopalińskiego w Słowniku przypomnień:
1) okno arkadowe — dwudzielne — biforium; 2) okno sięgające do podłogi —
porte fenêtre (obecne w stylu architektonicznym XVII—XIX w.); 3) okrągłe
okno w burcie albo nadbudówce statku, świetlik, iluminator — bulaj;
4) okno wystawowe, oszklona gablota wystawowa — witryna; 5) ganek, bal-
kon albo okno z pięknym widokiem (architektura hiszpańska) — mirador34.

A zatem mirador, witryna, bulaj, biforium, porte fenêtre (według Kopaliń-
skiego) albo Royal, Baron, Prestige Plus (oferta firmy THERMOPLAST, zapew-
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niająca optymalne rozwiązania dla każdego: Royal, Baron, Prestige Plus. Gwa-
rancja najwyższej oszczędności dzięki wysokiej jakości produktów).

Okna występują w domach, budynkach, blokach, kamienicach, chatach,
chałupach, barakach, wieżowcach, willach, domostwach, rezydencjach, dwo-
rach, pałacach, zamkach. Okna uosobione, a zatem kojarzone z oczami, od-
bierane są jako niezbędny element architektoniczny każdej nieomal bu-
dowli. Ich ewolucja i technologiczna doskonałość znajdują odzwierciedlenie
we współczesnych reklamach, pomieszczanych głównie na łamach specjali-
stycznych periodyków (np. „Murator”).

Z dokonanej prezentacji wybranych reklam jednoznacznie wynika, iż
okna są nie tylko architektonicznym elementem konstrukcji. Ich wkład
w wygląd budynku jest wieloaspektowo waloryzowany, m.in. dzięki przy-
pisywanym im funkcjom (ekonomicznym, estetycznym, pragmatycznym).
Wszystkie te parametry (przeznaczenie, funkcyjność), jak wynika z selek-
tywnego ujęcia, nadają oknom nowe, dodatkowe cechy, a ich przeznacze-
niu — nowy wymiar.

Dzięki oknom na miarę nowoczesnej technologii człowiek może utrwa-
lać swój optymizm (estetyka wybranych okien, panoramiczność perspekty-
wy, a także pozytywna wizja przez nie zapewniana, jak np. mniejsze koszty
eksploatacji domu jako rezultat zainstalowania okien spełniających wysokie
normy jakościowe). Dzięki oknom nowej generacji użytkownik zyskuje po-
średnio nowy obraz świata — wyrazisty, jasny, naturalny, barwny. Dzięki
nim żyje się mu lepiej i wygodniej, bezpiecznie i energooszczędnie.

Przedstawione reklamy dowodzą jednocześnie funkcjonowania w pono-
woczesnej retoryce reklamy tendencji do tworzenia nietypowych tekstów.
O rzeczach zwyczajnych (por. przyziemne i banalne okno) mówi się pate-
tycznie, nadając pragmatyce wymiar filozoficzny i estetyczny, a nawet
wyjątkowy i unikatowy. Przedstawione reklamy przekonują także, iż Polacy
traktują inwestycję budowlaną ambicjonalnie. Dom stanowi symbol statusu
materialnego i jest wyznacznikiem pozytywnych zmian w życiu. W kulturze
europejskiej, a zwłaszcza w jej nurcie mieszczańskim, dom był i jest zew-
nętrznym znakiem powodzenia materialnego (świadczą o tym domy nuwo-
ryszów). Dlatego obraz zmian w domu i wokół niego stanowi zwierciadło
kondycji finansowej inwestora35.
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35 Por. E. N o w e l: Cywilizacja mediów. Reklama. Internet. Prezentacja. Kielce 2004,
s. 23—24.



Pamiętajcie  o  ogrodach...  —
estetyka  rodzimego  mikroświata

Cóż to za przedziwna siła tkwi w ogrodach, Że od wieków to-
warzyszą człowiekowi w jego życiu? Dlaczego literatura i sztu-
ka tak często odwołują się do tego motywu? Dlaczego ostatnimi
czasy właśnie ogrody przeżywają taki renesans?36

Ogród to radosne miejsce służące szczęśliwemu wypoczynkowi, azyl dla
zmęczonych ciał i przeciążonych umysłów37. Ogród metaforycznie jest nazy-
wany wygodnym zielonym pokojem, który „urządzamy tak, aby był dodatko-
wym, a w lecie nawet głównym miejscem wypoczynku i rozrywki dla do-
rosłych i dzieci. Musi w nim być dużo wolnej przestrzeni i słońca, a także
zaciszny kąt, w którym można czytać i pracować, a w pogodne popołudnie
zjeść podwieczorek z przyjaciółmi”38.

Współczesne ogrody to ogrody życia, wypielęgnowane oazy spokoju,
które projektuje się i zakłada tak, żeby w rezultacie można było rozkoszo-
wać się feerią barw, niewiele wysiłku wkładając w pielęgnację; pracę ludzi
zastępują inteligentne systemy i mechanizmy (np. zdalnie sterowane kosiar-
ki czy automatyczne systemy nawadniające). Językowy obraz ponowoczes-
nego ogrodu wyłania się z analizy reklam wyekscerpowanych głównie ze
specjalistycznych magazynów branżowych39. Rzeczywistość komunikacyjna
poświadcza, iż dyktatura producentów (pośrednia) i reklamotwórców (bez-
pośrednia) wtargnęły w prywatny mikroświat, zawłaszczając panowanie nad
obszarami i procesami właściwymi dla zakładania, pielęgnowania i „kon-
sumowania” ogrodów. Obecność ogrodu w obyczajowości ponowoczesnej
potwierdzają m.in. liczne poradniki i czasopisma poświęcone ich projekto-
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36 A. P a p r o c k a: Topos ogrodu w kulturze. „Polonistyka” 2000, nr 8, s. 496.
37 Por. opinię F. Ehmke: „Ze zrozumiałych względów wypoczynek w ogrodzie i odpręże-

nie, jakie daje praca przy jego pielęgnowaniu, potrzebne są szczególnie mieszkańcom dużych
miast i ludziom pracującym na siedząco. W zależności od zainteresowań każdy będzie się
starał nadać odmienny wyraz swojemu ogrodowi, jednych może bardziej pociągać efekt ogro-
du w kwiatach, innych — urok bardziej naturalnego ogrodu leśnego. Niemniej jednak prze-
ważają zdania, że w ogrodzie musi być bardzo dużo ładnych roślin, a najlepiej żeby
wszystkie były efektowne i obsypane kwiatami”. F. E h m k e: Ogród wypoczynkowy. Tłum.
M. S i e w n i a k. Warszawa 1983, s. 11.

38 J. G r z e g o r y: Ogród przy domu. Warszawa 1984, s. 11—12.
39 Wydaje się, że obecność na rynku kolporterskim specjalistycznych magazynów („Mój

Piękny Ogród”, „Kwietnik”, „Trawnik” i inne) to swoisty znak czasu. Firmy ogrodnicze oraz
branżowe periodyki od kilku lat wpływają m.in. na kształtowanie gustów ogrodowych (aran-
żacja ogrodów) i wyobraźni przestrzennej (mała architektura ogrodowa) klientów.



waniu i pielęgnacji, a także rozkoszowaniu się i napawaniu uzyskiwaną
w pocie czoła pozorną naturalnością przydomowej oazy.

Tytuł niniejszego szkicu został zaczerpnięty z incipitu rozpoczynającego
kolejne fragmenty ballady Jonasza Kofty:

Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa, tylko liście
Pamiętajcie o ogrodach
Czy tak trudno być poetą
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron, żaden beton

Utwór ten został przewrotnie przypomniany, aby wprowadzić czytelni-
ków w nastrój dyskursu reklamowego o współczesnych ogrodach, których
wizerunek m.in. prowokuje reklama, informująca o dynamicznie rozwi-
jających się markach (poszerzających ustawicznie swoje oferty) i o koniecz-
ności realizacji wielu potrzeb związanych z projektowaniem i aranżacją
ogrodów, które w ekspansywnej reklamie mocno uzależniającej gusta klien-
tów są ukorzenione.

Utwór ten (a w zasadzie zdanie-motyw przewodni) znalazł się w zesta-
wie 444 zdań polskich Jerzego Bralczyka40. O tytułowych ogrodach Kofty
czytamy:

A tu chodzi o ogrody. Ogrody to punkt wyjścia. Raj był ogrodem, potem się
zaczęło. Ogród bywa sztuk, wonności i rozkoszy. W ogrodzie i niewinną ra-
dość znajdujemy, i wyrafinowane przyjemności. Jest naturalny, ale jednak
stworzony41 [wyróżnienie — I.Ł., M.B.]. Literaci tak nazywali czasem nie-
zbyt uporządkowane dzieła. [...] Tu jest opozycją dla miejskiego betonu i as-
faltu. Jak przyjdzie co do czego, to schrony nas nie schronią, mówi poeta. Tyl-
ko ogród może nam dać schronienie. Przed żarem epoki na przykład. I w tym
kontekście widać, jak bardzo te ogrody są wydumane. Są one, oczywiście, naj-
wspanialsze i najpiękniejsze, ale głównie dlatego, że wyobrażone, te, które są
naprawdę, nie są aż tak rozkoszne i bezpieczne zarazem. Te są najlepsze, któ-
rych nie ma, które sobie wyobrażamy, które są w nas42.
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40 J. B r a l c z y k: 444 zdania polskie. Warszawa 2007, s. 299.
41 Ten oksymoron konsekwentnie występuje (nawet jeżeli nie jest zwerbalizowany)

w analizowanym dyskursie reklamowym.
42 J. B r a l c z y k: 444 zdania polskie..., s. 299.



W Słowniku przypomnień Władysława Kopalińskiego (w części zatytu-
łowanej Tropy) odnajdujemy: sześć tropów związanych z hasłami ogród
i ogródek: 1) ogród drzew i krzewów — dendrarium; 2) ogródek ozdobny (re-
nesans, barok, kultura włoska) — giardio segreto; 3) ogrody na tarasach Babi-
lonu, wiszące ogrody — ogrody Semiramidy; 4) czworoboczny ogród klasztor-
ny z krużgankami, ogródek ozdobny z kwiatami i ziołami (dawn.) —
wirydarz; 5) ogród skalny roślin wysokogórskich — alpinarium; 6) ogród
zamknięty, zdrój zapieczętowany (łac.) — hortus conclusus, fons signatum;
dwa tropy dotyczące hasła ogrodowy: 1) ogrodowa budowla: rząd (2 rzędy)
słupków z kratownicą oplecioną roślinami pnącymi — pergola; 2) kryta
ogrodowa aleja ze sklepieniem z kratownicy, chłodnik, kolebka, berso
(XVI—XVII w.) — bindaż); hasła ogrodniczy i ogródkowy uwikłane w pojedyn-
cze konteksty: 1) ogrodnicze nożyce — sekator; 2) kabaretowa, ogródkowa
śpiewaczka (dawn.) — szansonistka43.

W Słowniku mitów i tradycji kultury W. Kopalińskiego pomieszczono 35
opracowań hasłowych i odsyłaczy dotyczących słowa ogród. Do najbardziej
interesujących z perspektywy prezentowanej analizy należą definicje charak-
teryzujące ogrody angielskie i francuskie oraz romantyczne i sentymental-
ne44. Czytając opisy poszczególnych stylów ogrodowych i konfrontując je
z wizerunkiem aktualnego prywatnego mikroświata, należy stwierdzić, iż
Polacy mają gust eklektyczny, gust na miarę portfela, gust znacząco uzależ-
niony od ofert marketingowych i swoistej mody ogrodowej lansowanej
przez hipermarkety budowlano-ogrodnicze. Z ogrodu angielskiego zapewne
przejęliśmy zerwanie z prostymi liniami i powrót do naturalnych kształtów
krajobrazu; z ogrodu klasycznego (francuskiego) — kontrast płaszczyzn
trawników i rabat kwiatowych ze ścianami żywopłotów; od sentymentali-
stów zapożyczyliśmy kosmopolityzm w doborze flory (mieszanina flory
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43 Por. W. K o p a l i ń s k i: Słownik przypomnień..., s. 301.
44 Ogród angielski — od XVIII wieku w Anglii. Zrywał z regularnością, sztucznością,

rygorami, zwłaszcza z symetrią ogrodu barokowego, i nawracał do naturalnych kształtów
krajobrazu. Obok kierunku naturalistycznego rozwinął się też nastrojowo-sentymentalny,
z zastosowaniem akcesoriów w rodzaju sztucznych ruin, obelisków, świątyń, urn itp.
(s. 780). Ogród romantyczny — od 1. poł. XIX wieku w Anglii, krajobrazowy, wywodzący się
z sentymentalnego, wyrażający kult natury i przeszłości narodu, zazwyczaj rozległy, zawie-
rający łąki, pola, lasy, często z zagrodami wiejskimi, z pawilonami neogotyckimi, z pomnika-
mi bohaterów narodowych i muzealnymi pawilonami (s. 781). Ogród sentymentalny — od
2. poł. XVIII wieku typ ogrodu krajobrazowego, kształtowany z ogrodu angielskiego pod
wpływem sentymentalizmu w literaturze, wywodzący się z mitu arkadyjskiego. Był to ogród
zwarty niewielkich rozmiarów, o charakterze kosmopolitycznym, stanowiący mieszaninę flo-
ry z różnych krajów i klimatów oraz ozdobnych elementów architektonicznych z rozmaitych
kultur i czasów: sztuczne ruiny greckie i rzymskie, obłamane kolumny, akwedukty, altany
chińskie, minarety, sarkofagi antyczne, wiejskie chatki, a nawet całe sztuczne wioski ze
służbą przebraną za pasterzy i pasterki (s. 781); W. K o p a l i ń s k i: Słownik mitów i tradycji
kultury. Warszawa 1991.



z różnych krajów i klimatów). Mamy też ogrody rustykalne, jakby żywcem
przeniesione z Nad Niemnem. Możemy zauważyć również ślady inspiracji
nieeuropejskich (np. japońskich, chińskich).

Prakolebką wzornictwa ogrodowego był rajski ogród — Raj. W Słowniku
mitów i tradycji kultury czytamy:

Rajski ogród to nazwa stosowana do Mezopotamii (krainy w dorzeczu Tygry-
su i Eufratu, wchodzącej w skład Iraku i Syrii), brzmiąca dziś nieco ironicz-
nie ze względu na liczbę i obszar rozciągających się tam pustyń; wg dawnej
tradycji miał się tam mieścić biblijny Raj, Eden; przen. raj, rajski dwór, okre-
ślenie stosowane niekiedy do śrdw. ogrodów wypoczynkowych w wirydarzach
klasztornych45.
Raj ziemski — miejsce idealnego piękna, spokoju i nieśmiertelności, w którego
istnienie wierzono powszechnie w śrdw. Niekiedy identyfikowano go z biblij-
nym Edenem i umiejscawiano na Bliskim Wschodzie; częściej jednak uwa-
żano, że znajduje się on w dalekowschodniej Azji. Wg Kosmasa46 był on za
oceanem, na wschód od Chin; wg legendarnego listu Jana Prezbitera47 do któ-
regoś z bizantyjskich Komnenów, raj ziemski znajdował się o trzy dni drogi
od jego państwa. Bieda tylko w tym, że nie wiadomo, gdzie się ono znajdo-
wało! Relacje różnych podróżników i mapy lokowały raj ziemski na wyspach
Atlantyku, Pacyfiku albo Oceanu Indyjskiego48.

W monografii Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współcze-
snych wizerunkiem ogrodów w Polsce szlacheckiej zajął się Marek Ferenc,
następująco opisując ideę zakładania ogrodów, warzywników i sadów:

Miejscem odpoczynku, a także ozdobą pałaców magnackich i dworów
szlacheckich były ogrody. O ich wyglądzie decydowały upodobania właści-
ciela i warunki lokalne, a także panująca moda i zmieniające się style
[wyróżn. — I.Ł., M.B.]. W renesansie tworzono ogrody o układzie regularnym
podzielone na kwatery bądź tarasowe — bardzo dekoracyjne, o kunsztownej
kompozycji. W XVII w. dotarł do Polski francuski styl ogrodowy. Jego wielkim
miłośnikiem był król Jan III Sobieski. W ogrodach jego rezydencji (Wilanów,
Jaworów) zieleń była ściśle powiązana z architekturą. Roślinność nie
mogła rosnąć swobodnie. Strzyżono ją, tworząc sztywne układy geometrycz-
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45 Ibidem, s. 961.
46 Kosmas, ok. 1045—1125, pierwszy kronikarz czeski; jego Chronica Boëmorum (cz. I —

od potopu do 1038, cz. II — 1039—1092, cz. III — 1093—1125) jest najstarszą zachowaną kro-
niką czeską. Zawiera ona również informacje o wczesnej historii Polski; Ibidem, s. 525.

47 Jan Prezbiter (Prester) bajeczny król i kapłan chrześcijański, który wg legendy śrdw.
miał panować gdzieś w głębi Azji w XII w.; Ibidem, s. 421.

48 Ibidem, s. 961.



ne, wzbudzające podziw współczesnych, czemu dał wyraz litewski szlachcic
Jan Władysław Poczobut-Odlanicki [...].

Ten typ ogrodu był popularny i rozwijał się w Rzeczypospolitej aż do 2.
poł. XVIII w. (np. ogród przy letniej rezydencji hetmana Branickiego w Cho-
roszczy, założony w latach 1745—1752). W ostatnich dziesięcioleciach XVIII
w. na ziemiach polskich powstały ogrody w stylu angielskim. Główną rolę od-
grywał w nich naturalny pejzaż, uzupełniony grotami, sztucznymi ruinami
i pomnikami. Ogrody szlacheckie były bardziej swojskie i miały raczej użyt-
kowy charakter. Składały się zazwyczaj z warzywnika i sadu, czasem także
z chmielnika i maliniaka, sadzono w nich kwiaty i rośliny ozdobne. W du-
żych miastach rośliny znajdowały się przy rezydencjach magnatów i dwor-
kach szlachty. Przedmieścia i małe miasteczka o rzadkiej zabudowie pełne
były zieleni, a przy każdym domu znajdował się ogród. W XVIII w., podob-
nie jak w innych krajach Europy, w Warszawie pojawiły się ogrody publiczne,
m.in. Ogród Saski, Ogród Krasińskich czy położony poza miastem Park Ujaz-
dowski. Wokół chat chłopskich także rozciągał się ogród, w którym uprawia-
no zioła, warzywa (rzepę, kapustę, marchew, cebulę, czosnek, ogórki, mak)
oraz drzewa owocowe (jabłonie, śliwy, grusze). Ustawiano ule i, być może, sa-
dzono nieliczne kwiaty ozdobne49.

O różnych wymiarach ogrodu (przestrzennym, estetycznym, indywidual-
nym — ważnym dla odczuć i emocji jednostki, oraz terapeutycznym —
tworzącym swoisty mikroświat doznań) mówi fragment pochodzący z po-
wieści Frances Hodgson Burnett — Tajemniczy ogród:

Było to tajemniczo wyglądające, najrozkoszniejsze miejsce, jakie można sobie
wyobrazić. Wysokie mury, okalające ogród od wewnątrz, okryte były bezlist-
nymi gałęziami pnących róż, tak gęstymi, że były zupełnie splątane. [...] Było
tam mnóstwo róż sztamowych, których pnie tak się porozrastały, że
wyglądały jak drzewa. Było bowiem jeszcze wiele innych drzew w ogrodzie,
a jakiś specjalny, czarowny urok nadawało mu to, że owe róże pięły się po
owej drzewinie, puszczając w dół długie, wiotkie warkocze gałązek, chwy-
tające się wzajem tu i ówdzie, czepiając się wyżej rosnących gałęzi i tworząc
czarujące łuki i arkady na zewnątrz. [...] W każdym razie była oto wewnątrz
tajemniczego ogrodu i miała wrażenie, że znalazła sobie jakiś własny świat50.

Marek Majorowski w książce Ogród wokół domu. Elementy naturalne i za-
sady kompozycji zwraca się do swoich odbiorców: „[...] na pewno marzysz
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49 M. F e r e n c: Rodzina i dom. W: Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów
współczesnych. Red. A. C h w a l b a. Warszawa 2005, s. 149.

50 F.H. B u r n e t t: Tajemniczy ogród. Kraków 2007, s. 52—53.



o tym, żeby mieć piękny ogród wokół swojego domu. Nie ma nic prostsze-
go. Chcąc tego dokonać, wystarczy spełnić tylko trzy warunki: po pierw-
sze — trzeba mieć dobry pomysł (projekt ogrodu), po drugie — trzeba dob-
rać odpowiednie wyposażenie (elementy kompozycyjne), po trzecie —
trzeba wszystkie elementy dobrze ze sobą połączyć, zgodnie z obowiązu-
jącymi zasadami sztuki ogrodowej (zestawić kompozycyjnie)”51. Z kolei Sue
Phillips pisze: „Urządzanie ogrodu oznacza łączenie ze sobą walorów este-
tycznych projektu z walorami praktycznymi. Niezależnie od tego, czy podej-
mujesz się adaptacji istniejącego ogrodu, czy też tworzysz go od początku,
powinieneś zawsze pamiętać, że odpowiedni plan niesie nieocenioną po-
moc, która pozwoli ci dotrzeć do wytyczonego celu”52.

M. Majorowski, omawiając kwestię kompozycji współczesnego ogrodu
przydomowego, wydziela jego strefy zagospodarowania, parcelując je odpo-
wiednio na: strefę zagospodarowania ogrodu przed domem (ogród fronto-
wy — przedogródek), strefę przyogrodzeniową (zewnętrzną i wewnętrzną,
bramę wjazdową i furtkę wejściową, strefę prowadzącą od furtki do główne-
go wejścia domu, strefę bezpośredniego zagospodarowania przy domu, stre-
fę środkową ogrodu frontowego, strefę przy miejscu parkingowym), strefę
zagospodarowania ogrodu za domem (strefa przyogrodzeniowa — zewnętrz-
na i wewnętrzna, strefa przy tarasie, strefa kącika biesiadno-wypoczynkowe-
go, strefa przy garażu, strefa zabawowa i rekreacyjno-sportowa, strefa przy
budynku gospodarczym, strefa uprawy roślin i warzyw sadowniczych, strefa
ogrodu ozdobnego). Ze względu na tematyczne zróżnicowanie dzieli ogro-
dy przydomowe na następujące typy: ogrody z iglaków, ogrody z kamienia-
mi, ogrody z elementami wodnymi, ogrody z kompozycjami roślinnymi
w pojemnikach, ogrody hobbystów, ogrody z kilkoma kącikami kompozy-
cyjnymi, ogrody leśne, ogrody romantyczne, ogrody miłośników roślin,
ogrody stylizowane na wzór kompozycji japońskich53.

Idea zakładania ogrodów (mająca obcą i rodzimą tradycję) powróciła kil-
kanaście lat temu na polski grunt, mocno odnowiona i wspierana m.in.
przez firmy ogrodnicze oraz architektoniczne. „Globalizacja dotarła do przy-
domowych ogródków, jak czytamy w Raporcie »Polityki«, do których coraz
bardziej uciekamy przed cywilizacją”54. Polacy — właściciele ogrodów
i ogródków — dbając o architekturę pejzażu i kształtując przydomową zie-
leń, albo sięgają po fachowe poradniki oraz branżowe foldery, albo zatrud-
niają specjalistów (architekta krajobrazu, firmę ogrodniczą, firmę nawadnia-
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51 M. M a j o r o w s k i: Ogród wokół domu. Elementy naturalne i zasady kompozycji. War-
szawa 2007, s. 10.

52 Małe ogrody. Encyklopedia. Przeł. C. M u r a w s k i. Warszawa 2006, s. 13.
53 Por. spis treści do: M. M a j o r o w s k i: Ogród wokół domu..., s. 7—8.
54 J. S o l s k a: Komu rośnie w ogrodzie? „Polityka” 2010, nr 18, s. 40.



jącą, firmę brukarską55). Jak wskazał M. Ferenc, idea zakładania ogrodów
i ich pielęgnacji bliska była Polakom (wybranym warstwom) już w prze-
szłości. Słowa ballady J. Kofty sugerują, iż człowiek „przyszedł z ogrodu”.
A zatem rajski ogród, którego obraz został utrwalony w Biblii, to kolebka
ludzkości. Tęsknimy za feerią barw natury, cieszymy oczy różnymi odcienia-
mi zieleni (murawy, drzew i krzewów) oraz tęczowymi barwami kwiatów.
Nasze domy i wakacyjne siedliska (dacze) otaczamy zielenią czy wręcz
w zieleni zatapiamy.

Reklamy są inspiracją ogrodnika-amatora, który pragnie, aby jego zielo-
ny raj stale się zmieniał. Reklamy, jak się wydaje, pomagają tworzyć ogrody
na miarę ambicji i możliwości klientów. Ukierunkowują zapotrzebowania
i sugerują rozwiązania, dostarczając ofert i cennych informacji o ogrodo-
wych stylach (śródziemnomorskim, klasycystycznym56 czy dalekowschod-
nim), o roślinach i narzędziach niezbędnych do ich pielęgnacji oraz ochro-
ny, o atrakcyjnych dekoracjach, meblach ogrodowych i wypoczynkowych,
o elementach małej architektury czy innych komfortowych rozwiązaniach.
Inspirują i jednocześnie dopingują do tworzenia ogrodu modnego lub wy-
jątkowego i oryginalnego.

Pora przyjrzeć się reklamom, które — ukazując, w jaki sposób można
tworzyć piękny mikroświat — nakłaniają właścicieli posesji do zakładania,
pielęgnacji i udoskonalania ogrodów na miarę ambicji i pasji oraz zasobno-
ści konta. Źródło analityczne szkicu stanowią teksty reklam wynotowane
z kilkudziesięciu numerów największego europejskiego magazynu ogrodni-
czego „Mój Piękny Ogród” (oraz wybiórczo z innych miesięczników i folde-
rów reklamowych).

Producenci nasion, roślin, traw i krzewów, a także akcesoriów ogrodo-
wych biorą pod uwagę fakt, iż „Każdy ogród ma zazwyczaj swój indywidual-
ny charakter. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki miejsca i potrzeb
przyszłych użytkowników. Inspiracją do tworzenia kompozycji ogrodowych
są zapamiętane style, układy aranżacji elementów stałych i motywy nasa-
dzeń roślinnych, które zostały zauważone podczas zwiedzania różnych par-
ków i ogrodów. Cała sztuka aranżacji polega na starannym wyborze miejsca
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55 Ogród to nie tylko rośliny, lecz również ścieżki, podjazdy i tarasy. Dla użytkowników
nie bez znaczenia jest materiał, z jakiego zostały lub zostaną wykonane. Redaktorzy katalogu
OBI doradzają m.in.: „Zanim klient dokona wyboru, warto, aby zastanowił się nad elewacją
domu i charakterem samego ogrodu. Te dwa elementy powinny pomóc w wyborze materiału
na ścieżki”; Katalog OBI. Ogród to my, który powstał przy współredakcji największego euro-
pejskiego magazynu ogrodniczego „Mój Piękny Ogród”. Nie jest datowany ani numerowany.
Tylko na pierwszej stronie okładki widnieje adnotacja: 26.03.—30.06.2010.

56 Ogród francuski albo klasyczny — od 2. poł. XVII wieku, kontrastujący otwarte płasz-
czyzny trawników, kwietników i wód z masywami boskietów (drzew i krzewów ujętych
w ściany żywopłotów) i ścianami alej. W. K o p a l i ń s k i: Słownik mitów i tradycji..., s. 780.



i dopasowaniu wybranego motywu do własnej kompozycji ogrodu”57. Dlate-
go branża ogrodnicza dostosowuje swoje oferty zarówno do potrzeb klien-
tów, jak i zasobów finansowych, jakie mogą na nie przeznaczyć.

Oferty firm ogrodniczych wydają się kompleksowe. Zakładając ogród,
otrzymujemy propozycję rozwiązań architektonicznych oraz konkretną
usługę wykonawczą, np. możemy posłużyć się sprawdzonymi technologia-
mi oferowanymi przez takie marki, jak: ARCHITEKTURA ZIELONA (trawniki
z rolki), ZIELONY HORYZONT (systemy nawadniające), BAYER (ochrona i pielę-
gnacja roślin), BIOPON (specjalistyczne nawozy), COMPO (nawozy), FLOROVIT

(nawozy płynne), POLICE (nawozy), ROLIMPEX (nasiona), SUBSTRAL (nawozy),
TARGET (nawozy); FISKARS (narzędzia ogrodnicze), GARDENA (maszyny i na-
rzędzia ogrodnicze), HUSQUARNA (sprzęt ogrodowy), STIHL (maszyny ogrodo-
we), VIKING (kosiarki).

Zakładanie  trawników

Zakładanie trawników może odbywać się na różne sposoby. Jednym
z błyskawicznych rozwiązań jest trawnik rolowany (jest to produkt wrażli-
wy na upływ czasu, należy go w ciągu doby położyć w ogrodzie, w prze-
ciwnym razie — zgnije58), oferowany m.in. przez profesjonalną firmę ARCHI-

TEKTURA ZIELONA®, która promuje Trawę z klasą, zachwalając swój produkt
perswazyjną narracją, pozornie odwołującą się do rozrzutności klientów
(Niektórym z nas trawnik z rolki może się wydawać kaprysem albo rozrzutno-
ścią). Racjonalna perswazja opiera się na obrazie niekorzystnych warunków
klimatycznych ([...] uzyskanie trawnika w naszych warunkach klimatycznych
wymaga czasu i dużego nakładu pracy, owy kaprys staje się kuszący) oraz
gwarancji natychmiastowego efektu (Wybierając naszą trawę rolowaną: masz
zagwarantowany pewny efekt, nie ponosisz ryzyka niepowodzenia, możesz
cieszyć się pięknym ogrodem od zaraz).

Najczęściej w narracji tego typu reklam można wyróżnić trzyczęściową
strukturę: 1) wprowadzenie — ogólne informacje o zakładaniu trawników
zakończone kotwiczącym pytaniem, otwierającym się na argumentację roz-
winięcia (Dlaczego trawnik rolowany? Założenie trawnika wydaje się bardzo pro-
ste: przekopać ziemię, wyrównać i zagęścić podłoże, wysiać nasiona i gotowe.
Dlaczego w takim razie tak często uzyskany przez nas efekt jest inny od oczeki-
wanego?); 2) rozwinięcie — dwuargumentowe zniechęcanie do reklamowane-
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57 M. M a j o r o w s k i: Ogród wokół domu..., s. 16.
58 Por. J. S o l s k a: Komu rośnie w ogrodzie?..., s. 44.



go pomysłu (kaprys, rozrzutność) i jednoczesne dwuargumentowe zachęca-
nie do przemyślenia oferty (warunki klimatyczne, nakład pracy); 3) końco-
wy akord — przewidując niechęć klientów do proponowanego rozwiązania,
producent jednym tchem wymienia trzy zalety trawników rolowanych:
1) gwarancja efektu (masz zagwarantowany pewny efekt), 2) „zero” ryzyka
(nie ponosisz ryzyka niepowodzenia), 3) natychmiastowy efekt (możesz cieszyć
się pięknym ogrodem od zaraz).

Walory trawnika gotowego do użytkowania niemal natychmiast po położeniu
promuje także firma ZIELONY HORYZONT, polski dystrybutor marki TORO. Eks-
ponowane są takie cechy murawy znajdującej się w ofercie firmy ZIELONY

HORYZONT, jak: 1) jakość (Doskonałej jakości naturalny trawnik z rolki); 2) wy-
trzymałość ([...] przeznaczony do ogrodów oraz na obiekty sportowe, pola golfo-
we, skarpy, nasypy itp.); 3) efektywność i efektowność (Gotowy do użytkowa-
nia niemal natychmiast po położeniu); 4) uwzględnienie polskich warunków
klimatycznych (Produkowany z traw specjalnie dobranych do polskich warun-
ków); 5) atrakcyjność cenowa (Konkurencyjne ceny).

Bardziej cierpliwi, a zarazem mniej zamożni klienci mogą wysiać wybra-
ny gatunek trawy z serii TOP DECOR Nasiona Traw, przekornie zachwalany
sloganami: Nie musisz malować trawników!59 albo Trawnik w zgodzie z naturą.
W warstwie ikonicznej jeden z wariantów reklamy utrwala zdjęcie zielonej
murawy, na której leży, spoglądając w niebo, siwowłosy mężczyzna. Do zalet
trawy oferowanej przez TOP DECOR można zaliczyć to, iż nie wymaga nawoże-
nia azotowego, oszczędza wodę, ogranicza rozwój chwastów, dłużej zielona niż
inne trawy. W ofercie znajdują się następujące odmiany (firma posłużyła się
nazwami własnymi, wywołującymi pozytywne skojarzenia, będącymi jedno-
cześnie nazwami znaczącymi, eksponującymi przeznaczenie nasion):

Reklama XII
1. Natura zawiera unikalną mikrokoniczynę, dzięki której uzyskamy
wyjątkowo estetyczny trawnik jednocześnie chroniąc środowisko. Nowość
na polskim rynku; 2. Savanna wyśmienicie nadaje się na miejsca in-
tensywnie nasłonecznione, dobrze znosi okresowe braki wody; 3. Gloria
na tereny rekreacyjne i parkowe, dobrze toleruje miejsca zacienione;
4. Club na boiska sportowe i tereny intensywnie użytkowane; 5. Wersal
na trawniki dekoracyjne; 6. Renova do odbudowy każdego trawnika.

Komfort trawiastych dywanów eksponuje także wymowna ikonicznie re-
klama marki ROLIMPEX — Najlepsze trawy z Iławy. Stąpają po niej ludzie (do-
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59 Ironiczno-prześmiewcze nawiązanie do pierwszomajowych tradycji — zamalowywania
farbą „wybraków” i „wyprysków” architektonicznych. Uzyskiwany efekt był krótkotrwały (ta-
nia farba — tani efekt).



rośli i dzieci) oraz zwierzęta, o czym przekonuje plątanina ludzkich i kocich
nóg zatopionych w miękkiej jasnozielonej trawie. Firma zachęca do wysie-
wu różnych gatunków traw. W jej ofercie (podobnie jak w wypadku traw
marki TOP DECOR) znajdują się różne rodzaje nasion: Mieszanka ogrodowa
o szerokim zastosowaniu; Mieszanka ogrodowa na miejsca zacienione; Murawa
sportowa. Najwyższa jakość. Użytkowanie intensywne.

Jedna z reklam TOP DECOR Nasiona Traw uzmysławia klientom możli-
wość zakładania trawników także w niekorzystnych warunkach, tj. latem.
Komunikat reklamowy rozpoczyna intrygujące pytanie: Dlaczego warto za-
łożyć trawnik późnym latem? Do letniego wysiewu traw klient jest zachęcany
przemyślanymi argumentami, dotyczącymi: 1) temperatury sprzyjającej we-
getacji (por. odpowiednia temperatura powietrza i małe jej wahania składają
się na optymalne warunki dla rozwoju traw; ciepło zmagazynowane w glebie
zapewnia krótszy czas kiełkowania nasion i zadarniania murawy niż przy wy-
siewie wiosennym); 2) wilgotności (większa ilość opadów i występujące jesienią
obfite rosy pozwalają na ograniczenie zużycia wody na nawadnianie trawnika);
3) wydłużenia wegetacji (trawa może rozrastać się przez całą jesień aż do
pierwszych przymrozków, już wczesną wiosną otrzymujemy gotowy, trwały i do-
brze ukorzeniony trawnik, który lepiej będzie znosił letnie upały i susze);
4) oszczędności czasu i energii (oszczędność czasu — przesuwając zakładanie
trawnika na jesień, gdy ilość prac w ogrodzie jest mniejsza niż wiosną, unikamy
spiętrzenia obowiązków w newralgicznym, wiosennym okresie).

Kiedy już założyliśmy trawnik, a przecież wszystkie media grzmią o ocie-
pleniu klimatu, nadto rzeczywisty skwar daje o sobie znać, to musimy iść za
ciosem i inwestować (spirala inwestycji powoduje ustawiczny drenaż kiesze-
ni) w realizację kolejnej potrzeby (generowanej przez reklamotwórców),
a mianowicie — w system nawadniający60. Firma GARDENA reklamuje swoje
rozwiązanie przewrotną trawestacją słów piosenki: Nawadnianie ma jedno
imię: GARDENA (dla porównania: Miłość niejedno ma imię61). Zapewnienie to
potwierdzają trzy produkty tej marki: GARDENA zraszacz AQUAZOOM, GARDENA

COMFORT pistolet zraszający, GARDENA zraszacz dookolny MAMBO. Reklama każ-
dego z tych produktów zawiera pozytywnie nacechowane przymiotniki:
idealny (idealny do nawadniania różnych powierzchni prostokątnych), komfor-
towy (komfortowy model do delikatnego zraszania i czyszczenia), wygodny (wy-
godny do nawadniania małych i dużych powierzchni). Zakładając, iż klient ze-
chce poznać parametry techniczne, reklamotwórcy zadbali o umiarkowaną
dozę informacji technicznych, ujętych w przyjazną formę (pojęcia typowe
dla języka ogólnego, łagodnie nacechowane naukowo), np.: regulowana wie-
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60 Systemy nawadniające to ogrodowy beniaminek, a zarazem powód do generowania
potrzeb konsumenckich, obecnie i w przyszłości.

61 Cytat jest tytułem powieści Pierre’a La Mure’a. Funkcjonuje jako składnik zasobu lek-
sykalnego wszystkich użytkowników języka, tzn. nie odczuwamy jego niezależności.



lość przepływu wody (Równomiernie podleje ogród dzięki regulowanej wielkości
przepływu wody), obracane, precyzyjne końcówki z dyszami (Indywidualnie
ustawiany zasięg zraszania dzięki obracanym, precyzyjnym końcówkom z dysza-
mi). Zraszacze62 (tak jak i inne produkty tej marki) według zapewnień na-
leżą do wiodących systemów nawadniania (wiodący w znaczeniu ‘bezkonku-
rencyjny, pierwszy, przebijający innych, niepokonany’). Reklamę zraszaczy
opatrzono firmowym sloganem: GARDENA. Radość w ogrodzie63.

Dystrybucją systemów nawadniających zajmuje się marka BONITA Auto-
matyczne systemy nawadniające (Generalny importer i dystrybutor w Polsce od
1994 RAIN BIRD; Inteligencja64 w każdej kropli...). A w bardzo wymowny iko-
nicznie sposób dystrybuowane przez siebie zraszacze reklamuje marka
TANAKE — także importer i dystrybutor w Polsce firmy RAIN BIRD. Obraz po-
dzielono poziomo na dwie strefy: 1) strefę regularnie nawadnianą przez au-
tomatycznie sterowany zestaw zraszaczy (nad tą częścią widnieje pierwsza
część hasła: Pomyśl o nawadnianiu...) oraz 2) powierzchnię wysuszoną, po-
brużdżoną i głęboko spękaną (ta część zawiera dokończenie komentarza
werbalnego: ...nie czekaj na deszcz). Dla porównania firma HUNTER® POLSKA

by zareklamować systemy nawadniające, posłużyła się zdjęciem utrzyma-
nym w tonacji niebiesko-zielonej (niebieski pas nieba, zieleń drzew i trawni-
ka oraz niebieski kolor wody). Ekspozycja zdjęciowa na planie pierwszym
przedstawia taflę wody i niejako z niej wytryskujące trzy strugi wodne, skie-
rowane przede wszystkim na trzy soczyście zielone drzewa.

Firma ZIELONY HORYZONT (mająca w ofercie także trawniki rolowane)
w autoprezentacji podaje: Jesteśmy dystrybutorem na Polskę firmy TORO — lidera
w branży systemów automatycznego nawadniania dla ogrodów, parków, boisk
sportowych i pól golfowych. Firmy zakładające ogrody zapraszamy na szkolenia65.
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62 Inną marką reklamującą systemy zraszające jest HOZELOCK (dystrybutorem tej marki
jest firma VISTUS-EMAK Sp. z o.o.). Slogan promujący różnego typu zraszacze brzmi: Efektywne
podlewanie. W ofercie znalazły się: 1. Zraszacze AQUASTORMTM 360 zapewniają dokładne zrasza-
nie nawet przy niskim ciśnieniu wody; 2. System samopodlewający AQUAPOD automatycznie podle-
wa rośliny, oszczędzając do 90% wody!

63 GARDENA poleca także filtry do stawu, ten rodzaj asortymentu opatrując hasłem: Źródło
radości. GARDENA AQUAMOTION. Centralnie umieszczone zdjęcie przedstawia chłopca sie-
dzącego na kamiennym brzegu, trzymającego w rękach foliową torebkę z wodą, z której za
chwilę wyskoczy do stawu złota rybka. Tekst ekspozycji brzmi następująco: Podwójna ko-
rzyść: filtr do stawu skutecznie usuwa duże zanieczyszczenia i cząstki zawieszone w wodzie, jak
również poprawia jakość wody i zapewnia równowagę biologiczną w oczku wodnym. Efektowne fi-
gurki fontannowe wprowadzają szczególną atmosferę do oczka wodnego i jednocześnie zaopatrują
wodę w życiodajny tlen.

64 Magia inteligentnych urządzeń wspomagających człowieka i zastępujących jego
wysiłek w domowym gospodarstwie przenoszona jest do ogrodu, por. możliwość zaprojekto-
wania trasy koszenia dla poduszkowej kosiarki.

65 To ostatnie zapewnienie wynika prawdopodobnie z faktu, iż instalowanie systemów
nawadniających jest nieznaną umiejętnością. Wyprzedzając uzasadnione obawy klientów, au-



Marka ZIELONY HORYZONT66 — dystrybutor firmy TORO, podkreśla wysoką ja-
kość i niezawodność oferty, powołując się na prestiż klubów piłkarskich
i pól golfowych, por.: Jakości TORO zaufały m.in. tak renomowane pola golfowe
i kluby piłkarskie jak: Royal & Ancient St. Andrews, Alderrama Golf Course, FC
Barcelona, Real Madryt, AS Roma, Atletico Madryt.

Spektrum potrzeb ogrodowych kompleksowo rozwiązywanych przez fir-
my ogrodnicze dotyczy także zjawisk, które będą wzmiankowane lub o któ-
rych raczej nie będzie mowy, np.: 1) żeby założyć trawnik lub rozwinąć
darń z rolki, trzeba zadbać o podłoże i nawozy (ich dystrybucją zajmuje się
m.in. marka COMPO — długo działający nawóz do trawników); 2) obfity wzrost
traw, zwłaszcza w miesiącach wiosennych, to siła napędowa firm produ-
kujących aeratory i wertykulatory, kosiarki, podkaszarki, a w wypadku du-
żych powierzchni — riderki (małe traktorki, traktorokosiarki do pielęgnacji
zieleni); cenne są zwłaszcza rozwiązania, które pozwalają mechanicznie do-
kończyć koszenie w trudno dostępnych miejscach; łatwy dostęp i obkasza-
nie drzew, rabat i klombów zapewnia sprzęt marki GARDENA; niesystema-
tycznym ogrodnikom (np. zapracowanym nieemerytom) firma proponuje
systemy umożliwiające bezproblemowe i efektywne koszenie wysokiej tra-
wy; 3) a gdy jesień zagości w ogrodzie — trzeba m.in. wygrabić suche liście;
można to zrobić ręcznie, posługując się doskonałymi grabiami (ergonomicz-
na rączka ułatwiająca pracę i zapobiegająca szybkiemu zmęczeniu), a także
przy pomocy urządzeń mechanicznych — odkurzacza lub dmuchawy. Ogro-
dowy niezbędnik — mimo nazwy (leksem niezbędnik sugeruje niewielką
i niezbędną właśnie liczbę składników) w rezultacie zajmuje pokaźnych roz-
miarów szopę narzędziową lub sporą część garażu. Niezbędnik obejmuje
bowiem: całą „rodzinę” kosiarek (wykaszarkę, kosiarkę i traktor), a także ae-
rator, wertykulator, odkurzacz oraz pomniejsze narzędzia do pracy nieme-
chanicznej (grabie, sekatory).
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torzy gwarantują przeszkolenie firmom z branży ogrodowej, por. także: Jako generalny dystry-
butor TORO w Polsce zapewniamy projekt instalacji, dostawę sprzętu i nadzór nad montażem.

66 Pozostając w klimacie wodnym — firma ZIELONY HORYZONT zajmuje się także dystrybu-
cją wykładzin gumowych do oczek wodnych i stawów marki FIRESTONE POND LINER: ZIELONY

HORYZONT. Oczka wodne. Rewelacyjna amerykańska wykładzina gumowa do oczek wodnych i sta-
wów. Doskonale elastyczna, przyjazna dla ryb, roślin i ludzi, bardzo łatwa w montażu. Bardzo od-
porna na promieniowanie ultrafioletowe, ozon i inne czynniki środowiska naturalnego, o 50-letniej
trwałości.



Klinika  ogrodnika

Kiedy trzeba pielęgnować lub leczyć rośliny, np. murawę, zgłasza się
Twój specjalista w rozwiązywaniu problemów z trawnikiem — firma AGRECOL.
Producent nawozów specjalistycznych (zapobiegają i niwelują objawy oraz
przyczyny złej kondycji, słabego wzrostu, żółknienia, mechacenia, zachwasz-
czenia).

Ogrodowe abecadło kliniczne (nazwa jednej z firm brzmi: ABC DLA DOMU

I OGRODU) tworzy seria alfabetycznie zestawionych marek produkujących
i oferujących preparaty pomagające leczyć (tak! roślinom w wielu reklamach
nadawane są cechy istot żywych) przydomową zieleń. Kolejno analizie pod-
dane zostały reklamy następujących firm: ABC DLA DOMU I OGRODU, BAYER

TWOJA DZIAŁKA, BIOPON, COMPO, FLOROVIT, OGRODY POLSKIE, PLANTPOL ZABORZE,
POLICE, TARGET.

Reklama marki ABC DLA DOMU I OGRODU (wg zapewnień producenta: Pre-
paraty serii ABC dostępne w dobrych sklepach ogrodniczych) opiera się na para-
lelnie zestawionych równoważnikach zdań, anaforycznie rozpoczynanych
akronimem ABC i następującymi po nim przyimkami: przeciwko w znacze-
niu ‘Jeśli coś jest przeciw czemuś złemu, to ma temu zapobiec lub usunąć
to’ (ISJP. T. 2, s. 292) oraz na w znaczeniu ‘Jeśli jakaś rzecz jest na coś, to
jest do tego przeznaczona’ (ISJP. T. 1, s. 909—911): ABC przeciwko szkodni-
kom na roślinach ozdobnych; ABC przeciwko szkodnikom na drzewach i krze-
wach owocowych; ABC na mszyce.

Pozytywnie nacechowane słowo ekspert zostało wyeksponowane w rekla-
mie marki AZOFOSKA — Ekspert w ogrodzie! Renomę marki podkreślono także
imperatywem: Wybierz to, co sprawdzone! oraz rekomendacją ekspertów,
zbudowaną wokół pojęć: rośliny, kwitnienie i wybarwienie oraz plony, opa-
trzonych dodatnio nacechowanymi przymiotnikami: piękne i zdrowe, inten-
sywne, dorodne, lepsze (por.: AZOFOSKA zapewnia: piękne i zdrowe rośliny, inten-
sywne kwitnienie i wybarwienie, dorodne, lepsze plony).

Roślinne produkty pielęgnacyjno-lecznicze ekspansywnie reklamuje fir-
ma BAYER TWOJA DZIAŁKA. Pomocna dłoń, podkreślając każdorazowo daleko
posuniętą specjalizację w profilowaniu środków ochrony i pielęgnacji roślin.
W jej ofercie znajdują się preparaty do pielęgnacji: 1) roślin wiecznie zielo-
nych (iglaków); 2) roślin ozdobnych; 3) drzew owocowych i warzyw; 4) do-
mowych roślin ozdobnych, a także 5) preparaty do zwalczania chwastów
i glonów.

Pielęgnacja roślin wiecznie zielonych. Reklama z tej serii utrzymana
jest w konwencji militarno-kryminalnej (w ogrodzie trwa ofensywa szkodni-
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ków). Ogród (oaza, miejsce relaksu, zacisze krzewów) jest osaczony i szturmo-
wany przez intruzów (w szeregach wrogów występują: ślimaki, mszyce,
gąsienice, wciornastki, oraz ogrodowe choroby: szara pleśń, osutka i naj-
groźniejsza choroba grzybowa — fytoftoroza). Założeniem konwencji ekspo-
zycji było podawanie w rematycznych wypowiedziach tekstu propozycji
skutecznej walki z wrogiem dzięki użyciu odpowiednio sprofilowanych pre-
paratów (por. zdanie: Przeciwko niszczycielom BAYER TWOJA DZIAŁKA ma gotowy
plan ochrony). Układ treściowy pozostałych zdań przyjmuje schemat: wysu-
nięta na początek grupa orzeczenia + dopełnienie będące nazwą choroby
lub szkodnika (por.: szybko i skutecznie powstrzymuje ślimaki; szybko
zwalczą mszyce, gąsienice, wciornastki i inne ogrodowe szkodniki; chroni przed
najgroźniejszą chorobą grzybową — fytoftorozą; powstrzyma ogałacającą sosny
z igieł osutkę). Tylko jednokrotnie zastosowano szyk neutralny, informując
o typie preparatu w remacie (to zadanie dla TELDORU®). Tematy wypowiedzi
zawierają nazwy preparatów o sprofilowanym działaniu: MESUROL® ALIMAX,
CONDIFOR® i DECIS®, PREVICUR® ENERGY, ANTRACOL® (por. Aneks, cykl reklam
BTDZ nr 11).

Firma BAYER TWOJA DZIAŁKA zapewnia klientów o skuteczności swoich pre-
paratów, stosując slogan: Wiecznie zielona i zawsze na szpilkach, będący grą
w wieloznaczność. W komunikacie tym z jednej strony jest mowa o wiecznie
zielonych drzewach i krzewach iglastych, a z drugiej — o kobiecie (por. ste-
reotyp nowoczesnej kobiety: zawsze umalowana i zawsze na wysokich obca-
sach). Firma ta proponuje swoim klientom piękny ogród, stosując także kon-
taminacyjno-homofoniczną grę słów — Piękno bez ogródek — ‘bez kamuflażu,
bez oszukiwania’, ponieważ ogród to zielona oaza i miejsce relaksu67.

Jedna z reklam marki BAYER TWOJA DZIAŁKA poświęcona została skutecz-
ności preparatów MILDEX® i PREVICUR® ENERGY. Są to środki grzybobójcze,
zwalczające uciążliwe schorzenie — fytoftorozę. Autorzy, mając świadomość,
iż nazwa ta należy do skrętaczy języka68, nawiązali w ekspozycji reklamy do
pułapek artykulacyjnych, stosując sylabizowanie pięciozgłoskowej nazwy,
por. Fy-to-fto-ro-za... Tę chorobę trudno wymówić, a co dopiero ją zdiagnozować
czy zwalczać (por. Aneks, cykl reklam BTDZ nr 11). Proponowaną terapię
opatrzyli dwuznacznym hasłem: Wykorzeniamy fytoftorozę. W znaczeniu
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67 Tekst całej reklamy: Piękno bez ogródek. Ogród to zielona oaza i miejsce relaksu. Niestety
w zaciszu krzewów, na obrzeżach rabatek czają się wrogowie. Przeciwko niszczycielom BAYER TWOJA

DZIAŁKA ma gotowy plan ochrony. MESUROL® ALIMAX szybko i skutecznie powstrzymuje ślimaki.
PREVICUR® ENERGY chroni przed najgroźniejszą chorobą grzybową — fytoftorozą. Wszechobecna sza-
ra pleśń to zadanie dla TELDORU®. ANTRACOL® powstrzyma ogałacającą sosny z igieł osutkę. CONDI-

FOR® i DECIS® szybko zwalczą mszyce, gąsienice, wciornastki i inne ogrodowe szkodniki. Pamiętaj,
że troska o piękne rośliny zaczyna się w sklepie ogrodniczym.

68 Por. A. S o ł t y s: Słowne ciągi trudne w języku polskim. „Język Polski” 1976, z. 4,
s. 280—287.



przenośnym rozumiemy, iż chodzi o pokonanie, wytępienie grzyba, a o zna-
czeniu dosłownym informują zdania: Zaczerwienienie korzeni lub nacieki na
liściach w kształcie litery „V” to objawy fytoftorozy. Porażonych roślin nie da się
uratować, ale można chronić ich sąsiadki. Oczywiście także i ten preparat jest
wyjątkowy, bo jako jedyny jest w stanie sprostać zadaniu: Jednak tylko nie-
liczne środki grzybobójcze są w stanie sprostać temu zadaniu. Do tych
wyjątków należą MILDEX® i PREVICUR® ENERGY — dwuskładnikowe preparaty za-
wierające fosetyl glinowy. To jedna z najlepszych substancji o działaniu syste-
micznym, świetnie rozprowadzana po całej roślinie.

Pielęgnacja roślin ozdobnych. Inicjalny rozkaz umieszczony w kolejnej
seryjnej reklamie marki BAYER TWOJA DZIAŁKA: Przejmij pałeczkę w ochronie
roślin wywołuje skojarzenie ze sztafetą sprinterską (por. Aneks, cykl re-
klam BTDZ nr 11). W finalnej części reklamotwórcy zapewniają (nie)przeko-
nanych do zakupu klientów: PROVADO® COMBI PIN. Szkoda czasu na szkodniki!
Dyskurs reklamowy nawiązuje do scenki rodzajowej — a mianowicie — do
wizyty nieproszonych gości (por. Rośliny ozdobne bywają narażone na wizyty
szkodników. A taki gość ich piękności szkodzi!69). Drugie znaczenie inicjalne-
go rozkazu odkrywamy we fragmencie: Czas na przejęcie pałeczki, czyli użycie
niezawodnego preparatu PROVADO® COMBI PIN w wygodnych pałeczkach. Propo-
zycja firmy BAYER, jak wynika z zastosowanej personifikacji, jest korzystna
dla roślin (por. Rośliny go lubią, bo nie tylko robi gruntowny porządek ze
szkodnikami, ale dzięki zawartości nawozu również przyspiesza regenerację
uszkodzonych części, słowem budzi pęd do życia!70); skuteczność pałeczki na-
wozowej zapewne polubi także amator ogrodnik (Ty też polubisz go za wygo-
dę, gdyż dzięki specjalnemu aplikatorowi łatwo umieścisz pałeczkę głęboko w do-
niczce, bezpośrednio w strefie korzenia). Nazwa pałeczek zostaje powtórzona
jeszcze w zdaniu finalnym: Aby mieć piękne kwiatki, pytaj w sklepach ogrodni-
czych o PROVADO® COMBI PIN.

Specjalistyczne nawozy i preparaty firma oferuje także dla królowej
kwiatów — róży71, operując rymowanką: Różyczki — chluba ogrodnika i ogrod-
niczki, a także trawestacją cytatu: Ogród usłany różami (por. coś jest usłane
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69 Aluzyjne przywołanie krnąbrnych ludzkich zachowań, komentowanych często frazą:
Złość piękności szkodzi.

70 Związek wyrazowy pęd do życia występuje zarówno w znaczeniu przenośnym ‘zapał,
energia’, jak i dosłownym — jako ‘pęd roślinny’.

71 M. Bondkowska, stosując test: „Typowym kwiatem jest...”, ustaliła, iż róża jest prototy-
powym kwiatem. Test ten posłużył jej także do rozstrzygnięcia, jaki kwiat jest prototypowy
dla poszczególnych kategorii (np. „Typowym kwiatem leśnym jest wrzos”); por. M. B o n d -
k o w s k a: Szkic pola leksykalno-semantycznego kwiatów w polszczyźnie. „Poradnik Językowy”
1994, z. 8, 1994, s. 16—27.



różami w znacz. ‘coś sprzyja łatwej i przyjemnej realizacji jakiejś czynno-
ści’), oraz finalnym niedopowiedzeniem: Cóż po ogrodzie bez róż... (por.
Aneks, cykl reklam BTDZ nr 11).

Do motywu róży królowej kwiatów nawiązują pierwsze dynamiczne
zdania reklamy: Róża, królowa kwiatów, to duma niejednego ogrodnika. Ile pra-
cy trzeba włożyć w pielęgnację, aby była godna swego miana?! Wymaga troskli-
wej ochrony przed szkodnikami obgryzającymi liście i pąki kwiatowe. Dalsza
część reklamy informuje o nazwach i właściwościach preparatów celujących
w określone kwiatowe choroby: BAYER TWOJA DZIAŁKA ma na to radę — wszech-
stronny preparat DECIS®! Przed mszycami wysysającymi soki chroni CONDIFOR® —
wierny rycerz królowej kwiatów. Nowość w ofercie, MILDEX® skutecznie zwalcza
mączniaka rzekomego. Rdzę mączniaka prawdziwego i czarną plamistość zwal-
cza gotowy do użytku BAYMAT®, a z szarej pleśni wyleczy TELDOR®. O właści-
wościach poszczególnych specyfików autorzy informują, wywołując różne
skojarzenia: rycerskie (wierny rycerz królowej kwiatów), terapeutyczno-me-
dyczne (a z szarej pleśni wyleczy [...]; MILDEX® skutecznie zwalcza [...]), uni-
wersalne (gotowy do użytku; wszechstronny preparat [...]), innowacyjno-tech-
nologiczne (nowość w ofercie).

Wyliczenie spuentowano standardowym przypomnieniem: Pamiętaj, że
troska o róże rozpoczyna się w sklepie ogrodniczym. Podobne lub identyczne fi-
nalne przypomnienia zamieszczono w innych reklamach: Pamiętaj, że troska
o rośliny rozpoczyna się w sklepie ogrodniczym (reklama specyfików do pielę-
gnacji drzew owocowych); Pamiętaj, że troska o zdrowe owoce rozpoczyna się
już w sklepie ogrodniczym (reklama specyfików do pielęgnacji drzew owoco-
wych i truskawek); Pamiętaj, że troska o zdrowe warzywa rozpoczyna się już
w sklepie ogrodniczym (reklama specyfików do pielęgnacji warzyw z przydo-
mowego ogródka).

Pielęgnacja drzew owocowych i warzyw. Reklamy specyfików chro-
niących jabłka, gruszki i inne owoce oraz warzywa (Rumiana pokusa; Zdro-
wie prosto z drzewa; Zielona świeżość (o ogórkach); Zdrowy urodzaj; Czerwona
pokusa — o pomidorze) zawierają ogólne prawdy typu: Jedno jabłko na każdy
dzień odsuwa chorobę w cień72. Przysłowie zostało potraktowane dosłownie
w odniesieniu do preparatów firmy BAYER TWOJA DZIAŁKA: To przysłowie doty-
czy również produktów BAYER TWOJA DZIAŁKA, które odsuwają w cień groźne cho-
roby i uciążliwe szkodniki drzew owocowych. CALYPSO® i DECIS® skutecznie zwal-

74

72 Użyta w reklamie sentencja łacińska wywołała asocjację z zapamiętaną jeszcze z liceal-
nych lekcji łaciny sentencją ab ovo ad malum ‘od jajka do jabłka’, sugerującą, iż już starożytni
Rzymianie dbali o dietę, a zwłaszcza, jak wynika z tej sentencji, o jej chronologię, tj. o wień-
czenie posiłku jabłkiem (przenośnie sentencja Horacego Ab ovo usque ad mala ‘Od jajka do
jabłek’ znaczy ‘od początku do końca’).



czają mszyce, owocówki i inne żarłoczne gąsienice zjadające liście oraz owoce.
Przydomowe sady przed parchem i innymi chorobami grzybowymi chronią
ANTRACOL®, ZATO® i POMARSOL®. Natomiast z chwastami doskonale poradzą sobie
BASTA® i GLIFOCYD®. Zwrot odsuwać coś w cień sugeruje skuteczne zapobiega-
nie różnym owocowym przypadłościom. Dosłownie potraktowanym cieniem
w wypadku tej reklamy są preparaty zwalczające choroby roślin owoco-
wych.

O nieproszonych amatorach świeżych jarzyn traktuje reklama pod
tytułem: Zdrowy urodzaj, polecająca preparaty: MESUROL® ALIMAX (szybko
i skutecznie powstrzyma ślimaki), ZATO® (chroni przed chorobami marchew i ka-
pustę), MILDEX®, TATTOO® C i ANTRACOL® (rozprawią się z zarazą na pomi-
dorach i ziemniakach), DECIS® (szybko zwalczy mszyce, stonkę, gąsienice oraz
innych amatorów świeżych jarzyn), PREVICUR® ENERGY (ochroni delikatną rozsa-
dę przed zgnilizną). Reklamę inicjuje językowy obraz wroga kanibala (por.
Nawet na wypielęgnowanych grządkach pojawiają się wrogowie. Ślimaki wygry-
zają dziury w sałacie. Zaraza niszczy pomidory. Mszyce wysysają soki z pędów
warzyw).

Związek frazeologiczny gołębie serce stał się kanwą reklamy dotyczącej ta-
kich chorób, jak: parch, szara pleśń i zgnilizna (por. Aneks, cykl reklam
BTDZ nr 12). Reklamę inicjuje seria pytań retorycznych: Któż miałby gołębie
serce, gdy w sadzie rozpanoszą się choroby? Gdy parch, szara pleśń i zgnilizny
wysyłają groźne pogróżki pod adresem jabłoni, wiśni, truskawki czy gruszki?
Ostatecznie tylko opanowanie oraz przemyślane zakupy ogrodnicze po-
zwolą zwalczyć wspomniane choroby: Spokojnie sytuację opanuje POMARSOL®

FORTE! To wyjątkowo skuteczny i uniwersalny środek do ochrony drzew owoco-
wych i truskawek przed szerokim spektrum chorób grzybowych. Jest dobrze tole-
rowany przez rośliny, nie powoduje objawów fitotoksyczności ani ordzewienia
owoców. Stosuj POMARSOL FORTE, a choroby będą piano. Reklama ta wywołuje
skojarzenia z aktywnością medyczną (środek do ochrony [...] przed szerokim
spektrum chorób grzybowych; Jest dobrze tolerowany [...], nie powoduje objawów
fitotoksyczności). Podkreśla także w inicjalnym pytaniu retorycznym, zbudo-
wanym wokół wyrażenia gołębie serce, konieczność bezwarunkowej walki ze
szkodnikami roślin.

Aby ułatwić wybór najcenniejszych dla roślin przysmaków, powstały długo
działające nawozy BAYER TWOJA DZIAŁKA. W reklamie pod tytułem: Nowa karta
dań (por. Aneks, cykl reklam BTDZ nr 12) odnajdujemy m.in. apel nastę-
pującej treści (wyraziście nawiązujący do zabiegu personifikacyjnego i ty-
tułu reklamy: Nowa karta dań): Nie skazujmy naszych zielonych przyjaciół na
rygorystyczne diety, bo najpiękniej wyglądają obficie ukwiecone, dorodne i zdro-
we. Dlatego zarezerwujmy im w menu trochę smakołyków, takich jak: N, P, K
i inne makro- i mikroelementy. Na pewno odwdzięczą się swym pięknem, bo
przecież „przez żołądek do serca”... Pole semantyczne dieta (dobrze zbilanso-
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wany posiłek) obejmuje hiponimy typu: rygorystyczna dieta, menu, sma-
kołyki, makro- i mikroelementy, a także porzekadło: przez żołądek do serca.

Pielęgnacja domowych roślin ozdobnych. Tym razem reklamę rozpo-
czyna animizacja zamknięta w równoważniku zdania: Udomowione piękno
roślin (por. rośliny ozdobne tradycyjnie nazywamy domowymi lub donicz-
kowymi — Aneks, cykl reklam BTDZ nr 12). W dalszej części tekstu ożywie-
nie zostało przekształcone w uosobienie (por. Zieloni współlokatorzy powo-
dują, że świat staje się piękniejszy...). Nawiązanie do rematu tego zdania
(świat staje się piękniejszy) słyszymy w zdaniu kolejnym: A piękno wymaga
stałej pielęgnacji. W dalszej części reklama zaczyna brzmieć groźnie za
sprawą słowa szkodniki (W cieplarnianych warunkach naszych mieszkań często
pojawiają się szkodniki73), ale firma BAYER TWOJA DZIAŁKA rozwiązuje także
ten problem za miłośników kwiatów doniczkowych (Do ich zwalczania
BAYER TWOJA DZIAŁKA proponuje PROVADO® COMBI PIN i PROVADO® PLUS. Korzenie
i łodygi narażone są na zgnilizny, dlatego warto je zabezpieczyć, podlewając pre-
paratem PREVICUR®). Reklamę finalizuje niedopowiedzenie: Pewność wyrasta
z zaufania, które można dopełnić słowami: „do kompetentnej i komplekso-
wej oferty firmy BAYER TWOJA DZIAŁKA”.

Walka z chwastami. Marka BAYER TWOJA DZIAŁKA, reklamując się hasłem
Szast-prast znika chwast! podjęła także kampanię przeciw roślinnym szkodni-
kom (por. Aneks, cykl reklam BTDZ nr 12). Aczkolwiek niektórzy ogrodnicy
amatorzy czy też ogrodnicy wrażliwi na piękno sądzą, że chwasty także
mogą spełniać funkcję estetyczną. Jedna z właścicielek ogrodu pyta: „Jakie
mam prawo decydować, że [chwasty] muszą ustąpić miejsca innym rośli-
nom? Zresztą one też są piękne. Więc tu i ówdzie oprócz uprzywilejowa-
nych pobłyskuje roślina zwana chwastem”74.

Reklama specyfików służących zwalczaniu chwastów ukierunkowuje
przekaz reklamowy. Slogan: Chwastom do-fa-sol-ę śpiewająco, prymarnie
wskazuje na stylizację muzyczną (por. posłużenie się nutami: do, fa, sol,
oraz imiesłowem śpiewająco), a sekundarnie wywołuje dodatkowe konotacje
(do-fa-sol-ę) z fasolą i potencjalnym czasownikiem dofasolić (por. do-łożyć
w znaczeniu ‘pokonać, zwalczyć’). Emocjonalność dyskursu eksponują
wykrzyknienia 1) inicjalne: Szast-prast znika chwast! i [...] obróć je w perzynę!,
2) śródtekstowe: Nie dajmy im wygrać!, oraz 3) finalne: Ma się parę na chwa-
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73 Także choroby: Choroby grzybowe: mączniaki, rdze i plamistości liści zwalczy BAYMAT®,
a TELDOR® usunie szarą pleśń. Pamiętaj, że troska o rośliny rozpoczyna się w sklepie ogrodniczym.

74 B. P i e t k i e w i c z: Czarna malwa, biały kruk. „Polityka” 2008, nr 20, s. 106.



sty! W dyskursie posłużono się zestawionymi antonimicznie ciągami synoni-
mów. Z jednej strony znalazły się leksemy i wyrażenia: chwasty (Bo chwasty
to nie tylko takie „trochę brzydsze roślinki” [...]), dzikusy (Dzikusy konkurują
z naszymi ulubieńcami o światło, wodę, składniki pokarmowe), „trochę brzydsze
roślinki”, a na przeciwległym biegunie: nasi ulubieńcy (Dzikusy konkurują
z naszymi ulubieńcami o światło, wodę, składniki pokarmowe), ogrodowe piesz-
czoszki (rozprzestrzeniają się na ogrodowe pieszczoszki). Ciekawa jest także
nazwa preparatu — BASTA (por. Łagodny sposób na chwasty w ogrodzie to
BASTA®), przywołująca skojarzenia ze znaczeniem ‘koniec’, mimo poprze-
dzającego nazwę eufemizmu: łagodny sposób na chwasty.

W podobnym tonie utrzymana jest reklama (zaczynająca się anakolutem:
Gdy glon piękności szkodzi..., co przypomina poddane trawestacji przysłowie
polskie: Złość piękności szkodzi) promująca środek o wymownej nazwie
GLONOJAD, przeznaczony do zwalczania osadów glonowych na kamiennych
elementach architektury ogrodowej. Tekst ekspozycji brzmi następująco:

Reklama XIII
Ogród to niezła rzeźba. Dlatego żal, by dzieło Twych rąk straciło na
urodzie przez zwykłe... glony. To one bowiem są sprawcami zielonego
nalotu, który oszpeca kamienne, ceramiczne czy też drewniane elementy
w ogrodzie. Glony możesz pokonać „na kolanach” (mozolne szoro-
wanie!!!) albo oszczędzając swoje nogi i plecy. Ta druga metoda to
GLONOJAD — innowacyjny preparat w formie rozpuszczalnych w wodzie
saszetek. Wystarczy wrzucić saszetkę do konewki lub opryskiwacza, od-
czekać kilka minut, spryskać powierzchnię i... już po 1—3 dniach mieć
spokój z nalotem. GLONOJAD jest ekologiczny (ulega biodegradacji) i este-
tyczny (nie plami). Walcz z nalotem — naleć sklep ogrodniczy i pytaj
o GLONOJAD! Bądź opryskliwy dla glonów.

Perswazyjność tej reklamy rozpoczyna się już w wieloznacznym zdaniu
inicjalnym Ogród to niezła rzeźba w znaczeniu: 1) ‘dzieło ludzkich rąk, zie-
lona rzeźba, dla której tworzywem są rośliny, mozolnie pielęgnowane i kom-
ponowane przez ogrodnika amatora’, 2) ‘ogród to nie tylko rośliny, ale
także elementy ozdobne, np. rzeźby wykonane z różnych surowców natu-
ralnych: kamień, drewno’. W drugim zdaniu wyrażenie niezła rzeźba zosta-
je kontrastowo zestawione z wyrażeniem: zwykłe... glony. Jeżeli chodzi
o technikę zwalczania nalotu, to klient ma alternatywę: albo zwalcza nalot
„na kolanach” w znaczeniu ‘ręcznie usuwa nalot, szorując zazielenioną po-
wierzchnię’75, albo korzysta z oferty firmy BAYER TWOJA DZIAŁKA prezen-

77

75 Firma KINZO® poleca specjalistyczne urządzenie do mechanicznego usuwania chwa-
stów lub mchu spomiędzy szczelin w kostce brukowej — KINZO® WEED SWEEPER. Jej reklama



tującej środek o nazwie GLONOJAD. Finalna część zawiera dwa imperatywy.
Pierwszy zagrzewa do walki (por. Walcz z nalotem — naleć sklep ogrodniczy
[...]!; jego konstrukcję oparto na polisemiczności leksemów: nalot, nalecieć),
a drugi sugeruje konsekwentne działania z preparatem GLONOJAD76 (por.
Bądź opryskliwy dla glonów; w tym wypadku także posłużono się wieloznacz-
nością i wielomotywacyjnością leksemu opryskliwy77).

Jesienna reklama firmy BAYER TWOJA DZIAŁKA dotyczy Kalendarza Ogrodni-
czego na 2010 rok i utrzymana jest w klimacie hollywoodzkiej baśni (por.
Aneks, reklama nr 13: Ogródek filmowy). Przekaz stylizowany na niby-dialog
brzmi: Patrzysz — ot zwykłe jabłko. Ale przyjrzyj się mu uważniej. Czy nie do-
strzegasz, że... Ależ tak! Przecież to wypisz, wymaluj ten słynny... Nie musisz le-
cieć do Hollywood, aby poznać prawdziwych roślinnych celebrytów. Wystarczy, że
polecisz do kiosku po Kalendarz Ogrodniczy na 2010 rok, dostępny w sprzedaży
już od grudnia. Podążysz w nim Aleją Ogrodowych Gwiazd wykreowanych przez
ekipę BAYER TWOJA DZIAŁKA. A do tego możesz wziąć udział w konkursie z wielką
obsadą nagród. Zapraszamy!

Za sprawą filmowych kadrów przenosimy się do ogródka filmowego (na
zdjęciu taśma filmowa; aczkolwiek bohaterowie to rośliny, to ich charaktery-
zacja i ich rekwizyty nawiązują do słynnych ekranizacji i rozpoznawalnych
sytuacji i postaci). Pole semantyczne film obejmuje następujące leksemy
i frazeologizmy: celebryci, Hollywood, Aleja Ogrodowych Gwiazd, gwiazdy wy-
kreowane przez ekipę BAYER TWOJA DZIAŁKA, wielka obsada gwiazd (por. możesz
wziąć udział w konkursie z wielką obsadą gwiazd). Semantyka filmowa (gala
rozdania nagród filmowych) została skorelowana z warstwą ikoniczną (por.
zatrzymane kadry filmowe z roślinnymi bohaterami zastygniętymi w po-
zach i kształtach wywołujących skojarzenia z autentycznymi bohaterami fil-
mowymi).
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brzmi: Innowacja w walce z chwastami. Oczyszczarka szczelinowa. Umożliwia szybkie i skuteczne
usuwanie chwastów, mchów i porostów w szczelinach płyt chodnikowych, kostki brukowej oraz
klinkieru. KINZO® Your Powerful Partner.

76 W tym miejscu warto uzupełnić reklamę preparatu GLONOJAD reklamą urządzeń do roz-
pryskiwania cieczy (glono- lub grzybobójczych) marki KWAZAR, posługującą się dwujęzycznym
(symetrycznie przetłumaczonym) sloganem: Created especially for gardening. Stworzone specjal-
nie z myślą o ogrodach (jedna z reklam prezentuje fotografię ogrodu marzeń trzymaną przez
piękną kobietę; zdjęcie zostało podpisane pytaniem: A jaki jest Twój ogród?). Różne wielkościo-
wo pojemniki opryskiwaczy (od najmniejszego poczynając) noszą nazwy planet i gwiazdo-
zbiorów Mercury, Venus, Orion, Neptune. W wypadku reklamowania wybranego typu
opryskiwacza firma posługuje się sloganem: ORION. Stworzony specjalnie z myślą o ogrodach.

77 1. ‘Ktoś, kto jest opryskliwy, odzywa się nieuprzejmie, wyrażając w ten sposób nie-
chętny stosunek do rozmówcy, zły humor, złość, gniew itp. Jest wobec mnie ostatnio opryskli-
wy, nawet wrogi; ISJP. T. 1, s. 1177; 2. Leksem przynależący do rodziny wyrazów: opryskiwać,
opryskiwacz, opryskany w znaczeniu ‘Jeśli jakaś osoba lub rzecz została opryskana, to osiadły
na niej krople jakiejś płynnej lub półpłynnej substancji, mocząc ją lub brudząc’; ISJP. T. 1,
s. 1177.



Reklamy marki BAYER TWOJA DZIAŁKA proponują odbiorcom zagadki (np.
kalambury, rebusy, szarady78), np.: Ostro krzewi się zimą (ostrokrzew);
W paszczy lwa (lwiapaszczka); Co grucha w sadzie? (gołąb i gruszka; por.
homonim grucha w znaczeniu ‘gruchać’ i ‘jako derywat augmentatywny mo-
tywowany przez wyraz gruszka’); Co się śni czereśni?; Zjedz mnie (truskaw-
ka); Z gatunku niedotykalskich (kaktus, którego z wiadomych względów le-
piej nie dotykać); Zielony i fikuśny (o fikusie drobnolistnym; możliwa jest
podwójna etymologia: fikuśny ‘mały, śmieszny, filigranowy’ oraz fikuśny od
fikus); Zawsze w kwiecie wieku (tak powiemy eufemistycznie o kobiecie doj-
rzałej, a także prawdopodobnie o intensywnie i nieprzerwanie kwitnącej pe-
largonii); Dla przyjaciół azalia. Jak zauważa Maria Borejszo, pisząc o zesta-
wieniach metaforycznych w potocznym nazewnictwie roślin pokojowych,
we współczesnej polszczyźnie funkcjonują trzy rodzaje słownictwa bota-
nicznego: 1) binominalna terminologia naukowa79 (znana nielicznemu gro-
nu specjalistów); 2) terminy literackie (oficjalne) i potoczne (o zasięgu ogól-
nopolskim, używane przez warstwy wykształcone); 3) nazwy gwarowe80.

Ziemia  musi  rodzić

Działanie wspomagające wzrost, rozwój i kwitnienie roślin może być
zasługą produktów firmy BIOPON, która oferuje nawozy mineralne zawie-
rające składniki odpowiedzialne za kilka pożądanych i wyczekiwanych re-
zultatów: soczystą zieleń (skutek działania magnezu), szybki wzrost (re-
zultat stosowania azotu), piękne kwiaty (zjednoczona terapia fosforem
i potasem), odporność na szkodniki i choroby (wpływ mikroelementów).
A zatem BIOPON to specjalistyczny nawóz do: hortensji, winorośli, borówek,
pelargonii, surfinii i innych kwiatów balkonowych. W ofercie znajduje się

79

78 Kalambur, jak czytamy w ISJP „to gra słów polegająca na zabawnym i dwuznacznym
zestawieniu podobnie brzmiących wyrazów. Kalamburem jest np. fragment wiersza J. Tuwi-
ma: Baran się rozindyczył, a indyk zbaraniał”. ISJP. T. 1, s. 584. „Rebus to zagadka, w której
pod postacią rysunków i liter ukryte jest słowo lub zdanie do odgadnięcia”. ISJP. T. 2, s. 422.
„Szarada to zagadka, która zawiera opis sylab lub słów składających się na jakiś tekst do od-
gadnięcia”. ISJP. T. 2, s. 737.

79 Binominalna terminologia botaniczna, wprowadzona do systematyki naukowej przez
Karola Linneusza, jest znana i stosowana w polskich opracowaniach fachowych, a także po-
pularnych, choć w codziennej praktyce językowej pełne dwuwyrazowe botaniczne określenia
roślin nie są stosowane. Najczęściej nazwę rośliny utożsamia się z nazwą rodzaju botaniczne-
go, pomijając określenia gatunkowe. M. B o r e j s z o: O zestawieniach metaforycznych w po-
tocznym nazewnictwie roślin pokojowych. „Język Polski” 2000, z. 5, s. 334.

80 M. B o r e j s z o: O zestawieniach metaforycznych..., s. 334—340.



także BIOPON do iglaków..., składający się z magnezu (zapobiega brązowieniu
igieł) oraz azotu i fosforu (składniki odpowiedzialne za prawidłowy i bujny
wzrost). Epitety nawozy mineralne i specjalistyczne nawozy wskazują na
sprofilowane (wąskozakresowe), zapobiegawcze lub lecznicze działanie pre-
paratów BIOPON. W komponowaniu środków ochrony roślin ważny jest od-
powiedni dobór składników i ich dawkowanie.

Jesienią należy zadbać o przedzimowe nawożenie roślin, dlatego wiele
firm oferuje specjalne nawozy; czyni tak również BIOPON, proponując BIO-

PON jesienny (BIOPON jesienny nawóz do iglaków. BIOPON jesienny nawóz do
trawników), gwarantując: Przygotowanie roślin do zimy. Odporność roślin na
wymarzanie. Wzmocnienie roślin. Kompletny skład81 w każdej granulce.

Ogród (oprócz walorów estetycznych) może spełniać także funkcję utyli-
tarną. Przekonuje o tym reklama nasion różnorodnych roślin firmy CNOS
GARDEN (dystrybutora nasion VILMORIN DEPUIS 1742). Inicjalne hasło (o cha-
rakterze zdania otwartego) brzmiące: Nasiona warte poznania..., uosabia ofe-
rowany produkt. W ekspozycji reklamy posłużono się wieloma melioratyw-
nymi określeniami (bogaty, specjalistyczny, wyselekcjonowany, zróżnicowany,
najstaranniej dobrany) podkreślającymi profesjonalność oferty: VILMORIN pole-
ca nasiona wyselekcjonowanych i najstaranniej dobranych odmian warzyw, ziół,
kwiatów i traw oraz cebulki ze specjalistycznych plantacji. Ich bogaty i zróżni-
cowany asortyment zadowoli zarówno wymagających profesjonalistów, jak i po-
czątkujących działkowców. Dzięki naszemu wielopokoleniowemu doświadczeniu
w branży nasiennej możemy zaoferować Państwu produkty najwyższej jakości,
gwarantujące dobre plony i satysfakcję z prowadzonych upraw.

Cebule kwiatowe oferuje także firma CEBULE.PL, która w swojej reklamie
prowadzi quasi-dialog z klientem (por. Piękny ogród? „Tak, bo piękne rośliny
są jego ozdobą”. A to dzięki najlepszym cebulkom!!! A jak kupować cebulki
kwiatowe, to tylko na WWW.CEBULE.PL. Piękno i wdzięk dla twojego ogrodu). Fir-
ma oferuje: cebule kwiatowe, rośliny ozdobne, profesjonalną obsługę (por. Hit!!!
Do każdego zamówienia nawóz do roślin cebulowych GRATIS!), błyskawiczną
dostawę, wysoką jakość, a wszystko to, jak zapewnia ostatnie słowo ekspozy-
cji — tanio.

Marka COMPO oferuje nawozy oraz specjalistyczne podłoża do uprawy
roślin (por.: Kompletne, gotowe do użycia podłoża COMPO wyprodukowane na
bazie torfu wysokiego; do siewu i pikowania). Nawozy oraz specjalistyczne
podłoża do uprawy roślin marki COMPO. Po prostu piękne rośliny mają w war-
stwie leksykalnej takie przymiotniki, jak: unikalny, specjalistyczny, naturalny,
organiczny, mineralny, kompletny, kreujące obraz wyjątkowości a zarazem na-
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81 Skład nie został podany. Z innych reklam tej marki wiadomo, że poszczególne mine-
rały działają zapobiegawczo lub leczniczo na roślinne dolegliwości. Por. podrozdział Klinika
ogrodnika.



turalności preparatów (por. Unikalny nawóz organiczno-mineralny z dodat-
kiem naturalnego guano ptaków morskich, pochodzącego z nadmorskich rejonów
Peru, Chile i Afryki Południowej; Zawiera niezbędne makroelementy oraz siarkę;
Specjalistyczne podłoże o lekkiej, drobnej strukturze, przygotowane do zapewnie-
nia najlepszych warunków dla wschodów i wzrostu roślin; Kompletne, gotowe do
użycia podłoża COMPO).

Nawozy COMPO są polecane entuzjastom zielonej murawy (Doskonale na-
daje się do zakładania nowych trawników). Osobom ceniącym deficytowe
chwile odpoczynku z rodziną firma oferuje jednorazowo aplikowany prepa-
rat, tak sporządzony, aby zawarte w nim składniki odżywcze były stopnio-
wo i długoterminowo (przez trzy miesiące) uwalniane, gwarantując zdrowy
i bujny wzrost trawy. Zaoszczędzone w ten sposób czas i energię (zgodnie
z sugestią reklamy) można spożytkować, figlując z dziećmi na świeżym po-
wietrzu (por. COMPO. Długo działający nawóz do trawników. Najlepiej zadba
o Twój trawnik. Teraz nie musisz już tyle pracować w ogrodzie. Będziesz mieć
więcej czasu na zabawy i harce ze swoimi dziećmi).

To były metody na piękny trawnik, sugestywnie przemycane w ekspozy-
cjach cytowanych reklam. Amatorom przydomowych warzywników firma
COMPO proponuje podłoża torfowe (por. Specjalistyczne podłoże o lekkiej,
drobnej strukturze, przygotowane dla zapewnienia najlepszych warunków dla
wschodów i wzrostu młodych roślin. Zalecane do siewu i produkcji rozsady
w skrzynkach oraz wszelkiego typu inspektach i tunelach foliowych). Sprofilowa-
ne działanie podłoży do siewu i pikowania potwierdzają zróżnicowane od-
miany preparatu, opatrzone krótkimi rekomendacjami: 1. PERLIT, rozluźniając
strukturę ziemi, ułatwia kiełkowanie i zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się
wody, dając młodym korzeniom dostęp powietrza; 2. AGROSIL dodatkowo aktywu-
je i wzmacnia rozwój korzeni; 3. Podłoże do kaktusów COMPO CACTEA zawiera do-
mieszkę piasku poprawiającego przepuszczalność, oraz ukorzeniacza — AGROSIL®;
4. Podłoże do orchidei COMPO SANA jest wzbogacone dodatkami poprawiającymi
strukturę — korą z pinii oraz preparatem STYROMUL. Ciekawe jest końcowe za-
pewnienie: Podłoża COMPO zawierają startową dawkę nawozu umożliwiającą
odżywianie roślin przez pierwsze 4—6 tygodni.

Podłoża COMPO, jak zapewnia reklama, to efekt wieloletnich badań i eks-
perymentów (por. 50 lat badań i doświadczeń). Wiele firm (także ogrodni-
czych) często odwołuje się do daty założenia lub do lat istnienia na rynku
(jak w tym wypadku — do okrągłego jubileuszu), wywołując pozytywne ko-
notacje (trwałość, udoskonalona i stale rozwijana technologia produkcji, re-
noma).

Dwie kolejne reklamy nawozów zogniskowane zostały wokół pojęcia re-
cepta (Znam receptę na piękne kwiaty! FLOROVIT jesienny — recepta na piękny
ogród!). W polu semantycznym skoncentrowanym wokół hiperonimu re-
cepta znalazły się nazwy minerałów i składników niezbędnych do pra-
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widłowego wzrostu, owocowania oraz kwitnienia roślin, a także nazwy
prawdopodobnych chorób (schorzeń), których można uniknąć, stosując
profilaktycznie FLOROVIT. Reklamy kończą zapewnienia o kompleksowości
oferty (por. Cokolwiek uprawiasz, znajdziesz odpowiedni FLOROVIT dla Twoich
roślin; Wybierz odpowiedni FLOROVIT dla Twoich roślin!).

Autorzy reklam nawozów FLOROVIT by uwiarygodnić jakość produktu,
głos oddali ogrodniczce (por. Znam receptę na piękne kwiaty!; w warstwie
ikonicznej to zapewnienie ma uwiarygodnić zdjęcie kobiety przycinającej
liście). W dalszej części komunikatu producent informuje, iż: Surfinia wy-
maga dużo żelaza, aby pięknie zakwitła, paproć — zwiększonej ilości azotu dla
ładnego wybarwienia, a pelargonia — fosforu dla obfitego kwitnienia. Nawozy
FLOROVIT dostosowane są do indywidualnych potrzeb moich roślin. Znalazłam od-
powiedni FLOROVIT dla swoich kwiatów. Daję im to, co sprawdzone!

Schemat konstrukcyjny poszczególnych reklam z tej serii (preparatów
FLOROVIT) opiera się na wyliczaniu i powtarzaniu w kolejnych odsłonach
ekspozycji kilku epitetów: szybszy wzrost, piękne i obfite kwitnienie, intensyw-
ne wybarwienie liści i kwiatów, lub (możliwy jest też alternatywny repertuar
cech w wypadku preparatów do stosowania jesienią): większa odporność na
choroby i wymarzanie, zdrowie i ładny wygląd przez cały okres wegetacji, szyb-
szy wzrost w okresie wiosennym.

Marka FLOROVIT oferuje nawozy stosownie do pór roku, np. nawóz je-
sienny do iglaków i cytrusów (FLOROVIT jesienny. Recepta na piękny ogród!).
Przekaz reklamowy otwiera pytanie o rozstrzygnięcie (por. Czy wiesz, że na-
wóz płynny FLOROVIT jesienny do iglaków: zwiększa odporność na choroby i wy-
marzanie, zapewni lepsze warunki wzrostu od wczesnej wiosny, należy stosować
od sierpnia do października?). Podobne pytanie zostało zadane w wypadku
tekstu reklamującego nawóz do roślin cytrusowych: Czy wiesz, że nawóz
płynny FLOROVIT do roślin cytrusowych: zapewnia prawidłowy wzrost i owocowa-
nie, z jednego opakowania pozwala otrzymać 60 litrów roztworu do podlewania?
W leksykalno-semantycznej warstwie tej reklamy znalazły się wyrazy suge-
rujące nadejście zimy lub zimowe uśpienie przyrody: wymarzanie (większą
odporność na choroby i wymarzanie), wegetacja (zdrowie i ładny wygląd przez
cały okres wegetacji), okres wiosenny (szybszy wzrost w okresie wiosennym),
zima (Przygotuj ogród do zimy!).

Marka OGRODY POLSKIE (nazwa opierająca się na uogólnieniu wywołu-
jącym konotację, iż dotyczy wszystkich polskich i tylko polskich ogrodów)
także oferuje środki pielęgnacji roślin, np. BIOSTER FARMA, FLORA EXPERT82

(nazwa tego produktu ma walory znaczące, powtórzone w dopowiedzeniu
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82 W obu wypadkach firma poczyniła zastrzeżenia, iż oferowane przez nią produkty nie
są tożsame z produktami, które nazwą lub składem nawiązują do jej oferty: UWAGA! Produkt
o nazwie BIONAT-K, nie jest tym samym co produkt BIOSTER FARMA, produkowany przez spółkę OGRO-

DY POLSKIE, działającą na rynku od wielu lat; UWAGA! Produkty o nazwie FLORAN, nie są tym sa-



ekspert w nawożeniu). W reklamach z tej serii obowiązuje schemat: sposób
działania + obiekt poddany działaniu, np.: optymalnie zaopatruje glebę
w składniki pokarmowe; stopniowo uwalnia do gleby cenne makro- i mikroele-
menty; efektywnie dokarmia rośliny w okresie wegetacji. Znaczącą rolę w tej
reklamie odgrywa zestaw przysłówków w funkcji okoliczników sposobu.
W innej reklamie z tej serii czasownik zapewnia użyty jest jednokrotnie,
a po nim następuje wyliczenie właściwości (opatrzonych superlatywami):
doskonały wzrost i zdrowotność roślin, okazałe i piękne wybarwienie, zwięk-
szoną odporność na niekorzystne warunki pogodowe, obfite i dorodne plony.

Marka ta odwołuje się także do argumentów estetyczno-zapachowych
(por. Bezzapachowy, w 100% naturalny nawóz w postaci granulatu), aczkol-
wiek ważniejszy wydaje się w owym przekazie argument proekologiczny
(por. zdanie-stwierdzenie: Piękny i ekologiczny ogród).

Reklama nawozów PLANTON® firmy PLANTPOL ZABORZE została zamknięta
w ramie kompozycyjnej: ...i rośliny pięknie rosą — w części inicjalnej, oraz
PLANTON® — taki właśnie jest! — w części finalnej. Hasło nowość zobligowało
reklamotwórców do szczegółowych wyjaśnień, dotyczących nowej serii na-
wozów (por.: Grupa nawozów PLANTON® powiększyła się o nową serię nawozów
posypowych o granulacie najwyższej jakości — przeznaczona do iglaków, trawni-
ków, roślin owocujących i warzyw. Jest to nawóz typu complex, w którym każda
cząstka granulatu zawiera wszystkie niezbędne roślinom składniki pokarmowe).
Kolejne zdania ekspozycji mają identyczną strukturę: w części tematycznej
sytuuje się nazwa marki, a w części rematycznej po myślniku i predykacie
to pojawia się nasycona semantycznie informacja o przeznaczeniu i spodzie-
wanych rezultatach działania produktu tej marki (PLANTON® — to gwarancja
pięknego, obficie kwitnącego balkonu, tarasu i ogrodu, a także zdrowych i dorod-
nych owoców i warzyw; PLANTON® — to nawóz o bardzo dużej zawartości łatwo
przyswajalnych, niezbędnych dla roślin mikroelementów). Reklamę wieńczy po-
uczenie (por. Zawsze wybieraj nawozy sprawdzone i polecane przez znanych
producentów roślin), sugestywnie odwołujące się do pragmatyki działania
produktu.

Bardzo wymownym zabiegiem personifikacyjnym wyróżniła się firma
POLICE, eksploatując motyw jedzenia; w warstwie ikonicznej są to: 1) zdjęcie
talerza i sztućców, menu umieszczone na talerzu składa się z owoców
i kwiatów (por. Aneks, reklama nr 14a); 2) zdjęcie zielonych niby-roślinnych
ust i języka, a w warstwie werbalnej slogan (por. Ogród ze smakiem; por.
Aneks, reklama nr 14b). Zmysł smaku dodatkowo jest eksponowany w war-
stwie semantycznej przez nagromadzenie słownictwa typu: Specjalna recep-
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mym co produkty FLORA, produkowane przez spółkę OGRODY POLSKIE, działającą na rynku od wielu
lat. Każdorazowo uwadze towarzyszy klauzula: OGRODY POLSKIE sp. z.o.o. nie bierze odpowie-
dzialności za skutki dystrybucji i stosowania produktu (wymiennie) BIONAT-K lub FLORAN, które nie
są produkowane przez POLSKIE OGRODY sp. z o.o.



tura naszego nawozu — bez azotu, [...]; O najwyższej, światowej jakości naszych
produktów ogrodniczych świadczą doskonałe proporcje składników pokarmo-
wych i mikroelementów; O przepis na prawdziwy ogród ze smakiem pytaj
w najlepszych sklepach ogrodniczych [...]. Niezaprzeczalnym atutem podnoszo-
nym w reklamie są osiągnięcia firmy zaświadczane przez certyfikaty, znaki
jakości i medale (por. Dodatkowym jej potwierdzeniem są liczne certyfikaty,
znaki jakości, nagrody, a przede wszystkim zdrowe i bujne rośliny; Miło nam po-
informować, że „NAWÓZ DO TRAWY — długotrwały efekt dywanowy” został
laureatem XVI edycji konkursu Teraz Polska). Firma (jak wiele podobnych)
podnosi także takie atuty, jak: doświadczenie (por. Dzięki naszemu wielolet-
niemu doświadczeniu w produkcji nawozów, wiemy jak zapewnić roślinom opty-
malne warunki wzrostu i rozwoju) i międzynarodowa renoma (O najwyższej,
światowej jakości naszych produktów ogrodniczych świadczą [...]).

Metaforykę medyczną przywołuje marka TARGET83 — Klinika w ogrodzie
(por. W trosce o dobrą kondycję roślin stworzyliśmy serię wysokiej jakości Na-
wozów w płynie; 15 lat doświadczeń w pielęgnacji roślin — napis w kółku imi-
tującym pieczątkę lekarską; Staramy się, by pielęgnacja ogrodu była przyjemno-
ścią, a nie żmudną pracą). Metaforyka medyczna zbudowana została wokół
słów: klinika, pielęgnacja, kondycja, zabieg i objawy (Pierwsze objawy działania
KLINIK DUO widoczne są już po upływie 7—10 dni po zabiegu); dotyczy także
nazwy preparatu KLINIK DUO 360L (dolistny herbicyd84). Firma powołuje się
również na doświadczenie, doskonalenie i unowocześnianie (por. Od 15 lat
dostarczamy Państwu skuteczne i bezpieczne produkty do pielęgnacji roślin. Na-
sze doświadczenia łączymy z rozwojem i nowoczesnością zastosowań). Nie za-
brakło w tej reklamie także zapewnień o konsultacjach specjalistycznych
(por. Skuteczność produktu została potwierdzona przez profesjonalistów). W in-
nej odsłonie reklama marki TARGET, prezentując blisko dziesięć pojemników
z różnymi typami nawozów płynnych, odwołuje się do konsystencji ofero-
wanych produktów. Inicjalne hasło brzmiące: TARGET. Wpłynie na rośliny,
oparte zostało na grze leksykalnej (TARGET wpłynie — czyli ‘skutecznie odży-
wi rośliny’ oraz TARGET w płynie — czyli ‘nawóz o płynnej konsystencji’).
W ekspozycji bowiem czytamy:

Reklama XIV
[...] W trosce o dobrą kondycję roślin [wszystkie wyróżn. — I.Ł., M.B.]
stworzyliśmy serię wysokiej jakości Nawozów w płynie. Te wieloskładni-
kowe, mineralne nawozy płynne przeznaczone są do nawożenia wszel-
kich gatunków roślin hodowanych w domach, ogrodach i na balkonach.
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83 Podobnie uczyniła w jednej z reklam marka FLOROVIT (por. Znam receptę na piękny
ogród).

84 Struktura derywatu dolistny nasuwa skojarzenia z przymiotnikami: doustny, domięśnio-
wy, dożylny.



Wyposażone w praktyczną nakrętkę z miarką zapewniają łatwe i pre-
cyzyjne nawożenie.

Niezbędnik  ogrodnika

Analizowane reklamy nie tylko dotyczą efektów wizualnych, ale także pro-
mocji wielu (nieliczni tylko mają świadomość, jak wielu) narzędzi i maszyn
ogrodowych, pozwalających minimalizować ludzki wysiłek (por. FISKARS —
Mniej wysiłku. Piękny ogród) i uzyskiwać zachwycające rezultaty dzięki specjali-
stycznym narzędziom (por. FISKARS — Doskonała jakość i 350 lat doświadczenia).
Ale nie dajmy się zwieść — wszystkie te sprzęty są uruchamiane i/lub napędza-
ne siłą ludzkich mięśni, nawet jeżeli mają mechanizmy samonapędowe.

Marka FISKARS poleca: sekatory (np. sekator ŻYRAFA do wysokiego cięcia;
sekator z obrotową rączką), nożyce do trawy, grabie o ergonomicznej
rączce. Rozwiązania tej marki podporządkowane są minimalizowaniu ludz-
kiego wysiłku (ergonomia, minimalny ciężar własny, zwiększona siła cięcia,
obrotowa rączka ułatwiająca długotrwałą pracę, systemy zapobiegające za-
kleszczaniu się ostrzy, odciążenie kręgosłupa i dbanie o wyprostowaną po-
stawę użytkowników — zasługa narzędzi z ergonomicznej linii FISKARS). Fiń-
ska marka szczyci się zatem przemyślanym systemem ułatwiającym,
usprawniającym i ulepszającym pracę w ogrodzie oraz doskonałą jakością
swoich produktów. Praca w ogrodzie staje się komfortowa, co potwierdza
slogan: Mniej wysiłku. Piękny ogród. Przekonują o tym również następujące
wyrażenia i frazy, eksponujące m.in. ergonomiczność, innowacyjność, wy-
trzymałość, lekkość: innowacyjny system przekładni zębatych, które prze-
noszą i zwiększają siłę cięcia; rączki wszystkich sekatorów wykonane są z two-
rzywa FIBERCOMPTM charakteryzującego się dużą wytrzymałością i niewielkim
ciężarem; konstrukcja rączki pozwala używać wszystkich palców jednocześnie,
a unikalny mechanizm dźwigniowy POWERGEARTM, zintegrowany z rączką
i ostrzem, wspomaga siłę cięcia; rewelacyjny mechanizm SERVO-SYSTEMTM [...];
Ergonomiczna, lekka konstrukcja czyni pracę komfortową, a obracane o 360°
ostrza umożliwiają pracę pod dowolnym kątem, nawet w trudno dostępnych
miejscach; Dzięki niemu dosięgniesz nawet gałęzi rosnących na wysokości 3,5 me-
tra lub głęboko w koronie drzew. Sekator uniwersalny ŻYRAFA umożliwi przycina-
nie niskich krzewów, bez konieczności schylania się; Grabie do liści z ergonomicz-
nej linii FISKARS zapewniają komfortową i efektywną pracę85).
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85 Por. ekspozycje poszczególnych reklam produktów z serii FISKARS: 1) Sekatory FISKARS

POWERGEARTM II wyróżnia innowacyjny system przekładni zębatych, które przenoszą i zwiększają



Komfort pracy, możliwość zachowania parametrów ergonomicznych
podkreśla odrębna reklama tej marki (FISKARS CLIPPERS — przyjemność w ogro-
dzie!), kładąca nacisk na innowacyjne i oryginalne rozwiązania, dotyczące:
1) ludzkiej energii (Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne za-
stosowane w FISKARS CLIPPERS minimalizują wysiłek i zapewniają komfort pra-
cy); 2) skutecznych rozwiązań technologicznych sprzężonych zwrotnie
z ułatwieniem pracy ludzkiej (Wybierz sekator z rączką obrotową, sekator
dźwigniowy bądź duży sekator dźwigniowy, aby praca Twoja była lżejsza i sku-
teczniejsza); 3) jakości produktów znajdujących się w ofercie (Wszystkie na-
rzędzia są bardzo trwałe i ergonomiczne. Ostrza ich są wykonane z nierdzewnej
stali, a uchwyty z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Uchwyty dużego
sekatora dźwigniowego są wykonane z lekkiego i bardzo trwałego aluminium);
4) unikatowych rozwiązań technologicznych (Unikalny system dźwigniowy.
Zwiększając siłę cięcia, czyni pracę lżejszą i bardziej płynną. Niezastąpiony przy
cięciu grubych i twardych gałęzi).

Konkurencja na rynku sprzętów ogrodniczych, przemyślanych, ergono-
micznych, wspomagających pracę ludzkich mięśni (dodajmy porównywal-
nie kosztownych) reprezentowana jest przez markę GARDENA — Radość
w ogrodzie lub ...i ogród żyje. Reklamując narzędzia do przycinania drzew
i krzewów, GARDENA posługuje się wieloznacznym hasłem: Cięcie na miarę
naszych czasów! (GARDENA narzędzia do przycinania drzew i krzewów). Ekspo-
zycja reklamy sekatorów jest dwuczęściowa: najpierw zawiera zwroty do ad-
resatów — potencjalnych klientów (GARDENA sprawi, że przycinanie drzew,
gałęzi oraz pielęgnacja żywopłotów będzie dla Państwa czystą przyjemnością),
a następnie (w ograniczonym zakresie) odwołuje się do technicznych para-
metrów produktu (por. Przycinanie kwiatów i cienkich gałązek to żaden pro-
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siłę cięcia. Rączki wszystkich sekatorów wykonane są z tworzywa FIBERCOMPTM charakteryzującego
się dużą wytrzymałością i niewielkim ciężarem; 2) Sekatory z obrotową rączką to narzędzia szcze-
gólnie polecane do długotrwałej pracy — konstrukcja rączki pozwala używać wszystkich palców jed-
nocześnie, a unikalny mechanizm dźwigniowy POWERGEARTM, zintegrowany z rączką i ostrzem
wspomaga siłę cięcia; 3) Nożyce do trawy FISKARS to jedno z gamy innowacyjnych narzędzi do cię-
cia. Wyróżnia je rewelacyjny mechanizm SERVO-SYSTEMTM. Zapewnia on skuteczne cięcie, zapobie-
gające zakleszczaniu się ostrzy. Ergonomiczna, lekka konstrukcja czyni pracę komfortową,
a obracane o 360° ostrza umożliwiają pracę pod dowolnym kątem, nawet w trudno dostępnych
miejscach; 4) Sekator uniwersalny ŻYRAFA to nowoczesne i niezastąpione narzędzie w Twoim ogro-
dzie. Dzięki niemu dosięgniesz nawet gałęzi rosnących na wysokości 3,5 metra lub głęboko w koro-
nie drzew. Sekator uniwersalny ŻYRAFA umożliwi przycinanie niskich krzewów, bez konieczności
schylania się. ŻYRAFA to lekkie i precyzyjne narzędzie, które uczyni Twoją pracę łatwiejszą, bardziej
komfortową i bezpieczną; 5) Grabie do liści z ergonomicznej linii FISKARS zapewniają komfortową
i efektywną pracę. Wyprofilowany trzonek pozwala zachować wyprostowaną postawę, nieob-
ciążającą kręgosłupa. Szeroka głowica z elastycznymi zębami o opatentowanym kształcie umożli-
wia skuteczne porządkowanie.



blem dla sekatorów GARDENA86). Dostępne są także systemy udoskonalające
pracę, czyniące ją bardziej ergonomiczną, a także przyjazne dla domowej
ekonomii ze względu na niższy koszt zakupu sprzętów (por. Idealny wybór
GARDENA COMBI SYSTEM. Uprawa gleby, czy pielęgnacja trawnika — z GARDENA

COMBI SYSTEM stanie się lekka, łatwa i przyjemna. Umożliwia tworzenie kombina-
cji różnych typów narzędzi z jednym trzonkiem. Do wyboru trzonki teleskopowe,
drewniane i aluminiowe. Wystarczy jeden ruch: włożyć narzędzie, przekręcić i...
gotowe!).

Marka ta także znana jest z produkcji pił łańcuchowych (GARDENA wśród
pił łańcuchowych. Duża moc, minimum wysiłku). Ekspozycja oparta została
głównie na odwołaniach do właściwości produktu i minimalnym stosowa-
niu terminologii fachowej (por. Nowe piły łańcuchowe GARDENA z funkcją bez-
narzędziowego napinania łańcucha buick fit: prosty, bez użycia narzędzi montaż
i napinanie łańcucha. Wykonując jeden ruch, można łatwo zamontować prowad-
nicę i optymalnie napiąć łańcuch — bez potrzeby dodatkowego sprawdzania i re-
gulacji. GARDENA piły łańcuchowe są dostępne w trzech komfortowo wyposa-
żonych wersjach. Mocny silnik i wysoka prędkość łańcucha gwarantują silne
i precyzyjne cięcie. GARDENA piły łańcuchowe dzięki optymalnej ergonomii ideal-
nie sprawdzają się także w trudnych warunkach).

GARDENA oferuje również wysokiej jakości kosiarki, posiłkując się
hasłem: GARDENA wśród kosiarek. Oferta tej firmy obejmuje kosiarki do zadań
specjalnych, np. koszenia wysokiej i gęstej trawy (por. Bezproblemowe i efek-
tywne koszenie także w wysokiej trawie), koszenia w trudno dostępnych miej-
scach (por. Pierwsza kosiarka, która pokona każdy zakręt! GARDENA pielęgnacja
trawnika. Rewolucja w pielęgnacji trawnika: kosiarka, która dzięki swej wyjątko-
wej zwrotności i mobilności z łatwością dotrze do każdego zakątka w ogrodzie).
Za każdym razem producent podkreśla nowatorskie rozwiązania konstruk-
cyjne (por. Nowość: GARDENA elektryczna kosiarka POWERMAXTM łączy w sobie
nowoczesny design z maksymalną mocą i najwyższym komfortem. Łatwe kosze-
nie wysokiej i gęstej trawy dzięki wydajnemu silnikowi POWERPLUS. Wygodny
montaż i demontaż kosza między uchwytem kosiarki. Centralna regulacja wyso-
kości koszenia; Nowość: opatentowana przekładnia kierownicza umożliwia ko-
szenie trawy wokół klombów, rabat czy drzew rosnących na trawnikach. Dzięki
możliwości składania rączki, przenoszenie kosiarki jest bardzo wygodne, a przy
tym całe urządzenie nie zajmuje dużo miejsca podczas przechowywania).

Narzędziami dla profesjonalistów i dla miłośników ogrodu w bardzo
oszczędny werbalnie sposób chwali się marka GREENMILL (dystrybutorem
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86 Por. inną reklamę tego produktu: Dzięki regulowanej bezstopniowo rozwartości uchwytu
można je dopasować do każdej dłoni. Nożyce do gałęzi umożliwiają wygodne cięcie nawet w trud-
no dostępnych miejscach. Ułatwią to Państwu nożyce ze specjalną przekładnią zwiększającą siłę
cięcia przy tej samej sile nacisku na uchwyt. Przycinanie kwiatów i cienkich gałązek to żaden pro-
blem dla sekatorów GARDENA.



oferowanych przez nią m.in. sekatorów oraz opryskiwaczy jest FLORALAND):
GREENMILL PROFESSIONAL. Narzędzia dla profesjonalistów; GREENMILL CLASSIC.
Narzędzia dla miłośników ogrodu; GREENMILL AQUASYSTEM (reklama różnych
typów opryskiwaczy, pozwalających zraszać rośliny lub tępić szkodniki).

Do firm, które zadbały o swój wizerunek, należy także HUSQVARNA,
proponująca klientom: Skompletuj swój ogrodowy niezbędnik; Sprawdź we
własnym ogrodzie (por. Aneks, cykl reklam nr 15, reklamy produktów marki
HUSQVARNA). W ofercie tej firmy znajdują się różne typy kosiarek i wykasza-
rek, np.: kosiarka AUTOMOWER 210 C (wyglądem przypomina dziecięcą zdal-
nie sterowaną zabawkę, z tą różnicą — iż w wypadku kosiarki praca została
zaprogramowana elektronicznie), wykaszarka HUSQVARNA® 125 LDx. Ich
rozliczne parametry techniczne są wyliczane w ekspozycji (parametry silni-
ka, montaż kosza, regulacja wysokości koszenia, opatentowana przekładnia,
składana rączka)87. Propozycję uzupełniono komunikatem dotyczącym in-
nych produkowanych i niezbędnych w ogrodzie maszyn88: Do kompletu
możesz dokupić również akcesoria: krawędziarkę, kultywator, pilarkę na wysię-
gniku, nożyce do żywopłotu, szczotkę, dmuchawę.

Firma HUSQVARNA w 2009 roku obchodziła 50-lecie istnienia. Pojawiła się
zatem w repertuarze reklam także wzmianka rocznicowa:

Reklama XV
50-lecie pilarek HUSQVARNA®. Pierwsza pilarka HUSQVARNA®, wyproduko-
wana w 1959 roku, była czarno-pomarańczowa. Od tamtej pory produk-
ty firmy HUSQVARNA® mają pomarańczową barwę. W tym roku firma
HUSQVARNA® obchodzi 50-lecie swoich pilarek. Dzięki wymogom, które
przez lata stawiali przed nami profesjonalni pracownicy leśni, dysponu-
jemy jednym z najpełniejszych asortymentów pilarek na rynku. Sądzi-
my, że to dobry powód do świętowania. Czego zatem można oczekiwać
po pilarkach firmy HUSQVARNA® na przestrzeni następnych 50 lat? To już
pytanie do naszych klientów. My wiemy tylko, jakiego będą koloru.
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87 Skrupulatny, utrzymany w stylu popularnonaukowym opis parametrów technicznych
obu urządzeń przedstawia się następująco: AUTOMOWER 210 C. Rodzina zautomatyzowanych
kosiarek AUTOMOWER przystosowana do obsługi trawników o powierzchni do 500 m2. Elektryczne
bezobsługowe kosiarki zapewnią ci piękny trawnik bez wysiłku; Wykaszarka HUSQVARNA® 125
LDx. Lekka i wszechstronna wykaszarka, doskonała do prac wokół domu. Łatwy rozruch z funkcją
Smart Start® i pompką paliwa. Wytrzymały, pleciony, giętki metalowy wałek napędowy. Półauto-
matyczna głowica żyłkowa T25 — proste uzupełnianie żyłki. Najefektywniejsza na rynku dzięki
48 cm średnicy pola roboczego. 28 cm3; 0,8 kW/1,1 KM; 5 kg.

88 Firma SNAPPER®, lansując się hasłem: To naprawdę łatwe..., oferuje bogaty asortyment
maszyn przydatnych zimą, czyli odśnieżarek: 1. Kompaktowa odśnieżarka ESS50220E, 2. Śred-
nia, dwustopniowa odśnieżarka EI75246E, 3. Szeroka, dwustopniowa odśnieżarka E105308E,
4. Szeroka, dwustopniowa odśnieżarka E95288E, 5. Szeroka, dwustopniowa odśnieżarka E13388E.



Oddziaływanie perswazyjne marka ta realizuje także dzięki zdjęciom wy-
pielęgnowanych ogrodów (por. Aneks, cykl reklam nr 15, produkty marki
HUSQVARNA). Logo firmowe zostało wyeksponowane na tle góry, bryły bla-
doróżowego pałacu, przystrzyżonych trawników, fontanny i żółto-pomarań-
czowych kobierców kwietnych. W przestrzeń parku wtopiło się dwóch ko-
siarzy. Ograniczona została ekspozycja tekstowa: Wykorzystując 300-letnie
doświadczenie techniczne, HUSQVARNA dostarcza wiodących na świecie rozwiązań
w zakresie pielęgnacji lasów, parków i ogrodów. Optymalne połączenie profesjo-
nalnych cech maszyn i troski o użytkownika sprawia, że produkty HUSQVARNY po-
zwalają osiągnąć wysoką wydajność oraz zadowolenie z wykonywanej pracy i jej
doskonałych rezultatów.

Innym awangardowym rozwiązaniem jest reklama jednego z typów wy-
kaszarek (HUSQVARNA 125R), która znalazła się w ofercie promocyjnej. Rekla-
ma jest oszczędna werbalnie (na uwagę zasługuje finalne hasło: Profesjonalny
sprzęt na długie lata), ale humorystyczno-awangardowa w warstwie ikonicz-
nej: zza ramienia kosiarza spoglądamy na skrawek przydomowej murawy,
która została precyzyjnie wykoszona w kształcie piłki futbolowej (por. Aneks,
cykl reklam nr 15, produkty marki HUSQVARNA). Całość skomentowano, po-
sługując się wieloznacznym nagłówkiem: Zagraj na swoim trawniku...

Osadzona w naturalnej scenerii górskiej (np. w górach Rocky Mount-
ains) reklama marki STIHL (Witamy w fascynującym świecie STIHL!) opiera się
na następujących sloganach: Blisko natury oraz Natura naszym domem.
Jakość i „długowieczność” marki eksponuje komunikat: Nr 1 na świecie
STIHL®; 80 lat firmy STIHL89. Ekspozycja jednej z ogólnych reklam zawiera:
1) informacje historyczne (Postęp i rozwój mają w firmie STIHL długą tradycję.
Od osiemdziesięciu lat angażujemy całą naszą wiedzę i umiejętności, by uczynić
Państwa pracę łatwiejszą i bardziej wydajną); 2) informacje dotyczące zakresu
oferty (Nasze produkty znajdują dziś zastosowanie w najróżniejszych dziedzi-
nach życia i mimo iż nazwa STIHL jest nierozerwalnie związana z pilarkami
łańcuchowymi, obecnie wytwarzamy całą gamę urządzeń przeznaczonych do róż-
nych prac wokół domu i w ogrodzie); 3) informacje o specjalistycznych kon-
sultacjach (Jeśli zdecydujecie Państwo o zakupie markowego wyrobu STIHL, prosi-
my zwrócić się do Autoryzowanego Dealera, który chętnie Państwu pomoże
w wyborze właściwego urządzenia, udzieli kompetentnych porad i zaproponuje
fachowy serwis).

Marka ta pozwala wykonywać prace i w ogrodzie, i w naturze (np. ścin-
ka i obróbka drewna). Zalety produktów tej marki można poznać, śledząc
reklamy dmuchaw i odkurzaczy ogrodowych, por. dynamiczny dzięki róż-
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89 Firma została założona w 1926 r. przez Andreasa Stihla. Spółka produkuje i sprzedaje
głównie piły łańcuchowe oraz inne urządzenia podręczne, w tym kosiarki i dmuchawy do
liści; www.stihl.pl (dostęp 15.07.2010).



nym zabiegom składniowo-intonacyjnym wstęp: Jesienne porządki! Jesień bez
opadłych liści na parkowych ścieżkach, wokół domu czy w ogrodzie? Tak, to
możliwe! Dzięki dmuchawom i odkurzaczom ogrodowym STIHL. Dalsza wyja-
śniająca część reklamy dotyczy rozpiętości oferty, przeznaczenia poszczegól-
nych narzędzi i ich skuteczności (por. W zależności od zadania, STIHL oferuje
urządzenia napędzane nowoczesnym silnikiem spalinowym lub cichym silnikiem
elektrycznym o różnej mocy i wyposażeniu. Lekkie dmuchawy ręczne nadają się
idealnie do oczyszczania mniejszych powierzchni, dróg i ścieżek. Odkurzacze
ogrodowe bez problemu zbiorą liście i drobne śmieci także z zakamarków. Dmu-
chawy plecakowe nadają się znakomicie do pracy na większych powierzchniach:
w parkach, na stadionach czy w amfiteatrach).

Aktywizacja reklam sprzętu ogrodowego następuje także wiosną w myśl
hasła: Już wiosna. Czas mistrzowskich promocji! (z hasłem tym współgra zdję-
cie nieprofesjonalnego boiska, którego kształty jedna osoba kończy wyty-
czać kosą spalinową i na które z utęsknieniem spogląda rodzinna drużyna
futbolowa: tata i dwóch synów; por. Aneks, cykl reklam nr 16, produkty
marki STIHL). Akcję promocyjną wyjaśniono w następującym tekście: Nowy
sezon wiosenny ze STIHL’EM rozpoczęty. Wszechstronny program ogrodowy pozwa-
la na wykonanie wszelkich prac na terenach zielonych, poczynając od pielęgnacji
trawników, poprzez przycinanie żywopłotów, aż po usuwanie chwastów i skoszo-
nej trawy. Postawcie Państwo na najwyższą jakość i długą żywotność wyrobów
STIHL. Teraz wybrane modele kos mechanicznych STIHL dostępne są w specjalnej
promocyjnej cenie lub z dodatkowym wyposażeniem.

Podstawowa jednak oferta tej marki obejmuje — niezawodne pilarki STIHL

(por. Wszędzie tam, gdzie wykonywane są prace związane z obróbką i pozyskiwa-
niem drewna, można zdać się na niezawodne pilarki STIHL. Bez względu na to, czy
pracujemy w górach Rocky Mountains, jak na zdjęciu, czy w jakimkolwiek innym
miejscu na świecie, STIHL gwarantuje najwyższą jakość aż po najdrobniejsze deta-
le. Przykładem może być pilarka STIHL MS 361)90. Reklama ta nie folguje także
klientom, dostarczając informacji o parametrach technicznych (por. Nowo-
czesna jednostka silnikowa, system filtracyjny o długiej żywotności i minimali-
zujący drgania, nowatorski system antywibracyjny pozwalają wykonać każdą pra-
cę, nawet w najtrudniejszych warunkach; Przygotowanie każdej ilości drewna
pilarką STIHL to nie problem! Szereg innowacyjnych rozwiązań, będących standar-
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90 Z podobną ofertą próbuje wejść na rynek poznańska firma VICTUS-EMAK Sp. z o.o., któ-
ra promuje nowe pilarki łańcuchowe OLEO-MAC 937 i 941 (C/CX), posługując się hasłem:
Łatwiej być nie może. W ekspozycji ujmuje trzy kluczowe argumenty: 1. Najlepsze parametry
pracy (Nowoczesne rozwiązania techniczne gwarantują najlepsze parametry pracy wśród pilarek
oferowanych w tej klasie); 2. Prostota (Łatwe uruchamianie, obsługa i konserwacja — również dla
osób mniej doświadczonych); 3. Komfort (Ergonomiczna i kompaktowa budowa oraz zastoso-
wane rozwiązania konstrukcyjne gwarantują wyjątkowy komfort pracy). Nowe pilarki spalinowe
OLEO-MAC.



dowym wyposażeniem naszych pilarek ułatwia pracę, czyni ją bezpieczniejszą
i bardziej wydajną). Pilarki STIHL są przeznaczone do prac w ogrodzie i w na-
turze (por. W ofercie STIHL znajdziecie Państwo odpowiednie pilarki do prac w le-
sie i ogrodzie, które można wykorzystać zarówno do profesjonalnej pielęgnacji za-
sobów leśnych, jak również do przygotowania drewna opałowego na własne
potrzeby; por. Aneks, cykl reklam nr 16, produkty marki STIHL).

Bardzo wymowna i zarazem złowieszcza reklama zawiera zdjęcie małego
chłopca, który tak zapamiętał się podczas zabawy w ogrodzie (bawił się sa-
molotem), że nie dotarł w porę do domu (w porę, czyli zanim ogród zamienił
się w dżunglę), w rezultacie został przytłoczony roślinami i przywarł do gi-
gantycznego okna tarasowego, mogąc z zewnątrz spoglądać na uporządko-
wane wnętrze salonu (por. Aneks, cykl reklam nr 16, produkty marki STIHL):

Reklama XVI
Nie czekaj zbyt długo! Nie czekaj aż Twój ogród zamieni się w dżunglę
i już teraz wybierz urządzenie z bogatej oferty STIHL. Nasze nowoczesne
pilarki łańcuchowe, kosy mechaniczne i nożyce do żywopłotów poradzą
sobie z gęstymi zaroślami i chwastami. Urządzenia STIHL posiadają no-
woczesne i niezawodne silniki, bogate wyposażenie i spełniają surowe
normy emisji spalin.

Inną ekspansywną marką na polskim rynku jest VIKING (przedsiębior-
stwo należące do koncernu STIHL91) — marka oferująca kosiarki, która swoje
reklamy opiera na haśle Każdy chce je mieć (w części inicjalnej) oraz — Wy-
różni Twój ogród (w finale)92. Wybrane produkty znajdujące się w ofercie tej
marki anonsowane są następująco: Doskonała technika cięcia, wysoki kom-
fort pracy, znakomity silnik to cechy, które wyróżniają kosiarki trawnikowe
VIKING. Ich uruchamianie jest wyjątkowo łatwe, a obsługa bardzo prosta. Wy-
brane modele kosiarek wyposażone są w bezstopniowy napęd VARIO, centralną
regulację wysokości koszenia czy komfortowy rozrusznik elektryczny. W rekla-
mie tej uwagę przykuwa kumulacja przymiotników (najczęściej uwikłanych
w epitety), odnoszących się do: 1) parametrów technicznych (doskonała
technika cięcia, znakomity silnik) — perspektywa producenta; 2) obsługi
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91 Por informację: Teraz kupując wybrane modele kosiarek VIKING, otrzymacie Państwo pakiet
materiałów eksploatacyjnych. Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów STIHL; oraz VIKING jest przed-
siębiorstwem należącym do koncernu STIHL.

92 Inny, istotny z punktu widzenia klientów parametr techniczny kosiarek — komfort ci-
chej pracy — eksponuje marka STIGA: Naprawdę cicha kosiarka. Sprawdź i uwierz. Umów się
na pokaz z lokalnym partnerem STIGA. Firma ta jest także producentem glebogryzarek. Maszy-
ny te lansuje hasłem: Zmień pracę na przyjemność. Glebogryzarki STIGA. O renomie tej firmy
świadczy także okrągła rocznica jej funkcjonowania na rynku maszyn ogrodowych: STIGA. 75
lat ogrodniczej pasji! 75th 1934—2009.



i użytkowania (wysoki komfort pracy, wyjątkowo łatwe uruchamianie, bardzo
prosta obsługa) — perspektywa użytkownika.

Firma VIKING wprowadza nowy produkt, stylizując tekst na wzór zapo-
wiedzi kinowej: Wielka premiera. Władca trawnika. Nowa Seria 6. Dewiza ta
dotyczy kosiarki, którą wyróżnia 6 parametrów: Nowa generacja kosiarek
zaspokaja oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Nową kosiarkę
charakteryzuje 6 podstawowych cech: moc, funkcjonalność, ergonomia, trwa-
łość, komfort i design. W części inicjalnej reklamy zastosowano dwie hiper-
bole (zdaniem twórców posłużenie się nimi jest uzasadnione i usprawiedli-
wione 6 mocnymi argumentami — szóstka to wyróżnik produktu: jego cech
i nazwy): wielka premiera (stylizacja przywołująca skojarzenie z premierą fil-
mową lub galą rozdania nagród, co potwierdza 6 cech produktu, nasu-
wających skojarzenie z niby-nominacjami do nagród), władca trawnika (syn-
tetyczna personifikacja także nawiązująca do parametrów i zalet kosiarki).
Reklama kosiarek VIKING kończy część prezentacyjno-analityczną i wybiór-
czy rekonesans, przekonujący, iż Polacy mają wiele okazji, aby ulec ogrodo-
wemu marketingowi (obcemu i rodzimemu).

* * *

W tekstach reklam, które można określić mianem ogrodniczo-infrastruk-
turalnych występuje odwrotne (niż w wielu innych znanych tekstach rekla-
mowych, np. żywności, kosmetyków, środków czystości) zjawisko, tj. infor-
macyjność i nominacyjność dominują nad perswazyjnością, fatycznością
oraz (z perspektywy nadawcy, np.: producenta, sprzedawcy) — autoprezen-
tacją. Analiza reklam (ich struktury, właściwości semantycznych, np. kon-
densacji lub rozwlekłości treściowo-informacyjnej, oraz stylistyki) pozwala
wnioskować, iż środowisko działkowców i ogrodników amatorów jest bar-
dziej zainteresowane (w przeświadczeniu nadawców) rzeczową i wyczer-
pującą informacją, mniej natomiast ulega magii sloganów reklamowych, acz-
kolwiek i takie są obecne w zgromadzonym rejestrze. Niepoprzestawanie na
sloganach reklamowych wynika także zapewne i z tego powodu, iż rodzima
branża ogrodnicza ma niedługą tradycję, a będąc w stadium budowania
marki (kilkuletnie, kilkunastoletnie doświadczenia w wypadku polskich
firm) i uzyskiwania renomy, kładzie nacisk na opisowość w reklamie, nie-
jednokrotnie nie zatrudniając specjalistów od PR93, dlatego wielu reklamom
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93 Por. komentarz autorki tekstu Komu rośnie w ogrodzie: „Na początkujących, którzy
chcą swój ogródek uprawiać własnoręcznie w nadziei, że tak będzie taniej, ostrzą sobie ręce
producenci nawozów, w Polsce jest już oferta największych firm światowych. Załatwiły nas
marketingowo, zdając sobie sprawę, że w uprawie kwiatków jesteśmy kompletnie zieloni. Nie
studiujemy składu na opakowaniu, bo i tak nie wiemy, czy azot potrzebny jest, żeby bujnie
rosły, ładniej kwitły, czy może dopiero przy zawiązywaniu owoców? Najczęściej jedziemy



zamieszczanym w studiowanych źródłach brakuje profesjonalnego szlifu.
W wypadku tekstów reklamowych dotyczących importowanych produktów
i usług — reklama jest ekspansywna i profesjonalnie przygotowana.

Chińskie przysłowie mówi: Jeżeli chcesz być szczęśliwy przez krótką chwilę,
upij się; jeżeli długo, zakochaj się; jeżeli zawsze, zacznij uprawiać ogród. Meta-
fora uprawiania ogrodu wewnętrznego (modelarstwo, taniec, śpiewanie
w chórze, fotografowanie, zbieranie i kolekcjonowanie np. skamielin), czyli
robienia czegoś dla siebie, nie wyklucza dosłownego uprawiania ogrodu,
które także może być traktowane jako relaksujące hobby, zapewniające
szczęście. Grażyna Skibicka (redaktor prowadząca numeru specjalnego
„Muratora” — „Urządzamy ogród”) zauważyła: „Znany angielski projektant
ogrodów dr D.G. Hessayon twierdzi, że prawie połowa właścicieli ogrodów
lubi je uprawiać i że czas spędzony na pieleniu rabat, strzyżeniu trawnika
i wyrywaniu chwastów nie jest czasem straconym. Wręcz przeciwnie — że to
zdrowie, relaks i sama przyjemność. Jak wskazuje prosty rachunek, druga
połowa właścicieli ogrodów nie przepada za »babraniem się w ziemi« i bie-
ganiem z konewką albo po prostu nie ma na to czasu czy zdrowia. Nie
oznacza to jednak, że ich ogrody mają być brzydkie i zapuszczone. Archi-
tekci krajobrazu są zdania, że dobrze zaprojektowany ogród wygląda atrak-
cyjnie przez cały rok i nie jest uciążliwy w utrzymaniu. Są sposoby na aran-
żację ogrodu, aby nie trzeba było wkładać w jego wygląd zbyt wiele
wysiłku, a czerpać z niego moc przyjemności”94.

Zieleń zbliża ludzi, ale zadbanej zieleni jest w Polsce stanowczo za mało.
Swoistym tematem tabu są tereny niby-rekreacyjne rozciągające się wzdłuż
brzegów uregulowanych rzek, o które kompleksowo dbaliby gospodarze
gmin czy magistratów, a które sami korzystający pozostawialiby w takim sta-
nie, jaki zawsze chcieliby zastać. Zatem temat ważki, o którym jednak nie pi-
szemy95, to kultura (w znaczeniu dosłownym ‘uprawa, pielęgnacja’) własnego
ogródka a dewastacja środowiska (często tuż za płotem), objawiająca się sterta-
mi śmieci (gnijących, cuchnących albo walających się, np. po zimie, albo po
wietrznej pogodzie), dzikimi wysypiskami śmieci w zagajnikach i lasach,
wreszcie — dewastacją środowiska na skalę globalną. To asumpt do dalszych
rozważań o ponowoczesnej (a)kulturze; a z punktu językoznawczego — do
odtworzenia rozbudowanego pola tematycznego, np. apelu o kondycję Ziemi.
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z wózkiem po supermarkecie i wkładamy »nawóz do pelargonii«, »do surfinii«, »do rododen-
dronów«, tyle pudełek, ile roślin, a rachunek przy kasie trzycyfrowy. Moglibyśmy to wszyst-
ko opędzić jednym rodzimym FLOROVITEM, byłoby o wiele taniej, ale na razie jego producent,
INCO VERITAS nie umie nas zachęcić odpowiednim opakowaniem”. J. S o l s k a: Komu rośnie
w ogrodzie? „Polityka” 2010, nr 18, s. 42.

94 G. S k i b i c k a: Wstęp. „Murator”. Numer specjalny „Urządzamy ogród” 2005, nr 1, s. 3.
95 Nie piszemy także o niepopularnej i tabuizowanej stronie natury. Mimo że ogród to

miejsce pogodne i idylliczne, to musi się w nim znaleźć także przestrzeń dla składowania od-
padów organicznych czy przydomowego szamba lub oczyszczalni ścieków.



Polakowi  na  stół  dano... —
smaki i aromaty w tradycji i w reklamie ponowoczesnej

W czym tkwi tajemnica wyjątkowego smaku tradycyjnej pol-
skiej kuchni? W lokalnych składnikach o najwyższej jakości96.

Żywność produkowana i polecana przez sieci gastronomiczne i kulinar-
ne, masarnie i wędliniarnie, a także tzw. żywność organiczna z etykietą
o perswazyjnej treści, np.: żywność ekologiczna przyjazna z natury, powstaje
w rezultacie stosowania tradycyjnych97 (manufakturowych) lub nowator-
skich98 (koncernowych, masowych) rozwiązań kulinarnych oraz dietetycz-
nych. Oferty spożywcze i gastronomiczne są kierowane do konsumentów
w różnym wieku lub z różnymi wskazaniami dietetycznymi. Dlatego twór-
cy reklam skrupulatnie uwzględniają informacje o składnikach produktu
lub potrawy albo wprost zaznaczają, iż wyrób przeznaczony jest dla osób
na diecie np. bezglutenowej albo na diecie dla diabetyków, dla osób uczu-
lonych na białko mleka krowiego czy też dla osób z różnymi preferencja-
mi żywieniowymi (tradycjonalistów i nowatorów, tj. koneserów smaków
i aromatów tradycyjnych i powszechnie znanych oraz tropicieli egzotycz-
nych i niecodziennych przygód kulinarno-smakowych). Odrębną grupę
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96 Inicjalne pytanie otwiera dyskurs reklamowy jednej z popularnych sieci dyskonto-
wych. W odpowiedzi na to pytanie w ekspozycji reklamy pojawia się wyjaśnienie: Dlatego bli-
sko 95% artykułów spożywczych z BIEDRONKI pochodzi od najlepszych polskich producentów.
Zostały one przygotowane specjalnie dla naszych Klientów. Wszystko po to, abyś mógł codziennie
kupować w BIEDRONCE to, co najlepsze — kwiat polskich produktów! Metafora kwiat polskich pro-
duktów (por. kwiat polskiej inteligencji) została ukonkretniona w sferze ikonicznej. W rezul-
tacie kwiatem jest słonecznik skomponowany z warzyw, wędlin i owoców. Od środka
poczynając: w centrum — kalafior, wokół niego małe nasionka czerwonej fasoli na tle koktaj-
lowych pomidorów, rozłożonych na talarkach pomarańczy, gdzieniegdzie wystają strąki zie-
lonej fasoli; środek (jadalną ziarnistą część) tak skomponowanego słonecznika od żółtych
płatków, czyli sera, przetykanego sporadycznie plastrami różowej szynki, oddziela zielone tło
karbowanej sałaty. Łodygę tworzy zielony ogórek, z którego wyrastają dwa liście sałaty.

97 Por. artykuł Kulinarna podróż do przeszłości. „Przekrój” 2010, nr 13, s. 44, (bez nazwi-
ska autora), który jest promocją wyrobów KRAKOWSKIEGO KREDENSU 1906 Tradycja Gali-
cyjska.

98 Por. artykuł traktujący o matni żywieniowej, w jaką uwikłany jest amerykański konsu-
ment, który je to, co wyprodukuje amerykański farmer, a amerykański farmer produkuje
żywność niezdrową i tuczącą, bo jest zależny od koncernu dostarczającego mu zmodyfiko-
wane nasiona kukurydzy i środki chwastobójcze; por. np. M. J a r k o w i e c: Żywność maso-
wego rażenia. „Przekrój” 2010, nr 12, s. 16—19. Por. także artykuł A. Stabryły, traktujący
o modyfikacjach genetycznych na polskim rynku, dokąd również dotarła firma MONSANTO,
sprzedająca nasiona modyfikowanej kukurydzy. A. S t a b r y ł a: Pasztet genetyczny.
„Newsweek Polska” 2008, nr 8, s. 48—51.



produktów (a zatem także i przekazu reklamowego) stanowią posiłki i da-
nia dla dzieci, zróżnicowane dietetycznie, adekwatnie do wieku konsumen-
tów.

W przeszłości Polacy spędzali przy stole pół życia, dlatego kucharze nie
tylko dbali o smaki potraw, ale i o zaskakującą aranżację czy teatralizację
ich serwowania (por. powszechnie znane opisy biesiadowania z Pana Ta-
deusza). W artykule Mileny Rachid Chehab, Polakowi na stół dano99, czyta-
my, że to, co my dziś uważamy za wielką ucztę, kiedyś było zwykłym co-
dziennym posiłkiem, który potrafił trwać wiele godzin, nierzadko płynnie
przechodząc w kolejny rytuał kulinarny100. Do połowy XIX wieku przepisy
kulinarne przekazywano (a może raczej skrywano przed niepowołanymi
osobami) bez konkretnych receptur (nie spisywano wskazówek dotyczących
proporcji lub czasu obróbki jakiejś potrawy). Dopiero Lucyna Ćwierczakie-
wiczowa w słynnych 365 obiadach za 5 złotych zadbała o dokładne zalecenia
dotyczące: proporcji składników, zestawu przypraw, czasu gotowania czy
technologii obróbki poszczególnych potraw101.

Współcześnie kupujemy gotowe (sproszkowane, liofilizowane102, suszo-
ne lub głęboko mrożone) produkty i półprodukty, które wystarczy pod-
grzać (wariantywnie: ugotować, usmażyć, udusić lub rozmrozić, np. w ku-
chence mikrofalowej). Paradoksalnie jednak reklamy tych przetworzonych
produktów (świadomość przetworzenia przywołuje takie obciążenia infor-
macyjne, jak: sztuczność, niepełnowartościowość, utrata cennych witamin
i minerałów, które, jak przypuszczamy, są obecne w potrawach sporządza-
nych z naturalnych składników) konsekwentnie opierają się na motywach
i obrazach, przywołujących tradycyjne smaki i aromaty (por. slogany rekla-
mowe: Nie ma jak u mamy; Z przepisów naszych mam; Jak u babci; Smak tra-
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99 Tytuł tego artykułu stał się inspiracją do modyfikacyjnej adaptacji tytułu niniejszego
rozdziału; M. R a c h i d C h e h a b: Polakowi na stół dano. „Przekrój” 2009, nr 50, s. 37—38.

100 Por. kampanię promującą książkę Swego nie znacie..., czyli Polska oczami obcokrajowców.
Mecenasem tego projektu jest marka TYSKIE, która w jednej z wielu reklam odwołujących się
do treści książki cytuje następującą wypowiedź Ulrike z Niemiec: „Uważam, że polska go-
ścinność jest unikatem w skali światowej [podkreślenie — I.Ł., M.B.]. Kolega namówił mnie
kiedyś do wzięcia udziału w Biegu Piastów. Sam zachorował i nie mógł wystartować i za-
wiózł mnie rano na miejsce. Czekał sześć godzin. Po biegu nieprzytomną z wycieńczenia od-
wiózł mnie na pociąg. Na pożegnanie wręczył mi kanapki, które specjalnie dla mnie zrobiła
jego żona. Nigdy w życiu nie jadłam nic równie dobrego. Uważam, że polska gościnność jest
unikatem w skali światowej”.

101 M. R a c h i d C h e h a b: Polakowi na stół dano..., s. 38.
102 Proces liofilizacji po raz pierwszy zastosowano w latach 50. XX wieku, kiedy NASA

poszukiwała sposobu na wykarmienie astronautów jedzeniem lekkim, bezpiecznym i smacz-
nym. Wykorzystano liofilizację, czyli silne suszenie w bardzo niskich temperaturach. Tak zro-
dziła się współczesna gotowa żywność. Potem pojawiło się suszenie rozpryskowe czy szybkie
i głębokie mrożenie; por. „Przekrój” 2009, nr 2, s. 55 (bez nazwiska autora).



dycji), czyli — polską domową kuchnię103 (por. pozytywny stereotyp polskiej
żywności utrwalający znaczenie ‘zdrowy, naturalny, zgodny z tradycyjną re-
cepturą’). Odwołania do tradycyjnych babcinych smaków, jak czytamy w ar-
tykule Mai Gawrońskiej i Doroty Malesy Kwestia smaku. Co komu smakuje
i dlaczego?, nie wynika tylko z sentymentów. Autorki piszą: „Smak to sprawa
o wiele bardziej skomplikowana, niż do tej pory się wydawało. Badania [...]
ujawniły, że odpowiedź na pytanie, co nam smakuje, tkwi w banalnym na
pozór sloganie, że lubimy to, co podawały na stół nasze babcie. Nie chodzi
tu jednak o sentymenty. Nasze kubki smakowe przez stulecia poddawane
były swoistej gimnastyce. W zależności od tego, co serwowali nasi przodko-
wie, ćwiczone były inne receptory smaku, a to wpłynęło na to, co jemy dziś,
oraz na to, co zechcemy jeść w przyszłości”104.

Aż chce się powiedzieć: Nie ma jak u Ćwierczakiewiczowej, modyfikując
i gloryfikując jeden ze sloganów reklamowych. Receptury polskiej damy
przepisów kulinarnych od strony językowej przeanalizowała swego czasu
Krystyna Zabierowska w artykule: Gawędy kulinarne Lucyny Ćwierczakiewi-
czowej. Komunikaty nakłaniające, inicjując swoje rozważania następująco:
„W naszych czasach można zaobserwować osobliwe zjawisko w kulturze —
powroty do tradycji w różnorakich jej odmianach. Dotyczy to historii, litera-
tury, filmu, mody, obyczaju, a także — sztuki kulinarnej”105. Autorka, pisząc
o jednym z przejawów tego procesu, a mianowicie o ukazywaniu się na ryn-
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103 Polska tradycja kulinarna przywołuje następujące konotacje ‘utrwalona przez stulecia,
naturalna i zdrowa’. Cenimy to, co rodzime i sprawdzone, tradycyjne i swojskie (por. slogan
To takie polskie jak AMINO). Polskim wyrobom kulinarnym przypisujemy takie cechy, jak:
zdrowe, smaczne, niepowtarzalne (por. stereotyp polskiej kiełbasy, polskiej szynki i polskie-
go chleba). Aczkolwiek w przypadku wielu reklam kładzie się nacisk na przyszłość, czyli per-
swaduje się odbiorcom, że atrakcyjne są postęp, nowatorstwo i doskonalenie, a zatem
konsumentom pozostają: wyścig technologiczny i medialny oraz determinowana przez rze-
czywistość rewolucja językowa (zwłaszcza w sferze leksyki). Por. artykuł w tygodniku „Prze-
krój” zatytułowany przewrotnie — Ważne są tylko dni, które już znamy. Tekst rozwija poddany
trawestacji tytuł. Jego autorka zauważa np.: „[...] nasza pamięć jest zadziwiająco jednokierun-
kowa: nikomu nie udało się jeszcze przypomnieć sobie jutra. Skąd się bierze nieznajomość
przyszłości i pamięć przeszłości?”. Autorka, poszukując odpowiedzi, pisze m.in. o energii
zmagazynowanej w jedzeniu, a uwalnianej w postaci ciepła: „Jeśli mamy cokolwiek zapamię-
tać, musi się dokonać proces zapisu czy to w notatniku, czy w naszym umyśle. A to jak każ-
dy inny proces wiąże się ze wzrostem entropii, więc jedyne, co możemy zapamiętać, to stany,
które wydarzyły się, gdy entropia była mniejsza. I te właśnie stany nazywamy przeszłością.
[...] Utrwalając cokolwiek w pamięci, spalamy kalorie i uporządkowana energia zmagazyno-
wana w jedzeniu zamieniana jest na ciepło”. I. C i e ś l i ń s k a: Ważne są tylko dni, które już
znamy. „Przekrój” 2009, nr 22, s. 45.

104 M. G a w r o ń s k a, D. M a l e s a: Kwestia smaku. Co komu smakuje i dlaczego?
„Newsweek Polska” 2010, nr 30, s. 92.

105 K. Z a b i e r o w s k a: Gawędy kulinarne Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Komunikaty
nakłaniające. W: Z problemów współczesnego języka polskiego. Red. A. W i l k o ń, J. W a r -
c h a l a. Katowice 1993, s. 66.



ku księgarskim reprintów książek, które zaznaczyły swoją obecność w kul-
turze polskiej, do takich cacek edytorskich zalicza 365 obiadów Lucyny
Ćwierczakiewiczowej — pozycję reprezentatywną dla klasyki polskiej sztuki
kulinarnej (21. wydanie tej książki z roku 1911 posłużyło za podstawę do
przygotowania przez Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe reprintu, który
ukazał się w roku 1983, w nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy106).

W szlacheckiej kulturze dawnej Polski sztuka gotowania i jedzenia zaj-
mowała poczesne miejsce, była ważnym składnikiem społecznego sposobu
bycia. Jak wynika z analizy pragmalingwistycznej przepisów dziewiętnasto-
wiecznej autorki (zasadniczym tematem analizy Zabierowska czyni przepis
na rosół, zestawiając zachowujący swoistą dramaturgię przepis wg Ćwier-
czakiewiczowej z bezosobowym technologicznym przepisem z Kuchni pol-
skiej), posłużyła się ona następującymi zabiegami językowo-stylistycznymi:
inwersjami czasowymi (Kładąc w rosół kawałek cielęciny, należy ją uprzednio
włożyć w ukrop, zagotować, odlać pierwszą wodę precz i dopiero włożyć w gar-
nek, inaczej rosół zbieleje); odwołaniami do rezultatów badań w naukach
ścisłych (Mięso zupełnie bez płukania zalać świeżą wodą [...] i gotować na wol-
nym ogniu bez szumowania, które dziś nauka chemii odrzuciła jako odbierające
smak rosołowi); metatekstem dla udzielenia czytelnikowi dodatkowych infor-
macji, poszerzających jego wiedzę i kompetencję językową ([...] zalać łyżką
zimnej wody, a tłustość zwana pozłotą oddzieli się natychmiast); komunikata-
mi modalnymi, pozbawiającymi odbiorcę swobody w postępowaniu (np.
Chcąc mieć rosół tęgi, trzeba liczyć funt mięsa na osobę; Wtedy trzeba ową
tłustość starannie zebrać) oraz komunikatami zostawiającymi odbiorcy duży
margines swobody w postępowaniu (Można także włożyć w rosół dróbka od
kaczki lub kury, co bardzo podnosi smak rosołu)107.

Przepisy zredagowane przez Ćwierczakiewiczową należą, zdaniem Zabie-
rowskiej, do komunikatów nakłaniających; intencją nadawcy jest mobili-
zacja adresata tekstu do konkretnego działania, czyli do przyrządzenia wy-
branej potrawy. W komunikatach tych dominuje funkcja perswazyjna
i spełniony jest illokucyjny akt rady, zalecenia, zawierający się w ramie mo-
dalnej: X radzi, zaleca, żeby Y zrobił108.

„W przeciwieństwie do współczesnych przepisów recepty gastronomicz-
ne Ćwierczakiewiczowej wyróżniają się swoistym bogactwem. Przepis przed-
stawia dokładnie kolejne etapy gotowania, szczegółowo prezentuje skład-
niki potraw, daje rozwiązania wariantowe, wartościuje różne potrawy
[wyróżnienie — I.Ł., M.B]. Odbiorca ma do czynienia nie z telegramem gastro-
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106 Powołując się na dane opublikowane przez K. Zabierowską, warto odnotować, iż
pierwsze wydanie 365 obiadów ukazało się w 1860 (!) roku; K. Z a b i e r o w s k a: Gawędy
kulinarne Lucyny Ćwierczakiewiczowej..., s. 66.

107 Ibidem, s. 69—70.
108 K. Z a b i e r o w s k a: Gawędy kulinarne Lucyny Ćwierczakiewiczowej..., s. 71.



nomicznym, ale z narracją, a niekiedy nawet z gawędą kulinarną. Sztuka
przyrządzania potraw staje się swoistym obrzędem, a więc włącza się w dzie-
dzinę kultury”109.

Nowoczesna  „sztuka”  kulinarna

Dla porównania warto przeanalizować współczesne „telegramy kulinar-
ne”, proponowane przez wybrane marki (AMINO, KAMIS, KNORR, WINIARY),
prześcigające się w wymyślaniu i produkowaniu coraz mniej czasochłon-
nych dań (a mimo to, jak zapewniają producenci, dania te zachowują trady-
cyjny smak). Za sprawą marki WINIARY przygotowanie rosołu sprowadzone
zostało do rozpuszczenia kostki bulionowej w saganie wrzątku:

Reklama XVII
Uśmiechnięta kobieta, pochylając się nad garnkiem z wrzątkiem,
w którym pływają warzywa, trzyma w ręku otwartą kostkę bulionu
drobiowego z liściem laurowym i zielem angielskim. Z garnka
wyparowują ułożone w kształt liścia laurowego nasiona ziela angiel-
skiego i liście laurowe. Z tym komunikatem ikonicznym skorelowa-
ny został przekaz werbalny, odwołujący się do wrażeń zapacho-
wych i smakowych: Szkoda, że nie możesz tego poczuć! Nowy Bulion
WINIARY to pierwszy bulion, który łączy doskonały drobiowy smak
z aromatycznymi dodatkami: zielem angielskim i liściem laurowym.
Dzięki temu nadaje każdej potrawie wyjątkowy smak i aromat. Prze-
konaj się sama!

W tym ograniczonym pod względem recepturowym przekazie nie
uwzględniono np. wykazu składników, kolejności i sposobu przygotowania
zupy oraz sugestii technologicznych czy przyprawowych. Zachwalany pro-
dukt jest syntetycznym bulionem, przyjmującym formę kostki. Kulinarne
zabiegi kucharki zostają niemalże ograniczone do otwarcia kostki i wrzuce-
nia jej do wrzątku. Cała dramaturgia przekazu zamyka się w epitetach: do-
skonały drobiowy smak, aromatyczne dodatki, wyjątkowy smak i aromat, oraz
w wykrzyknieniach: inicjalnym — Szkoda, że nie możesz tego poczuć!, oraz fi-
nalnym — Przekonaj się sama!110
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109 Ibidem, s. 71.
110 Marki kulinarne odwołują się do zmysłów smaku (doskonały drobiowy smak, wyjątkowy

smak i aromat, intensywnie warzywny smak), węchu (szkoda, że nie możesz tego poczuć), a także



Marka KNORR zamiast powszechnie znanej kostki rosołowej proponuje
bulion o półpłynnej konsystencji — Bulionetkę KNORR, wykorzystując w na-
zwie specyfiku zabieg kontaminacyjny (Bulionetka = bulion + np. saszetka):

Reklama XVIII
Ten rewolucyjny produkt powstaje na bazie warzyw, mięsa oraz natki
pietruszki, które są gotowane, a następnie szczelnie zamknięte w plasti-
kowym pojemniku. Dzięki temu Bulionetka, tak jak tradycyjny bulion,
ma intensywny smak i zapach, z tą różnicą, że jej przygotowanie jest
błyskawiczne.

Epitet rewolucyjny produkt podkreśla nowatorskie rozwiązanie kulinarne
marki KNORR, z kolei ostatni remat przekazu reklamowego (przygotowanie
jest błyskawiczne) akcentuje ekspresowość — główną zaletę gotowania rosołu
we współczesnej kuchni, podczas gdy intensywny smak i aromat produktu
są, jak zapewniają twórcy specyfiku o nazwie Bulionetka, porównywalne
(identyczne) z walorami tradycyjnego bulionu.

Podobnie ograniczone w przekazie technologicznym są reklamy sprosz-
kowanych zup KNORR Moc Warzyw (np. zupa z cukinii i oliwek):

Reklama XIX
Przenieś się w świat pełen warzyw (za sprawą kadrów filmowych
przenosimy się na targ warzywny). Teraz nowe zupy do gotowania
KNORR Moc Warzyw (towarzyszymy kucharzowi podczas przygoto-
wywania dania), aż w 80% wypełnione warzywami. Gęste, o intensyw-
nie warzywnym smaku. KNORR Moc Warzyw. Bo warzyw nigdy dość!

Reklama presuponując, iż zupy tylko w 20% wypełnia woda i inne
składniki (np. przyprawy), wpisuje się w uwarunkowane tradycją wyobraże-
nie o polskich zupach — gęstych i zawiesistych. Naturalność produktu pod-
kreśla hiperbola zawarta w nazwie własnej Moc Warzyw, a utrwalana
w (pod)świadomości konsumentów w różnych wariantach: świat pełen wa-
rzyw; intensywnie warzywny smak; Bo warzyw nigdy dość! Wojciech Tomczak
z firmy UNILEVER, zajmującej się produkcją m.in. zup w kartonach zauważa:
„[...] na rynek chłodnych krajów, takich jak Szwecja czy Polska, trafiają
wyłącznie gęste, treściwe i pożywne zupy »z wkładką«. Z kolei na południe
— lekkie, mało sycące przeciery, głównie kremy warzywne”111.
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wzroku (w myśl zasady, iż jemy oczami). Zagadnienie konceptualizacji w polszczyźnie zja-
wisk niefizycznych badała A. P a j d z i ń s k a: Wrażenia zmysłowe jako podstawa metafor języ-
kowych. „Etnolingwistyka” 1996, nr 8, Lublin, s. 113—130.

111 M. G a w r o ń s k a, D. M a l e s a: Kwestia smaku..., s. 93.



Do tradycji budowania komunikatu kulinarnego opartego na swoistej
dramaturgii, ujętego w ramy czasowe i przestrzenne popołudniowego ro-
dzinnego gotowania (np. ojciec z synem przyrządzają obiad pod nieobec-
ność mamy; dwie kobiety gotują te same potrawy, stosując różne składniki
i różne dodatki smakowe, a efekt — najlepszy wtedy, gdy gospodyni użyje
reklamowanego właśnie produktu, jego nieużycie grozi płaskim smakiem)
nawiązują reklamy saszetek z gotową żywnością: zup, sosów, zawiesin, czyli
potraw do rozrobienia, zaparzenia, zagotowania i w rezultacie — polania:
klopsów, gołąbków, pieczeni, klusek, makaronów itp.

Firma AMINO reklamuje się sloganem Obiad na zawołanie i takim również
hasłem opatruje torebki z sosami. Jeden ze spotów reklamowych sfilmowa-
no w wiejskiej zagrodzie, nadając mu trzyaktową oprawę:

Reklama XX
Chłopiec podaje stojącemu na drabinie ojcu kleszcze. Ojciec mocuje
na dachu stodoły bocianie gniazdo — znak wiosny i polskości.
Chłopiec pyta — Tato, a dlaczego bociany przylatują do Polski? Tato —
Nie wiem, może smakuje im polskie jedzenie.
Po tej introdukcji reżyser przenosi widzów do wnętrza domu, do
kuchni, gdzie matka chłopca czyta opis umieszczony na saszetce
AMINO, komentując: — Hm, kremowy kurczak z pieczarkami i mam
obiad na zawołanie. Po czym kroi i dusi pieczarki, przygotowuje
sos śmietanowy i zalewa nim potrawę. W tym czasie chłopiec bawi
się figurką bociana, imitując podróż i klekot ptaka. Mama (zwra-
cając się do chłopca) — Zawołaj tatę na obiad. Chłopiec — Tato,
obiad!
W finalnej scence rodzina (rodzice, dwóch chłopców i dziadek) gro-
madzi się przy jadalnianym stole. W tle słychać klekot bocianów.
Jeden z chłopców podbiega do okna. Dostrzega przybysza w gnieź-
dzie. Lektor — To takie polskie jak AMINO. AMINO, Obiad na za-
wołanie.

Zachowująca dramaturgię reklama Obiadu na zawołanie odwołuje się do
sielskiego obrazka (wieś i jej atrybuty, bocianie gniazdo na stodole, wielo-
pokoleniowa rodzina wspólnie celebrująca posiłek). Fabuła spotu podpo-
rządkowana jest stopniowo odkrywanej dwuznaczności wyrażenia obiad na
zawołanie. Po pierwsze, taki obiad (którego bazę stanowi sproszkowany
sos) można łatwo oraz szybko ugotować — frazeologizm mieć kogo, co na
(każde) zawołanie ‘mieć do dyspozycji w każdej chwili’ (SF. T. 2, 792) (por.
także frazeologizm mieć coś pod ręką ‘mieć do czegoś szybki i łatwy dostęp’).
Po drugie, znaczenie dosłowne, odkryte wtedy, kiedy mama prosi chłopca:
Zawołaj tatę na obiad.
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Filmy reklamowe pokazują zmagania kulinarne mężczyzn i kobiet; dzie-
ci, młodzieży i dorosłych w myśl zasady „gotować każdy może”112 (np.:
dziecko piecze babeczki lub zawija klopsiki, pracownicy różnych firm przy-
rządzają gorące kubki), a nie tylko, jak utrwalił stereotyp — kobieta (czytaj:
matka, dietetyczka, kucharka).

W przeszłości gotowanie było sztuką wymagającą czasu (np. rosół goto-
wano na małym ogniu przez kilka godzin). Dzisiaj gotowanie to proces szyb-
ki, polegający bardziej na podgrzaniu niż na wielogodzinnym pichceniu i pi-
traszeniu. Tempo gotowania wpisuje się w tempo życia, stając się wyścigiem
typu: zdążę coś przygotować z torebki WINIARY Pomysł na..., zanim do domu wróci
mąż, zanim wrócą dzieci, zanim wróci żona. Pośpiech i deficyt czasu lub złe
nim zarządzanie (rezultat ten sam — permanentny brak czasu) dyktują roz-
wiązania we współczesnej kuchni. W styl ponowoczesnego gotowania: szyb-
ko, (nie)zdrowo i (nie)smacznie, wpisują się reklamy kulinarne wielu sprosz-
kowanych produktów „na zawołanie”. Mimo „sztywnych” nawiązań do
tradycyjnych smaków, mimo osadzenia gotowania w przewidywalnej scenerii
(dobrze wyposażona nowoczesna kuchnia z aneksem jadalnym, błyszczące
srebrne garnki, uśmiechnięta, szczęśliwa i zrelaksowana rodzina), codzienne
gotowanie posiłków przestało być rytuałem, a zostało sprowadzone do
otwierania słoików, torebek, saszetek czy woreczków z gotową żywnością.

Produkty firmy KNORR (zupy, sosy, fiksy/fixy113, fity, dipy114, dressin-
gi115) kształtują obraz współczesnej polskiej kuchni (w tym także językowy
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112 Będącej trawestacją popularnego fragmentu piosenki Śpiewać każdy może w wykona-
niu Jerzego Stuhra (por. Śpiewać każdy może, / trochę lepiej, lub trochę gorzej, / ale nie oto cho-
dzi, / jak co komu wychodzi.)

113 Marka KAMIS Przyprawy reklamuje fiksy, a marka KNORR konsekwentnie używa angiel-
skiej litery „x” w nazwie swoich produktów — fixów. Por. wprowadzenie na stronie
www.knorr.pl: „Co dziś na obiad?” Fix KNORR to prosta odpowiedź na to codzienne pytanie. Za-
skocz swoją rodzinę niezwykłym obiadem, a przyjaciół zaproś na oryginalną kolację. Dzięki Fixom
KNORR prosto i szybko zwyczajną potrawę zmienisz w niezwykłe danie. Dodatkowo możesz czerpać
inspirację z przepisów zamieszczonych na ich opakowaniach (dostęp 3.07.2010). Por. także infor-
mację o kampanii reklamowej marki KAMIS Przyprawy (www.mediamikser.pl): KAMIS Przypra-
wy rozpoczął kampanię reklamową mającą wypromować linię fiksów do włoskich past
i makaronów o nazwie Viva Italia wprowadzoną do sprzedaży w lutym br. Kampania skiero-
wana jest do kobiet w wieku 20—49 lat, ze średnim i wyższym wykształceniem oraz docho-
dami powyżej 1,8 tys. zł. Kampania potrwa 10 tygodni i obejmie reklamy w formie
advertoriali w prasie kobiecej („Claudia”, „Twój Styl”, „Olivia”, „Wysokie Obcasy”, „Świat Ko-
biety”, „Poradnik Domowy”, „Gala”) oraz w dodatku telewizyjnym „Gazety Wyborczej”
i w magazynach „Focus”, „Newsweek” i „Voyage”. Kreację reklam przygotowała agencja
YOUNG & RUBICAM, planowaniem i zakupem mediów zajął się MEDIACOM WARSZAWA, kreację
materiałów BTL przygotowała agencja RADNA, a za projekt opakowań produktów Viva Italia
odpowiadała agencja DRAGON ROUGE (dostęp 3.07.2010).

114 Dipy to zimne sosy do mięs, surowych warzyw, krakersów, chipsów, paluszków.
115 Dressingi to sosy sałatkowe (np. balsamiczny, jogurtowy, koperkowy, ziołowy, tysiąca

wysp, musztardowo-śmietankowy i inne).



obraz tejże kuchni), narzucając „sztukę” gotowania przez podgrzewanie,
czym skutecznie wyręczają domowników w wielu czynnościach. Slogany
i opisy reklamowe współistnieją z wysublimowanym przekazem ikonicznym
(przywołującym obraz idealnej rodziny, wywołującym asocjacje literackie
lub malarskie): Zupy KNORR są pełne naturalnych składników. Kto mówi ina-
czej, niech sprawdzi. Ostatnie zdanie koresponduje z ilustracją, stanowiąc
jednocześnie jej trafny werbalny komentarz. Centralną część ilustracji wy-
pełnia skomponowana z warzyw imitacja Pinokia z nienaturalnie długim
marchewkowym nosem, który symbolizuje kłamstwo, presuponując, iż
kłamstwem jest jakoby zupy w proszku były pełne konserwantów i sztucz-
nych składników. Dlatego przekaz ikoniczno-werbalny kończy slogan: Bądź
mądry, jedz zupy! Pełny przekaz ikoniczny obejmuje zdjęcie srebrnego garn-
ka zawierającego świeże warzywa, tak ułożone (wyraźna inspiracja obrazem
Giuseppe Arcimboldiego), aby imitowały twarz ludzką: uszy garnka jako
uszy ludzkie, nieproporcjonalnie długi marchewkowy nos jak u Pinokia,
kiedy trwał w kłamstwie, szczypiorkowe włosy (szczypior „uczesany” na
kształt trójkąta, imitującego charakterystyczną czapkę bohatera literackie-
go), policzki i oczy z ziemniaków, gałka oczna utworzona z pieczarkowych
kapeluszy, skrywających tęczówkę, czyli ziarna zielonego bobu, rozchylony
strączek zielonego groszku jako usta, broda z miniaturowych pomidorów.

Dla porównania umieszczamy opis portretu wykonanego przez G. Arcim-
boldiego: „Królewska korona z kiści winogron i złotych kłosów zboża, powie-
ki ze strączków grochu, policzki z jabłek, nos z dorodnej gruszki. Portret kró-
la? Czemu nie? W taki, dość niezwykły, sposób przedstawił oblicze cesarza
Rudolfa II Habsburga jeden z najciekawszych malarzy nowożytnych — Giu-
seppe Arcimboldi. [...] W swoich dziełach malarz wykorzystywał tzw. ana-
morfozę, czyli celową deformację, która wymaga od oglądającego pewnego
wysiłku intelektualnego. Jeżeli bowiem patrzymy na obraz ze zbyt małej odle-
głości lub ze złej strony (np. do góry nogami), zamiast portretów widzimy je-
dynie martwą naturę, miskę wypełnioną warzywami, stertę książek lub bukiety
kwiatów”116 (por. Aneks, obraz Arcimboldiego i reklamę nr 17 zup KNORR).

Marka KNORR oferuje tzw. Gorące Kubki, czyli zupy przeznaczone dla jed-
nego konsumenta, mieszczące się w wygodnej saszetce, której zawartość
wystarczy umieścić w kubku i zalać wrzątkiem. Zupa KNORR Gorący Kubek
(o dowolnym smaku) jest reklamowana pośrednio przez metonimiczny ob-
raz kubka (w tradycji kulinarnej utrwalił się talerz zupy, natomiast firma
KNORR proponuje intensywnie zielony kubek z białym wnętrzem), nad któ-
rym unosi się para obrazująca, że w kubku znajduje się rozpuszczona zupa
(por. wyrwany z kontekstu anakolut: a teraz krupnik!).
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116 Autorką obszernego hasła poświęconego Arcimboldiemu jest D. M r ó w k a: Smako-
wite obrazy Arcimboldiego; www.nawidelcu.pl (dostęp 19.06.2010).



KNORR przyciąga klientów także limitowaną serią kubków z rysunkami
Andrzeja Mleczki (podobną praktykę stosują producenci kaw i herbat, so-
ków i napojów), które zostały poddane zabiegowi personifikacji: — A gdzie
trzeci do kolekcji? — pyta kubek z lewej strony. — Pewnie dłużej w robocie za-
bawił! — odpowiada drugi (por. Aneks, reklama nr 18 Gorących Kubków
KNORR). Gorący Kubek może przyrządzić każdy i w każdym miejscu, np.:
w biurze (młoda blondynka biegnie między biurowymi boksami, zbierając
segregatory i dokumenty, przysiada dopiero wtedy, gdy delektuje się Go-
rącym Kubkiem), podczas treningu piłkarskiego (trener popija Gorący Kubek,
obmyślając zapewne kolejne strategie treningowe i meczowe), w archiwum
muzealnym (konserwatorka pije zupę Gorący Kubek, siedząc między archi-
wizowanymi eksponatami). Ta powszechna dostępność, łatwość sporządze-
nia i wygodna konsumpcja (zupa Gorący Kubek jest pita, tradycyjna zupa
jest jedzona) potwierdzana jest kolejnymi kadrami filmowymi i lakonicz-
nym komentarzem werbalnym: KNORR Gorący Kubek. Tego mi trzeba.

Podobną pragmatyczną cechą wyróżnia się m.in. Kabanos Jedynka Sma-
kowity kąsek produkowany przez firmę INDYKPOL PREMIUM, a reklamowany
hasłem: Jedyna taka przekąska! Atuty Kabanosa Jedynki ujęto w trzy punkty:
1) to rewelacyjna szybka i pożywna przekąska; 2) nie brudzi rąk, łatwo spożyć
ją w ruchu; 3) można przechowywać w temperaturze pokojowej (ten ostatni atut
zapisano na czerwono).

W reklamach firmy KNORR stosowana jest także stylizacja na swobodną
rodzinną rozmowę. Mama, gotując, pochyla się nad garnkami:

Reklama XXI
Mama — A dzisiaj zrobimy na obiad...
Do kuchni wbiega dziewczynka, wołając — Mamo, mamo, ja wiem.
Mój ulubiony barszcz czerwony. Z grzybami, jak u babci.
Mama — Dlatego nasz barszcz będzie jeszcze smaczniejszy i bardziej
aromatyczny.
Dziewczynka — Boski! Będziemy chcieli jeszcze więcej (to mówiąc,
niesie w stronę pieca garnek o większej objętości).
Lektor — Nowy barszcz KNORR z grzybami to jeszcze więcej radości je-
dzenia (w tym czasie przy stole siedzi już czteroosobowa rodzina).
Lektor — Spróbuj nowego barszczu czerwonego z grzybami KNORR bez
konserwantów i bez dodatku glutaminianu sodu oraz nowego barszczu
z jabłkami. Nowe barszcze ze smakiem w nowej niższej cenie.

Rodzinna tradycja zostaje podtrzymana dzięki barszczowi Jak u babci,
którego smak za sprawą KNORRA został wzmocniony (por. stopień wyższy
przymiotników smaczny i aromatyczny: barszcz będzie jeszcze smaczniejszy
i bardziej aromatyczny). Intensywny smak nowego barszczu czerwonego
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z grzybami (oraz z tej serii — barszczu z jabłkami) eksponują także w war-
stwie werbalnej powtórzenia wyrażenia jeszcze więcej117 (będziemy chcieli
jeszcze więcej; [...] jeszcze więcej radości jedzenia). Niespotykany, niecodzienny
smak zawarty został także w przymiotniku konotującym sferę sacrum — Bo-
ski!

O walorach zup KNORR przekonuje także reklama, oparta na pozornym
dialogu, który w rzeczywistości jest perswazyjnym monologiem, imitującym
potoczną konwersację (dynamizujące wypowiedź wykrzyknienia, symulowa-
ne pytania, krótkie zdania, powszechnie znane słownictwo, a także słownic-
two o proweniencji naukowej, np.: trwałość, konserwanty, składniki, pleśnie
i drożdże, zadomowione w leksyce i komunikacji potocznej):

Reklama XXII
— Tak, zupy KNORR są pełne naturalnych składników! Jak inaczej, sko-

ro przygotowujemy je głównie z suszonych warzyw i przypraw.
Właśnie dlatego tak dobrze smakują, ale co więcej, nie wymagają do-
dawania konserwantów.

— Pytasz pewnie, jak to? Przecież tak długo zachowują trwałość.
— Odpowiedź jest prosta. Poprzez suszenie obniżamy zawartość wody

w warzywach i innych składnikach. Bez wody pleśnie i drożdże nie
rozwijają się i żywność nie ulega zepsuciu.

— A smak? Zanim spróbujesz, wiedz tylko, że nasze zupy przygotowuje-
my według sprawdzonych receptur, a każda porcja to starannie do-
brane warzywa oraz kompozycja szlachetnych ziół i przypraw. To
one, a nie sól, podkreślają ten prawdziwy smak naszych zup.

— Tak jak w przypadku wielu używanych w domu suszonych produktów
(np.: suszone grzyby, mleko w proszku czy kawa rozpuszczalna), aby
przygotować zupę KNORR wystarczy tylko dodać wody.

Reklamę kończy slogan: Oto cała prawda o zupach KNORR!118 Pozorowany
dialog przybliża odbiorcom technologię wykonania zup KNORR. Klient otrzy-
muje perswazyjny komunikat, w którym celowo zestawiono informacje
o specyfice preparowania zup KNORR z tradycją suszenia grzybów i stosowa-
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117 Słowem jeszcze poprzedzamy przymiotnik lub przysłówek w stopniu wyższym, żeby
powiedzieć, że oznaczana przezeń cecha przysługuje komuś lub czemuś w większym stop-
niu. Stopień wyższy jest modyfikowany wtedy przysłówkiem jeszcze; ISJP. T. 1. Warszawa
2000, s. 572.

118 Nad tekstem przytoczonej reklamy umieszczono zdjęcie gęstej warzywej zupy oraz in-
grediencji zgromadzonych w różnych pojemnikach (moździerz, podstawka, rynienka, głębo-
ki talerz, mała łyżka) lub luzem. Pod tekstem (po prawej stronie) umieszczono zdjęcie trzech
saszetek zup KNORR: 1. Gorący Kubek Pomidorowa z makaronem; 2. Barszcz czerwony expresowy;
3. Zupa cebulowa wykwintna. Przekaz werbalno-ikoniczny zamyka uogólniający slogan: Bądź
mądry, jedz zupy!



nia w domowej kuchni innych sproszkowanych produktów, np. mleka
w proszku, kawy rozpuszczalnej119. Naturalność eksponowana jest przez
operowanie zdaniami twierdzącymi (por. [...] zupy KNORR są pełne natural-
nych składników; długo zachowują trwałość) oraz konstrukcjami zaprzeczony-
mi (por. nie wymagają dodawania konserwantów; to one, a nie sól). Do nar-
racyjnego toku wypowiedzi przyczyniły się m.in. inicjalne sekwencje
w kolejnych pytaniach i replikach imitujących dialog, pozwalające zachować
tożsamość przedmiotu wypowiedzi. Prawdziwość przekazu dobitnie pod-
kreśla jedna z ostatnich fraz (w trybie rozkazującym): wiedz tylko, że nasze
zupy przygotowujemy według sprawdzonych receptur.

Jednocześnie jednak dociekliwy konsument, mając w ręku saszetkę Go-
rącego Kubka, przeczyta zatajoną w reklamie listę składników. Na przykład
na odwrocie saszetki Gorący Kubek Zielona cebulka z grzankami czytamy:
„[...] skrobia modyfikowana, tłuszcz roślinny, grzanki 16% (mąka pszenna,
tłuszcz roślinny, sól, drożdże, ekstrakt przyprawowy), sól, por (7,5%), sub-
stancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian sodu, inozynian disodowy
i guanylan disodowy; cebula (3,6%), laktoza, ekstrakt drożdżowy, skrobia,
białka mleka, aromat, szczypiorek, marchew, szpinak, kurkuma, regulator
kwasowości: kwas cytrynowy”. To lista składników zupy, która smakiem
(bo nie składem — 3,6% stanowi cebula, a 7,5% — por) ma imitować zieloną
cebulkę, aczkolwiek jej nazwa sugeruje znacznie większą procentową zawar-
tość tytułowej włoszczyzny120.

Wystrzeganie się sztuczności podkreśla także marka WINIARY. Jedną z re-
klam zup zamknięto w następującym ikoniczno-werbalnym dyskursie:
w centralnym miejscu (reklama gazetowa zajmująca stronę A4) umieszczono
zdjęcie sznurka do suszenia bielizny (motyw suszenia prania został suge-
stywnie zgrany z motywem suszenia ingrediencji przeznaczonych do przy-
prawiania zup) (por. Aneks, reklamy nr 19 produktów marki WINIARY). Na
środku wisi saszetka Jak u Mamy Zupa Borowikowa WINIARY, z prawej i lewej
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119 Ponowoczesne gotowanie umożliwia stosowanie wielu produktów, które gotowe są po
zalaniu wrzątkiem, np. zupki chińskie, makaronowe zakąski, kasza Kuskus, makaron ryżowy
Tao Tao.

120 WINIARY także oferują wygodne saszetki, których zawartość daje pełny obraz chemicz-
nego składu, por. skład WINIARY Smaczna Zupa Pieczarkowa z chrupiącymi grzankami (zupa
w małej torebce w kształcie kubka): „skrobia ziemniaczana, grzanki 20% (mąka pszenna,
olej roślinny, sól, drożdże, ekstrakt oregano), preparat zabielający (tłuszcz roślinny, laktoza,
białka mleka), sól, preparat tłuszczowy (tłuszcz roślinny, syrop glukozowy, emulgator E472e,
stabilizator E340ii), grzyby suszone 4,9% (koncentrat pieczarki, pieczarka), maltodekstryna,
substancje wzmacniające smak i zapach: glutaminian monosodowy, E635; śmietanka
w proszku, warzywa suszone (cebula, liść pietruszki 0,4%), tłuszcz drobiowy, aromaty
(z glutenem, soją, mlekiem), ekstrakt drożdżowy suszony, zagęstnik; ksantanowa (z glute-
nem, soją); pieprz czarny, barwnik; ryboflawina. Produkt może zawierać śladowe ilości jaj,
selera i gorczycy”.



strony suszą się pęczki warzyw i ziół (po dwa z każdej strony). Takie suge-
stywne zestawienie eksponuje naturalność smaku i nieobecność konserwan-
tów (a zwłaszcza glutaminianu sodu). Co potwierdza dodatkowo pieczęć
umieszczona na saszetce zupy — 100% smaku bez dodatku glutaminianu sodu.
W lewym dolnym rogu umieszczono zajmujący sześć wersów tekst:

Reklama XXIII
Każdy z nas pamięta z dzieciństwa smak zup swojej Mamy. Z przepi-
sów naszych Mam zaczerpnęliśmy to, co najlepsze. Tak powstały nowe
zupy WINIARY Jak u Mamy: z suszonych warzyw, ziół i przypraw, bez
konserwantów i bez dodatku glutaminianu sodu. Pyszne... Jak u Mamy!

Reklamę wieńczy charakterystyczny slogan: WINIARY® dobre pomysły — do-
bry smak. Marka WINIARY odwołuje się nie tylko do domowej tradycji ku-
linarnej, opatrując lansowane produkty emocjonalnym sloganem: Jak
u Mamy! (w dyskursie ilustrują to wyrażenia: smak zup [...] Mamy; z przepi-
sów naszych Mam), ale także podkreśla pełnię smaku swoich produktów:
100% smaku!, uzyskiwaną (jakoby) z naturalnych (suszonych) składników.
Dodatkowo odbiorca włączony został w grę w uogólnienie: Każdy z nas pa-
mięta [...]; Z przepisów naszych Mam). Odmienne hasło zawarto w innej re-
klamie z tego cyklu (por. Są widoki na głęboki smak. Ziarenka Smaku WINIA-

RY. Pełny Wymiar Smaku). Tekst ów dopełnia estetyczny obrazek (por. dopi-
sek — Widok 1: Kalifornia) składający się z warzyw imitujących pejzaż górski
i osadzonego na pierwszym planie — niczym jezioro — talerza zupy kalafio-
rowej przyprawionej Ziarenkami Smaku.

Inny slogan tej marki WINIARY. Łączą smakiem — towarzyszy wymownej
reklamie zupy ekspresowej instant Barszcz czerwony, której torebkę trzyma
bałwanek „utoczony” z trzech odpowiednio zestawionych połówek czerwo-
nych buraków i w rezultacie wystylizowany na Świętego Mikołaja (charakte-
rystyczna czapka, szal). Bałwana umieszczono na czerwonym tle upstrzo-
nym gdzieniegdzie białymi gwiazdkami niczym płatkami śniegu (czerwony
kolor dominuje jako kolor reklamowanej zupy). Nad całym tekstem króluje
napis: Doskonały na święta i nie tylko...

Ciekawe rozwiązanie zaproponowano także na dwóch czarnych tekturo-
wych wkładkach gazetowych (zostały wycięte w sposób imitujący nadgry-
zioną kanapkę). Na kolejnych stronach podwójnej wkładki umieszczono na-
pisy i zdjęcie saszetki zupy WINIARY. 5 minut. Stop. Pomidorowa z makaronem;
strona pierwsza: Byleby coś zjeść...; strona druga: ...byleby nie byle co; strona
trzecia: Głodowi powiedz STOP + zdjęcie saszetki z zupą + Smak gwarantowa-
ny; strona czwarta: www.5minutstop.pl. Minimalizm ikoniczny, a także wer-
balna gra: byleby coś zjeść — byleby nie byle co, składają się na oryginalność
tej reklamy.
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Motywy  i  wartości  w  reklamach  kulinariów

Anna Leszczuk w artykule: Rodzina to jest siła...!121, trafnie zidentyfiko-
wała motywację reklamotwórców, przywołujących w celach komercyjnych
symbole uczuć (por. motyw serca) i wartości rodzinne (osadzona w klima-
cie rodzinnej sielanki reklama wzbudza zaufanie odbiorcy, wywołując pozy-
tywne emocje, por.: Przygotowując posiłki dla rodziny, zapewniamy naszym
najbliższym wszystko, co najlepsze. DANONE odżywia Ciebie i Twoją rodzinę, do-
starczając cennych składników z polskiego mleka).

Konkurujące z sobą na rynku firmy KNORR i WINIARY również odwołują
się do takich wartości, jak miłość i rodzina. Obie reklamy łączy symbol ser-
ca, wywołującego pozytywne prorodzinne skojarzenia: 1. KNORR. Z myślą
o Tobie i Twoich bliskich KNORR wymyślił nowy posiłek; Dla gotujących od serca...
(por. Aneks, reklama nr 20, której nadano kształt serca umieszczonego
w gąszczu warzyw; w serce wpisano diagram krzyżówki z pytaniem: 1. Po-
ziomo: Jedna przyprawa do wielu dań dla gotujących od serca; rozwiązanie: De-
likat); oraz 2. WINIARY. Kochanie przez gotowanie oraz Czas na kochanie przez
gotowanie — por. Aneks, cykl reklam nr 21.

Hasło pomieszczone w reklamie WINIARY: Kochanie przez gotowanie w zna-
czeniu ‘gotowanie dla rodziny to coś więcej niż tylko rutyna; takie gotowa-
nie, przyprawione szczyptą miłości, jest majstersztykiem, wywołuje rozko-
sze podniebienia’ (por. także powiedzenie „przez żołądek do serca”),
promując produkty firmy WINIARY, wpisuje się w konsekwentnie budowany
wizerunek marki. Zrelaksowana kobieta (por. Aneks, cykl reklam nr 21)
przyrządzając z marką WINIARY urozmaicone, smaczne i zdrowe posiłki (za-
dowolony mężczyzna bawi się pustym talerzem niczym kierownicą), prze-
konuje swoją postawą (jest zadowolona ze swoich arcydzieł kulinarnych), iż
syty mężczyzna, to mężczyzna zadowolony i zrelaksowany. Promocję marki
WINIARY przygotowano tak, aby dostarczyć konsumentom i ich najbliższym
dodatkowych emocji wywołanych uczestniczeniem w konkursie z nagroda-
mi. Firma WINIARY, lansując hasło: Kochanie przez gotowanie, wywołuje skoja-
rzenia z utrwaloną w tradycji flirtów miłosnych maksymą: Przez żołądek do
serca mężczyzny, w której metonimicznie zostały potraktowane dwa ludzkie
organy: żołądek jako zamiennik dla ‘gustu kulinarnego mężczyzny’ i serce
w znaczeniu ‘siedlisko uczuć mężczyzny szturmowane przez smacznie,
zdrowo i pożywnie gotującą kobietę’. Symbolika uczuć pojawia się także
w warstwie ikonicznej:
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Reklama XXIV
Nad parującym garnkiem pochyla się kobieta — żona i matka (wyra-
zicielka uczuć względem mężczyzny i potomstwa). Para zbierająca
się nad saganem przyjmuje kształt serca. Kobieta mówi: — Goto-
wanie to najlepszy sposób na okazywanie uczuć. Pomaga mi w tym
WINIARY. Teraz (w ręku trzyma już garnek świeżej strawy), gotując
z WINIARY, możesz wygrywać dla całej rodziny: aparat cyfrowy, kino do-
mowe albo OPLA ZAFIRĘ. Kochasz swoją rodzinę? Wygrywaj nagrody
w konkursie Kochanie przez gotowanie.

Zastanawia silna inklinacja do eksponowania naturalności dostępnych
na rynku sproszkowanych produktów spożywczych, a w związku z tą ten-
dencją — do opatrywania saszetek, torebek i kubków specjalnymi informa-
cjami (piktogramami o różnej formie: pieczęcie, medale i inne znaki testów
jakościowych, np. kucharska czapka z cyfrą 1 i napisem Najlepsza jakość),
perswadującymi konsumentom nieobecność konserwantów i przestrzeganie
prawa, cytuję: „Tego typu produkty (KNORR Gorący Kubek) zgodnie z pra-
wem, nie powinny zawierać konserwantów”.

A jednak listy składników produktów spożywczych zawierają tajemnicze
symbole, np. kombinacje literowo-cyfrowe, pod którymi skrywają się ulep-
szacze smakowe, konserwanty, a także zagęszczacze (nie wszystkie są szko-
dliwe dla zdrowia). Strona internetowa www.food-info.pl pomaga w deszy-
fracji nazw związków obecnych w wielu produktach o wydłużonym czasie
przydatności do spożycia (o nienaturalnie odległym terminie ważności).
Dzięki niej możemy się przekonać, że tajemnicza litera E (np. E 1422 ‘mąka
ziemniaczana’), panosząca się w składzie wielu produktów, nie skrywa
(zgodnie z psychozą konsumentów) rakotwórczych konserwantów, a służy
do standardowego oznaczenia dodatków do żywności122.
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122 Na stronie www.food-info.pl w artykule: Czym są emulgatory i w jakim celu są stosowa-
ne? czytamy: „Olej wlany do wody nigdy się z nią nie wymiesza. Przynajmniej do momentu,
gdy nie zostanie dodany emulgator. Emulgatory to cząsteczki posiadające część »wodolubną«
(hydrofilową) i część »olejolubną« (hydrofobową), rozmieszczone na jej końcach. Umożli-
wiają one wzajemne rozproszenie wody i oleju, tworząc trwałą, homogenną i gładką emulsję.
Starożytni Grecy wykorzystywali w kosmetykach właściwości emulgujące pszczelego wosku,
a żółtko jaja było prawdopodobnie pierwszym emulgatorem stosowanym w produkcji żyw-
ności na początku XIX wieku. Z powodu dość krótkiego czasu trwałości żółtka jaja, produ-
cenci zaczęli wykorzystywać lecytynę pochodzącą z nasion soi, która stała się ważnym
produktem żywnościowym, począwszy od lat 20-tych ubiegłego wieku. Główny przełom do-
tyczący emulgatorów nastąpił 10 lat później, gdy na rynek wprowadzono pewne pochodne
kwasów tłuszczowych (mono- i diglicerydy). W roku 1936 opatentowano ich zastosowanie
w produkcji lodów. Obecnie, dodatki do żywności o właściwościach emulgujących odgry-
wają ważną rolę w wytwarzaniu takich produktów żywnościowych, jak margaryna, majonez,
sosy sałatkowe, cukierki, wyroby ciastkarskie i wiele produktów piekarniczych [...]” (dostęp
16.06.2010).



Inne składniki wyrobów spożywczych, obecne w żywności produkowa-
nej przez różne firmy, prezentuje fragmentaryczna lista: 1) guma arabska
‘złożona mieszanina cukrów i białek, służąca m.in. do zagęszczania żywno-
ści; w jelicie ulega tylko częściowemu rozkładowi i ma niewielką wartość
energetyczną’; 2) wosk czarnauba ‘uzyskiwany z liści palm zwanych koperni-
cjami (nazwa nadana na cześć Mikołaja Kopernika); jest to najtwardszy
z naturalnych wosków, jego obecność w drażetkach gumy pozwala tworzyć
ich gładką, błyszczącą powierzchnię; stosowany jest także m.in. do wosko-
wania lakierów samochodowych’; 3) lecytyna sojowa ‘spożywcza wersja
związku występującego w każdej komórce ludzkiego organizmu; jej główne
zastosowanie w produkcji żywności to stabilizowanie emulsji, czyli miesza-
niny wody i tłuszczu; dzięki lecytynie nie rozwarstwia się ona z czasem, tyl-
ko tworzy gładką, trwałą masę; lecytyna jest w pełni trawiona’; 4) skrobia
modyfikowana ‘nie ma nic wspólnego z modyfikacjami genetycznymi; to
zmieniona chemicznie zwykła skrobia, która dzięki temu staje się bardziej
stabilna w wysokiej temperaturze i podczas mieszania. Służy do zagęszcza-
nia żywności’; 5) guma guar ‘uzyskiwana z nasion rośliny Cyamopsis tetrago-
nolobus rosnącej w Indiach i Pakistanie; to bardzo złożony cukier, który
przechodzi przez układ pokarmowy w stanie niestrawionym; stosuje się go
m.in. do stabilizowania żywności, czyli do powstrzymywania niepożądanych
reakcji chemicznych, które mogłyby w niej zachodzić’; 6) maltodekstryna
‘złożony sacharyd, który łatwo rozpuszcza się w wodzie, dając lekko słodka-
wy roztwór; w wysoko słodzonych przetworach zapobiega krystalizacji cu-
kru, robi się z niej rozpuszczalne kapsułki z lekami; jest całkowicie nieszko-
dliwa’. Obecność tych i innych składników w produktach spożywczych
ilustruje, jak intensywnie współczesny konsument jest uzależniony od che-
micznych komponentów potraw i jednocześnie ubezwłasnowolniony.

Dawno minęły czasy wypraw kupieckich organizowanych w poszukiwa-
niu naturalnych przypraw korzennych. Firmą nawiązującą do tej tradycji,
wyspecjalizowaną w pozyskiwaniu i oferowaniu przypraw, jest KAMIS. Za
sprawą egzotycznej muzyki i osobliwego pejzażu przenosimy się (wraz
z wysłannikiem firmy KAMIS, tropicielem najlepszych plantacji) w takie
zakątki globu, gdzie dojrzewają papryczki, oliwki i inne specjały. Tropiciel
przypraw tak opisuje swoją pracę:

Reklama XXV
Przemierzam najdalsze zakątki świata, by znaleźć najwspanialsze przy-
prawy, przepełnione niespotykanym smakiem i aromatem. To ich inten-
sywność sprawia, że zamiast garści innych wystarczy szczypta przy-
praw KAMIS, by Twoje potrawy nabrały niepowtarzalnego smaku.
Spróbuj i przekonaj się, dlaczego KAMIS to najczęściej wybierane przy-
prawy w Polsce. KAMIS — życie ze smakiem.
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Jakość i intensywność przypraw marki KAMIS zostały wyolbrzymione
dzięki zestawieniu dwóch miar objętości: szczypta przypraw KAMIS zastę-
puje garść innych przypraw (jakiejkolwiek marki). Z kolei firma WINIARY

proponuje klientom Ziarenka Smaku, posługując się wymownym obrazem
(najdelikatniejsze części warzyw: cebuli, papryki żółtej, marchewki i pora
ulegają sproszkowaniu) i tekstem: Naturę widać w każdym ziarenku... bo teraz
ziarenka w różnych kolorach zawierają różne warzywa! Nowe Ziarenka Smaku
WINIARY. Smak z natury doskonały. WINIARY. Łączą smakiem (przekaz werbal-
ny koreluje z przekazem ikonicznym) (por. Aneks, reklamy nr 21 produk-
tów marki WINIARY).

Do reklam produktów kulinarnych i spożywczych, wędliniarskich i gar-
mażeryjnych wkraczają motywy frywolne i erotyczne, m.in. za sprawą pro-
mocji sosów KNORR. W jednej z reklam wyeksponowano miłosną scenę,
podczas której partnerzy przyrządzają posiłek (ona gotuje sos, a on miele
mięso, posługując się ręczną maszynką). Scena sytuuje się na granicy przy-
zwoitości i wyuzdania. W pewnym momencie oboje partnerzy odrywają się
od gotowania, przechodząc do objęć i wygięć tanecznych, przytulanek i po-
całunków. Scenkę rekapituluje lektor — Przyrządź włoski romans z Fixem
KNORRA do spaghetti Bolognese. Co KNORR to KNORR.

Fixy KNORRA prezentuje także zawodowy kucharz, przyprawiając nimi
różne potrawy (począwszy od polskiego gulaszu). Prezentacji kolejnych fik-
sów towarzyszy niczym identyfikator muzyka charakterystyczna dla danej
kultury oraz specyficzne etniczne lub regionalne nakrycie głowy modelowa-
ne z kucharskiej czapki. Tekst brzmi następująco:

Reklama XXVI
Fixy KNORRA pozwalają łatwo przyrządzić dania różnych kuchni. Na
przykład gulasz... Do rozpuszczonej zawartości torebki dodaję pokrojone
mięso, duszę pod przykryciem i gotowe. A inne dania? Proszę bardzo!
1. Fix KNORRA Makaron Spaghetti Neapolitańskie; 2. Greckie danie Gy-
ros to Fix KNORRA i wieprzowina; 3. Potrawa chińska to Fix KNORRA,
mięso z drobiu, wieprzowina; 4. I nasz gulasz... Fixy KNORRA tworzą
charakter potrawy i zawsze gwarantują sukces kulinarny. KNORR smaku-
je zawsze i każdemu123.

Marki KNORR, WINIARY, AMINO i inne oferują gotowe, zamknięte w słoi-
kach lub torebkach różnosmakowe sosy. W reklamie KNORR. Gotuj się na
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zawijania. I dopisek: Więcej przepisów na WWW.KNORR.PL.



ucztę czytamy: Lubisz mieć pewność, że każda potrawa, jaką przyrządzisz, bę-
dzie smaczna? Zależy Ci także na czasie i na jakości posiłku? Sosy do potraw
KNORR to propozycja dla Ciebie. W inicjalnych pytaniach pojawiają się typowe
dla czasów ponowoczesnych znaki kulinarne: gwarancja smaku i jakości
posiłku oraz maksymalnie skrócony czas jego przyrządzania.

Warstwa werbalna reklamy sosu jest znacznie rozbudowana. Mniejszą
czcionką odnotowano porady kulinarne dotyczące trzech eksponowanych
walorów: smaku (zawsze się udaje, zawsze jest ten sam, możliwy do powie-
lenia), jakości potrawy oraz tempa jej przygotowania:

Reklama XXVII
Sos to jeden z najważniejszych składników wielu dań, urozmaica posiłek
i nadaje mu niepowtarzalny smak. Nie trzeba być wytrawnym kucha-
rzem, by odnieść sukces kulinarny. Wystarczy zaufać tym, którzy
wiedzą, jak przygotować doskonały sos. Sosy do potraw KNORR to pew-
ność jakości. Mają gęstą, kremową konsystencję, wspaniały smak
i aromat. Zawierają duże kawałki warzyw, specjalnie dobrane zioła
i przyprawy. Sosy do potraw KNORR nadają się na codzienny obiad, jak
i na wykwintną kolację. Dzięki nim Twoja kuchnia zawsze będzie pach-
niała ziołami i będzie przepełniona słońcem, w którym dojrzewały wa-
rzywa.
Gdy masz mało czasu (dalszy ciąg tekstu, zawierającego przepis na
szybkie danie, umieszczono pod ilustracją słoika zawierającego Sos
Śmietanowo-Grzybowy z Kawałkami Grzybów i Natką Pietruszki
oraz talerzem z potrawą nim udekorowaną) podsmaż mięso, ugotuj
makaron, ryż lub kaszę, zalej sosem i gotowe. Nie musisz się obawiać
„kulinarnej nudy”. Eksperymentuj, KNORR ma aż dziewięć niepowta-
rzalnych sosów. Na każdym słoiku znajdziesz przepis na podstawowe
danie, wystarczy dodać coś od siebie i rozkoszować się niepowtarzalną
kompozycją. Używając sosów do potraw KNORR, masz pewność, że Twoje
potrawy będą zawsze smaczne.

Każdy akapit przytoczonego dyskursu reklamowego kończą wyrażenia
typu: Twoja kuchnia, Twoje potrawy, które implikują wkład własny kucharza,
przebiegle przypisując zasługi i sukcesy kulinarne nabywcy wybranego sosu
marki KNORR (por. Na każdym słoiku znajdziesz przepis na podstawowe danie,
wystarczy dodać coś od siebie i rozkoszować się niepowtarzalną kompozycją).
Aczkolwiek próba indywidualizacji smaków i aromatów zostaje ograniczona
przez typ sosu, o którym na samym początku reklamotwórcy piszą, iż jest
najważniejszym składnikiem i nadaje daniom niepowtarzalny smak. A więc
paradoksalnie ujednolicając smak, minimalizuje lub wręcz eliminuje czyn-
nik indywidualny (improwizację kucharza lub jego nieudolność — potrawy
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z sosem KNORRA nie można zepsuć). Tych paradoksów wskazać można wię-
cej: sos pomaga nadać niepowtarzalny smak potrawom (ale zawsze daje
gwarancję smaku — masz pewność, że Twoje potrawy będą zawsze smaczne),
pomaga odnieść sukces kulinarny kucharzowi amatorowi (nie trzeba być wy-
trawnym kucharzem), nikt (poza prawdopodobnie dietetykami firmy KNORR)
nie potrafi przygotować doskonałego sosu (wystarczy zaufać tym, którzy
wiedzą, jak przygotować doskonały sos).

Reklama sosów i koncentratów marki PUDLISZKI została ujęta w ramy
scenki rodzajowej o wyraźnym podziale przestrzennym na dół (przed ka-
mienicą stoją zniecierpliwieni chłopcy, oczekujący na umówioną osobę)
i górę (balkon, okno domu, wnętrze jadalni, gdzie obiad spożywa cztero-
osobowa rodzina).

Reklama XXVIII
Wyraźnie zniecierpliwieni czterej członkowie zespołu muzycznego
czekają na spóźniającego się kolegę. Lider zespołu, patrząc wymow-
nie na zegarek, decyduje o przywołaniu kolegi. Brzmi chóralnie
wywołane imię: — Tomek!!! Przenosimy się do jadalni. Mama: — Co
to?! Tomek: — Pomidorowa. Lektor: — Nie chce się odejść od stołu,
kiedy na obiad jest tak pyszna zupa pomidorowa z koncentratu
PUDLISZKI — baaardzo pomidorowego. — A teraz nowość — koncentrat
PUDLISZKI w mniejszym słoiku. W tym czasie Tomek dołącza do kole-
gów z zespołu. Lektor: — PUDLISZKI, mhm, pycha!

W tej samej konwencji (podział przestrzeni scenicznej na górę i dół)
utrzymana jest reklama sosu do spaghetti PUDLISZKI.

Reklama XXIX
— Anka! Anka! Anka! (krzyczy rowerzysta stojący przed furtką
domu Anki). W tym czasie czteroosobowa rodzina w skupieniu
pałaszuje spaghetti. Do ich uszu dociera wyznanie miłosne rowerzy-
sty: — Anka, kocham cię! — Co to? — pyta ojciec. Anka: — Spaghetti!
Lektor: — Z dojrzałych pomidorów powstają wyjątkowo gęste sosy do
spaghetti PUDLISZKI. Tak dobre, że nie chce się odejść od stołu. W tym
czasie ojciec, wyglądając przez okno balkonowe, odpowiada rowe-
rzyście: — Anka też cię kocha! Lektor: — Sosy PUDLISZKI w wielopomido-
rowych smakach. — PUDLISZKI, mhm, pycha!

Obie reklamy oparte na scenkach rodzajowych w podsumowaniu wypo-
wiadanym przez lektora zawierają komunikat: ...nie chce się odejść od stołu,
sugerujący, iż potrawy doprawiane sosami i koncentratami PUDLISZKI dzia-
łają jak kulinarny magnes (aż do ostatniego kęsa).
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Sosy i przyprawy, opatrzone wieloznaczną zapowiedzią: Dobra strona
kuchni, znajdują się także w ofercie firmy WINIARY.

Reklama XXX
W ferworze kulinarnych zmagań rozlega się prośba żony: — Kocha-
nie, sprawdź, czym przyrządzić kurczaka? Mąż (wyciąga książkę ku-
charską): — Kurczak z jabłkami... Na której to stronie? Do kuchni
wbiega córka, w tle słychać śmiech żony. Córka: — Tato (z wyrzu-
tem w głosie, jednocześnie klika w klawisz laptopa). Wszyscy pod-
chodzą do ekranu, na którym wyświetla się adres strony interneto-
wej www.winiary.pl124. Żona: — Na stronie WINIARY.PL. Lektor: —
Sprawdzone przepisy, cenne porady, kulinarne inspiracje. Zajrzyj na
WWW.WINIARY.PL. Żona: — Dobra strona kuchni.

Leksem strona uwikłany w kontekst — dobra strona kuchni, wywołuje po-
dwójne skojarzenia: 1) z gotowaniem, ogniskiem domowym (por. dobra stro-
na kuchni w znaczeniu ‘kuchnia jako miejsce, dokąd schodzą się wszyscy
głodni i spragnieni domownicy i goście’), a także 2) z medialnym osadze-
niem — jako synonim witryny, czyli internetowego serwisu firmy WINIARY,
propagującego sprawdzone przepisy, cenne porady i inspiracje kulinarne.

Tradycja  i  technologia  we  współczesnej  kuchni

Polska szczyci się budowaniem dobrej kuchni, opierającej się na najlep-
szych składnikach. I niekoniecznie chodzi o hodowlę tuczników czy uprawę
roślin, a o kuchnię myśliwską125, która jest najstarszą kuchnią świata,
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124 Pod promowanym w kampanii adresem www.winiary.pl dostępny jest jeden z najpo-
pularniejszych polskich serwisów kulinarnych, liczący blisko 2 tys. przepisów.

125 Przygotowując materiały ilustracyjne, znalazłyśmy informacje o firmach zajmujących
się m.in. przetwórstwem dziczyzny: 1) Firma HUNTER WILD (por. Aneks, reklama nr 22) —
spółka należąca do koncernu PKM DUDA (Polski Koncern Mięsny), działa na rynku już ponad
10 lat. Zajmuje się skupem i przerobem zwierzyny łownej oraz sprzedażą mięsa na terenie
całego kraju i za granicą. W jej ofercie znajdują się tusze i półtusze oraz elementy z dzika, jele-
nia, sarny, daniela. Firma eksportuje swoje produkty do krajów Unii Europejskiej, a w szcze-
gólności do: Niemiec, Francji, Włoch, Holandii, Austrii, Danii. HUNTER WILD posiada własną
sieć punktów skupu dziczyzny i współpracuje z wieloma dostawcami na terenie Warmii i Ma-
zur, Suwalszczyzny, Podlasia, Pomorza, Kujaw, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski, Dolnego i Gór-
nego Śląska oraz Ziemi Opolskiej; 2) ZM OLEWNIK (Zakłady Mięsne) — firma przetwórcza
oferująca swoim klientom doskonałe mięso, wędliny i dania obiadowe. Działa na rynku od 15
lat. Firma zajmuje się produkcją przetworów mięsno-wędliniarskich. Oferuje bogaty wachlarz
wędlin, wędzonek, wyrobów podrobowych i garmażeryjnych, w tym doskonałej jakości serie:



wnoszącą na biesiadne stoły bogactwo pomysłów, dań i smaków. „Mięśnie
dzikich zwierząt są silnie ukrwione — stąd ciemny kolor dziczyzny, zaś spe-
cyficzny smak i zapach ma swe źródło w pożywieniu: wolnym od mączek,
paszy, odżywek, pełnym zaś rozmaitych ziół, traw, młodych pędów roślin,
kory drzew i krzewów. To mięso jest bezpieczne, o niskiej zawartości złego
cholesterolu”126 — tak zalety dziczyzny reklamuje Mirosław Słowiński, autor
tekstu Najstarsza kuchnia świata127. To, co w dziczyźnie najlepsze do piecze-
nia czy smażenia, pochodzi z tylnej połowy zwierzęcia. Udziec, polędwica
i comber to najsmaczniejsze części tuszy zajęczej, króliczej czy sarniej. Kar-
kówka, łopatka nadają się przede wszystkim do duszenia albo gotowania128.
Dziczyznę na polskie stoły aktualnie dostarcza m.in. firma PKM DUDA, która
reklamuje się następująco:

Reklama XXXI
Polski Koncern Mięsny DUDA to największa w Polsce firma zajmująca
się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego (wieprzowiny, wołowiny, dzi-
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Wyroby ze Starej Wędzarni, Wyroby dla Chłopa, Wyroby Cioci Heleny. Podczas licznych wyda-
rzeń targowych ZM OLEWNIK zdobywa wyróżnienia i nagrody za swoje produkty. Wizerun-
kiem ZM OLEWNIK jest doskonale zaopatrzona sieć sklepów mięsno-wędliniarskich Smakosz,
które charakteryzuje profesjonalizm, wysoki standard usług, elegancki wystrój, a także miła
obsługa; por. artykuł Polska dziczyzna i wędliny zrobiły furorę. Związek Polskie Mięso na Gali
Produktów w Brukseli zamieszczony na stronie http://www.mieso.info (dostęp 16.06.2010).

126 M. S ł o w i ń s k i: Najstarsza kuchnia świata. „Wprost” 1999, nr 47, s. 70. Por. także
artykuły traktujące o darach lasu, pomieszczane na łamach „Przeglądu Gastronomicznego”
(różne numery), np. artykuły D. C z e r w i ń s k i e j: Na dziko (2007, nr 3), Wykorzystanie
dziczyzny w przetwórstwie mięsa (2010, nr 1); T. K o k o c i ń s k i e j: Dary lasu (2004, nr 1).

127 Zwolenniczką kuchni z potrawami z dziczyzny jest Anna Komorowska (AK), żona
prezydenta RP; por. informację uzyskaną z lektury wywiadu pomieszczonego na łamach
„Vivy!”, którego A. Komorowska udzieliła Monice Olejnik (przed pierwszą turą wyborów pre-
zydenckich w 2010 roku): „M.O.: — Skoro lubi Pani wszystkie zwierzęta, to jak może być
Pani żoną myśliwego? A.K.: — A dlaczego nie? Myśliwy to nie tylko ten, co strzela, ale przede
wszystkim ten, co przeżywa przyrodę i łaknie kontaktu z naturą. [...] Ale zacznę od tego, że
mąż obiecał zawiesić myślistwo. Teraz będzie polował na zwierzęta z aparatem fotograficz-
nym. A inna sprawa, że dziczyzna jest zdrowa. M.O.: — Dziczyzna jest zdrowa? A.K.: — Oczy-
wiście. Jest chuda i bez chemii. Na pewno jest zdrowsza od mięsa wszelkich zwierząt
hodowlanych”. Mówię Pani, mam dystans — z Anną Komorowską rozmawia Monika Olejnik.
„Viva!” 2010, nr 12, s. 22—25.

128 W tym samym artykule czytamy: „W 1998 roku »Wiedza i Życie« wprowadziła na
księgarskie półki album Polski pejzaż kulinarny Mary Pinińskiej i Bernarda Lussiany. Lussiana
jest Francuzem. Od 1995 roku pełni funkcję szefa kuchni w warszawskim hotelu Bristol. Po-
trafił z tradycyjnych polskich składników stworzyć nowe potrawy, nowe smaki. Będą to eska-
lopki z sarniny w orzechach laskowych z sosem z owoców dzikiej róży. Gołąbki z mięsem
daniela w sosie majerankowym, filet z żubra zapiekany w glince i soli czy sałatka na ciepło
z fileta jelenia marynowanego w miodzie sosnowym”. Te potrawy absolutnie trzeba przygoto-
wać własnoręcznie, poświęcając wiele czasu zmaganiom kulinarnym. M. S ł o w i ń s k i:
Najstarsza kuchnia świata. „Wprost” 1999, nr 47, s. 71.



czyzny). Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy
kapitałowej, którą aktualnie tworzy ponad 30 firm z branży rol-
no-spożywczej z terenu całej Polski, Ukrainy oraz Niemiec129. Grupa
Kapitałowa jest m.in. liczącym się dystrybutorem mięs i wędlin w kra-
ju, posiada ¼ rynku dziczyzny, a zakupem w 2007 roku firmy STÓŁ

POLSKI130 — znanego regionalnego producenta wędlin kategorii Premium
— grupa rozpoczęła ekspansję na rynku przetwórstwa (por. wybrane
logo proponowane przez STÓŁ POLSKI131: HUNTER WILD132, STÓŁ POL-

SKI133, Wędliny z wiejskiego wesela).

W tym miejscu warto dodać, iż żywność produkowana z mięsa zwierząt
hodowlanych z jednej strony opiera się na naszpikowanych paszami surow-
cach, a z drugiej — sama jest poddawana głębokiemu przetworzeniu. I nie
jest to fobia konsumentów, lecz efekt błędnego koła (sztuczne hodowle �

sztuczna żywność � chory człowiek). Przemysł spożywczy nosi takie
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129 Tekst oryginalny zawiera rażący błąd gramatyczny. Zdanie to po wystylizowaniu może
brzmieć: Spółka należy do grupy kapitałowej, której najważniejszą częścią zarządza. Oprócz
PKM Duda w spółce znajduje się 30 firm [...].

130 Firma STÓŁ POLSKI (por. Aneks, reklamy nr 23—24) rozpoczęła swoją działalność pod
koniec lat osiemdziesiątych. Niewielki, rodzinny interes przekształcił się w lidera branży
produkcji oraz dystrybucji mięs i wędlin na terenie województwa mazowieckiego. Firmowe
wyroby produkowane są pod siedmioma brandami: STÓŁ POLSKI, Fuks, Z góralskiej beczki, Wę-
dliny jak za Gierka, Wyroby mistrza Zygmunta, Wędliny z wiejskiego wesela i HUNTER WILD. Każ-
da z marek (brandów) posiada inne walory smakowe. Ta różnorodność pozwala zadowolić
potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Własna sieć handlowa oraz nowoczesny
specjalistyczny transport pozwala firmie STÓŁ POLSKI na sprawną dystrybucję szerokiego
asortymentu produktów. Oprócz własnych, firmowych wyrobów, firma jest stałym dystrybu-
torem ponad 80 wiodących marek z branży mięsnej; www.stolpolski.pl (dostęp 16.06.2010).

131 O wędlinach promowanych przez logo STÓŁ POLSKI napisano m.in.: „Wędliny z logo
STÓŁ POLSKI to szeroka gama wyśmienitych wyrobów, począwszy od szynek, baleronów, po-
lędwic i kiełbas, a na pasztetach, kaszankach, mielonkach i salcesonach skończywszy.
Wybrane produkty oferowane są także w formie plastrów w niedużych, estetycznie opakowa-
nych porcjach. Uwagę warto poświęcić też bogatemu wyborowi kiełbas suchych i podsusza-
nych. Wśród nich znajdują się między innymi wyśmienite kiełbasy: jałowcowa, myśliwska,
żywiecka...”.

132 W reklamie tej marki czytamy m.in.: „Myślistwo to pasja i sztuka. Poczuj smak my-
śliwskiej przygody! Niech intensywny, a jednocześnie wyrafinowany smak dziczyzny przenie-
sie Cię w świat wyjątkowych doznań. Zapraszamy do wędrówki z dala od zgiełku cywiliza-
cji — sięgnij po kęs wybornej dziczyzny i... podążaj tropem smaku!”.

133 Klimaty wiejskiego wesela (por. stroje regionalne i intensywną kolorystykę logo) imi-
tuje kolejna marka, w następujący sposób anonsowana: „Z logo Wędliny z wiejskiego wesela
firma STÓŁ POLSKI oferuje swoim Klientom wyśmienity pasztet. Charakteryzuje się on przede
wszystkim starannie dobranymi składnikami, które nadają mu smak i aromat typowy dla tra-
dycyjnych wiejskich wyrobów. Receptura, na której opiera się produkcja pasztetu, nawiązuje
do przepisów znanych podlaskim masarzom od wieków. Jednocześnie w swoim smaku przy-
wołuje w pamięci jedną z najpiękniejszych polskich tradycji — wiejskie wesele”.



właśnie piętno technologiczne, znak ponowoczesności. Nakreślony obraz
przyczynia się do pobrzmiewania sarkastycznej nuty w maksymie: Jesteś
tym, co zjesz.

Równoważąc uwagi o stopniu „zanieczyszczenia” współczesnych pro-
duktów spożywczych, warto zauważyć, iż są wytwórnie spożywcze ceniące
tradycję, a więc sprawdzone i zdrowe receptury, dobre smaki i aromaty
(por. firmy wędliniarskie, cukiernie, piekarnie, a także tłocznie oleju, mikro-
browary warzące piwo na użytek jednego miasteczka134). Najczęściej są to
małe zakłady oparte na manufakturze, a nie przetwórnie masowo produ-
kujące głęboko przetworzoną żywność z zastosowaniem nowoczesnych
technologii.

Pora zatem na analizę opisów współczesnych, a jednak wyjątkowo
smacznych i naturalnych produktów, oferowanych przez osadzoną w trady-
cji krakowską firmę wędliniarską — KRAKOWSKI KREDENS 1906 Tradycja Gali-
cyjska. Manufaktura ta jest producentem (to spuścizna tradycji) różno-
rodnych wędlin oraz kiszonych, suszonych lub marynowanych warzyw
i owoców, a także herbat i ciasteczek, alkoholi i konfitur.

Do wędlin poleca Chrzan Tarty (znany w XIX wieku sposób na zgagę
polegał na zjedzeniu na czczo święconego chrzanu i chuchnięciu nim trzy
razy do komina135), a także Miód Pitny Dwójniak Księcia Lubomirskiego. Na
deser natomiast oferuje konfitury (z malin, z moreli, z wiśni i truskawek),
poleca również Płatki Róży w Cukrze136.

W reklamie Kiszki Przysmaku Kossaka tejże firmy czytamy (por. Aneks,
reklamy wędlin nr 25):

Reklama XXXII
PIERWSZA MOTOROWA FABRYKA WYROBÓW MIĘSNYCH KAROLA CHACHLOWSKIE-

GO, w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 29, reklamowała swe wyroby
jako „Niedoścignione w smaku”. Smakosze delektowali się nie tylko
szynką czy suchą kiełbasą, ale i również znakomitymi baleronami, po-
lędwicami i... kiszką. Tak! Tradycyjną kiszką! Znakomity malarz Woj-
ciech Kossak tak się zakochał w krakowskiej kiszce, że pewnego razu
zjadł ją wraz z patykiem. Sam wielki Wojciech opowiadał, że spowied-
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134 O zmianie świadomości konsumenckiej przekonuje m.in. Festiwal Smaków w Grucz-
nie, proponujący sery, wędliny i inne produkty spożywcze wykonane przez małe przed-
siębiorstwa rodzinne; por. artykuł: R. L e s z c z y ń s k i: Uwolnić jedzenie! „Wprost Light”
2009, nr 11, s. 36—37.

135 Por. zestaw informacji dotyczących wielkanocnego stołu zebrany w formie kilku punk-
tów pod jednoczącym tytułem Kulinarna podróż do przeszłości. „Przekrój” 2010, nr 13—14,
s. 44.

136 Płatki kwiatowe, jak czytamy w tym samym przedświątecznym numerze „Przekroju”
(2010, nr 13—14, s. 44), od wieków fascynowały kucharzy jako wyjątkowa, ale bardzo trudna
do przetworzenia delicja.



nik, u którego kajał się z grzechu łakomstwa, westchnął: — Cóż, synu,
naganne to, ale ludzkie... Ja sam... No mniejsza z tym... Odpuszczam ci,
bo ta kiszka musiała być od CHACHLOWSKIEGO.

Reklama przybrała postać anegdoty, zawierającej ukryte cechy perswa-
zyjne. Po pierwsze firma KRAKOWSKI KREDENS pozornie nie reklamuje się
sama, lecz za pośrednictwem uznanego autorytetu (łakomstwo Kossaka —
zjadł kiszkę wraz z patykiem — zostaje uszlachetnione motywem zakocha-
nia... w krakowskiej kiszce); po drugie — do reklamy został włączony mo-
tyw wybaczenia grzechu łakomstwa; postawę wyrozumiałości prezentuje
spowiednik, który (jak łatwo wywnioskować) sam jest konsumentem kiszek
CHACHLOWSKIEGO (przekonuje o tym mowa niezależna, pełna znaczących
przemilczeń: — Cóż, synu, naganne to, ale ludzkie... Ja sam... No mniejsza
z tym... Odpuszczam ci, bo ta kiszka musiała być od CHACHLOWSKIEGO).

W identycznej konwencji stylistyczno-ikonicznej utrzymane są reklamy
wędlin według receptur PIERWSZEJ MOTOROWEJ FABRYKI WYROBÓW MIĘSNYCH

KAROLA CHACHLOWSKIEGO (por. Aneks, reklamy wędlin nr 25):

Reklama XXXIII
Cesarz Franciszek Józef I w 1886137 roku wydał specjalny rozkaz do-
tyczący wędlin, jakie powinni spożywać oficerowie wyższych stopni.
Miały to być bez wyjątku wyroby przyrządzane z najlepszych surowców
i gwarantujące najwyższą satysfakcję smakową. Takie — jakie produkuje
nagrodzona medalami na wystawach kulinarnych w Wiedniu, Lwowie
i Jarosławiu, PIERWSZA MOTOROWA FABRYKA WYROBÓW MIĘSNYCH KAROLA

CHACHLOWSKIEGO w Krakowie (do tego momentu warianty reklam są
identyczne).
Wariant 1:
Słynne były zwłaszcza jej kabanosy i sucha kiełbasa, robione z naj-
przedniejszej wieprzowiny. Wszystkie te pyszności były obecne również
na stołach galicyjskiej arystokracji i krakowskiego mieszczaństwa.
Wariant 2:
Słynne były zwłaszcza jej kabanosy i szynki, robione z najprzedniejszej
wieprzowiny. Pan Chachlowski szukał pomysłów na receptury w podkra-
kowskich Liszkach i Jarosławiu, gdzie osobiście jego szwagier Jan Chli-
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137 W nawiązaniach historycznych przypomniano rozkaz cesarski (1886 rok), którego wy-
danie wyprzedzało rok założenia KRAKOWSKIEGO KREDENSU (1906). W nobilitacji produktu
użyto więc argumentu: Cesarz Franciszek Józef I w 1886 roku wydał specjalny rozkaz dotyczący
wędlin, jakie powinni spożywać oficerowie wyższych stopni. Miały to być bez wyjątku wyroby
przyrządzane z najlepszych surowców i gwarantujące najwyższą satysfakcję smakową. Takie — ja-
kie produkuje nagrodzona medalami na wystawach kulinarnych w Wiedniu, Lwowie i Jarosławiu,
PIERWSZA MOTOROWA FABRYKA WYROBÓW MIĘSNYCH KAROLA CHACHLOWSKIEGO w Krakowie.



pała nadzorował proces wędzenia kiełbasek i szynek. FABRYKA WYROBÓW

MIĘSNYCH kupowała jedynie wieprzki karmione samymi ziemniakami,
a udźce macerowano tygodniami w sekretnej zalewie. Wszystkie te
pyszności były obecne również na stołach galicyjskiej arystokracji i kra-
kowskiego mieszczaństwa.

Warto zwrócić uwagę na umiarkowaną archaizację (zwłaszcza w warstwie
leksykalnej), np. nazwy warstw społecznych (galicyjska arystokracja, krakow-
skie mieszczaństwo), słowa trącące myszką: najprzedniejszy, pyszności. A także
na pośrednio przekazywane informacje o zdrowej żywności (por. hodowle
bezpaszowe, wędliny macerowane i wędzone, warzywa suszone, kiszone i ma-
rynowane): FABRYKA WYROBÓW MIĘSNYCH kupowała jedynie wieprzki karmione sa-
mymi ziemniakami; [...] udźce macerowano tygodniami w sekretnej zalewie; ogór-
ki kwaszone [...] w aromatycznym koprze spod Ojcowa, kwaszone z liściem dębu.

Rozszerzona współczesna oferta kulinarna KRAKOWSKIEGO KREDENSU obej-
muje także przetwory warzywne (por. Aneks, reklama przetworów warzyw-
nych nr 25):

Reklama XXXIV
Za sprawą księcia Hieronima Radziwiłła na galicyjskich stołach pojawiły
się suszone, kiszone lub marynowane warzywa wzbogacające smak
dań. Radziwiłłowskie szklarnie zaopatrywały arystokratyczne i miesz-
czańskie kuchnie oraz eleganckie restauracje i kasyna oficerskie naj-
pierw jedynie w jarzyny w zestawie rosołowym, potem również w ćwikłę
czy chrzan. Sławny, radziwiłłowski chrzan! Adam Potocki w czasie obia-
du w pałacu Pod Baranami mawiał: „To piekło nie chrzan!”. Była to po-
chwała najwyższa. Mieszczańskie podniebienia zaszczycały zaś ogórki
kwaszone, które oferowały krakowskie przekupki z Kleparza, w aroma-
tycznym koprze spod Ojcowa, kwaszone z liściem dębu. Bladym świtem
artyści krakowskiej Bohemy odwiedzali targowisko, aby móc nabyć ten
rarytas, który pomagał leczyć skutki suto zakrapianej nocy.

Firma, eksponując ponadstuletnią tradycję, wszystkie produkty nie-
zmiennie opatruje stylizowanymi etykietami, pakując je w proste słoiki i bu-
telki lub (jak w wypadku wędlin) — w firmowe pudełka kartonowe z okien-
kami dla uwidocznienia etykiety, na przykład na Kiełbasie Rotmistrza,
Kiełbasie Krakowskiej Suchej, Kabanosach Generalskich. Nazwy własne pro-
duktów znajdujących się w ofercie KRAKOWSKIEGO KREDENSU także przy-
wołują obraz minionej epoki: arystokratycznej i mieszczańskiej, artystycz-
nej // cyganeryjnej i oficerskiej.

Elitarność tej oferty kulinarno-garmażeryjnej (przeznaczona na stoły
arystokratyczne i mieszczańskie, konsumowana w eleganckich restauracjach
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i kasynach oficerskich) tchnie z każdej przemyślanej odsłony. Są to pro-
dukty luksusowe138 pod każdym względem, np.: zgodności z tradycyjną re-
cepturą (gwarancja dobrego, swojskiego smaku, por. operowanie stopniem
najwyższym — robione z najprzedniejszej wieprzowiny), zachowania konse-
kwentnie tradycyjnego wizerunku (etykiety, słoiki, butelki, pudełka — po-
zornie tknięte zębem czasu) i przemyślanej stylizacji (w warstwie ikonicz-
nej) na epokę, w jakiej firma powstała139. O splendorze świadczą także
informacje o konsumentach zbiorowych: galicyjska arystokracja, krakowskie
mieszczaństwo, krakowska bohema artystyczna, oficerowie armii cesarskiej,
a także — odbiorcach indywidualnych: Wojciech Kossak czy Adam Potocki.
Reklamy Kiszki Kossaka czy wędlin (kiełbasy krakowskiej suchej oraz kaba-
nosów) oprócz rozbudowanej warstwy werbalnej oddziałują także ikonicz-
nie, eksponując (na górze przestrzeni reklamowej) stylizowaną fotografię,
utrzymaną w sepii, przedstawiającą portret zbiorowy (trzy siedzące dostojne
postacie, znacznie więcej postaci stoi w tle, a na pierwszym planie stół za-
stawiony wędlinami) lub krakowską wizytówkę — Rynek z Kościołem Ma-
riackim; na dole w lewym rogu wyraziste zdjęcie reklamowanego aktualnie
produktu, opatrzone firmowym znakiem. Można jedynie skonstatować, iż
marka KRAKOWSKI KREDENS wzorcowo zadbała o spójny wizerunek, zacho-
wując jedność stylistyczną i smakową wierność tradycji.

Warto przy okazji opisu wędlin i mięs wszelakich wspomnieć o modzie
na grillowanie140, która także jest znakiem ponowoczesności (por. bogaty
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138 Takich skrajności w ofercie spożywczej można dostrzec znacznie więcej; z jednej stro-
ny sieci dyskontowe (BIEDRONKA, LIDL), a z drugiej — luksusowe sklepy spożywcze (delikate-
sy). Magia wysublimowanych smaków i aromatów towarzyszy cyklowi reklam delikatesów
ALMA, kuszących na przykład: hiszpańską oliwą BIO Chambergo z rozmarynem; lemoniadą
Lorina czy Granfarciotti z ricottą i szpinakiem. Każdy z produktów opatrywany jest sloga-
nem Sztuka dobrego wyboru, ale najwykwintniejszą zachętą jest przepis kulinarny jako wer-
balny składnik reklamy (por. stek po hiszpańsku doprawiany oliwą BIO Chambergo
z rozmarynem, sernik z sosem pomarańczowym z dodatkiem lemoniady Lorina lub po pro-
stu świeżo ugotowane Granfarciotti z ricottą i szpinakiem). Delikatesy te opracowały także
(podobnie jak wiele innych sklepów) program lojalnościowy. W ofercie Katalogu Klubu Ko-
nesera znalazły się wybrane elementy serwisu śniadaniowego (filiżanki, talerze), malowane
ręcznie przez Andrzeja Pągowskiego i przez tegoż artystę podpisane: Andrzej Pągowski Edycja
limitowana dla ALMY.

139 KRAKOWSKI KREDENS, jak czytamy na stronie www.krakowskikredens.pl w zakładce Wy-
darzenia, został Zwycięzcą konkursu Art of Packaging Professional 2008. Laureaci tego
wyróżnienia piszą: Z przyjemnością informujemy o zwycięstwie marki KRAKOWSKI KREDENS w Ogól-
nopolskim konkursie Art of Packaging 2008 Professional na najpiękniejsze opakowanie — Perłę
wśród Opakowań. Jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w Polsce w kategorii opakowań. 23 lu-
tego na uroczystej Gali, która odbyła się w Teatrze Polskim w Poznaniu, marka KRAKOWSKI KREDENS

została uhonorowana nagrodą główną w postaci prestiżowej, szklanej statuetki, ręcznie wykonanej
— Perły wśród Opakowań.

140 Grillowanie to nieodłączny składnik pikników. Inicjalnym wykrzyknieniem: Czas na
piknik! reklamowane jest masło KERRYGOLD — Tradycyjne Masło Irlandzkie. Rozbudowaną



asortyment wędlin przeznaczonych do grillowania, a także rozlicznych przy-
praw wzmacniających smak poddawanych grillowaniu potraw). Narodową
rozrywkę zaczęliśmy uprawiać kilka lat temu („wersja 1.0”) od przypalania
na ruszcie kiełbasek141, przechodząc stopniowo do bardziej zaawansowa-
nych potraw (np. w różnej postaci drobiu, karkówki czy pieczarek). Teraz
przyszedł czas na nową, ulepszoną wersję grillowania („wersja 2.0”)142,
o bogatszej ofercie kulinarnej (wysmakowane potrawy i egzotyczne składni-
ki oraz przyprawy i marynaty).

Nie samą kiełbasą żyje człowiek, tak parafrazując powiedzenie — Nie sa-
mym chlebem żyje człowiek — zwróćmy uwagę na fakt, iż Polacy cenią recep-
turę wypiekania zdrowego chleba — chleba na zakwasie, ale paradoksalnie
kupują i jedzą produkty pieczywopodobne, smak zdrowego chleba przecho-
wując w pamięci własnej lub cudzej.

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj...” — tak modli się chrze-
ścijanin, słowami, których nauczył go jego Bóg. „Do kraju tego, gdzie kru-
szynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno
mi Panie...” — tak późny romantyk (Moja piosnka II, C.K. Norwid) ilustrował
estymę, jaką darzono chleb (także dzisiejsze wiejskie rodziny wychowują
dzieci w poszanowaniu chleba; aczkolwiek coraz chyba rzadziej bochen
chleba przed odkrojeniem pierwszej skibki jest znaczony krzyżem,
a ułomek chleba, który spadnie na podłogę — podnoszony i całowany). Tra-
dycję szacunku do chleba zapoczątkował jeden z anonimowych tekstów
o znamiennym tytule O chlebowym stole, poświęcony średniowiecznej etykie-
cie (swoisty zapis ówczesnego savoir vivre’u).

Historia chleba sięga 10 tysięcy lat wstecz. Wtedy rolnicy na Bliskim
Wschodzie rozpoczęli uprawę pszenicy, jęczmienia i żyta. Nie znali jeszcze
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eksplikację tej reklamy wieńczy informacja: 100% masła w maśle. Ekspozycja tej reklamy za-
wiera opis wakacyjnych pikników: Nadchodzi lato, a to doskonały pretekst, by spędzić nieco wię-
cej czasu na świeżym powietrzu. Warto więc, oprócz spacerów czy przejażdżek rowerowych,
zafundować sobie kulinarną ucztę pod chmurką. W każdym mieście znajdziemy mnóstwo ideal-
nych do tego celu miejsc — tętniących życiem parków, ustronnych lasków czy też przytulnych ogród-
ków. Ten obszerny opis posłużył do wyeksponowania i wypromowania na zasadzie
metonimii (wyśmienita kanapka, na której walory smakowe składa się m.in. masło) MASŁA

IRLANDZKIEGO: Co warto ze sobą zabrać? Piknikowe menu jest bardzo bogate i właściwie ograni-
cza nas tylko wyobraźnia. Najlepszym i najbardziej sprawdzonym pomysłem są kanapki. Jest
nieskończenie wiele kanapkowych wariacji, które możemy przygotować dla naszych bliskich. Ka-
napka z łososiem, jajkiem i rukolą, a może z białym serem i awokado. Możliwości są ogromne,
warto w tym miejscu jednak pamiętać o najlepszych składnikach. Nic tak nie smakuje jak naj-
lepszej jakości pieczywo oraz masło, które oprócz dobrego smaku łatwo się rozsmaruje, a przez
to nie niszczy naszej kompozycji. Pieczołowicie przygotowane kanapki najlepiej umieścić w specjal-
nym koszu piknikowym, który oprócz walorów praktycznych sprawia, że czujemy się jak na kró-
lewskiej uczcie!

141 Por. Grillowanie 2.0. „Przekrój” 2008, nr 17—18, s. 63 (bez podania nazwiska autora).
142 Ibidem.



procesu fermentacji chlebowej i w rezultacie produkowanie jednorodnego
pożywienia (którego było pod dostatkiem) wywoływało anemię, krzywicę
i osteoporozę. Te negatywne skutki diety mącznej złagodzono w starożyt-
nym Egipcie, gdzie zaczęto stosować fermentację chlebową143.

Chleb, jak piszą znawcy tematu, to pieczywo z mąki żytniej ukwaszonej.
Można dodawać do niego mąkę pszenną, nawet w dużych ilościach. Ale pie-
czywo wykonane w stu procentach z mąki pszennej albo z mąki żytniej nie-
ukwaszonej, wyłącznie na drożdżach lub innych wynalazkach, nie jest chle-
bem!144 W myśl tej definicji chlebem nie jest pieczywo z supermarketu145,
o którym wiemy, że technologicznie nie zostało wykonane zgodnie z trady-
cyjną recepturą pieczenia chleba. Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska, mi-
krobiolog z Politechniki Łódzkiej, tak opisuje proces wypieku pieczywa
w supermarketach: „Oni tam biorą gotową mrożoną masę, dodają drożdży,
by ciasto urosło, i pieką. To ładnie pachnie, ładnie wygląda. Ale na drugi
dzień kruszy się, psuje, szybko pleśnieje i jest niezdrowe. Tak naprawdę to
jedno wielkie oszustwo!”146. Znak ponowoczesności polega na tym, że chleb
na zakwasie147 jest zdrowy, ale drogi (nieliczni producenci takiego chleba
wolą sprzedawać swój towar jako luksusowy, zdrowotny, a zatem droższy).
Rodzi się paradoks — chleb lepszy jest wypierany przez chleb gorszy (po-
zbawiony wielu cennych składników, który sam absorbuje z organizmu nie-
zbędne dla zdrowia minerały, w konsekwencji wywołując groźne choroby).
A przyczyna tego tkwi w (nie)świadomości konsumentów. Gdyby konsu-
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143 W. M i k o ł u s z k o: Za chlebem i zakwasem. „Przekrój” 2008, nr 34, s. 47.
144 Ibidem, s. 45—47.
145 Pieczywa, pochodzącego z masowych piekarń, jemy najwięcej. W 2007 roku przecięt-

ny Polak zjadał 5,29 kg pieczywa miesięcznie.
146 W. M i k o ł u s z k o: Za chlebem i zakwasem..., s. 45.
147 By zrozumieć, jak powstaje dobry chleb, jeszcze w latach 80. M. Włodarczyk-Kierczyń-

ska postanowiła zbadać zakwas z różnych regionów Polski. Gdy przygotowywano ciasto na
chleb, odkładano jedną grudkę, która miała być zalążkiem przyszłego zakwasu. Taki zakwas
można było przechowywać nie dłużej niż dwa tygodnie (wydaje się, że na polskiej wsi w ta-
kich dwutygodniowych odstępach wypiekano chleb). Z punktu widzenia chemicznego (mi-
krobiologicznego) zakwas składa się ze szczepów pięciu bakterii chlebowych (z rodzaju
Lactobacillus) i drożdży. Taka mieszanka wywołuje fermentację związków zawartych w cie-
ście. Proces fermentacji ma istotne znaczenie z punktu widzenia konsumentów chleba: 1) eli-
minuje związki rakotwórcze (azotany, azotyny i toksyny pleśniowe); 2) unieszkodliwia
obecny w mące kwas fitynowy, który żywym roślinom służy do magazynowania fosforu, ale
człowiekowi szkodzi, ponieważ w przewodzie pokarmowym trwale łączy się z żelazem, cyn-
kiem, magnezem i wapniem, czyniąc te pierwiastki niedostępnymi dla organizmu (stąd upar-
cie powtarzana obiegowa opinia, iż należy jeść chleb czerstwy, ponieważ jest najzdrowszy);
3) proces fermentacji chlebowej przyczynia się do wytworzenia dobrych proporcji kwasu
mlekowego (działa leczniczo na układ pokarmowy) i octowego (może drażnić żołądek lub
jelita; ale ulatnia się z chleba, kiedy chleb paruje, czyli czerstwieje). Wniosek — nadmierne
spożywanie produktów z nieukwaszonej mąki może prowadzić do niedoborów minerałów,
a w rezultacie do anemii, osteoporozy i krzywicy; Ibidem, s. 45.



ment żądał chleba dobrego, to piekarz by go dostarczył za rozsądną cenę,
ponieważ, zdaniem Włodarczyk-Kierczyńskiej, chleb na zakwasie nie musi
być drogi. Pomysłodawczyni propagowania idei zdrowego chleba opraco-
wała recepturę uzyskiwania wzorcowego zakwasu, składającego się z trzech
szczepów bakterii mlekowych oraz drożdży, co razem tworzy tzw. szcze-
pionkę czy też inaczej kulturę starterową. W świetle tego, co zostało napisa-
ne o zdrowym chlebie, wypada zaapelować: Jedzmy zatem żywność w jak
najmniejszym stopniu przetworzoną czy utrwaloną chemicznie. Budujmy re-
klamy zdrowej żywności, znakujmy produkty ekologiczne, w tym — znakuj-
my chleb spełniający wymogi najzdrowszych receptur.

Serię ekologicznych produktów (ok. 60 różnych artykułów) oferuje sieć
dystrybucyjna TESCO ORGANIC, która reklamuje się sloganem: Żywność ekolo-
giczna przyjazna z natury. Zdjęcia czterech produktów (oliwy z oliwek, ryżu,
miodu i jajek) z logo TESCO ORGANIC stanowią ikoniczną zachętę do modnych
organicznych zakupów. Przekaz werbalny eksponuje pogrubioną czcionką naj-
istotniejsze pojęcia: żywność ekologiczna, naturalne składniki, certyfikat rolnictwa
ekologicznego. Pełna wersja komunikatu obejmuje informacje o: specyfice pro-
duktów ekologicznych (żywność organiczna z certyfikatem stwierdzającym
pochodzenie z ekologicznych upraw oraz zapewnienie o nieużywaniu polep-
szaczy i konserwantów), rozpiętości oferty oraz całodobowej dostępności:

Reklama XXXV
Czy wiesz, że żywność ekologiczna... jest nazywana żywnością orga-
niczną? Dlatego naszą linię nazwaliśmy TESCO ORGANIC. Wszystkie pro-
dukty TESCO ORGANIC posiadają odpowiedni certyfikat potwierdzający, że
produkty pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Możesz u nas kupić po-
nad 60 różnych artykułów m.in. owoce, warzywa, przyprawy, makaro-
ny, sosy, dżemy, płatki śniadaniowe, napoje, przekąski, które zawierają
tylko naturalne składniki, nie są modyfikowane genetycznie a do ich
produkcji nie używa się polepszaczy, konserwantów, sztucznych barwni-
ków i aromatów. Zakupy możesz zrobić o każdej porze dnia i nocy —
żywność z naszej linii jest dostępna we wszystkich sklepach TESCO otwar-
tych całą dobę, a także w niektórych mniejszych sklepach — ich listę
znajdziesz na www.tesco.pl/organic.

Ludwig Feuerbach (niemiecki filozof materialista) napisał: „Człowiek jest
tym, co je”. Obfite posiłki i otyła sylwetka w przeszłości (czasy szla-
checkie148 i coraz częściej — ponowoczesne) świadczyły o zamożności i były
wyznacznikiem statusu społecznego. Dzisiaj świadczą o zaniedbaniu, źle
sprofilowanej diecie, fastfoodyzacji rynku kulinarnego. Bilans grubasów
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148 W siedemnasto- i osiemnastowiecznej Polsce szlachta jadła średnio 10 kg mięsa rocz-
nie; por. D. Ł u k a s z e w i c z: Święto postu. „Wprost” 2000, nr 12, s. 72.



równoważą np. sylwetki anorektycznych modelek (por. lalkę Barbie lub bo-
haterkę amerykańskiego sitcomu dla młodzieży — Hannah Montana, które
kreują ideał urody dla małych dziewczynek i nastolatek).

W sytuacji, kiedy zachodni świat (a coraz częściej także Polskę) zalewa
fala żywności, nieuleganie biologicznemu popędowi do jedzenia bez umiaru
wydaje się heroizmem. Człowiek je, ponieważ, jak dowiodły badania, moty-
wuje go do tego hormon głodu149. Jedzenie dostarcza człowiekowi przyjem-
ności. Ale nie od dzisiaj wiadomo, że nadmiar jedzenia szkodzi. Dariusz
Łukaszewicz w artykule dotyczącym Święta postu zauważył: „Występując
przeciw szlacheckiej modzie na demonstrowanie prestiżu, Kościół potępiał
otyłość i obżarstwo, i dowodził, że umiar oraz post służą zdrowiu”150. Histo-
ria poświadcza jednak, iż głodówki czy post prowadzą do wyniszczenia or-
ganizmu. Głodujący organizm, jak czytamy w artykule 10 rzeczy, których nie
wiesz o poście..., najpierw zużywa glukozę obecną we krwi, a potem glukozę
zgromadzoną w glikogenie (jego zapasy w wątrobie starczają na 12 godzin).
Gdy zabraknie nawet glikogenu w mięśniach, przychodzi kolej na tłuszcz,
zostaje on rozłożony na ketony. Te zakwaszają organizm i są przyczyną od-
dechu o zapachu acetonu. Gdy poziom tłuszczu spadnie poniżej dziesięciu
procent dla kobiet i siedmiu dla mężczyzn, potrzebna do życia energia za-
czyna być czerpana z rozkładu białek. To prowadzi do zaburzenia gospo-
darki wodnej, wypadania włosów, arytmii i niewydolności nerek. W osta-
teczności — nawet do śmierci. Chorzy i słabi bez jedzenia mogą umrzeć
w ciągu dwóch tygodni. Czterdziestodniowa głodówka to opcja dla dobrze
odżywionych atletów151. W artykule D. Łukaszewicza czytamy, iż racjonal-
na, zbilansowana dieta pokonała post, asymilując zarazem wrogość chrze-
ścijaństwa wobec obżarstwa i otyłości. Post stracił kulturowe znaczenia —
pozostał mu wymiar religijny152. W czasie Wielkiego Postu stosowano się
do zaleceń radykalnego ascety (którego słowa, jak pisze autor, można zade-
dykować współczesnym anorektyczkom) Montargona: „Nic bardziej nie po-
doba się Bogu niż chudość ciała. Im więcej będzie ono wysuszone wskutek
srogości umartwień, tym mniej podlegać będzie gniciu w grobie, a więc
chwalebniej zostanie wskrzeszone”153.
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149 Ostatni punkt artykułu poświęconego dziesięciu kulturowym, społecznym i fizjologicz-
nym faktom dotyczącym głodowania odnosi się do hormonu głodu: „[...] w 1999 roku, odkry-
to hormon głodu — grelinę. Jest ona wydzielana przez pusty żołądek. W mózgu pobudza
receptory odpowiedzialne za uczucie łaknienia i działa na układ nagrody. Dlatego w czasie je-
dzenia odczuwamy dużo przyjemności i jesteśmy lepiej zmotywowani do jego szukania. Dziś
jest to potrzebne niewielu ludziom, ale w toku ewolucji pomogło przetrwać naszym przod-
kom”; U. D ą b r o w s k a: 10 rzeczy, których nie wiesz o poście... „Przekrój” 2010, nr 7, s. 45.

150 D. Ł u k a s z e w i c z: Święto postu..., s. 74.
151 U. D ą b r o w s k a: 10 rzeczy, których nie wiesz..., s. 45.
152 D. Ł u k a s z e w i c z: Święto postu..., s. 74.
153 Ibidem.



Polki, a i Polacy są coraz bardziej świadomi zależności między trybem
i stylem życia a jakością posiłków i regularnością ich spożywania. Ta świa-
domość konsumentów mobilizuje producentów do poszerzania ofert o pro-
dukty wspomagające przestrzeganie zbilansowanej diety. Stąd na rynku
konsumenckim znajdują się m.in. produkty pełnoziarniste (np. pieczywo
suche) oraz odtłuszczone (np. jogurty w wersji light).

Inicjalna część reklamy pieczywa WASA ogniskuje uwagę odbiorców na
trzech dobrych powodach przejścia na dietę. Argumenty oparto na przeka-
zie ikoniczno-werbalnym, tj. pod prostokątnymi kawałkami chleba WASA,
udekorowanego wymyślnymi i wykwintnymi dodatkami, napisano: 1) Pie-
czywo lekkie 7 zbóż z serkiem, avocado i pomidorami koktajlowymi; 2) Pie-
czywo lekkie 7 zbóż z serem pleśniowym oraz świeżymi figami; 3) Pieczywo
lekkie 7 zbóż z serkiem wiejskim i szynką parmeńską. Dyskurs reklamowy
zakończono hasłem: Metoda WASA. To działa. Zmień dietę na dobre. W obu
wypadkach (w prologu i epilogu reklamowym) wyeksponowano słowo do-
bre: 1) w wyrażeniu trzy dobre powody w znaczeniu ‘przekonujące, racjonal-
ne’ oraz 2) w zwrocie — zmień dietę na dobre w znaczeniu ‘definitywnie
zmień nawyki żywieniowe’. Wydaje się, że przymiotnik dobry zachowuje
w prezentowanym tekście także znaczenie podstawowe — WASA to dobre
pieczywo w znaczeniu ‘zdrowe, pożywne, a przy tym dietetyczne’.

Do spożywania chleba WASA 7 ZBÓŻ zachęca racjonalny komentarz, zbu-
dowany wokół kluczowych pojęć dietetycznych: pełnoziarnista mąka, bogac-
two protein, kontrola wagi ciała.

Reklama XXXVI
To jest to! Wreszcie smaczny sposób na poprawę sylwetki. Pieczywo
WASA Crisp’n Light 7 zbóż powstaje z siedmiu rodzajów ziarna na ba-
zie mąki pełnoziarnistej. Jest ono bogate w proteiny — znacznie bar-
dziej niż oczyszczone ziarno zawarte w białym chlebie. Dodatkowo
pełne ziarno pomaga kontrolować wagę, gdyż dłużej ulega procesom
trawiennym i utrzymuje nas w błogim poczuciu sytości. A gdy już do-
padnie nas głód... spokojnie sięgamy po kromkę nr 2.

Racjonalny przekaz równoważy entuzjastyczny okrzyk inicjalny (To jest
to!) oraz wpisujący się w potoczną metaforykę wers końcowy (A gdy już do-
padnie nas głód... spokojnie sięgamy po kromkę nr 2). W innej wersji przekaz
reklamowy otwiera slogan: Pełne ziarno pozwoli Ci schudnąć (pod nim umiesz-
czono prostokąt WASY udekorowany majonezem, plastrem łososia przybrane-
go ziołami, gałązką koperku i talarkiem cytryny). Pod kanapką umieszczono
napis ujęty w nawias: (Ale to tylko premia!). Tekst ekspozycji brzmi: Pełne
ziarno zawiera mnóstwo składników dobroczynnych dla organizmu, które regu-
lują jego prawidłowe działanie. Są to substancje bioaktywne, witaminy, mine-
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rały, a przede wszystkim błonnik. Dlatego też spożywanie produktów pełnoziar-
nistych przynajmniej 2—3 razy w ciągu dnia to jeden z najlepszych sposobów na
zapewnienie sobie dobrego samopoczucia. Zrób coś dla siebie. Najlepiej kanapkę
z pieczywa WASA! Przekaz zamykają trzy krótkie komunikaty: Metoda WASA. To
działa. Zmień dietę na dobre! Ważne są imperatywy: Zrób coś dla siebie! oraz
Zmień dietę na dobre!, personalizujące przekaz reklamowy.

Sześć racjonalnych argumentów przemawia także za spożywaniem pie-
czywa SONKO Lekkie. Kolejno podnoszone są takie atrybuty, jak: 1) lekkie
(kromka pieczywa SONKO Lekkie żytnie zawiera tylko 19 kcal); 2) prebiotyki
(naturalne składniki pobudzające korzystną dla zdrowia mikroflorę);
3) błonnik (wspomaga procesy trawienne i sprzyja odchudzaniu); 4) bez
cukru (doskonały smak pieczywa bez dodatku cukru); 5) bez mleka (war-
tościowe pożywienie bez dodatku mogącego uczulać); 6) najlepsze (pieczy-
wo SONKO Lekkie zostało laureatem Konsumenckiego Konkursu Jakości
Produktów „Najlepsze w Polsce”). Argumenty uwzględniają zarówno ograni-
czenia dietetyczne potencjalnych konsumentów (bez mleka, bez cukru), jak
i (bez)konkurencyjność produktu.

Gluten zawarty w pieczywie uczula wiele osób, dlatego na rynku konsu-
menckim znajdują się specyfiki (np. marki NESTLE), pomagające alergikom
zdrowo żyć i odżywiać się, np. produkt zbożowy bezglutenowy SINLAC w re-
klamie prasowej został przedstawiony następująco:

Reklama XXXVII
Zdjęcia czterech osób w różnym wieku i z różnymi rekwizytami lub
w różnych pozach (oprawione w dostojne, klasyczne ramki). Kolej-
no: Władysław Łokietek 14 lat (chłopiec opiera brodę na dłoni, ręka
zgięta w łokciu), Bolesław Krzywousty 10 lat (chłopiec wykrzywia
usta na widok czerwonej truskawki lub maliny), Anna Jarosz 23 lata
(zamiast ramion i szyi ma bukiet warzyw, m.in. brokuł, buraczki),
Zygmunt Stary 76 lat (stoi przed domem obrośniętym bluszczem,
opierając się o płot).
Podpis: Dla alergików, wegetarian, osób starszych... i nie tylko
Tekst eksplikacji podzielono na dwie części i konsekwentnie roz-
mieszczono w dwóch kolumnach, zatytułowanych: Dla kogo oraz
I dlaczego.
Dla kogo:
— dla osób na diecie eliminacyjnej
— dla wegetarian
— dla osób starszych
— dla rekonwalescentów
— dla niejadków
— dla osób z nietolerancją laktozy
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I dlaczego:
— bezglutenowy produkt zbożowy
— produkowany z ryżu i mączki chleba świętojańskiego
— bogaty w składniki odżywcze i witaminy
— łatwo przyswajalny
— pełnowartościowy
— łatwy w przygotowaniu — wystarczy dodać wodę
— doskonała baza do przygotowywania innych posiłków.

Zdrowe odżywianie wpływa korzystnie, jak udowodniły badania, na
sprawność intelektualną człowieka. W artykule Mądre jedzenie jest mowa
o tym, że dieta uboga w cynk, żelazo, witaminę B i białko obniża sprawność
intelektualną i podnosi poziom agresji154. Na przykład miseczka musli
z płatkami zbożowymi, a także owoce i orzechy na śniadanie to wysokoka-
loryczna odżywka dla umysłu, która dostarcza organizmowi wszystkich
ważnych witamin i składników mineralnych. Jest wśród nich także
działający kojąco na nerwy i rozluźniający mięśnie magnez (potwierdza to
reklama NESTLE PRINCESSA VITALE. Przyjemność dla duszy i ciała. Nowa pełno-
ziarnista PRINCESSA VITALE czekoladowa z błonnikiem, prezentująca piękną, zre-
laksowaną kobietę, leżącą na kobiercu z kłosów pszenicy155).

Kulinaria  dla  najmłodszych

Zmysł smaku chyba najbardziej ze wszystkich zmysłów poddaje
się wpływom społecznym — od najwcześniejszych chwil życia,
jeszcze na etapie interakcji niemowlę — matka. Bo rocznemu
dziecku trudno jest wmówić, że np. symfonia Pendereckiego jest
piękna. Ale łatwo można przenieść na nie zwyczaje kulinarne
i upodobanie do matczynej kuchni156.

Jeszcze dwa stulecia wstecz młodsze dzieci jadały ze służbą i podawano
im inne potrawy niż dorosłym. Do początku XX wieku „panowało przeko-
nanie — jak pisze Elżbieta Kowecka w książce W salonie i w kuchni — że
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154 Por. Mądre jedzenie (bez nazwiska autora). „Mój Piękny Ogród” 2009, nr 2, s. 41.
155 Pełny tekst reklamy informuje: Dzięki pełnoziarnistym produktom nasza dieta jest bogat-

sza w błonnik oraz węglowodany złożone. Nowa PRINCESSA VITALE. Pyszny wafelek wypiekany
z mąki pełnoziarnistej jest źródłem wartościowego błonnika dla Twojego ciała, a rozpływający się
w ustach krem czekoladowy i mleczna czekolada to chwila zapomnienia dla duszy.

156 P. K o s s o b u d z k i: Mózg za stołem. Rozmowa z prof. Przemysławem Bieńkowskim,
neurofarmakologiem z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. „Przekrój” 2009, nr 51—52, s. 56.



przeznaczone dla nich pożywienie powinno być jak najbardziej jednostajne,
wszelka bowiem odmiana, a już broń Boże podanie dzieciom jakichś owo-
ców, może doprowadzić tylko do zgubnych skutków. [...] W drodze łaski
jednak pozwalano dzieciom, gdy były bardzo grzeczne, zgłosić się pod ko-
niec obiadu dorosłych po deser”157.

W epoce ponowoczesnej dzieci stanowią atrakcyjną grupę docelową.
Producenci środków pielęgnacyjnych i kosmetycznych, środków higienicz-
nych i opatrunkowych, żywności, zabawek i sprzętów rekreacyjno-sporto-
wych158 prześcigają się w zabieganiu o łaskawe względy małych konsumen-
tów, a bezpośrednio o reakcje konsumpcyjne ich rodziców.

Mali bohaterowie reklam, czyli rówieśnicy konsumenckiej grupy docelo-
wej (pośrednich nabywców, a bezpośrednich degustatorów), znajdujący się
często w obecności dorosłych (nabywcy bezpośredni), kontrolujących i re-
jestrujących prawidłowy rozwój dziecka i jego szczęście, są dla rodziców
(odbiorców i konsumentów bezpośrednich) najbardziej wpływowymi
uczestnikami perswazyjnego ponowoczesnego świata. Przywołanie wizerun-
ku pięknego, szczęśliwego, dobrze rozwijającego się i zadbanego malucha
służy tworzeniu atrakcyjnych wizualnie reklam, dzięki którym odbiorca od-
najduje identyfikatory właściwe dla jego rzeczywistych problemów; sama re-
klama zaś odpowiada na określony typ potrzeb.

Starsze dziecko, śledząc losy uwikłanych w reklamę bohaterów, odnajdu-
je analogię między swoim życiem a sytuacją w reklamie, której uczestnikiem
jest rówieśnik159. Podstaw do porównań i poszukiwania analogii dostarczają
następujące przykłady reklam: Ruszaj po skarby piratów! KINDER (reklama
czekoladek i batoników firmy KINDER; producent zadbał o to, aby ich kupo-
wanie pasjonowało i wciągało kolekcjonerów nagród rzeczowych, uzyskiwa-
nych na podstawie zbioru kodów kreskowych wycinanych z opakowań);
Zbierz kolekcję 32 magnetycznych książeczek. Poznaj niezwykłe australijskie
zwierzęta, ucz się alfabetu i układaj wyrazy! (reklama serii magnesów dydak-
tycznych dołączanych do serków firmy DANONE160). Wizerunek dziecka
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157 M. R a c h i d C h e h a b: Polakowi na stół dano. „Przekrój” 2009, nr 50, s. 38.
158 Por. J. L i z a k: Język reklamy dla dzieci. Rzeszów 2006.
159 A. L e s z c z u k - F i e d z i u k i e w i c z: Wizerunki dziecka w polskiej reklamie — wabik

czy konsument? „Edukacja Medialna” 2000, nr 4, s. 34.
160 Firma ta cyklicznie proponuje serie różnych gadżetów: magnesów z literami polskiego

alfabetu, magnesów z cyframi (magnesy mogą przybierać różne kształty, np. zwierząt, kwadra-
tów, sześcianów; a także utrwalać ilustracje dwu- i trójwymiarowe), plastikowych, różnokolo-
rowych patyczków do zamrażania DANONKÓW w celu uzyskania lodów danonkowych, puzzli
przestrzennych pozwalających tworzyć trójwymiarowe kompozycje, np. bezludną wyspę, pa-
pugę, skrzynię piratów, statek i wiele innych. Na tekturowym opakowaniu czteropaków firma
umieszcza apel do rodziców: Droga Mamo! Drogi Tato! Doskonałym elementem codziennej diety
dziecka są DANONKI, bo są źródłem wapnia i witaminy D, które są potrzebne dla prawidłowego wzro-
stu i rozwoju kości u dzieci. DANONKI posiadają pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.



w reklamie ma przywołać pozytywne skojarzenia (rodziców z własnymi
dziećmi albo dorosłych ze wspomnieniami z dzieciństwa)161, por. reklamę
szamponu i płynu do kąpieli dla dzieci, który nie drażni oczu i dlatego jest
akceptowany przez dziecko: BOBINI. Dzieci to lubią!, oraz suplementu diety:
By niejadek zjadł obiadek. Suplement diety APETIZER, syrop poprawiający apetyt
na bazie ziół i witamin.

Dominującym składnikiem diety niemowlaka jest mleko. Producenci
mleka formułują rozmaite komunikaty, by przekonać matkę (zwłaszcza tę,
która nie ma wystarczającej ilości pokarmu lub której dziecko jest alergi-
kiem), iż warto zaufać ich ofercie i zdecydować się na sztuczne mleko (por.
dwie reklamy tego typu). Pierwsza, realizując slogan BEBIKO: W trosce o kom-
fort dziecka (przekaz werbalny skorelowany jest z obrazem dwóch uśmiech-
niętych mam trzymających na rękach dzieci ubrane na biało — jedno siedzi
i spogląda przed siebie, drugie śpi na przedramieniu matki; kobieta, której
dziecko śpi, trzyma za rękę dziecko drugiej mamy), informuje odbiorców
słowami mamy, która zaufała ofercie BEBIKO i jest z niej zadowolona:

Reklama XXXVIII
Jestem pewna, że moje dziecko ma wszystko, czego potrzebuje!
Nie mogłam karmić piersią i zastanawiałam się, jakie mleko modyfiko-
wane wybrać. Przyjaciółka lekarka poleciła mi BEBIKO. Powiedziała, że
sama karmi nim swoje dziecko, ponieważ BEBIKO zapewnia harmonijny
rozwój niemowlęcia, dostarcza wszystkich składników odżywczych, daje
dużo energii i siły. Dobry, mleczny smak BEBIKO sprawia, że jej dziecko
chętnie je. Ponadto dzięki optymalnemu składowi produkt jest lekko-
strawny i nie powoduje dolegliwości pokarmowych. Teraz, kiedy moje
dziecko też je BEBIKO, jestem pewna, że ma wszystko, czego potrzebuje.

Realizując inny typ sloganu (por. slogan główny: Codzienna porcja od-
porności dla Twojego juniora, oraz poboczny: BEBILON. Tak bliski mleku mat-
ki) — firma NUTRICIA odkrywa cele swoich działań: 1) zapotrzebowanie na
kompleksową dietę mleczną rocznych i dwuletnich dzieci (aby spełniać
rosnące wymagania dziecka); 2) wspomaganie układu odpornościowego
(dzięki zawartości IMMUNOFORTIS®, mleka BEBILON JUNIOR naturalnie wspomagają
układ odpornościowy Twojego dziecka). Informuje także o rekomendacji spe-
cjalistów (por. Dzięki starannie opracowanemu składowi mleka BEBILON są reko-
mendowane przez lekarzy pediatrów)162.
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161 J. I z d e b s k a: Obraz dziecka w reklamach telewizyjnych — jako narzędzie manipulacji
medialnej. W: Manipulacja, media, edukacja. Red. B. S i e m i e n i e c k i. Toruń 2007, s. 415.

162 Por. całą eksplikację: Twoje dziecko rośnie, a wraz z nim jego potrzeby. Dlatego tak
ważne jest zwrócenie uwagi na prawidłową dietę dziecka, która jest jednym z głównych czynników
decydujących o rozwoju. Eksperci BEBILON opracowali mleko BEBILON JUNIOR, aby spełniać rosnące



Starsze dzieci także mogą pić wzmacniające organizm płyny. Przekonują
o tym m.in. reklamy soków, np. KUBUSIA z formułą ochronną Pro-A (obok bu-
telki soku na sznurku wiszą posklejane grudkami śniegu fioletowe ręka-
wiczki; kolor fioletowy symbolizuje zmarznięcie, skostnienie z zimna). Soki
zawierają składniki zapewniające dodatkową korzyść — zwłaszcza wzrost
odporności (por. także reklamy ACTIMELA), co bardzo silnie oddziałuje na ro-
dziców-odbiorców i rodziców-dietetyków, starających się zapewnić dzieciom
skuteczną ochronę i wzmocnić ich system immunologiczny:

Reklama XXXIX
Czy zimowe przemoczenie musi kończyć się przeziębieniem?
Kiedy zimowe atrakcje zachęcają do zabawy, łatwo przemoczyć ubranie.
Ale nie musi to oznaczać przeziębienia. KUBUŚ Pro-A to pyszny, zdrowy
sok, który zawiera formułę ochronną Pro-A, stworzoną z myślą
o wspieraniu odporności dzieci.
Żeby dzieci mogły być dziećmi, a mamy cieszyły się z tego.

Magiczne wyrażenie: formuła ochronna Pro-A, ma zapewnić KUBUSIOWI

moc sprawczą — wspieranie odporności dziecka konsumenta i w rezultacie —
zapobieganie infekcjom (zwłaszcza w sezonie zimowym), a finalny slogan:
Żeby dzieci mogły być dziećmi, a mamy cieszyły się z tego — jest maksymalnie
skondensowanym treściowo życzeniem pod adresem dzieci i ich rodziców.

Powracamy do podstawowego składnika dziecięcej diety — mleka. Orygi-
nalny pomysł na prezentację walorów odżywczo-smakowych kaszek dla
dzieci zaproponowała firma NESTLE. W cyklu reklam, opierając się na kon-
kretnych przykładach, tzn. używając fotografii dziecka ukazanego w sytuacji
zabawowej oraz posługując się identyfikatorami w postaci imienia malca
oraz jego wieku, przedstawiono Ulubione kaszki najmłodszych mistrzów, by
zrealizować slogan: Najważniejsze jest dziecko (por. Kinga 6 mies. Mistrzyni
eleganckiego nakrycia; Karinka 9 mies. Mistrzyni w zalotnym spojrzeniu).

Za pomocą sugestywnych obrazów niemowląt szczęśliwych i zadowolo-
nych z życia, dobrze rozwijających się i kreatywnych zaprezentowano dwa
produkty:
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wymagania dziecka, dostarczając najważniejszych składników odżywczych, których dziecko potrze-
buje na tym ważnym etapie życia. BEBILON JUNIOR 3 wzbogacono w witaminy i składniki mineralne
odpowiednio do potrzeb żywieniowych dzieci, które ukończyły 1. rok życia. BEBILON JUNIOR 4 to
mleko modyfikowane dostosowane do potrzeb dzieci powyżej 2. roku życia. Dodatkowo, dzięki za-
wartości IMMUNOFORTIS®, mleka BEBILON JUNIOR naturalnie wspomagają układ odpornościowy Two-
jego dziecka. Zawiera IMMUNOFORTIS®, aby naturalnie wspomagać układ odpornościowy Twojego
dziecka. Dzięki starannie opracowanemu składowi mleka BEBILON są rekomendowane przez leka-
rzy pediatrów.



Reklama XL
Misiowy Ogródek purée ryżowe — wzbogacone w 8 witamin, wapń, żela-
zo i cynk ze starannie dobranymi warzywami — smakuje wszystkim
najmłodszym mistrzom. Teraz te mistrzowskie produkty mają specjal-
ne, praktyczne zamknięcie, dzięki któremu dłużej zachowują świeżość.
A wygodna, niewywrotna torebka ułatwia Ci przygotowanie posiłku.
Możesz mieć pewność, że dajesz dziecku zdrowe i pyszne danie.

oraz

Reklama XLI
Kaszki NESTLE z owocami — bogate w mleko modyfikowane, 12 witamin,
wapń i żelazo — smakują wszystkim namłodszym mistrzom. Teraz te
mistrzowskie kaszki mają specjalne, praktyczne zamknięcie, dzięki któ-
remu dłużej zachowują świeżość. A wygodna, niewywrotna torebka,
ułatwia Ci przygotowanie posiłku. Możesz mieć pewność, że dajesz
dziecku zdrowe i pyszne danie.

Perswazyjnymi elementami tych reklam (poza szatą graficzną) są: 1) me-
tafory typu: mistrzyni eleganckiego nakrycia i mistrzyni o zalotnym spojrzeniu
oraz smakuje / smakują wszystkim najmłodszym mistrzom, narzucające (zgod-
nie z taktyką stosowaną w rodzinach, w których pojawia się małe dziecko)
traktowanie dziecka jako kogoś wyjątkowego i zasługującego na wszystko, co
najlepsze; 2) intencjonalnie dobrane słownictwo, eksponujące jakość i war-
tość produktu (por. mistrzowskie kaszki; smakują wszystkim najmłodszym mi-
strzom; Możesz mieć pewność, że dajesz dziecku zdrowe i pyszne danie).

Szczęście i prawidłowy rozwój dziecka ilustruje cykl reklam przedsta-
wiających produkty marki BEBIKO. Zestaw retorycznych pytań (por. odpo-
wiednio: Czy wyglądam, jakbym się przejmował zarazkami?; Czy wyglądam,
jakby mój brzuszek był niezadowolony?; Czy wyglądam jakbym miał za mało
witamin i żelaza? — por. Aneks, cykl reklam nr 26), na które jednoznacznej
odpowiedzi udzielają wizerunki szczęśliwych bohaterów-modeli, wprowa-
dza do szczegółowego dyskursu o jakości mleka oferowanego przez BEBIKO.

Reklama XLII
Mleko BEBIKO, jak informuje producent, to produkt w pełni dostoso-
wany do potrzeb Twojego maluszka. Dzięki unikalnej formule zawie-
rającej opatentowaną kompozycję prebiotyków NUTRICIA mleka BEBIKO:
— dostarczają kluczowych składników odżywczych, witamin i mine-

rałów niezbędnych na każdym etapie życia dziecka,
— zapewniają dobre trawienie,
— wspomagają naturalne siły obronne organizmu.
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Podsumowujący argument: Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci, stanowiąc
element klamrowy, przypomina główne przesłanie reklamowe, czyli troskę
o prawidłowy rozwój dzieci karmionych promowanym produktem.

Oprócz mleka i produktów mlecznych rynek dietetyczny oferuje i inne
płyny, pozwalające urozmaicić dziecięcą dietę. Jest o nich mowa w reklamie
firmy BOBOVITA, w której, informując o jakości oferowanych produktów,
posłużono się apelem do matek, por.:

Reklama XLIII
Herbatki na każdą porę! Czy wiesz, że... herbatki uzupełniają dietę
w płyny? Dlatego warto o nich pamiętać zwłaszcza wtedy, kiedy wzbo-
gacasz jadłospis dziecka w pokarmy stałe.
Herbatki BOBOVITA:
— doskonałe na każdą porę dnia i roku;
— jako ciepły napój w chłodniejsze dni dają poczucie ukojenia, a poda-

ne na zimno odświeżają i orzeźwiają;
— są łagodne i delikatne — stworzone z myślą o najmłodszych;
— mają przyjemny smak i aromat, a ich picie jest prawdziwą przyjem-

nością!
Mamo, pamiętaj! Delikatne herbatki BOBOVITA mają skład odpowiedni
dla najmłodszych. Są łagodne i bezpieczne, ponieważ nie zawierają
teiny tak jak czarne herbaty, a ich składniki, w przeciwieństwie do
zwykłych herbat ziołowych i owocowych, występują we właściwym stęże-
niu. BOBOVITA. Zawsze z Tobą, Mamo!

Promując produkt o nazwie BOBOVITA FRUTAPURA (ang. fruit w znaczeniu
‘owoc’ + pure w znacz. ‘czysty, niezanieczyszczony’; w efekcie derywacji re-
dukcyjnej i złożenia powstał neologizm frutapura), przywołano motyw raju
i rajskiej idylli, piękna, harmonii i urodzaju. W reklamie intencjonalnie wy-
eksponowano zdjęcie jabłoni, okraszonej czerwonymi owocami. Jeden męż-
czyzna w białym fartuchu ją podlewa, drugi zapala nad nią słońce, a kobie-
ta, która przysiadła na gałęzi, śpiewa, śledząc nuty w otwartej partyturze
(nuty unoszą się także nad jej postacią). Pod obrazem umieszczono napis
(por. Jesteśmy najlepszymi rodzicami dla naszych owoców — w lewym górnym
rogu, żebyś Ty mogła być najlepszą mamą dla swojego dziecka — prawy dolny
róg). Czwarta uwzględniona na ilustracji postać karmi dziecko (którego
płeć trudno określić) ubrane w pomarańczową bluzkę i niebieskie spoden-
ki. Pod wizerunkiem karmionego dziecka usytuowano zdjęcie czteropaka
musu owocowego FRUTAPURA (jabłko i banan). Niebagatelną rolę dla perswa-
zyjności reklamy odgrywa również umieszczona na dole informacja 100%
(ułożona z kombinacji jedynki, jabłka i gruszki), wspomagana następu-
jącym tekstem:
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Reklama XLIV
Sama wiesz dobrze, że świeże owoce są cennym źródłem witamin dla
twojego dziecka. Jednak często zastanawiasz się, czy owoce, które mu
podajesz, pochodzą z bezpiecznego źródła. BOBOVITA zawiera owoce
z najlepszych, bo kontrolowanych upraw. Jako eksperci BOBOVITA staran-
nie dobieramy naszych dostawców i dbamy o doskonałe warunki rozwo-
ju owoców. Wszystko po to, by twoje dziecko w każdym kubeczku musu
otrzymało smaczny, bezpieczny, w 100% naturalny owoc.

Jednoznaczną perswazyjnie wymowę owej reklamy realizują również:
formuła Podobnie jak tobie, zależy nam, żeby twoje dziecko dostawało to, co
najlepsze, oraz slogan: BOBOVITA: Dzieci to nasza wspólna pasja. Wypowie-
dzi te jednoznacznie informują rodziców, że producentowi zależy na jakości
oferowanego produktu spożywczego. Przekonują też ich, że producentowi
nieobojętny jest prawidłowy rozwój dzieci, w czym utwierdzają: 1) odwo-
łująca się do naturalności formuła: w 100% naturalny owoc; 2) certyfikat bez-
piecznego pochodzenia składników zawartych w produkcie, por. BOBOVITA

zawiera owoce z najlepszych, bo kontrolowanych upraw; 3) oraz metonimia, po-
legająca na przeniesieniu znaczenia ze związku wyrazowego: warunki rozwo-
ju owoców na — warunki rozwoju dziecka).

Posługując się neofrazeologizmem BOBOVITA na wagę zdrowia (por. frazeolo-
gizm coś jest na wagę złota w znaczeniu ‘coś jest bardzo cenne’) oraz obrazem
czterech ubranych na biało dzieci, bawiących się czterema warzywami: Bartek 5
miesięcy — siedzi na marchewce, Kostek 7 miesięcy — opiera się o ziemniak,
Nika 10 miesięcy — stoi i podpiera się brokułem, Hubert 12 miesięcy — stoi
i trzyma pomidor za szypułkę, producent nie tylko stworzył komunikat utkany
na kanwie perswazji, ale jednocześnie przekazał komunikat dietetyczny, wska-
zujący graniczne miesiące wprowadzania danego posiłku (przyrządzonego na
bazie wybranych warzyw) do menu malucha. Istotnym elementem kompozycyj-
nym tej reklamy jest również fakt, że tekst usytuowano w dwóch kolumnach
przedzielonych trzema produktami BOBOVITY: sokiem, obiadkiem w słoiczku
i kaszką w torebce; oraz zdjęciami naturalnych składników: jabłka, ziaren zboża,
marchewki i banana, wyzierającymi zza produktów firmowych. Perswazyjna siła
tej reklamy wynika przede wszystkim z troski o dziecko, okazywanej na róż-
nych płaszczyznach (naturalne pochodzenie składników spożywczych; odwo-
ływanie się do firmowych doświadczeń i wiedzy dietetyków; uwzględnianie po-
trzeb rozwojowych dzieci). Biorąc pod uwagę fakt, że Wymagania najmłodszych
rosną razem z nimi..., marka BOBOVITA przekonuje:

Reklama XLV
...dlatego tak ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka jest wzbogacenie
diety. Polega ono na stopniowym wprowadzaniu nowych posiłków, które
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dostarczają niezbędnych składników odżywczych i uczą poznawać świat
smaków. Wszystko, czego Twoje dziecko wówczas potrzebuje, znajdziesz
pod wspólną marką BOBOVITA. Opracowując receptury soków, obiadków,
deserków i kaszek, wykorzystujemy 100-letnie, międzynarodowe do-
świadczenie firmy NUTRICIA oraz najnowsze zalecenia polskich diete-
tyków. Każdy składnik dobieramy niezwykle starannie i poddajemy
ścisłej kontroli jakościowej. Dlatego BOBOVITA to całkowicie naturalne
źródło zdrowia — w największym wyborze atrakcyjnych smaków!163

Warto dodać, że teksty tego typu konotują myśl, iż dobra matka wie, co
jest wartościowe dla dziecka, i dlatego uzupełnia dietę pociechy i wzbogaca
w składniki niezbędne do jej prawidłowego rozwoju.

Mały konsument (jako cenne ogniowo marketingowe) może być w rekla-
mach artykułów spożywczych w rozmaity sposób waloryzowany. Ze wzglę-
du na wymagania konsumenckie i zgodnie z opinią, iż dziecko najlepiej wie, co
jest dobre, co mu służy, dziecko (niemowlę) nazwane zostaje: znawcą smaków
i przyjemnych doznań smakowych, a także Smakoszem, Szefem, Mistrzem, Pre-
zesem. Tendencje te poświadczają zaprezentowane przykłady kilku reklam.

Posługując się paronomazją, firma GERBER stworzyła komunikat odno-
szący się wprost do takich wartości, jak: miłość, zaufanie, a pośrednio — do
bezpieczeństwa, por. Dzieci go kochają, mamy mu ufają. Warstwa ikoniczna
reklamy przedstawia zdjęcie dziecka w czapce kucharskiej (co wywołuje ko-
notację: kucharz � niezwykły kucharz � mistrz kuchni), którego mimika
wyraża stan zastanowienia (por. smakuję, delektuję się, ale nic wam nie po-
wiem — sami sprawdźcie). Nad fotografią umieszczono napis: Więcej rozko-
szy dla małych smakoszy. Z obrazem koreluje przekaz werbalny zapisany
niebieskim drukiem (niebieski to kolor firmy GERBER):

Reklama XLVI
Z myślą o małych smakoszach zmieniliśmy skład dań i zupek GERBER

oraz sposób ich przygotowywania. Dzięki nowej kompozycji składników
wszystkie dania i zupy GERBER mają teraz bardziej wyrazisty smak.
Spróbuj sama (na czerwono), a przekonasz się, że nowe posiłki GER-

BER są zdrowe i bardzo smaczne.

Istotnym elementem tej reklamy są również usytuowane na dole po pra-
wej stronie plakatu zdjęcia takich naturalnych składników, jak: pomidory,
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z Tobą, Mamo! Chcesz wiedzieć więcej? WWW.BOBOVITA.COM.PL. Żywienie z myślą o przyszłości.



marchewki, koperek, jabłko, brokuł, oraz dwóch potraw w słoikach (Zupka
jarzynowa z królikiem), pod którymi widnieje podpis: Teraz bardziej wyra-
zisty smak!

Promując bogaty asortyment produktów spożywczych dla starszych dzie-
ci, firma GERBER posłużyła się sloganem: Dorosłe jedzenie na małe podniebie-
nie. Reklamę utrzymano w tonacji biało-fioletowej, a w jej centrum umiesz-
czono zdjęcie dziecka trzymającego fioletową kartę dań z napisem: Menu
Smakosza (zarówno obraz, jak i grafika komponują się z nową linią kolory-
styczną naklejek na szklanych opakowaniach i nakrętek). Zdjęcie dziecka
(jak wynika z tabeli przedstawiającej dziewięć pierwszych dziecięcych reakcji
na smak164) prezentuje minę, którą jednoznacznie można zidentyfikować
jako zaskoczenie. Pod tym sugestywnym obrazem zamieszczono następujący
tekst (zapisany za pomocą fioletowej czcionki; informacje o nowościach kuli-
narnych i całej nowej linii smakowej zostały wytłuszczone):

Reklama XLVII
Nowa linia GERBER Menu Smakosza to wyśmienite dania, desery i kok-
tajle wybrane przez mamy, inspirowane ulubionymi smakami dorosłych.
Teraz Twoje dziecko będzie mogło spróbować: Jabłek z makaronem i cy-
namonem, Musu bananowo-truskawkowego, Bananów z ananasem i po-
marańczami, Deseru z kawałkami mango i wielu innych przysmaków.
Odpowiednio dobrane składniki, większe kawałki owoców oraz dodatek
owoców egzotycznych to pyszna kompozycja smakowa, która z pewno-
ścią przypadnie do gustu małym smakoszom. Nowe Desery GERBER z li-
nii Menu Smakosza to doskonałe wprowadzenie dziecka w świat do-
rosłych smaków, idealnie dopasowane do jego potrzeb i wieku.

Ekologia jest szczególnie eksponowana w reklamie posiłków dla naj-
młodszych dzieci (produkty ekologiczne wskutek niejednokrotnie zaporo-
wych cen, mimo ekspansywności reklam, niezbyt często goszczą w diecie
dorosłych). Odbiorowi reklamy produktów GERBER® BIOTM towarzyszy ku-
mulacja skojarzeń kulturowych, głównie z postacią i czynami Robin Hooda,
do czego nawiązuje slogan reklamowy firmy GERBER: Bierze z natury, daje
dzieciom (por. powszechną wiedzę o postawie legendarnego bohatera: Zabie-
ra bogatym, rozdaje ubogim). Reklama ta przybiera formę plakatu filmowego
(przekonują o tym adnotacje typu: Scenariusz i Reżyseria: GERBER; W rolach
głównych: Obiadki i Deserki GERBER® BIOTM). Inicjalna formuła (Nowa przygoda
— z serca natury) została wyraźnie rozdzielona linią poprzeczną:

134

164 Por. P.C. H o l o n g e r, K. D o n e r: Co mówią dzieci, zanim nauczą się mówić. Dzie-
więć sygnałów używanych przez dzieci do wyrażania uczuć. Tłum. A. C i c h o w i c z. Poznań
2006.



Reklama XLVIII
Wielka Premiera

Nowa przygoda

z serca natury.
Aż 17 nowych smaków!

W rolach głównych:
Obiadki i Deserki GERBER® BIOTM.

GERBER przedstawia:
Prosto z ekologicznych upraw!

Aż 17 nowych, wspaniałych smaków
obiadków i deserków GERBER BIO!

A każdy z nich pełen wartości odżywczych
i naturalnych składników.

Zrównoważona i dostosowana do potrzeb
najmłodszych dieta daje energię
do małych — wielkich przygód

i wspiera zdrowy start w przyszłość.
Szykujcie się na nową przygodę.

Jedzenie to przygoda165. A namiastką autentycznej przygody może być
oglądanie filmów kinowych. Firma GERBER poleca dietę zrównoważoną i do-
stosowaną do potrzeb najmłodszych. Dzięki daniom GERBER dzieci kumu-
lują energię potrzebną do małych — wielkich przygód. Oksymoron małe —
wielkie przygody oznacza udział (za sprawą dań GERBER) małych smakoszy
w wielkich doznaniach kulinarnych. Mimo że klient jest dzieckiem, to do-
znania smakowe przerastają jego dziecięcość, są zakrojone na większą skalę
oddziaływania.

Firma NESTLE, producent dań dla dzieci Jarzynowy pomysł, posługując się
firmowym sloganem Najważniejsze jest dziecko, jednoznacznie wpisała
w przekaz reklamowy wartości bliskie oczekiwaniom matek, do których też
zwrócono się w sposób bezpośredni:

Reklama XLIX
Szukasz nowych pomysłów na obiadki?
Odkryj purée ryżowe Misiowy Ogródek — PRZEPYSZNE połączenie
szlachetnego ryżu z prawdziwymi warzywami. Bogate w witaminy,
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proponuje następujące posiłki: Paella po hiszpańsku; Tagliatelle ze szpinakiem i serem po
włosku; Pureé ziemniaczane po francusku; Kuskus po marokańsku.



wapń i żelazo. IDEALNE jako samodzielny posiłek lub dodatek do dań
obiadowych. ŚWIETNE, aby zagęścić zupkę.
Tylko NESTLE oferuje taki produkt jak Misiowy Ogródek, dzięki któremu
nie zabraknie Ci pomysłów na pyszne potrawy dla Twojego malca.
Wypróbuj każdy z trzech wybornych smaków. Zobaczysz, że Twój... Pre-
zes będzie zadowolony.

W reklamie tej warto zwrócić uwagę na dwa aspekty: 1) skomasowaną
w tekście ilość modulantów wartościujących produkt (por. ekspresywne sy-
nonimy: przepyszne, idealne, świetne); 2) humorystyczny zabieg hiperboliza-
cyjny, polegający na nazwaniu dziecka Prezesem (zgodnie z pragmatyką
dziecko znajduje się w centrum zainteresowania rodziców, rządzi i steruje
ich decyzjami oraz wyborami; jest taką osobą w rodzinie, której rolę można
porównać do roli prezesa).

Firma DANONE, reklamując produkt o nazwie DANONKI (slogan: DANONKI

w trosce o Twoje dziecko), posłużyła się fotografią uśmiechniętego mężczyzny
z makietą kości i młotkiem w ręku (młotek z napisem Wit. D). Makieta ko-
ści została złożona z puzzli z symbolem wapnia Ca. Pod obrazem umiesz-
czono tekst, nadając mu formę quasi-listu:

Reklama L
Droga Mamo!
Czy wiesz, jak ważny jest wapń i witamina D w codziennej diecie dziec-
ka? Teraz w trosce o mocne kości dzieci DANONKI organizują z instytu-
cjami naukowymi badania żywieniowe „Dieta dla mocnych kości”.
Wypełnij ankietę a specjaliści do spraw żywienia obliczą zawartość wap-
nia i witaminy D w posiłkach Twojego dziecka i prześlą Ci zalecenia ży-
wieniowe. DANONKI — codzienne pyszności dla mocnych kości.

Dwie kolejne odsłony tej reklamy kontynuują jej myśl przewodnią, do-
tyczącą niedoborów wapnia i odpowiedniego suplementu diety, por. dwa
komunikaty:

Reklama LI
Tekst 1. Typowa dieta nie wystarcza. Ponad 45% dzieci w Polsce, które
codziennie jedzą nabiał, ma niedobory wapnia w diecie. Wykazały to
badania naukowe. Źródło: Ogólnopolskie, reprezentatywne badania
żywieniowe z 2007 r.
Tekst 2. Wystarczy... ...by w 100% eliminować niedobory wapnia*
w diecie, jeżeli tylko jest dodawany do codziennych posiłków.
*średnie niedobory wśród dzieci czteroletnich
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Producent TYMBARK oferuje wartościowy dla dziecięcej diety sok, po-
sługując się metaforą sześciobarwnej tęczy. Na kolorowych łukach wpisano
sześć powodów (starając się zachować rytm i rym w ich komponowaniu),
dla których warto kupować dzieciom soki KARTOONKI166 (por. Aneks, rekla-
ma nr 27):

Reklama LII
Jest sześć powodów, dla których Twoje dziecko pokocha KARTOONKI:
1) bo różne są smaki tego soku, 2) bo pić się może chcieć na każdym
kroku, 3) bo kartoonkowa tęcza do zabaw zachęca, 4) bo dzieciaki KAR-

TOONKI dobrze znają, 5) i wiedzą, że dodatku cukru ani konserwantów
nie mają, 6) a ostatni powód same wymyślają. Produkt posiada reko-
mendację Instytutu Matki i Dziecka oraz zapewnienie: bez dodatku
cukru.

Reklama soczków w kartonikach ze słomką TYMBARK ma także bajkową
odsłonę (por. Aneks, reklama nr 28: w leśnej scenerii [kilka drzew, polana,
w dali jezioro] na tęczy jak na zjeżdżalni bawi się królik Bugs — taki sam
widnieje na kartonie: KARTOONKI. Pomarańcza sok 100% bez dodatku cukru).
Całość wieńczy zapewnienie: Pysznie owocowe KARTOONKI w mig ugaszą pra-
gnienie Twojego dziecka.

Inny motyw znany dzieciom — lokomotywę zastosowano w reklamie
dań, deserków i soczków GERBER (do drewnianej, kolorowej lokomotywy
przyczepiono niczym wagony słoiki i butelkę produktów GERBER). Reklamę
rozpoczyna zmodyfikowana wersja incipitu Lokomotywy J. Tuwima: Była raz
sobie lokomotywa a w jej wagonach uczta prawdziwa... W części opisowej za-
warto informacje o składnikach i procesie przygotowywania produktów
GERBER (por. Aneks, reklama nr 29):

Reklama LIII
Dania, deserki i soczki GERBER powstają z najlepszych, naturalnych
składników. Nasze obiadki gotujemy na parze z przefiltrowanej wody.
A deserki i soczki tworzymy z soczystych, naturalnie słodkich owoców.
Dlatego produkty GERBER są tak smaczne i tak pożywne, dając radość
i dzieciom, i ich troskliwym mamusiom.
Pod logo firmy GERBER umieszczono trzy kluczowe słowa: Smak,
uśmiech, zdrowie.
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tonie), oraz 2) do nazwy Cartoon Network — nazwy kanału telewizyjnego z bajkami (na kar-
tonikach z sokami umieszczono podobizny niektórych bohaterów popularyzowanych tam
animacji).



Niezdrowe kulinarne „macki” w stronę dzieci wyciągają także sieci fast-
foodowe, np. MCDONALD’S proponuje specjalny zestaw (Trochę zabawy, trochę
jedzenia. Wszystko to w zestawie Happy Meal), kuszący dodatkowo aktualną
tematycznie zabawką167 (najczęściej są to bohaterowie superprodukcji kino-
wych):

Reklama LIV
Czy już wiesz, co wybierze Twoje dziecko do swojego zestawu? Frytki, so-
czek, owocogurt, a może kurczaka McNuggets? Białe mięso z piersi kur-
czaka w pysznej panierce — dla każdego małego smakosza.

Kupno zestawu staje się rytuałem, ponieważ restauracja z jednej strony,
dbając o dziecięcą potrzebę zabawy, gwarantuje nagrodę, a z drugiej — uza-
leżnia od swojej oferty kulinarnej. W ten sposób „wychowuje” lojalnego
młodego klienta i nakłania do częstych odwiedzin w restauracjach sieci
MCDONALD’S.

Jedną ze strategii reklamowych, translokujących tradycję i wartości ro-
dzinne w obręb reklamowego przekazu, stanowią akty prezentacji produk-
tów przeznaczonych dla całej rodziny. Reklamy te ukazują dziecko w to-
warzystwie rodzica(-ów), a wpisane w ich obraz komunikaty werbalne
bezpośrednio odwołują się do emocji i uczuć odbiorców (zwłaszcza matek,
które chcą dla swoich pociech wszystkiego, co najlepsze). Jedną z takich
„familijnych” reklam stworzyła marka CAPPY, promując soki w litrowych kar-
tonach (pomarańczowy i jabłkowy) Pełne naturalnego dobra.

Bezpośredni zwrot do ojca i/lub do matki (na fotografiach zostali
uwiecznieni zarówno mężczyzna, jak i kobieta; mężczyzna trzyma pod pa-
chami dwójkę kilkulatków; kobieta dźwiga na plecach dziewczynkę) rozpo-
częto pytaniem: Czy można dbać o tych, których kochasz i jednocześnie ich roz-
pieszczasz? Na to pozornie retoryczne pytanie w dalszej części ekspozycji
udzielono następującej odpowiedzi: Naturalnie, bo to, co najzdrowsze, jest też
najlepsze. Tak jak soki CAPPY. Są pyszne i jednocześnie zawierają składniki
Phyto-Odżywcze — dobro, które natura dała owocom. Dobro, które nas chroni
i utrzymuje w zdrowiu. Pojęcie dobra wypływającego z naturalności jest moty-
wem przewodnim akcji reklamującej soki CAPPY (z naturalnym miąższem —
pomarańczowy, naturalnie mętny — jabłkowy).

Firma WINIARY, promując wyjątkowy, pyszny, rozpieszczający smak gala-
retek (por. Aneks, reklama nr 30), posłużyła się wartościującym komunika-
tem wspomaganym graficznie motywem serca:
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167 Kuszenie zabawką dołączaną zazwyczaj do oferty spożywczej czy gastronomicznej jest
częstą praktyką (np. KINDER NIESPODZIANKI, DANONKI, BAKUSIE).



Reklama LV
Galaretki WINIARY... Rozpieszczają owocowym smakiem. Pyszne, owo-
cowe, tworzone z sercem... to muszą być Galaretki WINIARY! Z owoca-
mi, jogurtem, bitą śmietaną lub jako dodatek do deserów... Nasze ga-
laretki są od lat znane i kochane przez łasuchów. Spraw słodką
przyjemność dzieciakom! Podaj im pyszny, owocowy deser, którego naj-
wyższa jakość gwarantowana jest marką WINIARY.

Inna z reklam tej samej firmy (promująca zupę w proszku, por. Aneks,
reklama nr 31) pochodzi z kampanii Lubię, jak jesteśmy razem168. Reklama
ta, eksponując wartości rodzinne, zjednuje sobie odbiorców m.in. dzięki
wpisanej w treść przekazu informacji:

Reklama LVI
Obiad to coś więcej niż tylko posiłek. To czas, kiedy wreszcie możecie
być razem. Po prostu być rodziną. Wszystko przy pysznym domowym je-
dzeniu z prawdziwym sosem pieczeniowym. Nowy Sos Pieczeniowy ze
Śliwką WINIARY. Łączy smakiem. WINIARY dobre pomysły — dobry smak.

Sugestywny sposób reklamy wybrano, by wypromować Parówki JEDYNKI!
(por. Doskonały produkt dla Twojego dziecka! — por. Aneks, reklama nr 32). Pro-
ducent parówek — firma INDYKPOL, prezentując obraz szczęśliwej rodziny, za-
siadającej wspólnie za stołem, zachwala: walory smakowe (do wyboru o smaku:
klasycznym lub z serem); jakość składników użytych do wyprodukowania Jedy-
nek (najwyższa jakość mięsa) i sposób pakowania (nowatorskie opakowanie).

Na podobnej zasadzie skonstruowano reklamę nr 33 (por. Aneks, zdjęcie
szczęśliwej dziewczynki towarzyszącej matce w przygotowaniu obiadu).

W ostatniej z tej grupy reklam, reklamie firmy KNORR, zawarto krótki, ale
waloryzujący komunikat (por. Aneks, reklama nr 34), do czego przyczyniła
się następująca ekspozycja: Tylko Ty wiesz, jak wyczarować przepyszny Żurek.
Wystarczy połączyć najwyższej jakości składniki — świeże warzywa, majeranek,
jajko oraz białą kiełbasę. I dodać to, co nadaje Twojej zupie niepowtarzalny smak.
Żurek KNORR. Magia smaku Twojej zupy. Tak skonstruowany komunikat, sko-
relowany z obrazem (matka pochyla się nad garnkiem, między matką a garn-
kiem stoi dziewczynka przebrana za wróżkę), proponuje kilka gier języko-
wych i kulturowych: 1) wspólne zdjęcie matki i córki podczas gotowania
potwierdza rodzinną tradycję przekazywania przepisów i tajemnic kulinar-
nych; 2) motyw dziewczynki przebranej w strój wróżki, z różdżką w ręce, za
pomocą której wyczarowuje zupę, pozwala traktować gotowanie jako ma-
giczną sztukę i wspaniałą zabawę (wydaje się jednak, że magia pryska w od-
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168 W telewizyjnej wersji reklamy formułę tę wypowiada mała dziewczynka.



niesieniu do kontekstu, czyli reklamy Żurku KNORRA — zupy instant, gotowej
do spożycia po zalaniu wrzątkiem); 3) komunikat reklamowy można metafo-
rycznie nazwać swoistą formą przepisu na fortunne gotowanie (z konotacją
‘dzięki pomocy marki KNORR powstaje magia smaku Twojej zupy’).

Reklama firmy KNORR zamyka rejestr perswazyjnych przekazów odno-
szących się do prób promowania produktów spożywczych i garmażeryjnych
odpowiadających różnym gustom: 1) gustom wyrafinowanych koneserów
smaków i aromatów, ceniących zarówno wartości i tradycje rodzinne, jak i eg-
zotyczne potrawy oraz eksperymenty kulinarne, a także komfort i jakość ży-
cia; 2) niewybrednym gustom osób ulegających presji smaków i aromatów,
amatorom ekspresowego gotowania na bazie zup i sosów instant, a także po-
traw mrożonych i konserwowanych na różne sposoby, które tylko nazwą lub
syntetycznie uzyskanym smakiem przypominają rzeczywisty smak i aromat
składników zastępowanych surogatami. Najdobitniej ten rodzaj gustu ko-
mentuje jedna z ostatnich reklam Fix KNORR Danie na dziś Gołąbki bez zawija-
nia, którą kończą słowa Katarzyny Herman: Mój sposób na otwarte podejście
do tradycji, poprzedzone komentarzem jej filmowego partnera: Awangarda
w kuchni (jako odpowiedź na komentarz wypowiedziany przez K. Herman
po skosztowaniu gołąbka bez zawijania: Smakują jak gołąbki).

* * *

W czasach przedtelewizyjnych stół wyznaczał prywatną przestrzeń, gdzie
można było się spotkać, porozmawiać i poplotkować, gdzie podawano rary-
tasy wyczarowywane przez kucharzy. Jak dowodzą zaprezentowane reklamy
produktów kulinarnych — teksty te opierają warstwę ikoniczną i werbalną na
odwołaniach do tradycyjnych, domowych, matczynych oraz babcinych sma-
ków169 i aromatów. Ponowoczesność wkrada się również na grunt wartości
rodzinnych. Atakuje i anektuje to terytorium, osacza je, odbierając człowieko-
wi prywatność. Zagląda pod pokrywki polskich garnków, rondli i patelni,
zagląda do szuflad i na półki kuchenne, otwiera lodówki i piekarniki.

Na takiej płaszczyźnie komunikacyjnej ponowoczesności stół rodzinny
stał się najczęściej przywoływanym quasi-motywem symbolizującym spotka-
nia rodzinne, rozmowy, wspólne (również rytualne) spędzanie czasu. W re-
klamie ponowoczesnej rolę rodzinnego stołu zdegradowano do roli mebla,
który stał się narzędziem perswazji, obsługującym machinę kapitalistyczne-
go rynku, efektywnym przedmiotem walki o konsumenta. Służy grze komu-
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169 Zmysł smaku nie jest oddzielony od innych zmysłów, chociaż najbliżej jest mu do
zmysłu węchu. Często oba zmysły działają razem. Struktury mózgu przetwarzające smak — to
przede wszystkim wyspa, bardzo stara część kory mózgowej, która oprócz smaku odbiera sy-
gnały z wnętrza ciała, np. uczucie, że boli brzuch. Jama ustna jest naturalnym pograniczem
między światem zewnętrznym a wewnętrznym. P. K o s s o b u d z k i: Mózg za stołem..., s. 56.



nikacyjnej oraz walce z konkurencją o każdy cal tego symbolicznego me-
dium, które jednoczy pokolenia i wzbudza pozytywne emocje. Wszystko, co
pojawi się na tym stole, powinno być perfekcyjne i doskonale smakować —
takie bowiem deklaratywne informacje zawiera się w ponowoczesnych tek-
stach reklam. Wszystko, co pojawi się na stole, ma uszczęśliwiać i integro-
wać rodzinę oraz motywować ją do spotkań (por. To u nas rodzinne. HERBA-

TA SAGA; WINIARY łączą smakiem; Smakuje i dobrze się smaruje. DELMA lub
Dobrze się smaruje, wyraźnie nam smakuje! HOCHLAND).

Przywołane reklamy ilustrują, że gotowanie ma sprawiać ogromną przy-
jemność, pod warunkiem, że nie trwa godzinami. Taki jest cel ponowoczes-
nej fastfoodyzacji170 i taki też trend podtrzymują współczesne reklamy —
pozostają smak i aromat, których nie trzeba jednak wyczarowywać godzina-
mi, wystarczy kilka łatwo dostępnych składników oraz skorzystanie z sekre-
tu pani domu, czyli przyprawy, sosu, ziarenek smaku, a także syntetycznej
kostki imitującej jakieś warzywo lub zestaw warzyw171. Rynek konsumencki
szybko otrzymuje odpowiedzi na postnowoczesne zmiany (np. intensyfika-
cję tempa życia, wydłużanie czasu pracy, szum i zamęt komunikacyjno-in-
formacyjny), które równie szybko weryfikuje.

Marki spożywcze (podobnie jak kosmetyczne) zajęły się wytwarzaniem
ekspansywnych potrzeb oraz jednocześnie — iluzji spełnienia i zaspokojenia
tych nawet najbardziej wyszukanych w postaci np.: proszku w torebce, który
po zalaniu wrzątkiem staje się budyniem, galaretką lub kisielem; bulionem,
sosem, zupą (zupa w proszku, sos w proszku, przyprawa w kostce itp.). Mar-
ki AMINO, AVIKO, DR. OETKER, FRITAR, HORTEX, KAMIS, KNORR, PAMAPOL, PRYMAT,
PUDLISZKI, WINIARY i inne ułatwiają oraz przyspieszają życie amatorom fast-
foodyzacji, wpisując się swoimi ofertami w ponowoczesny klimat. Jedno-
cześnie obraz marki i przywiązanie do niej eliminują długie zastanawianie się
podczas zakupów, czynią zakupy żywnościowe zdecydowanie krótszymi.

W stereotyp dobrej matki wpisana jest dbałość o zdrowie dziecka.
Odwołania do wartości typu aktywność, natura172, zdrowie — w tym zdrowe
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170 Jak czytamy na stronie www.ekoquchnia.pl, już niemal na całym świecie jako antido-
tum na fastfoodyzację promowany jest ruch slow food, który zaleca to, co tradycyjne, natural-
ne, pozbawione chemicznych dodatków. To ruch propagujący różnorodność smakową,
w sensie sensualnym, oraz różnorodność doznań estetycznych, związanych z przyjemnością
odczuwania bogactwa smaków tradycyjnych produktów wysokiej jakości i wytwarzanych
z nich potraw; www.ekoquchnia.pl (dostęp 7.07.2010).

171 Popularne i powszechnie dostępne marki spożywcze deklarują niezmiennie dbałość
o smakowe walory. Utwierdzają konsumentów w przekonaniu nie tylko o walorach smako-
wych, ale i o przestrzeganiu norm dietetycznych (np. unikanie syntetycznych utrwalaczy
i polepszaczy smakowych). Informując o suszeniu składników czy próżniowym zamykaniu
wyrobów (unikanie dostępu dla bakterii, ale nie dla pałeczek jadu kiełbasianego), przemil-
czają jednocześnie obecność wielu nienaturalnych składników.

172 Z analizy wyłania się także i inny wymiar polskiego stołu. Polacy zaczynają cenić to,
co naturalne, co niezmodyfikowane i nieprzetworzone. Żywność organiczna (por. Olej



odżywianie i wzmacnianie systemu odpornościowego — brzmią niemal
w każdej reklamie produktów dla dzieci. Zdrowe są uprawy, zdrowe są
przemyślane i oparte na standardach jakościowych procesy produkcyjne,
a także zdrowe są wymogi jakościowe wytwórni i koncernów spożywczych.
Dziecko ma jeść (ten stereotyp utrwalają reklamy) produkty spełniające naj-
bardziej restrykcyjne normy jakościowe.

Tradycyjne gotowanie przestaje być traktowane jako sztuka. Jest postrze-
gane jako strata czasu i mało twórcza rutyna. Gospodyni domowa oszczę-
dza czas, stosując rozmaitego rodzaju ulepszacze smaku (w postaci ziarenek
smaku, kostek bulionowych, kostek mięsnych, kostek warzywnych), które
to chemiczne specyfiki — wedle obietnic producentów — mają moc ma-
giczną, w rezultacie mogą „zaczarować” każdą potrawę (nawet tę nieudaną),
nadając jej odpowiedni charakter. A wszystkim tym zabiegom przewrotnie
towarzyszą zapewnienia: jak u mamy, a może nawet i lepiej...

W językowy obraz ponowoczesnego konsumenta wpisane są nowe (albo
tylko unowocześnione) sposoby odżywiania się, nowe pomysły na..., mające
na celu ułatwić życie, w rzeczywistości stanowiące gotową receptę (i recep-
turę) na to, w jaki sposób zmienić rodzinne przyzwyczajenia kulinarne, jak
zacząć o odżywianiu się myśleć w sposób nawatorski. Taki językowy obraz
ponowoczesnego konsumenta wpisuje się w trend konsumpcjonizmu.

* * *

Rozdział Dom w języku — język w domu, obejmując swym zakresem tema-
tycznym problematykę wzajemnych interferencji wartości domu i języka
w tekstach reklam nastawionych na komercjalizację treści, ukazuje różno-
rodność perswazyjnych mechanizmów wyznaczających formę tych wypo-
wiedzi, ich wymowę i formalno-znaczeniowy charakter. Ilustruje również
sposoby przekonywania odbiorców co do racji zawartych w trafnie skon-
struowanych argumentach, obrazowo lub logicznie przemawiających do ich
świadomości, racji opartych na uniwersalnych wartościach rodzinnych i tra-
dycji, przyzwyczajeniach człowieka i jego potrzebach, wpisanych na stałe
w nową kulturę ponowoczesności.
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z pierwszego tłoczenia. KUJAWSKI; Naturę widać w każdym ziarenku. WINIARY) i styl slow food jed-
noznacznie konotują melioratywne wartości. Moda na slow food wypłynęła na fali buntu
przeciw fastfoodyzacji życia. Slow food przeciwstawia się fastfoodowemu, stresogennemu try-
bowi życia (zredukowanie jedzenia tylko do konsumpcji, zredukowanie smaku do papiero-
wego hamburgera), opartemu na ciągłym pośpiechu i pogoni za konsumpcją. Styl slow food
zatem to nie tylko dieta, to także styl życia.



R o z d z i a ł II

Przerost  formy  nad  aspiracjami
w  przekazie  reklamowym

Wstęp

Nadrzędnym zadaniem podejmowanych w reklamach tematów, osadza-
nych w specjalnie spreparowanych kontekstach, jest prezentacja wartości, in-
dywidualizacja i waloryzacja cech oferowanego produktu lub usługi, dokony-
wana najczęściej przez omówienie i porównanie. Porównanie i omówienie
(jako elementy prezentacji) realizują w najprostszy sposób założenia identy-
fikacyjnego aktu „naznaczania” produktu X odpowiednimi cechami i właś-
ciwościami, by w przyszłości odbiorca mógł skojarzyć go nie tylko z promo-
waną marką, jej logo itd., ale z przekazem jej właściwym i wyróżniającym go
sposobem „odsłony”. Aby jednak odbiorca zapamiętał opisywany produkt
lub sposób jego przedstawienia i podczas kolejnego „spotkania” się z ofertą
właściwie skojarzył go z reklamową prezentacją, specjaliści od reklam podej-
mują wiele strategicznie przemyślanych działań. Działań skoncentrowanych
na finalnym efekcie — począwszy od fazy inkubacji pomysłu, etapowej kreacji
reklamowego konceptu i jego sytuacyjnej modyfikacji (skupionych wokół
perswazyjnych założeń), po wybór odpowiednich sposobów ich odsłony,
częstotliwości i czasu emisji, wyboru kanału i liczby prezentacji, współdecy-
dujących o sukcesie całej akcji komercyjno-marketingowej. Owe strategiczne
zmagania i tendencje odsłania m.in. obserwacja praktyki komunikacyjnej,
obrazująca, w jaki sposób w przestrzeni reklamowej wypowiedzi1 dokonują
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1 Interpretujemy reklamę za Katarzyną Skowronek jako „mikroakt o charakterze pośred-
nim i dominującej funkcji perswazyjnej, zbudowany z mikroaktów (pośrednich bądź bez-



się akty świadomego wprowadzenia operacji komunikacyjnych i języko-
wych — rozmaitego typu derywacji, filiacji, kontaminacji, konotacji, odnie-
sień, pamfletu, pastiszu, przesunięć semantycznych i uproszczeń, sytuowa-
nych w odpowiednie akty wypowiedzi, sposoby narracji czy mini opowieści,
mających maksymalnie — efektownie i efektywnie przyciągnąć uwagę odbior-
cy (warto dodać, że akty te odnoszą się wprost do jego poziomów percepcji,
recepcji i interpretacji). W takim ujęciu „dyskurs reklamowy nie jest już tylko
produktem do zdekodyfikowania, ale dynamicznym podmiotem, który wy-
maga interpretacji i aktualizacji. Odczytanie kodu stanowi tylko pierwszy
krok, po którym musi nastąpić kolejny, polegający na określeniu jego istot-
ności w codziennym życiu. W związku z tym można podjąć próbę odkrycia
w przekazie reklamowym tych miejsc konstruowania sensu, które zawierają
wspólne wyobrażenia na temat społecznego i kulturowego świata oraz anga-
żują odbiorców w proces aktywnego ustalania znaczeń”2. Interpretując w taki
sposób zarówno reklamowy przekaz, jak i cały kompleks tworzących go
ogniw — ich powiązań i uwarunkowań — łącznie z ich cechami funkcjonalny-
mi, funkcyjnymi i towarzyszącymi wartościami, tekstowi reklamy przypisuje
się pewien swoisty typ odmiany językowej. Przykładowo, opisując organiza-
cję środków przekazu, Andrzej Maria Lewicki3 wskazuje na niejednorodność
stylistyczną wypowiedzi reklamowych, wynikającą z rozbieżności między
uwarunkowaniami sytuacji komunikacyjnej a celami komunikacji. Podobne
stanowisko w tej kwestii zajmuje Jerzy Bralczyk4 traktujący reklamę jako od-
mianę funkcjonalizującą elementy różnych stylów. Maria Wojtak5 ujmuje re-
klamę jako gatunek mowy, wyodrębniając kilka jego stylowych wyróżników
(por.: ludyczność, szablonowość, potoczność, podniosłość i oficjalność), Gra-
żyna Sawicka zaś stwierdza, że reklama to już wyraźnie ukształtowany styl.
Wyróżnia kilka jego cech, jak: materiocentryzm, konkretność, ujmowanie
świata z punktu widzenia człowieka — konsumenta uzależnionego od świata
rzeczy oraz zespół wartości stylowych charakterystycznych dla reklamy,
uwzględniający m.in. założenie o zapotrzebowaniu człowieka na dobra mate-
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pośrednich): zachęty, nakłaniania, stwierdzenia, chwalenia, proponowania, rady, gwarancji
i obietnicy oraz grzecznościowych, których funkcje pragmatyczne są zawsze podporządkowa-
ne funkcji naczelnej”. K. S k o w r o n e k: Reklama. Studium pragmalingwistyczne. Kraków
2001, s. 83.

2 M. B o g u n i a - B o r o w s k a: Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej. Kra-
ków 2004, s. 64—65.

3 A.M. L e w i c k i: Styl oficjalny i styl potoczny w reklamie. W: O zagrożeniach i bogactwie
współczesnej polszczyzny. Red. J. M i o d e k. Wrocław 1996, s. 111—120.

4 J. B r a l c z y k: O językowych zwyczajach polskiej reklamy. Polszczyzna 2000. Orędzie
o stanie języka na przełomie tysiąclecia. Red. W. P i s a r e k. Kraków 1999, s. 218—226.

5 Por. np. M. W o j t a k: Stylistyka tekstów reklamowych na przykładzie reklamy kreatyw-
nej. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio FF, Philologiae, vol. 18. Lublin
2000, s. 299—309.



rialne, nakłaniającą postawę wobec odbiorców, osobliwą wizję świata opartą
na pragnieniach i oczekiwaniach odbiorcy6. O ostatecznym wymiarze i jako-
ści stylu reklamowego decydują zastosowane w tych tekstach rozmaite ro-
dzaje i typy komponentów reklamowych, zróżnicowanych pod względem
funkcjonalnym, strukturalnym i semantycznym, wyznaczających podstawy
do ich klasyfikacyjnego podziału na poszczególne kategorie, według przyję-
tych kryteriów. Swoistości stylowe dotyczą zarówno użytych komponentów
pragmalingwistycznych i nonwerbalnych, jak i poszczególnych jednostek
gramatycznych, semantycznych oraz leksykalnych i ich połączeń (np.
w związki wyrazowe, frazy, formuły, równoważniki zdań, wyrażenia, zwroty,
dłuższe formy wypowiedzi — teksty), które inicjując akt wartościowania ofer-
ty, produktu lub usługi, tworzą cały kompleks odmiennych znaczeń, wyra-
żających się m.in. w kreacji nowego językowego obrazu świata i człowieka.
Wszystkie te wyróżnione zagadnienia, towarzyszące procesowi tworzenia
konceptu reklamowej przestrzeni i nowej rzeczywistości komunikacyjnojęzy-
kowej, zostaną szczegółowo omówione w kolejnych podrozdziałach tej czę-
ści pracy.

Cóż  za  piękna  sztuka!
Leksemy piękno i sztuka w wypowiedziach reklamowych

Język, składając się z tych dwu podstawowych komponentów —
słownictwa i gramatyki — nazywa „fragmenty” naszego świata
i służy budowaniu wspólnoty, społeczności ludzkiej7.

Przyjmując za Wojciechem Chlebdą, że „reklama jest […] przede wszyst-
kim aktem komunikacji”8, reklamową wypowiedź językową można interpre-
tować jako linearny układ aktów mowy składających się z wyselekcjono-
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6 G. S a w i c k a: Narodziny nowego stylu. W: Przemiany współczesnej polszczyzny. Red.
S. G a j d a, Z. A d a m i s z y n. Opole 1994, s. 93—99.

7 B. K r e j a: Skąd się biorą potrzebne ludziom nazwy? (Krótko o słowotwórstwie). „Język
Polski” 1996, nr 76, z. 4—5, s. 311.

8 W. C h l e b d a: Frazeologia w reklamie i reklama we frazeologii. W: Problemy frazeologii
europejskiej. Red. A.M. L e w i c k i. Warszawa 1996, s. 65. Por. też. W. C h l e b d a: Zagad-
nienia przekazu informacji w przestrzeniach semantycznyh wyrazów. W: „Zeszyty Naukowe
WSP”. Studia Filologiczne 27. Filologia Rosyjska. Red. S. G r z y b o w s k i. Bygdoszcz 1987,
s. 55—79.



wanych i odpowiednio połączonych ogniw, interpretowanych jako „ciąg
wypowiedzeń, niekiedy ciąg pojedynczych wyrazów podporządkowanych
jednej funkcji znakowej. Najczęściej w reklamie stykają się ogniwa o funk-
cjach: informacyjnej, oceniającej (waloryzującej), pobudzającej, rzadziej
kreującej sytuację, prawdopodobną lub fikcyjną, w której należy nabyć to-
war lub która powstaje w wyniku nabycia danego towaru”9. Jedno z ogniw
komunikacyjno-informacyjnych reklamy w szczególny sposób wartościuje
produkt — zarówno jego jakość, jak i przeznaczenie. Wartościowanie to ma
niejednokrotnie (co potwierdza praktyka komunikacyjnojęzykowa nadaw-
ców reklamowych tekstów) wyimaginowany, perswazyjny charakter, i w po-
staci parafrazy lub definicji ujmuje rzeczywistość10. Fragmentarycznym uję-
ciem tej rzeczywistości jest m.in. opis produktu — wraz z jego
charakterystycznymi cechami, jak: nieautentyczność, sztuczność, wtórność,
które są wpisane bezpośrednio w intencję aktu prezentacji produktu czy
usługi. W fazie prezentacji dominuje rozbudowany abstrakt produktu ujaw-
niający wszystkie jego cechy i zalety (a zwłaszcza te nieistniejące), które hi-
potetycznie przyciągnęłyby uwagę potencjalnych odbiorców i przekonały
o konieczności jego posiadania — zakupu11. W akcie tym (na zasadzie reak-
cji łańcuchowej) naświetla się wyabstrahowane, opisane w sposób meliora-
tywny cechy produktu, ich wyimaginowaną moc (również magiczną12, lecz-
niczą, a nawet — zbawczą), nieistniejące walory, spajane w perswazyjnie
sformułowanej ocenie. Mówiąc o produkcie, nie tylko eksponuje się cechy
wyróżniające go spośród konkurencyjnych produktów, szczycąc się jego za-
letami, ale podnosi się rangę ich przeznaczenia, zapisaną w perswazyjnie
sprecyzowanej dyrektywie omawiającej kwestię niezbędności produktów
dopełniających obraz szczęśliwego człowieka. W takiej formie inkubacji re-
klamowego konceptu pospolitość i zwykłość produktu przybierają postać
fetyszu, „zdobionego” w specjalnie wyselekcjonowane leksykalne „ornamen-
ty”, które go malowniczo i detalicznie charakteryzują. Te precyzyjnie dobra-
ne patetyczne leksemy13 użyte zostają w niskim stylu, w związku z czym
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9 A.M. L e w i c k i: Wszystko na sprzedaż. Frazeologizmy jako tworzywo sloganów reklamo-
wych. W: Problemy frazeologii europejskiej I. Red. A.M. L e w i c k i. Warszawa 1996, s. 69.

10 Por. np.: K. M o l e k: Wartościowanie jako językowy środek perswazyjny w tekstach re-
klamowych. W: Język w komunikacji. T. 3. Red. G. H a b r a j s k a. Łódź 2001, s. 38—45;
E. L a s k o w s k a: Wartościowanie jako środek perswazji. W: Język, społeczeństwo, wartości.
Red. E. L a s k o w s k a, I. B e n e n o w s k a, M. J a r a c z. Bydgoszcz 2008, s. 219—226.

11 Por. A. P s t r y g a: Reklama a proces przewartościowań. W: Współczesna polszczyzna
mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej). Red. Z. K u r z o w a, W. Ś l i w i ń s k i. Kra-
ków 1994, s. 275—281.

12 Por. R. Z i m n y: Wartościowanie i magia w języku reklamy. W: Kreowanie świata w teks-
tach. Red. A.M. L e w i c k i, R. T o k a r s k i. Lublin 1995, s. 239—254.

13 Por. np. jedną z dwóch najnowszych reklam operatora SIMPLUS, stylizowaną na
XVII-wieczny styl rokoko. Poświadczają to stroje bohaterów, ich finezyjny i błyskotliwy spo-



forma komunikatu znacznie przewyższa ich treść. W ten na pozór prozaicz-
ny sposób powstaje pewien typ prawdy14-nieprawdy; prawdy metaforycz-
nej15, którą nazwać można subiektywno-komercyjną prawdą widzianą oczy-
ma sprzedawcy (zjawisko wyimaginowanej prawdy jest przejawem marzeń
tkwiących w podświadomości odbiorcy, jest oparte na psychologii potrzeb:
wartość akceptacji, atrakcyjności i dążeń człowieka). Ten nowy typ prawdy
— prawdy produktu — ma być dla człowieka pośrednią możliwością uzyska-
nia pełni szczęścia16 — podnosząc zarówno jego priorytety życiowe, jak
i standard, komfort i wygodę, dostarczane dzięki perswazyjnie stworzonej
magicznej mocy. Tak uplastyczniony i zmodyfikowany obraz rzeczywistości
ma stworzyć swoistą iluzję, że każdy potencjalny nabywca produktu X
może stać się tym, kim chciałby być, lub być tym, kim nie chce aktualnie
być — łącznie ze zmianą podmiotowości, wyglądu, roli i statusu społeczne-
go. Tadeusz Skalski, rozpatrując pragmatyczny (w terminologii autora — me-
dialny) aspekt języka w opozycji do aspektu formalnego (odnoszącego się
do materialnych narzędzi przekazywania informacji) oraz semantycznego
(dotyczącego przekazywanych treści, w szczególności zaś — znaczenia praw-
dy/nieprawdy)17, doszedł do istotnych dla naszych rozważań wniosków. Po
pierwsze, wykazał, że we współczesnej komunikacji masowej funkcja spraw-
cza wypowiedzi (tekstu) oparta jest prymarnie na zastosowaniu specjalnych
środków formalnych — retorycznych, jak: organizacja sceny komunikacji,
czas i miejsce komunikacji, format komunikatu — rama tekstowa i pomocni-
cze atrybuty — obiekty, wśród których dominują narzędzia techniczne. Po
drugie, stwierdził, że aspekt semantyczny i aspekt medialny języka kolidują
z sobą, gdyż posiadana przez odbiorcę wiedza o sytuacji opisywanej w tekś-
cie w dużym stopniu uniemożliwia oddziaływanie nadawcy stosującego roz-
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sób wyrażania się oraz kontekst rozmowy, któremu towarzyszy odpowiednia oprawa mu-
zyczna: Mężczyzna (M): — Psia kość, chronometr mi się zatarł od tabaki..., no... A propos...,
czytałem ostatnio rozprawę, że podobno czas jest naszym sprzymierzeńcem... / Zdegustowana
markiza (Mrk) z kpiną: — Doprawdy...? / M [kontynuuje]: — Jeśli tabaka wstrzymuje czas, jawi
się pytanie, czy jest naszym wrogiem, czy też przyjacielem...? Darowuje nam czas, czy nam go też
kradnie? / Mrk: — Warto to rozważać? Ileż to tego czasu... / (M): — Może i nawet trzysta minut...
/ (Mrk) [z zainteresowaniem]: — Trzysta minut? Czy to nie przesada? / Narrator: Gwoli przesa-
dy. Najwięcej minut do wszystkich sieci za 55 złotych. Najwięcejdający Plus.

14 Prawdy rozumianej jako „ścisła korepondencja, czyli izomorficzność struktur obiek-
tywnej rzeczywistości, myśli i języka”. Por. J. M a c i a s z e k: Znaczenie. Prawda. Przekonania.
Problematyka znaczenia w filozofii języka. Łódź 2008, s. 357.

15 Prawdy synonimicznie zwanej niedosłowną. Por. J. M a c i a s z e k: Znaczenie. Prawda.
Przekonania..., s. 573.

16 Por. pogląd T. S z u c k i e g o (Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Wyd. 3. War-
szawa 1999, s. 35): „[...] podstawowym zadaniem przedsiębiorcy jest poznanie, co jest prawdą
i wartością dla nabywcy oraz postępowanie zgodnie z jego pragnieniami i oczekiwaniami”.

17 T. S k a l s k i: Sprawcza funkcja języka: z zagadnień naturalizacji umysłu i języka. Łódź
2002.



maite środki retoryczne18. Owo stwierdzenie o wiedzy odbiorcy na temat
opisywanej sytuacji odnieść można również do samej umiejętności dekodo-
wania, rozszyfrowywania — wychwytywania elementów perswazji, determi-
nowanych powtarzalnością i schematycznością wypowiedzi. Biorąc pod
uwagę wskazane parametry, twórcy tekstów reklamowych wyzyskują jako
składnik kodu m.in. wielorakie typy leksemów, pochodzących z różnych
kulturowych źródeł czy odmian językowych — kulturowo „naznaczonych”,
samoistnie generujących melioratywne znaczenia, wyznaczających granice
interpretacyjne dyktowane przez charakter i funkcyjność uniwersalnych
bądź abstrakcyjnych wartości. Tego typu zabiegi językowe stosuje się, by
uśpić czujność odbiorcy i bezpośrednio nacechować tekst znamionami na-
turalnej, autentycznej, spontanicznej wymiany poglądów, cennych opinii
i powszechnie znanych formuł, pośrednio zaś — nawigując w kampanii
w kierunku oczekiwanego i pewnego sukcesu.

Prymarnej motywacji do badań zagadnienia kontekstowego użycia okre-
ślonych leksemów w reklamowych tekstach dostarczyła sama rzeczywistość
komunikacyjna oraz obserwacja jej efektów, wyrażająca się w postaci roz-
maitych prób usytuowania określonego słownictwa w odpowiednich
(kon)tekstach. Na podstawie zebranych przykładów reklam można wnio-
skować, że w obrębie powszechnie stosowanego słownictwa, obsługującego
polszczyznę konsumpcyjną (por. podrozdział: Nam cena nie podskoczy…)
oraz użycia wartościujących określeń różnego typu (por. np. modne lekse-
my realizujące semantyczne cele reklamowe) popularne są m.in. — obok do-
skonałości, ekologii, miłości, mocy, natury, nowości, satysfakcji, perfekcji, przy-
jemności, pragnienia, troski, zdrowia, życia19 — dwie jednostki leksykalne —
piękno i sztuka.

W celu uchwycenia i zweryfikowania strategicznych działań reklamo-
twórców zgromadzono odpowiednią bazę materiałową do analizy (ponad
150 reklam emitowanych i publikowanych w latach 2006—2008 w kra-
jowych środkach masowego przekazu oraz rozpowszechnianych przez
Internet), która posłużyła do identyfikacji, klasyfikacji oraz do pragmaling-
wistycznej interpretacji (za)stosowanych w obrębie komercyjnych komuni-
katów leksemów piękno i sztuka. Materiał ten przyczynił się do ukazania,
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18 Ibidem, s. 160 i n.
19 Por. np.: Doskonały pod każdym względem. VOILE D’AMBRE. YVES ROCHER; Telewizor LCD

SHARP. Obraz doskonały w każdym szczególe. AQUOS; Poczuj magiczną moc Bursztynu na swojej
skórze. FARMONA; Moc i elegancja w nowym świetle. MERCEDES-BENZ; Naturalna moc herbaty
zamknięta w butelce. NESTLE

–; Odkryj dania o smaku natury. HOCHLAND; CAPPY pełne naturalnego
dobra; Z miłości do brzuszków. GERBER; Kości miłości. TIC-TAC; Przyjemność gwarantowana.
BMW 135 COUE

–; DROBIMEX. Zadbaj o życia smak!; Najwyższa jakość życia. PHILIPIAK; Skóra czer-
pie swoje zdrowie z wody. VICHY; Intensywne i dogłębne nawilżenie dla zdrowia Twojej skóry.
VICHY; Dodaj sobie zdrowia. FORTUNA; ZANUSSI. Ciesz się życiem; Życie stało się łatwiejsze dzięki
ZAUNUSSI; Zdrowe podejście do życia. NATURELL; Kochaj życie. TYMBARK.



w jaki sposób leksemy te korespondują znaczeniowo z innymi jednostkami
(elementami) językowymi, jak funkcjonują w określonych typach połączeń
i co w założeniu nadawców miały znaczyć (jaką rolę im przeznaczono),
a także — w jaki sposób oddziaływać na odbiorców oraz ich zachowania
konsumpcyjne.

Zgromadzone przykłady reklam, zawierające w swej strukturze jeden
z wybranych leksemów piękno i sztuka oraz cały zestaw powstałych od nich
derywatów (o mocy aksjologiczno-gradacyjnej), odpowiednio pogrupowano
i opatrzono szyldami tematycznymi, odnoszonymi do sposobów wyzyska-
nia ich funkcyjności i funkcjonalności semantycznej. Przed dokonaniem
prezentacji wybranych do analizy i opisu przykładów reklam, zostały przy-
wołane interpretacje tych pojęć — w świetle literatury przedmiotu, for-
mułowane przez różne źródła. Działania te uznałyśmy za niezbędne ogniwo
do dalszych analiz. To wprowadzenie (w postaci przywołań definicji pojęć
piękno i sztuka) ma ułatwić zarazem zrozumienie wariantywnych możliwości
kreacyjnych wytyczanych przez granice semantycznych odniesień i interpre-
tacji, stosowania aktów przeniesień znaczeń leksemów czy operacji kontek-
stualnego (również polisemicznego) ich wykorzystania. Zilustrowane możli-
wości wyzyskania tych naznaczonych melioracyjnie leksemów — sztuka
i piękno, opartych na reprezentatywnych przykładach, mają na celu ujaw-
nienie wielości podejmowanych działań strategicznych skierowanych na
realizację komercyjnych intencji.

Leksemy piękno i sztuka w  języku  i  komunikacji

Jak podaje ISJP (s. 67), piękno „to zespół cech tego, co jest piękne;
Piękne dni, chwile są wtedy, kiedy czujemy się szczęśliwi; jako piękne określamy
to, co jest wyniosłe lub szlachetne. Słowa piękny używamy, aby podkreślić
wielkość lub wyjątkową jakość czegoś”, z kolei SWJP (T. 2, s. 42) definiuje
piękno jako „zespół cech wywołujących przyjemne wrażenia estetyczne; też:
szczególna wartość moralna”. W SSML (s. 293) czytamy, że piękno to „ze-
spół cech takich, jak proporcja kształtów, harmonia barw, dźwięków, który
sprawia, że coś budzi zachwyt. Piękno może mieć też charakter moralny,
dotyczyć wewnętrznej doskonałości”. Temat piękna szerzej potraktowano
w PSRL: piękno — „zespół właściwości dzieła sztuki (lub innego przedmiotu
czy zjawiska), dzięki którym jest ono odbierane jako szczególnie wartościo-
we, wywołuje doznania przyjemne i dostarcza odbiorcy satysfakcji. Od cza-
sów antyku sformułowano wiele teorii piękna. Przez Platona rozumiane
było szeroko i związane z prawdą (� kalokagatia); w węższym sensie —
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ograniczane było do tych właściwości obiektu, które budzą upodobanie.
Istotę piękna upatruje się albo w obiektywnych właściwościach przedmio-
tów realizujących określone reguły budowy, jak harmonia, symetria, ład,
albo też w subiektywnych dyspozycjach twórczego i poznającego umysłu,
odtwarzającego zjawiska szczególnie nań oddziałujące estetycznie. W tym
drugim ujęciu kryteria te są zmienne i uzależnione od czynników socjokul-
turowych i historycznych” (s. 216—217).

Wiele ujęć i koncepcji związanych jest również z próbami definiowania
pojęcia sztuka. W szeroko- i wąskozakresowych ujęciach sztuka rozumiana
jest jako: „1) twórczość lub umiejętność; 1.1. sztuka to malarstwo, rzeźba
i inne dziedziny twórczości człowieka, których celem jest dostarczenie lu-
dziom wzruszeń, przyjemnych wrażeń lub pobudzanie ich do rozmyślań;
1.2. sztuka to umiejętność, zwłaszcza wymagająca talentu, zręczności lub
specjalnych kwalifikacji; 1.3. popis takiej umiejętności; 2) utwór dramatycz-
ny lub jego wystawienie; 3) pojedyncza rzecz” (ISJP, s. 765); „1) twórczość
artystyczna, której wytworami są dzieła z zakresu literatury, muzyki, malar-
stwa itp., spełniające wymogi harmonii, estetyki, stanowiące trwały dorobek
kultury; 2) umiejętność tworzenia, wykonywania czegoś biegle, wprawnie;
kunszt, mistrzostwo; 3) czynności niemożliwe do wykonania przez prze-
ciętnego człowieka, traktowane jako popis czyichś umiejętności; popisy;
4) utwór dramatyczny wystawiany na scenie; 5) jedna, pojedyncza rzecz,
zwierzę; egzemplarz, jednostka; 6) pot. o człowieku: osobnik, indywiduum;
7) określona ilość tkaniny sprzedawana jako całość; zwój, bela; 7) kawał,
oddzielona od czegoś część; kęs” (SWJP. T. 2, s. 391). Równie rozbudowaną
definicję podaje WEŚ (bez numerów stron); „sztuka, w najszerszym znacze-
niu, wszystkie procesy wyobraźni, wytwory ludzkiej zręczności i inwencji,
przeciwieństwo natury. Współczesne definicje sztuki zazwyczaj odzwiercie-
dlają kryteria estetyczne, termin ten może obejmować literaturę, muzykę,
dramat, malarstwo, rzeźbę. Por. termin najczęściej stosowany jest w odnie-
sieniu do sztuk wizualnych. […] Nasze wyobrażenia o sztuce kształtują dwa
nurty myśli. W pierwszym, wywodzącym się od Arystotelesa, zadaniem
sztuki jest naśladownictwo, dokładne odzwierciedlenie realnego świata.
Drugi nurt, wywodzący się od Platona, utrzymuje, że sztuka powinna wy-
nikać z inspiracji muz, Boga, wewnętrznych impulsów lub zbiorowej pod-
świadomości, aby wyrazić to, co jest poza spostrzeżeniami — wewnętrznego
odczucia, odwieczne prawdy albo też esencję swojego czasu”; sztuka „twór-
czość art.; utwór dramatyczny, sceniczny; umiejętność, biegłość, kunszt, mi-
strzostwo, talent; fortel, wybieg; figiel, sztuczka; pojedyncza rzecz, jednost-
ka, egzemplarz […]; część; jednostka (sztuka); egzemplarz, okaz” (SMTK,
s. 1144).

Władysław Tatarkiewicz w jednym z podrozdziałów monografii pt. Dzie-
je sześciu pojęć — Spory o pojęcie sztuki dokonał etymologicznego przeglądu
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ujęć i typologicznej prezentacji sztuki, a zamieszczając następujące stwier-
dzenia: cechą swoistą sztuki jest to, że wytwarza piękno; cechą swoistą sztuki
jest to, że odtwarza rzeczywistość; cechą swoistą sztuki jest to, że nadaje rzeczom
kształt; cechą swoistą sztuki jest ekspresja; cechą swoistą sztuki jest, że wywołu-
je przeżycia estetyczne; cechą swoistą sztuki jest, że wywołuje wstrząs; cechą
swoistą sztuki jest twórczość20, wyraził różne postaci szerokich definicji poję-
cia sztuka.

Leksemy piękno i sztuka w  tekstach  reklamowych

Zebrane przykłady reklam poświadczają, że pojęcia piękno i sztuka oma-
wia się, przywołując różne gatunki mowy — od dialogu, (auto)narracji, po
(mini)opowieści, relacje i historyjki uwzględniające kontekstualnie szerokie
w polu syntaktyczno-semantycznym sfery funkcjonalne i funkcyjne tych
leksemów. Możliwości ich kontekstualnego użycia są niepoliczalne. Pewne
jest to, że ich pojawienie się w reklamowych tekstach „naznacza” w sposób
melioratywny całą wypowiedź, nadając jej pozytywny wydźwięk, samoistnie
przykuwając uwagę odbiorców i zapadając w ich pamięć jako wartość. Te
intencjonalne działania twórców reklam zakotwiczone są w wiedzy z zakre-
su behawioralnych zachowań człowieka chłonnego doznań, jakie odnoszą
się nie tylko do potrzeb estetycznych (duchowego piękna), ale przede
wszystkim — cielesnych potrzeb bycia atrakcyjnym, doskonałym, idealnym,
pożądanym � pięknym. Wymienione potrzeby wiążą się z chęcią samodo-
skonalenia się (ale niekoniecznie mają odbywać się kosztem jakichkolwiek
wyrzeczeń czy poświęceń lub rezultatów oczekiwanych, ale odraczanych
w czasie) w szybkim i skutecznym tempie (widoczne na pierwszy rzut oka
pożądane efekty). Każdy człowiek w sposób naturalny chce być podziwiany,
chce być piękny21 i chce otaczać się pięknem (w sensie egzystencjalnym —
dobrymi ludźmi, w sensie materialnym — oryginalnymi, miłymi dla oka uni-
katowymi przedmiotami).

Konkludując, warto dodać trzy istotne w dotychczasowym kontekście
rozważań informacje dotyczące tekstu kultury, jakim jest reklama: 1) two-
rząc komercyjne teksty reklam uwzględnia się wiedzę, że piękno to wartość
uniwersalna i bezwzględnie w każdym czasie ceniona; zatem — będąc tego
typu wartością, piękno jest stale poszukiwane i permanentnie jest na nie
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20 W. T a t a r k i e w i c z: Dzieje sześciu pojęć. Warszawa 1975, s. 40—45.
21 Ludzie chcą być piękni, mają bowiem świadomość, że piękno konotuje takie wartości,

jak: atrakcyjność, niepowtarzalność, perfekcja, wyjątkowość. Dążąc do piękna, chcą być dla
innych wzorem, fascynacją, a nawet obsesją.



popyt, ludzie bowiem (terapeutycznie) lgną do piękna; 2) na fundamencie
ludzkich pragnień, uczuć, emocji i racjonalnego myślenia powstają marke-
tingowe teksty, zawierające psycholingwistyczne elementy skupiające się
wokół prób ewokowania (podobnie jak w kulturze) rytualnych zaklęć pięk-
na, scalanych dzięki odpowiednim socjotechnikom oddziaływania na od-
biorcę, przekonywanego o zmianie stanu posiadania, wyglądu, samopoczu-
cia i prestiżu społecznego wskutek zakupu promowanego produktu, dzięki
któremu (będąc pięknym, tworząc piękną przestrzeń, otaczając się pięk-
nem — rzeczami i ozdobami) będzie radosny, szczęśliwy, optymistycznie na-
stawiony do życia i ludzi, będzie pozytywnie wizualizował; 3) pomiędzy
dwoma leksemami — sztuką i pięknem — można wskazać sprzężoną za-
leżność semantyczno-pragmatyczną (por. Piękno to sztuka / Pięknem jest
sztuka / Sztuka to piękno22), wyrażającą się w sposobach oddziaływania na
odbiorcę w interpretacyjnym akcie odczytu.

Wartościujący  charakter  leksemu piękno w  reklamie

Władysław Tatarkiewicz, pisząc o pięknie, po pierwsze — zwrócił uwagę
na fakt, że „wartość ta jest jednym z transcendentaliów, którego cechą jest
umiarkowanie”23, po drugie — wskazał wielość jej wymiarów znaczenio-
wych24. Wieloznaczeniowość ta jest poświadczana przez analizowane przy-
kłady reklam, które odpowiednio pogrupowano tematycznie i klasyfika-
cyjnie podzielono, biorąc pod uwagę kryterium znaczeniowe, użyte kompo-
nenty oraz ich funkcyjność i funkcjonalność (kon)tekstową. Wynotowane
reklamy ujawniły, że najliczniej reprezentowaną grupę stanowią te formy,
w których zawarto próby zdefiniowania piękna. Definicje te są zróżnicowa-
ne strukturalnie i zakresowo. Część z nich — o charakterze zamkniętym —
w sposób ogólny charakteryzuje piękno (tworząc tym samym definicje
o szerokim — ogólnym znaczeniu); część z nich ma charakter abstrakcyjny,
kolejne — dłuższe formy — odnoszą się bezpośrednio do promowanego pro-
duktu (obejmując swym zakresem definicje o wąskim znaczeniu). Cykl de-
finicji piękna realizuje schemat piękno to X (gdzie X to jedna z cech pry-
marnych — w szczególny sposób eksponowana, bądź inna — sekundarna
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22 W starożytności twierdzono, że piękno jest dla sztuki cechą wyróżniającą i niezbędną
zarazem, ujmując sztukę jako proces wytwarzania piękna. W. T a t a r k i e w i c z: Dzieje sze-
ściu pojęć..., s. 33—34.

23 Por. I d e m: O doskonałości. Warszawa 1976, s. 42—56.
24 Por. pogląd H. R e a d: Sens sztuki. Warszawa 1982: „[...] piękno jest jednością formal-

nych związków zachodzących między naszymi spostrzeżeniami zmysłowymi”.



wartość, por. Życie jest piękne. NIKON; VICHY. Zdrowie jest piękne25). Sche-
mat taki odnaleźć można w reklamach stworzonych dla firmy NIVEA, pro-
mujących szeroki asortyment produktów kosmetycznych (por. Piękno to
czułość; Piękno to elegancja; Piękno to dobre samopoczucie; Piękno to zaufanie;
Piękno to pewność siebie; Piękno to pielęgnacja; Piękno to dobre samopoczu-
cie, reklamującej balsam SOS — pierwsza pomoc dla bardzo suchej skóry) oraz
Piękno to beztroska. Blisko przyjaciół. Z dala od pryszczy…26. Treści tych
reklam uzupełnia obraz zadbanych, zadowolonych ze swojego wyglądu,
szczęśliwych i uśmiechniętych kobiet, kontekstualnie dopełniający przekaz
werbalny. W reklamach tych, mówiąc o pięknie, przywołuje się nie tylko
gwarantowane okoliczności sprzyjające podniesieniu samooceny nabywcy
produktu (por. pewność siebie, elegancja, wdzięk) i jego dobremu samopo-
czuciu, ale i pogłębienie więzi (por. czułość, miłość) oraz budowanie pozy-
tywnych relacji interpersonalnych (por. zaufanie).

Reklamy innych producentów, posiłkując się odpowiednimi stwierdze-
niami (o strukturze wyrażeń lub zwrotów), wskazują na cechy produktów,
konkretyzując ich jakość, przeznaczenie czy skuteczność działania (por.:
Klasyczne piękno.AVAR.PL; Ponadczasowe piękno. DAVINES27; Efekt LIRENE. Pięk-
no, które dodaje pewności; Ekscytujące piękno, futurystyczna technologia. SIE-

MENS; DORAM. Piękne, komfortowe meble ogrodowe; Najpiękniejsze kamienie
świata. STONE CONNECTION; Zrodzona z poszukiwania doskonałości i piękna.
Kreacja z porcelany wykonana ręcznie w Walencji. LLADRÕ; Najpiękniejsza
forma dynamiki. BMW X5). Nietrudno zauważyć, że przytoczone konteksty
leksemu piękno odsłaniają pożądane przez większość kobiet cechy i warto-
ści, stanowiąc rekompensatę deficytu uczuć czy (samo)akceptacji, do której
osiągnięcia dążą. A może się to stać (wedle pośrednich sugestii) dzięki za-
kupieniu odpowiednich produktów, pełniących funkcję leku na skonkretyzo-
wane bolączki — kompleksy (por. niska samoocena, brak akceptacji i samo-
akceptacji). Jednak komunikaty te są tak perswazyjnie skonstruowane
i szczegółowo dopracowane, by stwarzać iluzoryczne złudzenie, że produ-
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25 Por. piękny 1) wywołujący przyjemne wrażenie artystyczne; też: mający szczególną
wartość moralną; 2) wyróżniający się najlepszymi cechami, właściwościami w swoim gatun-
ku, w swojej klasie, będący czymś doskonałym; dorodny, pokaźny, okazowy; 3) z ironią: inny
niż się spodziewało, nie taki, jakiego się oczekiwało; nic nie wart, do niczego, okropny
(SWJP, s. 42).

26 Por. także inne reklamy marek SORAYA i PANTENE PRO-V: Ujędrnione ciało jest piękne.
SORAYA; Piękno to wdzięk; Piękno to miłość; Marzymy o pięknych, mocnych włosach i wcale nie
wynika to z naszej próżności. Wygląd ma bezpośredni wpływ na samopoczucie niemal każdej
z nas, a włosy odgrywają w nim niebagatelną rolę. PANTENE PRO-V.

27 Por. również: Kuchenki brytyjskiej firmy FALCON to wyjątkowe połączenie stylu z funk-
cjonalnością. Ponadczasowy CLASSIC jest w prostej linii następcą klasycznych „angielek”. Natomiast
TOLEDO to doskonałe dzieło współczesnego wzornictwa. Piękne kształty, paleta wyrafinowanych od-
cieni i nowoczesne funkcje sprawiają, że gotowanie staje się królewską przyjemnością.



cenci specyfików wychodzą naprzeciw osobom zdecydowanym, które same
(podświadomie) wiedzą, czego chcą, pragną i poszukują (por. X chce być
elegancka; Y poszukuje miłości; Z pragnie czułości). Potwierdzenia tego
typu perswazyjnych działań doszukać się można m.in. w słowach Zbyszka
Melosika, który pisze, że „standardy piękna opisują w precyzyjnych katego-
riach stosunek, jaki jednostka ma mieć do własnego ciała. One przypisują
mu formy poruszania się, spontaniczności, postawy [...]. Definiują dokładnie
wymiary jego fizycznej wolności. W konsekwencji we współczesnej kulturze
Zachodu »nie daje się spokoju« żadnej części kobiecego ciała. Od głowy do
stóp, każda cecha twarzy kobiety, każda część jej ciała jest przedmiotem
modyfikacji i przemiany”28, a reklamowe przykłady potwierdzające te tezy
można mnożyć i podawać bez końca (por. np.: Chcesz przywrócić piękny
owal twarzy? […] Piękne kształty kobiecej twarzy — Rénergie Lift Valumetry
marki LANCŎME to nowa pielęgnacja o działaniu liftingującym, modelującym
i przywracającym objętość. SPFI 5; Silne strony pięknej płci. Piękne włosy, moc-
ne paznokcie i jedwabista skóra… SILICA; By Twoje oczy były zawsze piękne.
MARGARET ASTOR; Piękna cera bez zmarszczek. NIVEA).

Abstrakcyjne  definicje piękna

Wśród wynotowanych definicji o charakterze abstrakcyjnym (ujmu-
jących piękno w rozmaitych kategoriach) wskazać można formy odnoszące
wartość piękna do odpowiedniej proporcji (por. Miarą piękna jest zachowa-
nie proporcji29. LINEA CORPORIS. chirurgia plastyczna), wieczności // ponad-
czasowości — jako uniwersalnej cechy piękna, konotacyjnie przywołującej
inne wartości, np.: bezpieczeństwo, stabilność, stałość oraz precyzyjną
technologię (por. Wieczne piękno tkwi w prostocie. Klasyczne piękno w nowo-
czesnej technologii. BRAAS). Piękno odnoszone jest również do optymizmu
życiowego (por. Piękno to radość życia. NIVEA), który jest podstawowym bu-
dulcem do wizualizacji pozytywnych obrazów rzeczywistości. Piękno ujmuje
się również w formie potocznych stwierdzeń (por. …bo życie jest piękne.
CLASSEN).
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28 S. B o g o: Unbearable Wight. Feminish, Western Culture and the Body. Berkeley 1993,
s. 21; cyt. za: Z. M e l o s i k: Tożsamość, ciało, władza. Poznań—Toruń 1996, s. 77.

29 Por. „[...] piękno jest niczym innym, jak wdziękiem powstającym z proporcji i harmo-
nii”. W. T a t a r k i e w i c z: Dzieje sześciu pojęć..., s. 214.



Rozbudowane  definicje piękna

Cykl takich definicji stworzyła firma NIVEA. Jako pierwszy przykład służy
tekst, w którym, wyzyskując leksem piękno, intencjonalnie realizuje się za-
miar zwrócenia uwagi odbiorcy na wyjątkowość prezentowanego produktu
(por. formułę skomponowaną w postaci enumeracji i elipsy: Piękno ma wie-
le znaczeń. To, jak wyglądasz, to, co czujesz, to, kim jesteś dla siebie i dla in-
nych. Jest różnorodne i niepowtarzalne, jak samo życie. To właśnie jest piękno
dla NIVEA. Piękno to NIVEA — por. Aneks, reklama nr 35), realizowany według
schematu: piękno to X—Y—Z � piękno to produkt [NIVEA]. Kolejny typ de-
finicji z tej grupy cyklicznych reklam firmy NIVEA (zawierających w struktu-
rze informacje o rodzaju i przeznaczeniu produktów) wyraża się w formie
wybranych do typologicznej prezentacji przykładów. W jednej reklamie na-
pisano, że Piękno to pewność siebie (dopełniając tę informację: Bądź pewna
siebie z dezodorantem NIVEA — reklama dezodorantu lub Uwodzicielska moc
podwójnej objętości — reklama spray’u do stylizacji włosów STYLE INFUSION

SYSTEM).
W reklamie firmy ATLAS posłużono się leksemem piękno w remacie jako

rozwijającą częścią definicji, przemycającą w treści kolejne informacje (por.
schemat: X to piękno: Diament, to niewzruszona stałość i najczystsze piękno.
Pomaga odnaleźć wewnętrzny spokój. Napełnia zdrowiem i poczuciem szczęścia.
Trudno o lepsze i trwalsze ukojenie. A życie pośród diamentów jest olśniewające.
ATLAS FUGA ARTIS STYLE), pośrednio (na zasadzie skojarzeń) mówiące o tym,
że piękno to diament, coś cennego, olśniewającego, stałego, czystego, este-
tycznego, krystalicznego, najczystsze piękno � stworzone przez naturę; da-
jącego ukojenie, wewnętrzny spokój, zdrowie, szczęście — wartości najczę-
ściej poszukiwane przez człowieka.

Pod hasłem: Harmonia piękna30 firma CERAMSTIC prezentuje asortyment
płytek ceramicznych.

Reklama LVII
Kolekcja BELLA

BELLA znaczy piękna i taka też jest dekoracja o tej nazwie. Ręcznie
zdobiony komplet 8 płytek w formacie 45×30 cm tworzących impo-
nujący dekor o rozmiarze 180×60 cm ozdobił portret egzotycznej pięk-
ności. Ta dekoracja, która znakomicie skomponuje się z białymi i czar-
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30 To samo hasło reklamowe wyzyskuje, promując swoje towary, producent produktów
opatrunkowo-higienicznych BELLA. Por. kilka tekstów (omawiających skonkretyzowane walo-
ry estetyczne i jakość wybranych kolekcji) o ekspozycji odnoszącej się do piękna i zarazem
imitującej język artystyczny (por. leksyka odnosząca się do opisu dzieł sztuki).



nymi płytkami przypadnie do gustu osobom o artystycznej duszy,
które swojej łazience chcą nadać niepowtarzalny styl. Czarno-biały ob-
raz ozdobiony wypukłymi, metalicznymi reliefami można otoczyć ni-
czym ramą uzupełniającymi listwami w formacie 30×10 cm, aby w każ-
dej łazience uzyskać prywatną galerię sztuki.

W przytoczonej reklamie w sposób widoczny użyte zostają leksemy
(i frazemy) z dwóch pól semantycznych: 1) dotyczące aktów wartościowa-
nia i kategoryzowania tych wartości (por.: imponujący, egzotyczna piękność,
niepowtarzalny, ozdobił, przypadnie do gustu, znakomicie); 2) związane tema-
tycznie z desygnatami odnoszącymi się do aktu tworzenia (i interpretowa-
nia) piękna i sztuki (por.: artystyczna dusza, bella znaczy piękno, dekor, deko-
racja, galeria sztuki, obraz, portret, rama, relief, styl), których połączenie
sprawia, że odbiorca ulega złudzeniu obcowania z kulturą i sztuką wyższe-
go rzędu.

Kolejny tekst producenta kafli ceramicznych, omawiający zalety jednej
z kolekcji, także nasycony jest leksemami wartościująco-estetycznymi.

Reklama LVIII
Kolekcja ALCHEMIA

Kolekcja dla prawdziwych koneserów ceniących luksus, minimalizm
w kształcie i kolorystyce oraz dbających o detale. A magia tej kolekcji
tkwi właśnie w szczegółach. Klasyczna biało-czarna kolorystyka zo-
stała przełamana dekoracyjnym, harmonizującym z kolorem płytki
motywem o niezwykłej, mistycznie kojarzącej się fakturze. Kolekcja
w niezwykły sposób hipnotyzuje, a to nic innego jak alchemia prawdzi-
wego piękna. Płytki bazowe są dostępne w wymiarach 60×30 cm (czar-
ne i białe) oraz 30×30 cm (tylko biała). Alchemiczne moduły dekora-
cyjne Hypnotic występują w wersjach czarnej i białej o wymiarach
60×30 cm.

Przytoczona reklama, odwołując się do sugestywnej kreacji metafory
(por. alchemia prawdziwego piękna) i licznych epitetów, jest tekstem zgrab-
nie sformułowanym, estetycznym i kompleksowo opisującym produkt. Re-
klama ta waloryzuje zarówno odbiorców (por. dla prawdziwych koneserów
ceniących luksus, minimalizm w kształcie i kolorystyce oraz dbających o de-
tale31), jak i produkt (por. przełamana […] dekoracyjnym motywem o nie-
zwykłej […] fakturze) i jego wyjątkowość (por. leksemy: magia, mistycznie,
hipnotyzować), a także słownictwo odnoszące się do językowego obrazu
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31 Odwołanie do stoickiego rozumienia piękna rozumianego jako to, „co ma właściwą
proporcję i ponętną barwę”. Por. W. T a t a r k i e w i c z: Dzieje sześciu pojęć..., s. 137.



świata piękna i sztuki (por. faktura, kolekcja, koneser, kolor, kolorystyka, mo-
tyw). Wszystkie zawarte w niej językowo-stylistyczne komponenty, docie-
rając do wrażliwości poznawczej odbiorcy i do jego emocji, mają wpłynąć
na jego gusta i upodobania, a w rezultacie — ułatwić mu dokonanie wyboru
odpowiedniej kolekcji.

Opisując piękno, producent płytek ceramicznych odwołuje się również
do konkretnych miejsc kojarzonych z tą wartością estetyczną. Wprowa-
dzając odbiorcę w temat piękna, prezentuje kolekcję płytek ceramicznych in-
spirowanych pięknem włoskiej Toskanii (por. kolekcja płytek TOSCANA), szcze-
gółowo i obrazowo opisując ich wygląd, metaforycznie porównując go do
piękna przyrody włoskiej (jej kolorystyki) i tamtejszej architektury (charak-
terystyczne kształty i ornamenty), por. cały tekst reklamy:

Reklama LIX
Kolekcja TOSCANA

Kolekcja płytek ceramicznych inspirowanych pięknem włoskiej Toska-
nii. Płytki w barwach beżu oblane słońcem łanów zboża oraz brązu ka-
miennych kościołów romańskich i pylistych polnych dróg. Listwy dekora-
cyjne uzupełniające kolekcję wykorzystują wzór przeplatających się ze
sobą pędów kwiatowych. Elegancji nadadzą również dekory oparte na
klasycznym motywie architektury włoskiej — łączących się ze sobą
łukach. Ich trójwymiarowa faktura sprawia, że wyglądają niczym szla-
chetne sztukaterie rodem z toskańskich rezydencji.

Przytoczona reklama tworzy malowniczy opis uzyskany dzięki sposobo-
wi obrazowania (por. użyte stylistyczne środki wyrazu: w barwach beżu obla-
ne słońcem łanów zboża; kamiennych kościołów romańskich i pylistych polnych
dróg; przeplatających się ze sobą pędów kwiatowych). Ów obraz produktu przy-
pomina dzieło pejzażysty wiszące na ścianach galerii, które przyrównać
można do słów Tomasza z Akwinu, iż „obraz nazywany jest pięknym, gdy
doskonale przedstawia rzecz”32.

Metaforyczne  ujęcia piękna

Do innowacyjnych reklam zaliczyć można te, które zawierając leksem
piękno, samoistnie tworzą symboliczne, metaforycznie wieloznaczne komu-
nikaty (por. Wiosna… Pod znakiem piękna!), odnosząc się pośrednio do sie-
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demnastowiecznej teorii piękna, w myśl której wszelkie piękno polega na
metaforze33.

Wybrana do analizy reklama prasowa operatora sieci komórkowej SIM-

PLUS miała swój odpowiednik telewizyjny. Osadzono ją w konwencji żartu,
wyrażającego się w purnonsensowej scence granej przez kabaret Mumio.
W reklamie tej zaprezentowano absurdalną historię, której główną bo-
haterką była Piękna Potrzeba Konsumenta, symbolizująca stan zachwytu
i pożądania klienta, wzbudzany przez ofertę SIMPLUS. Koncept tej reklamy
zrealizowano, kreując specyficzną postać umowy minutowej (por. Aneks, re-
klama nr 36 oraz kontekstowe znacz. leksemu piękno — ‘niepowtarzalna,
okazjonalna, wyjątkowo atrakcyjna, wartościowa’).

Kolejna z reklam tej kategorii czerpie z pewnego rodzaju gry onimicznej,
polegającej na przywołaniu odimiennej firmowej nazwy (chrematonimu) —
JOANNA, i dodatkowym wyzyskaniu jej znaczenia — nawiązaniu do funkcjo-
nalności owej jednostki językowej, która jest jednym z antroponimów34.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tym kontekście reklamowym zawarto in-
formację, iż imię Joanna (choć potocznie jest traktowane jak każde inne),
jest jednak wyjątkowe (por. JOANNA. Imię piękna35). Ta metafora, odnosząca
się do konkretyzacji piękna, kryje w sobie dwa znaczenia, które zawarto
w jednym komunikacie (krótkim, ale sugestywnym). Dzięki wykorzystaniu
tej operacji językowej (transonimizacji) nie tylko identyfikuje się firmę
(markę), ale i eksponuje walory oferowanych produktów (kosmetyków do
pielęgnacji włosów). Należy wspomnieć również, że ów tekst towarzyszy
obrazowi pięknej, młodej kobiety ukazanej w postaci, jaką stworzyła ją na-
tura (nagiej); tylko fragmentarycznie okrytej woalem zdrowych, zadbanych
włosów (por. Wyobraź sobie, że jesteś ubrana tylko we włosy. Oczywiście Twoje
włosy są dokładnie takie, jak pragniesz — lśniące, miękkie, puszyste […]).
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33 Ibidem, s. 158.
34 W kontekście rozważań na temat znaczenia nazw należy wziąć pod uwagę sugestię

R. M r ó z k a (Regionalizacja w badaniach onomastycznych. W: Region w świetle nazw miejsco-
wych. Red. S. G a j d a. Opole 2007, s. 77), że „nazwy musimy rozpatrywać na dwóch płasz-
czyznach: funkcyjnej jako aktualnych określników jednostkowych obiektów i genetycznej
jako nośników zatartej już bardzo często treści apelatywnej”. Omawiając funkcje chrematoni-
mów tworzonych w reklamach i sposobów ich sytuowania w tekście, należy uwzględnić fakt,
że większość nazw tego typu (jako nazw kulturowo nacechowanych) „nie pełni [...] jedynie
funkcji indeksalnej, odsyłając do jednostkowych obiektów, [...] niosą konotacje i — przy okre-
ślonym stylu odbioru — wywołują w wyobraźni obraz o wiele szerszy, bogatszy, niżby to wy-
nikało z semantycznych ograniczeń nakładanych na wyrazy w środowisku onimicznym.
Można by je traktować jako swoiste komunikaty z implikaturami i presupozycjami [...]. Po-
zwala to pośrednio dotrzeć do intencji nadawcy (użytkownika nazwy), przy założeniu, że
między nim a odbiorcą istnieje wspólny językowy obraz świata”. A. S i w i e c: Nazwy agencji
towarzyskich (na materiale ogłoszeń prasowych). W: Onomastyka polska a nowe kierunki języko-
znawcze. Red. M. C z a c h o r o w s k a, M.Ł. S z e w c z y k. Bydgoszcz 2000, s. 176.

35 Por. konstatację: Piękno niejedno ma imię.



Piękno jako cecha nadana — wyjątkowy atrybut konsumenta i pro-
duktu. Zgromadzony materiał reklamowy poświadcza, że piękno jako war-
tość odnosi się też do siły i magicznej mocy, jakie rzekomo posiadają pro-
mowane produkty. Informacje o niepojętej przez rozum ludzki mocy
przedstawionych produktów ujmowane są w krótkich perswazyjnych
stwierdzeniach (por. HEROAL. Rolety, bramy, kraty zwijane. To piękne profile;
Z nowym depilatorem łatwo być piękną. KUPUJEMY.PL; Piękno, które możesz po-
darować. L’ORÉAL; Pięknie pachnące prezenty. AVON; Moje piękne poddasze.
DELUX; Piękno i czystość obrazu. PANASONIC; Siła i piękno w jednym. PEUGEOT

308; Stworzone dla piękna Twoich dłoni i stóp. EVELINE COSMETICS; SADOLIN.
Trwałe piękno drewna)36. Tego typu stwierdzenia (choć bardziej lakoniczne)
zawarto również w metaforach (por. Na Gwiazdkę. Najpiękniejsze z gwiazd.
SEPHORA) oraz stwierdzeniach o charakterze uosobień (por.: Hodujemy naj-
piękniejsze okna. DOBROPLAST; Piękne, nieokiełznane buty. PANAMA JACK). Zna-
mienne dla tej grupy są również formy dłuższych wypowiedzi, ujmujące
w sposób abstrakcyjny i irracjonalny wartość piękna (por. Piękno, które
przyciąga. Inspirowane światłem, szkłem i wyobraźnią telewizory […] SAMSUNG.
Obudź wyobraźnię. SAMSUNG; Podaj swoim bliskim wyśmienity barszcz
o pięknej, intensywnej barwie, wyrazistym smaku buraków […] KNORR; Piękne
odbicie. Koniec z zaparowanym lustrem! Dzięki matom pod lustro DEVI para
w łazience nie będzie już Twoim problemem). Ponadto dłuższe formy wypo-
wiedzeń w postaci szczegółowych opisów w swoisty sposób wprowadzają
odbiorcę w temat przeznaczenia, jakości oraz wyjątkowości produktów
(por. Wyroby z serii PRESTIGE to odejście od tego, co pospolite i standardo-
we, to oryginalność, perfekcja, poczucie piękna, a także możliwość zrealizowa-
nia własnych koncepcji architektonicznych. Najlepszy wybór pod SŁOŃcem!37

BRUK-BET; BOLIX. Kolor i piękno wnętrz).
Spora liczba reklam odnosi się do pięknej i trwałej kobiecej opalenizny

(por.: Jest łatwiejszy sposób na piękną i trwałą opaleniznę [od — jak sugestyw-
nie opowiada obraz — kobiecych nóg pomalowanych farbą przy użyciu
pędzla]. BELISSA SUN; beta-karoten. Zdrowe opalanie — piękna skóra; Zachowaj
piękną opaleniznę — bez szkody dla skóry. PHARMA NORD). Leksem piękno
służy również do wartościowania odbiorcy i eksponowania jego potrzeb
(por. Nowoczesna kobieta ceni piękno oraz wygodę. VEET w prosty i komfortowy
sposób pomaga Ci zadbać o swój wygląd tak, by Twoja skóra kusiła delikatnością
oraz wdziękiem. VEET. Dotyk piękna).
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36 Por. również pośredni sposób mówienia o pięknie: SIEMENS. Pralki dessous & more tak
delikatne, jak Twoja bielizna [...]. Dzięki delikatnym, kołyszącym ruchom bębna ulubione koronki
i jedwab zachowają nienaganny kształt i piękno.

37 Wyróżnienie (wersalik) leksemu słoń wynika z nawiązania do firmowego logo — beto-
nowego słonia, górującego nad hurtowniami z reklamowaną kostką brukową.



Perswazyjno-komercyjne pytania o piękno. W tekstach reklamowych
(zawierających w strukturze leksem piękno) niejednokrotnie stosowane są
pytania (por. Jak być piękną? Wystarczy tak niewiele… CLEAN&CLEAR; Czy
można stworzyć piękną skórę? TAK. […] Wypróbuj system Pielęgnacji Skóry 3
Kroki stworzony przez dermatologów. Oczyści, złuszczy i nawilży Twoją skórę, aby
była piękna każdego dnia. CLINIQUE; Piękne i lśniące włosy? Mocne paznokcie?
Gładka skóra? Bądźmy piękne! Olśniewajmy!!! NYCOMED; Twoje nogi są ciężkie
i zmęczone? VARIXINAL. Lekkość i piękno Twoich nóg!; Marzysz o pięknych pier-
siach? Absolutna nowość! Preparat powiększający i ujędrniający biust. NIVELAZIO-

NE WOMAN; Chcesz, by Twoja cera zachwycała naturalnym pięknem? Sięgnij po li-
nię kosmetyków NIVEA VISAGE. Po prostu piękna skóra. Czarująco piękna każdego
dnia; por. również metaforę: Masz apetyt na piękny czekoladowy kolor? WEL-

LATON przedstawia Czekoladową Kolekcję — nowe odcienie, nadające włosom
trwały i głęboki kolor z nadzwyczajnym połyskiem). Owe pytania o piękno —
i odpowiedzi na nie (por. Piękny klinkier? Najlepiej z firmy RÖBEN!), tworzą
krótkie, zapadające w pamięć odbiorców sugestywne dialogi.

Zabieg stawiania perswazyjnych pytań w komunikacie reklamowym ma
nie tylko stworzyć (we właściwy dialogowi sposób) sugestywne podpowie-
dzi dla odbiorcy, rozwiązujące jego „rzekome” problemy, jak i pośrednio
nakłonić go do działania, do podejmowania odważnych decyzji, do ryzy-
kownych zmian życiowych, jakie — w myśl złudnej obietnicy składanej od-
biorcy — przyniesie zakup reklamowego produktu. Sam zaś wykonawca tej
czynności (w zdaniu reklamowym — agens) poczuje się lepiej, realizując
skryte marzenia lub pozbywając się kompleksów, dotyczących drażliwych
niedoskonałości i deficytów stanowiących do tej pory wstydliwy dla odbior-
cy temat tabu.

Piękno uwikłane w dyrektywy. Równie często — mówiąc komercyjnie
o pięknie — wyzyskuje się odpowiednio spreparowane i skonstruowane dy-
rektywy. Namawiając odbiorcę do zakupu określonych produktów, twórcy
stosują takie akty mowy, które zarówno przybierają charakter okolicznościo-
wy (por. Na Gwiazdkę podaruj piękno w kuszących cenach. AVON; Walentynki.
Podaruj piękno w prezencie), jak i odnoszą się do codziennych czynności,
traktowanych również jako rytuał (por.: Podkreślaj swoje piękno każdego
dnia! LUMINELLE; Codziennie piękniej. SEPHORA; Codziennie dbaj o piękno tego,
co jest Ci najbliższe — o Twoją skórę. Dbaj o piękno swojej skóry z produktami
do pielęgnacji ciała DOVE). Komunikaty te najczęściej przedstawiają kwestię
udoskonalenia wyglądu, gwarantującego lepsze samopoczucie i kondycję
psychofizyczną (por.: Schudnij i poczuj się piękna! NATURA HOUSE; Bądź nie-
wiarygodnie piękna. YVES ROCHER). Dyrektywy te podkreślają również wy-
jątkową moc działania produktu dostarczającego energii i wewnętrznego
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spełnienia, przekraczającego granice jakichkolwiek wyobrażeń lub wcześniej-
szej wiedzy na ten temat (Wyjątkowy blask i niezwykła energia ukryta w Twoim
wnętrzu. Każdego dnia roztaczasz wdzięk, który zniewala. Złota Orchidea uwal-
nia piękno Twojej skóry […] czujesz się wyjątkowa i spełniona. MIRRACULUM).
Akty te nawołują też do zapoznania się z ofertą (por. wypowiedzi o otwar-
tych konstrukcjach: Odkryj piękno… satynowej kolekcji sklepu. KORONKA.PL).

Wśród nich w sposób szczególny eksponują się quasi-zaproszenia do
skorzystania z oferty gwarantującej pośrednio widoczne zmiany w życiu
(por. wypowiedzi o charakterze metafor: Podziel się swoim pięknem!; Odkryj
piękną stronę życia!; Przejdź na piękną stronę życia!; a także wypowiedzi
w formie wyliczeń — swoistych perswazyjnych enumeracji (por. Bądź pięk-
na. Bądź naturalna. Bądź sobą. NATURA DROGERIA).

Dyrektywy te tworzą też magiczną otoczkę przywołującą aurę zaklęć
i czarów, imitującą m.in. język baśni dziecięcej (por. Raz, dwa, trzy… Policz
do trzech, a zyskasz piękną skórę. Mając w zasięgu ręki najsłynniejszy na świe-
cie System 3 Kroków CLINIQUE, będziesz pewna, że dbasz o nią kompleksowo.
CLINIQUE; Wyobraź sobie piękno, które przyciąga. SAMSUNG; Rozsmakuj się
w magii Świąt, które przywołują najpiękniejsze wspomnienia. KAMIS), a także
odnoszącą się do wartości rodzinnych (por. Podaj swoim najbliższym wyśmie-
nity barszcz o pięknej intensywnej barwie, wyrazistym smaku buraków, aroma-
tycznych grzybów oraz majeranku. KNORR).

Warta uwagi w tej grupie reklam jest rozbudowana wersja składająca się
ze splotu dyrektyw zawierających stwierdzenia ujęte w formy metafor (por.
Piękno przyciąga. Poczuj magiczny urok ogrodu, w którym wracają wspomnie-
nia z dzieciństwa i rodzą się marzenia, gdzie piękno wabi swoją szlachetnością.
Wejdź w świat ogrodów tworzonych dzięki wyjątkowym produktom. LIBET). Re-
klama ta, jak wynika z kontekstu, nie tylko namawia odbiorcę do zakupu,
dzięki utożsamieniu piękna ze szlachetnością, magią, wyjątkowością, ale
i przez zabieg przywołania wspomnień dzieciństwa, do których większość
ludzi wraca z sentymentem.

Piękno ukryte w zwrotach adresatywnych. Równolegle do aktów dyrek-
tywnych w tekstach reklam obecne są bezpośrednie zwroty do adresata
(por.: Jesteś piękna. SKRZYPOVITA; Jesteś wciąż tak samo PIĘKNA. NIVEA; Pięk-
no to nowa Ty. NIVEA; Piękno jest w Tobie… BOCCARA; Jest w Tobie piękno… daj
mu zabłysnąć […] Z SATINEĄ będziesz mogła długo, długo cieszyć się piękną
i zdrową skórą. SATINEA). Zwroty te obsługują również rozmaite metafory
(por. Mydło ARKO. Bo Twoja skóra to najpiękniejsza sukienka; Tylko dla Two-
jego piękna. ORIFLAME; Aby Twoja skóra była jeszcze piękniejsza. NATURA DRO-

GERIA), również zawarte są w pytaniach (por. Chcesz, by Twoja cera zachwy-
cała naturalnym pięknem? NIVEA), by — za pomocą użytego stwierdzenia —
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dowartościować odbiorcę, traktując go podmiotowo, eksponując wagę i isto-
tę jego wymagań oraz ich znaczenie dla oferenta. Podobny efekt uzyskuje
się podczas pośredniego skoncentrowania jego uwagi na właściwościach
produktu (por. Stworzyliśmy tę mascarę z myślą o Tobie, abyś dzień po dniu
mogła wywijać, podkręcać, pogrubiać, wydłużać rzęsy i z radością odkrywać, że
są coraz piękniejsze i zdrowsze. MASCARA BELL…miej ją na oku; […] w Instytucie
Dr Scheller powstała marka PHYTO SOLUTIONS, która daje Ci do ręki broń w wal-
ce o piękno. PHYTO SOLUTIONS; Minerały dla Twojego piękna. JOKO; Natura
odkrywa przed Tobą swoje najpiękniejsze tajemnice… Voile D’Ambre YVES

ROCHER; Lekkość i piękno Twoich nóg! VARIXINAL). Przywołane wypowiedzi
odnoszą się do starożytnego rozumienia piękna przez sofistów, którzy uzna-
wali za piękne to, „co przyjemne dla wzroku i słuchu”38.

Piękno w innych typach wypowiedzi. Leksem piękno w tekstach rekla-
mowych sytuuje się również w obrębie innych (niż prezentowane) aktów
wypowiedzi. Do nich zaliczyć można różnego typu komisywy (gwarancje:
Przekonasz się, jak piękny może być świat. ARKO), komplementy (por. Anielsko
piękna na rajskiej plaży. SCHWARZKOPF&HENKEL; Niezależnie od tego, jaką jesteś
kobietą, zasługujesz na swoje własne piękno, idealnie dopasowane do Twojej oso-
bowości. AROMA&SENSITIVE. Harmonia piękna), życzenia (por.: Wszystkie chce-
my mieć piękną skórę! DOVE; Pięknej wiosny. CCC; pięknej w znacz. ‘wspa-
niałej’) oraz zaproszenia (por. Zapraszamy do świata klasycznej elegancji
i ponadczasowego piękna. SELVA [meble]). Akty te mają utwierdzić odbiorcę
w przekonaniu, iż dzięki zakupowi i regularnemu stosowaniu specyfiku
(kosmetyku) poczują satysfakcję w każdej sytuacji życiowej.

Piękno w skrótach myślowych i stwierdzeniach. Za popularny sposób
przywoływania leksemu piękno w komercyjnych tekstach reklamowych
uznać można stwierdzenia przybierające formę skrótów myślowych (por.
Medycyna w trosce o piękno skóry. EUCERIN; Silne strony pięknej płci. Lśniące
włosy, mocne paznokcie, i jedwabista skóra… SILICA. NATURELL; Wyjątkowy kli-
mat pięknych wnętrz. SANIMEX; Naukowcy NESTLE i L’ORÉAL tworzą przyszłość
piękna; BAIKADERM. Piękna i zdrowa skóra. HERBAPOL). Odnoszą się one do
rozmaitych konstrukcji semantyczno-syntaktycznych (por.: SATINEA. Piękna
skóra; Piękno bez papierosa. NIQUITIN), najczęściej dopełniaczowych (por. Se-
kret Piękna. VITAX; Dotyk piękna. VEET; Z miłości do piękna. APART39; Kanon
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piękna. LIBET IMPRESSIO. Płyty tarasowe) oraz mniej lub bardziej wyszuka-
nych metafor (por.: Jak pięknie być sobą. ASTOR; Piękno nie pyta o wiek. DOVE

— por. Aneks, reklama nr 37). Reklama firmy DOVE ukazująca na jednej foto-
grafii obraz kobiet w różnym wieku (trzy pokolenia) waloryzuje (przez po-
średnie porównanie) naturalne piękno, które doceniają i którego proces pie-
lęgnacji wspomagają producenci preparatów kosmetycznych.

Spośród dłuższych tekstowych wypowiedzi wynotowano też perswazyj-
ne stwierdzenie imitujące mowę niezależną (por. m.in. zastosowany cu-
dzysłów: „Teraz mam piękne włosy, gładką skórę i mocne paznokcie. Pomogła
mi BELISSA”; LA KARNITA dba o moje piękno), mające gwarantować oczekiwane
przez odbiorcę skuteczne działanie preparatu.

W treść reklamowych stwierdzeń z omawianej grupy wpisano również
rozmaite, kulturowo utrwalone, maksymy życiowe (por. Prawdziwe piękno
pochodzi z wnętrza… — teraz to udowodnione naukowo. EVELLE. PHARMA NORD;
NICON. COPLIX S6. Piękno samo w sobie; Dzieci tak pięknie się różnią. CANPOL

BABIES; Po prostu piękna skóra. Czarująco piękna każdego dnia. NIVEA). In-
formacje te zawarto też w aktach mowy wskazujących na motywacje to-
warzyszące pragnieniom osiągania rzeczy pięknych i wartościowych oraz
pragnieniom otaczania się nimi (por. Prosty kredyt mieszkaniowy. Na najpięk-
niejszy dom — Twój własny. BANK PEKAO S.A.).

Piękno zanurzone w naturze. Odpowiednio sklasyfikowane i szcze-
gółowo pogrupowane reklamy ujawniają, że ich twórcy chętnie odwołują
się też do (kon)tekstowych połączeń leksemu piękno z innymi jednostkami
językowymi — najczęściej z leksemem natura40 (i jego desygnatami), ujmo-
wanych w formy zestawień, wyrażeń czy fraz (por. Naturalne piękno. Drzwi
DANA; Piękno trwałe z natury. LIBET PARIO; Naturalne piękno w Twoim domu.
STEGU [kamienne gresy]; Naturalne piękno. Natura jest źródłem naszej inspira-
cji. GEBERIT [systemy instalacji sanitarnych]; Naturalne piękno i energia. GÓR-

SKA NATURA oraz Moje źródło naturalnego piękna. GÓRSKA NATURA BEAUTY).
Reklamy te przybierają również rozbudowaną postać — tworzone są z opi-
sów o trójpoziomowej kompozycji, zawierającej liczne epitety i metafory
(por. Piękno inspirowane naturą. Z przestrzeni wokół nas można czytać jak
z otwartej księgi, która każdego dnia odkrywa przed nami kolejne sekrety.
Ciągłe poznawanie inspiruje i pobudza wyobraźnię. Dzięki naturalnej kolorysty-
ce i ciekawej fakturze płyty Libet Impressio podkreślają niepowtarzalny charak-
ter i piękno każdego tarasu i ogrodu; Nowy TIMOTEI. Siła natury dla piękna
Twoich włosów. TIMOTEI wykorzystuje w 100% naturalne ekstrakty pochodzące
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z całego świata i łączy je w unikalnych recepturach, by włosy wyglądały zdrowo
i pięknie).

Piękno ukryte w stylu. Leksem piękno zestawiany jest również z lekse-
mem styl (por. Piękno i styl na najwyższym stopniu. MERA SCHODY); a także
rozbudowane wypowiedzi reklamowe, które składają się z kilku aktów
mowy: stwierdzenia, pytania i dyrektywy: (por.: Piękna łazienka z wbudo-
waną stabilnością. Myślisz o nowej łazience? Postaw na estetykę, prostotę i dobry
styl. Nasze systemy podtynkowe to rozwiązanie bez kompromisów. GEBERIT;
W dobrym stylu... Od minimalizmu po zabawę wzorami, klasycznie lub nowo-
cześnie, w kolorach stonowanych lub wyrazistych — nawiązując do tradycji archi-
tektonicznych, ciekawe i zróżnicowane wzornictwo kostki brukowej. POLBRUK od-
powiada najbardziej aktualnym trendom stylistycznym. Dzięki niej każdy może
swobodnie kreować niepowtarzalne rozwiązania, by uczynić ogród pięknym
i estetycznym). W przytoczonych reklamach eksponowane jest słownictwo
odwołujące się tematycznie do terminologii z zakresu sztuki i samego aktu
jej tworzenia: kreować, trend (por. trendy w sztuce); prostota, minimalizm, za-
bawa (sztuką), klasyczność lub nowoczesność (do wyboru — zgodnie z gustami
odbiorców; podobnie w wypadku kolorystyki — stonowana, wyrazista), które
poświadcza tezę, iż nie ma sztuki bez piękna i piękna bez sztuki.

W tekstach reklam z tej grupy okazjonalnie odwoływano się też do cy-
tatów zawierających leksem piękno (por. motto: Tajemnica życia tkwi w po-
szukiwaniu piękna. Oscar Wilde. CERAMSIT. Pokrycia podłogowe i ścienne).

Piękno i trwałość. Do wyeksponowania piękna tkwiącego w użyteczno-
ści odwołują się reklamy, w których uwidoczniona została korespondencja
piękna (jako wartości) z innego typu wartością (trwałością, solidnością),
przekonującą o jakości produktów (por. złożenie: QUICK STEP. Podłogi
o trwałym pięknie). W innej grupie reklam piękno stało się pretekstem do
przywołania tematu pragnień, marzeń i naturalnych potrzeb człowieka, m.in.
poczucia bezpieczeństwa, ciepła domowego ogniska i komfortu (por. Solidne
zwieńczenie domu. Bezpieczeństwo, ciepło domowego ogniska i komfort to natural-
ne potrzeby każdego człowieka. Realizację tych marzeń zapewnia budowa własne-
go domu. Piękny i trwały dach to jeden z elementów, które tworzą jego niepowta-
rzalny charakter. KORAMIC). W kolejnej reklamie z tej grupy piękno powiązano
z estetyką i harmonią, które uzyskać można dzięki montażowi tego właśnie
produktu (por. Dachy, na których możesz polegać. Wybierz dla swojego domu
solidny dach, łatwy w montażu, trwały, estetyczny i pięknie komponujący się
z otoczeniem. RUKKI). W innej omówiono trwałość i nieprzemijalność produk-
tu powiązaną z cechami sekundarnymi, odnoszonymi do szeroko pojętego
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piękna (por: Oryginalna forma i surowe piękno, które nigdy nie przemija. Taka
jest seria baterii VECTRA, stworzona przez projektantów z grupy designerskiej
MAGMA DESIGN. To kolekcja baterii, w której wyjątkowa dbałość o detal tworzy
harmonię z doskonałością kształtu. To walory użytkowe w najczystszej posta-
ci — oryginalnej i ponadczasowej Łazienki ROCA. ROCA. Inspiracje). Na defini-
cyjne surowe piękno — jako synonim piękna naturalnego, składa się nastę-
pująca reklamowa enumeracja cech: oryginalna forma, harmonia, doskonałość
kształtu, ponadczasowość, dbałość o detal, oraz walory użytkowe � sztuka użyt-
kowa, które perswazyjnie przemawiają do odbiorcy.

Do immanentnych składników reklamy tego typu zaliczyć można narra-
cję prezentującą bohatera, czyli kostkę brukową poddaną antropomorfizacji,
w rezultacie tego zabiegu — wyrażającą optymizm i zadowolenie z sensu ży-
cia (por. Żyję z klasą. Moje życie naprawdę pięknie się układa. Leżakowanie
w wytwornym ogrodzie, częste wizyty gości, wystawne przyjęcia, bezgraniczny
podziw, a czasami nawet czułe słówka… Wszyscy traktują mnie z wyjątkową tro-
skliwością i pietyzmem. Dlatego mogę być pewna, że nowe piękno nigdy nie prze-
minie… POLBRUK). Reklama ta, oparta na licznie przywoływanych frazeologi-
zmach uplastyczniających przekaz i jego odbiór, klamrowo zamyka prezenta-
cję reklam, w których w celach perswazyjnych zawarto leksem piękno.

Piękno uwikłane w elipsę. Wynotowane przykłady reklam ujawniają
również, że o pięknie mówi się, stosując konstrukcje eliptyczne (por. Kom-
fort piękna. Piękno technologii. GORENJE; Dotyk Luksji. Dotyk kuszącego pięk-
na) oraz rozbudowane wyliczenia (por. Są rzeczy trwałe. Są rzeczy piękne. Są
rzeczy trwałe i piękne. AWBUD — por. Aneks, reklama nr 38), mających na
celu wypromowanie jakości produktu oraz asocjacji z takimi wartościami,
jak piękno i pragmatyka.

Piękno w innowacjach frazeologicznych. W tekstach reklamowych wy-
korzystano też w oryginalnej postaci — bez zniekształceń — frazeologizm
(por. Otwarta na piękno. TERCA [klinkier]41).

Równie nieliczną jak poprzednia, choć dzięki konceptowi interesującą
grupę reklam, tworzą komunikaty odnoszące się do kategorii intertekstual-
ności, stanowiące szczególny typ wartościowania produktu42 (por. Piękna

165

41 Por. frazeologizm ‘być otwartym na coś’; warstwa ikoniczna skorelowana z tekstem su-
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sadzce z klinkieru.
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wym. W: Język trzeciego tysiąclecia III. Kraków 2004. T. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej pol-
szczyzny. Red. G. S z p i l a. Kraków 2005, s. 379—387.



bestia. OPEL TIGRA � odwołanie do znanej francuskiej baśni ludowej zapisa-
nej przez G.S. Barbot de Villeneuve, a następnie J.M. Leprince de Beaumont
— Piękna i Bestia; oraz nawiązanie do tego utworu w drugiej reklamie: Nowa
IBIZA. Piękna i technologia) — obie realizujące swoją funkcję na zasadzie de-
frazeologizacji (wymiany jednego z elementów znanego kulturowego wzor-
ca). Wśród reklam tego typu na uwagę zasługuje również reklama firmy far-
maceutycznej BIOFARM (por. Czterdzieści lat minęło… to piękny wiek…
GINKOFAR), odwołująca się do filmu Czterdziestolatek, wyreżyserowanego
przez Jerzego Gruzę (a zwłaszcza piosenki z czołówki filmowej wykonywa-
nej przez Andrzeja Rosiewicza), służąca wypełnieniu perswazyjnego celu
części finalnej komunikatu, w której wymieniono wiek bohatera (i określo-
no go pięknym).

Wieloznaczność leksemu sztuka uwikłana w intencje komercyjne

Wacław Šmid, budując opisowe postulaty dotyczące zmian w procesach
komunikacji i w sztuce — jako sygnały zmian zachodzących w kulturze —
stwierdził m.in., że: 1. „Sztuka, jako forma ekspresji artystycznej jest w znacz-
nej mierze czymś elitarnym, ale jej zastosowanie w komunikowaniu — to czy-
sta demokracja; sam komunikat w danym społeczeństwie jest czynnikiem
egalitarnym”; „Sztuka musi się wyróżniać z potoczności życia już z samej
swej natury; komunikat artystyczny z kolei pełniej zaspokaja społeczne ocze-
kiwania oraz potrzeby. Komunikat w tym sensie jest samą potocznością”;
2. „Podstawą sztuki jest oryginalne dzieło. W tym samym znaczeniu pod-
stawą komunikatu winna być multiplikacja różnych tekstów”; 3. „Odbiorca-
mi sztuki bywają ludzie o szczególnych predyspozycjach oraz wrażliwości.
Odbiorcami komunikatów są wszyscy, co wymaga od przekazu także pewnej
dozy potoczności; 4. „Celem sztuki jest w gruncie rzeczy taka twórczość, któ-
ra stara się wyrazić na swój sposób to, co najważniejsze inaczej (ludzką wiel-
kość czy czasami małość, hedonizm i tchórzostwo, Boga, śmierć, narodziny
itp.) […]. Zaś podstawowym celem komunikatu jest — uwzględniając to, czego
chce sztuka choćby w małym stopniu — nasycać społeczną rzeczywistość
użytecznymi, praktycznymi sensami”; 5. „[…] w przekazywaniu komunikatów
pomiędzy nadawcą a odbiorcą należy uwzględniać fakt, że samo praktyczne
(i potoczne) komunikowanie dysponuje niejako szerszą bazą społeczną
(odbiorcy) niż sama szuka”; 6. „Sztuka posiada ogromną siłę wzorotwórczą
(dla innych dziedzin życia) poprzez nieustanne proponowanie odbiorcy
współudziału (współtworzenia) w kształtowaniu nowych znaczeń (słów,
symboli, zwrotów reklamowych itp.), a także dookreślaniu już znanych i uży-
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wanych […]”; 8. „Każdy artysta i każdy twórca, będąc nadawcą swoich komu-
nikatów, jest wręcz »naturalnym producentem« określonych »przedmiotów«.
Są one pożądane przez określone grupy odbiorców ze względu na jeden
główny walor: piękno (tzw. piękne przedmioty)”43.

Władysław Tatarkiewicz, zestawiając różne definicje sztuki, doszedł do
następującej charakterystyki: „Sztuka jest odtwarzaniem rzeczy bądź kon-
struowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć — jeśli wytwór tego odtwarza-
nia, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać bądź wzruszać, bądź
wstrząsać”44, biorąc pod uwagę fakt, iż „równocześnie coraz bardziej liczy się
też rzeczywisty przedmiot, w którym funkcja użytkowa kształtuje formę”45.

Odnosząc te sformułowania do wynotowanych tekstów reklamowych,
których prymarnym komponentem jest leksem sztuka, przyjęto klasyfikację,
wskazującą na różnorodność użytych perswazyjnych mechanizmów (ba-
zujących na znaczeniu leksemu), ujawniając jednocześnie schematy ich za-
stosowania. Pierwszy ze schematów przebiega według modelu X — ‘coś jest
sztuką’ (szczególną umiejętnością wykonywania czegoś), i jest realizowany
w odniesieniu do funkcji konkretnego produktu lub jakości świadczonej
usługi (por.: Sztuka tworzenia kuchni. RUST GROUP; Sztuka ochrony drewna.
KORA; BONUX — sztuka usuwania plam; Sztuka łączenia kamienia. STONE

MASTER. Kamień dekoracyjny i elewacyjny; Sztuka chłodzenia. ART. COOL

GALERIA46 — por. Aneks, reklama nr 39; Sztuka kształtowania przestrzeni. Szla-
chetna kostka brukowa. SEMMERLOCK; Nasze doradztwo to sztuka. KPMG). Po-
dobny schemat realizowany był również podczas konstrukcji wypowiedzeń
„naznaczających” odbiorcę (por. Sztuka dobrego wyboru. Sieć delikatesów
ALMA) oraz uogólnień — pojemnych znaczeniowo (por.: Sztuka nie zna
granic. KOMFORT; Sztuka konwersacji. MCDONALDS; Sztuka tworzenia nastroju.
SÉNIDÉCO — por. Aneks, reklama nr 40; czy Sztuka zatrzymywania koloru. DAE-

WOO ELECTRONICS — por. Aneks, reklama nr 41 oraz OBI. Sztuka dekoracji).
Przytoczona jako ostatnia treść wypowiedzi reklamowej jest w takim stop-
niu uniwersalna, że trudno, bez sfery ikonicznej ten komunikat utożsamić
i skojarzyć z typem produktu.

W sporej części reklam zawierających w strukturze wypowiedzi leksem
sztuka dokonuje się prób rozbudowania definicji tego pojęcia. Reklamy tego
typu reprezentują m.in. spoty stworzone przez firmę ATLAS. Pierwsza przed-
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stawia akt powstawania sztuki (por. Prawdziwą sztukę tworzy się z pasją. Za-
wiera w sobie błysk geniuszu. Emanuje szlachetnym blaskiem. Budzi podziw, bo
jest wyjątkowa. Ma swój styl. Zdobi i inspiruje nowe rozwiązania. To jest fuga
ATLAS ARTIS STYLE, o blasku kamieni szlachetnych). W przytoczonej reklamie
wystąpił — w sposób widoczny — perswazyjny akt przeniesienia cech cha-
rakterystycznych prawdziwej sztuki na produkt (por. definicja sztuki � pro-
dukt � transponowanie wartości prawdziwej — i zarazem najbardziej po-
żądanej, bo autentycznej, sztuki na produkt).

W drugiej reklamie tej firmy, opierając się zarówno na pośrednich przy-
wołaniach Arystotelesowskiej teorii piękna odnoszonej do mimetycznych
odwzorowań natury, jak i renesansowej koncepcji piękna Leonarda da Vin-
ci, której opoką były harmonia i doskonałość, zdefiniowano sztukę, a jej in-
terpretacyjne ujęcie przeniesiono (podobnie jak w poprzedniej reklamie) na
produkt, nadając mu tym samym wszystkie cechy i właściwości prawdziwej,
cenionej sztuki (por. W kryształowej kuli szukamy przyszłości. Kryształowymi
pucharami nagradzamy najlepszych. Na doskonałości kształtu oparliśmy geome-
trię. Jest on przecież ideałem perfekcji i blasku. Naturalnym dziełem sztuki.
ATLAS ARTIS STYLE).

Kreacja reklam imitujących styl literacki (poetycki), wyzyskujący właś-
ciwości funkcjonalne odpowiednich językowych ornamentów — ozdobni-
ków stylistycznych i językowych w postaci wyselekcjonowanych, a następ-
nie skompilowanych zestawień epitetów, metafor, eliptycznych wyliczeń
i kumulacji czasowników, umożliwiła skonstruowanie wypowiedzi o charak-
terze impresywno-ekspresywnym — wypowiedzi uzyskującej wyjątkowy, ma-
giczno-estetyczny wymiar dzięki bogactwu wyrażeń nie tylko kształtujących
estetyczne gusta, ale również pobudzających wrażliwość odbiorcy, dzia-
łających na zmysły, wyobraźnię, uczucia i emocje, tworzących ogólne wraże-
nie artystyczne (por. leksemy: blask, błysk, doskonałość, emanuje, ideał, inspi-
ruje, perfekcja, zdobi).

Zgromadzone reklamy omawianego typu poświadczają jednocześnie, że
chcąc wyeksponować zalety i właściwości produktu, sięga się po rozmaitego
typu połączenia wyrazowe zawierające leksem sztuka, przywoływane do-
słownie (por. Dorodna sztuka. ŠKODA), lub też dokonuje się liczych prze-
kształceń aforyzmów (por. Smak wieńczy dzieło. ALMA. Sztuka smaku jako
przekształcenie sentencji Owidiusza Koniec wieńczy dzieło). Ostatni z przy-
wołanych przykładów sugestywnie informuje, że sztuką jest wszystko, co
odpowiada gustom wyrafinowanych i wymagających odbiorców (konese-
rów), będąc zarazem uniwersalnym dobrem i wspólną wartością.

Sztuka dla wszystkich. Tę samą myśl — dotyczącą odbiorców sztuki-pro-
duktu — zawarto w reklamie IKEA (por. Niskie ceny pod przykrywką pięknych
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wzorów… Nie sztuką jest tworzenie dobrych projektów, gdy nie myśli się
o kosztach. Długo dobieramy materiały, by nie wydawać wiele, ale i nie tracić
na jakości […]). Warto zwrócić uwagę na fakt, iż przytoczony tekst ekspo-
nuje cenę jako prymarny komponent wyznaczający wartość sztuki. Po-
wszechnie wiadomo, że cena nie jest miarodajnym wyznacznikiem sztuki.
W rzeczywistości pojęcia sztuki jako wartości bezcennej w zderzeniu z rein-
terpretacją „kalkowanej” sztuki (o sporym nakładzie i w niskiej cenie), pro-
wadzą do jej egalitaryzacji, deprecjonując jej autoteliczną jakość, której miej-
sce wypiera inna nadrzędna cecha — niska cena.

Sztuka w językowym obrazie świata nastolatka. Wieloznaczność wyra-
zu sztuka została wykorzystana też w reklamie usług opratora sieci komór-
kowej (por. Mówią, że w muzeum można się spotkać z niezłą sztuką. A nawet
z trzema. Wszystkie mi wpadły w oko. Ja im właściwie też. I tak, bez problemu
na wejściu miałem od razu jeden numer. Ale chciałem więcej. I długo nie mu-
siałem czekać. Z drugą złapałem już kontakt po miesiącu, i wtedy poczułem, że
trzecia, to tylko kwestia czasu. I rzeczywiście mogłem się przekonać. Wtedy się
nauczyłem, że cierpliwość popłaca. Im dłużej w POP-ie, tym więcej darmowych
minut i nowych numerów. Sprawdź, ile możesz ich mieć).

W wypadku tej reklamy polisemiczność wyrazu sztuka umożliwiła wydo-
bycie innowacyjnego podtekstu znaczeniowego (podtekst to pretekst ujęty
w narracji). Zabieg ten udowadnia, iż dzięki szeroko rozumianej sztuce
(w tym ujęciu sztuka = dziewczyna) młody człowiek uczy się cech uniwersal-
nych, jakimi są: cierpliwość i wytrwałość. Przywołana reklama odnosi się
dodatkowo do odwiecznej pokoleniowej opozycji: młodzi — starzy (por.
znaczenie czasownika mówią w znaczeniu ‘tak myśli starsze pokolenie’, że
w muzeum można się spotkać z niezłą sztuką), zestawiając słowo sztuka
z zupełnie innym kontekstem formalno-znaczeniowym identyfikowanym
w komunikacji młodych (por. stwierdzenie: A nawet z trzema — w opozycji
do jednej). W tej reklamie wyliczanie stanowi swoistą gradację wymagań
i oczekiwań nadawcy komunikatu — nastolatka. Końcowe pytanie retorycz-
ne: Po co marnować czas na fascynację jedną sztuką, jak można ich mieć wiele
(w domyśle), w zestawieniu z konkluzją: Sprawdź, ile możesz ich mieć!
(w domyśle: ile możesz ich mieć — sztuk wyrazu numer // darmowych nume-
rów) brzmi jak zachęta skierowana do innych nastoletnich odbiorców. Do-
datkowym atrybutem tej reklamy jest to, że posiada ona budowę klamrową
(to semantyczno-syntaktyczna obudowa elementów homonimicznych — od
wyrazu po zdanie, co spełnia tę samą funkcję, co slogan podsumowujący,
puentujący holistycznie przekaz). Przykład ten zamyka prezentację reklam,
w których komponentem jest leksem sztuka, kontekstualnie wyzyskany
w celach perswazyjno-marketingowych.
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Wśród reklam zawierających melioratywne naznaczenia uzyskane przez
użycie leksemu sztuka eksponują się również te, które informują odbiorców
m.in. o tym, że dzięki działaniu oferowanych produktów mogą osiągnąć fi-
zyczną doskonałość — taką, o jakiej marzyli (perfekcyjną, harmonijną, da-
jącą poczucie wyjątkowości, doskonałości i unikatowości — piękna w każ-
dym calu i szczególe). Na fakt ten zwrócił uwagę Zbyszko Melosik, pisząc,
że przez „slogany typu »stwórz dzieło sztuki: rzeźb twoje ciało w dzieło
sztuki« czy »wyobraź sobie, jak chciałabyś wyglądać, a następnie stwórz tę
formę«, »miej ciało, na jakie zasługujesz«, »możesz całkowicie przekształcić
swoje ciało«, »zarys twojej twarzy jest pod twoją kontrolą« odbiorca ma uzy-
skać poczucie, iż może wybrać swoje własne ciało — jak strój w domu
mody”47.

Sztuka pragmatyczna. Zaprezentowane przykłady reklam poświadczają,
że interpretacyjna wieloznaczność może zostać osiągnięta dzieki uwzględ-
nieniu funkcjonalnych cech konkretnego wyrazu (jego polisemiczności).
W reklamie SUZUKI zastosowano wieloznaczny leksem: sztuka, 1) uzyskując
ciąg znaczeniowo-(kon)tekstowych konotacji: wartość + leksem użytkowa
(określnik) = wartość w użytkowości (dwie wartości w jednym samocho-
dzie — piękno i użyteczność wraz z równoległymi: funkcjonalnością, użytko-
wością = wartość), por. Dobry design jest nie tylko ładny, ale również wygodny.
Ta myśl przyświecała nam, gdy pracowaliśmy nad naszym dziełem sztuki użyt-
kowej — SUZUKI SWIFT z automatyczną skrzynią biegów. Teraz możesz skoncen-
trować się na czystej przyjemności prowadzenia.

Sztuka dla smakoszy i koneserów. W jednej z odsłon reklamowych fir-
my CERAMSIT (pochodzących z cyklu przywoływanych uprzednio reklam
omawiających sposoby pomieszczania w tekście leksemu piękno) skonkrety-
zowano typ klienta płytek ceramicznych IMPRESJA AMBER (por. IMPRESJA AMBER

to dekor dla wymagających osób, które nie boją się odważnych rozwiązań). Jak
sugestywnie przekonuje producent, kolekcja ta pozwala „wprowadzić sztukę
do łazienki” — grafiką nawiązuje do malarstwa abstrakcyjnego, por. cały dys-
kurs reklamowy:

Reklama LX
IMPRESJA AMBER to dekor dla wymagających osób, które nie boją się od-
ważnych rozwiązań. AMBER pozwala „wprowadzić sztukę do łazienki”
— grafiką nawiązuje do malarstwa abstrakcyjnego. Intensywne odcienie
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bursztynu i oranżu oraz bardzo ciekawa faktura — dekor pokryty jest
grubą warstwą punktowo szlifowanej granilii sprawiając, że IMPRESJA

AMBER ciekawie załamuje światło — wręcz „iskrzy”, a w dotyku przypo-
mina niemal płaskorzeźbę.

W dalszej partii tekstu obrazowo opisuje się wygląd (kolorystykę, faktu-
rę i materiał, z którego wykonano produkt) i walory płytek — estetykę ich
wykonania i finalny efekt (por. perswazyjne sformułowanie: ciekawie za-
łamuje światło — wręcz „iskrzy”, a w dotyku przypomina niemal płaskorzeźbę —
w domyśle — jak dzieło sztuki świecące swym wewnętrznym blaskiem).

Sztuka a tradycja. Do trwałości produktu (dachówek wykonanych z gli-
ny ceglarskiej) i ich użyteczności, odwołuje się kolejny dyskurs z innej gru-
py reklam. Wypowiedź ta (w przeciwieństwie do poprzednio przytoczonej
reklamy) przybliża odbiorcy wartość produktu. Firma RÖBEN, prezentując
swój produkt, odwołała się w sposób pośredni do cenionych współcześnie
wartości — natury i ekologii. Dokonując tego zabiegu — mówiąc o sile i pra-
cy żywiołów w procesie tworzenia trwałego materiału, który przez lata to-
warzyszył człowiekowi — stwierdzono pośrednio, że jest on niezawodnym
materiałem w kolejnych stadiach rozwoju cywiliacji (por. Gdy inni tworzą
sztukę, my tworzymy produkty, które Wam służą przez wiele lat. Ceramika bu-
dowlana RÖBEN to ujarzmione rękami człowieka żywioły, ziemi, wody, ognia
i powietrza. Natura nie obdarowała ludzi drugim bardziej ekologicznym mate-
riałem budowlanym o tak wszechstronnych możliwościach. Znają i doceniają ją
wszyscy, którzy budują swój dom z myślą o następnych pokoleniach — por.
Aneks, reklama nr 42). Intencjonalnie zastosowany w komunikacie zaimek
adresatywny Wam oraz presupozycycja: Natura nie obdarowala ludzi drugim
bardziej ekologicznym materiałem budowlanym o tak wszechstronnych możliwo-
ściach oraz Znają i doceniają ją wszyscy, którzy budują swój dom z myślą o na-
stępnych pokoleniach, nakierowuje odbiorcę na właściwy tor interpretacji
i aktywizuje go do działania, które się opłaca (materiał, z którego stworzono
produkt, jest trwały, stabilny, na pokolenia; w ten sposób też następuje war-
tościowanie rozumiane w kategoriach cech i atrybutów pożądanych przez
człowieka, dbającego o środowisko, dom i rodzinę, ceniącego jakość i tra-
dycję).

Sztuka jako umiejętność. Na podobnej zasadzie dla marki RENAULT wy-
kreowano tekst Sztuka tworzenia samochodów, który pozwala wskazać na
wartość produktu z jednoczesną ekspozycją jego jakości i pragmatyczności.
W tekstach reklam wykorzystuje się (obok wymienionych wcześniej deter-
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minantów) również fakt, że kultura jest „w mniejszym lub większym stop-
niu uzyskaną sumą najbardziej uderzających czy malowniczych, uogólnio-
nych wzorów zachowania się”48.

Obserwacja praktyki komunikacyjnej twórców reklam dowodzi, że do-
skonałymi inspiracjami do reinterpretacji reklam są różne wątki kulturowe
z zakresu sztuki, literatury i filmu oraz wykorzystane z ich pól kompozycyj-
no-semantycznych motywy mitologiczne, biblijne, kanony, toposy oraz sym-
bole, przywoływane w formie przemyślanych sposobów „przemycania”, pod
szyldem tego, co wartościowe i bezcenne, rzeczy powszednich, powszech-
nych, użytkowych po to, by móc nazwać je wyjątkowymi, perfekcyjnymi,
doskonałymi, cudownymi, oryginalnymi, niepowtarzalnymi. Ów sposób za-
pewnia nie tylko efektywne dotarcie do dzieła i wyzyskanie jego wartości,
ale stwarza nowy przekaz odwołujący się do świadomości, wiedzy, gustów
czy oceny estetycznej. Wykorzystując te zabiegi komunikacyjne, reklama
„ubiera” produkt w „kostium” kultury wyższego rzędu, nadając mu skon-
kretyzowaną wartość, bądź też ją podwyższa — i bezpośrednio przez ten
proces fetyszyzacji uzurpuje sobie prawo do przywłaszczenia jej atrybutów.

Zaprezentowany w kolejnej partii tekstu przykład reklamy ilustruje
jedną z możliwych strategii wyzyskania konsytuacji do bezpośredniego
przywołania (konkretnego) dzieła sztuki. W tym wypadku reklamowy sche-
mat zawiera oryginał dzieła (Mona Lisa Leonarda da Vinci) z wpisanym
w niego wizerunkiem promowanego produktu (bohaterka spotu trzyma
w ręku butelkę sosu firmy DEVELAY). To intencjonalne działanie posłużyło
nadawcy do niecodziennej prezentacji produktu (por. reklamę z jej orygi-
nałem). Z punktu widzenia etyki taki zabieg klasyfikuje się do uznania go
za jeden z niepoprawnych sposobów wyzyskiwania wartości kulturowych
do przyziemnych celów (rynek podaży i popytu). W spocie tym reżyser
prowadzi również grę z odbiorcą na płaszczyźnie językowej, m.in. stosując
w obrębie komunikatu tekstowego wieloznaczny leksem sztuka, tworzący
związek wyrazowy w sloganie z innym rzeczownikiem — sztuka smaku.
W takim ujęciu dokonano swoistej asocjacji tego, co zaliczane jest do świa-
towych arcydzieł, ze sztuką użytkową — konsumencką. To koherentne zesta-
wienie znaczeń sprawia, że bezcenna spuścizna talentu renesansowych mi-
strzów — sztuka, zostaje „zdetronizowana” semantycznie, bo sprowadzona
na płaszczyźnie leksykalnej do „poziomu” produktu. Leksem zastosowany
w nowym znaczeniu nabiera tej samej wartości, co oryginał, bo współtwo-
rzy (jako jej element) tę sztukę — jest bezcennym okazem. Połączenie lekse-
mu sztuka z określnikiem dopełniaczowym smak � sztuka smaku wywołało
w świadomości odbiorców ciąg skojarzeń: sztuka (sos / musztarda / dres-
ing) � rzecz smaku � produkt wartościowy (oryginalny, o niespotykanych,
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wyjątkowych walorach smakowych, nie do podrobienia, niepowtarzalny —
bezcenny)49.

* * *

Dokonując analizy i interpretacji materiału badawczego, wzięto pod
uwagę postulat Aleksandra Kiklewicza, że „funkcjonowanie języka w spo-
łeczeństwie nie sprowadza się do jego właściwości teleologicznych, ponie-
waż język nie tylko jest narzędziem (czy też środkiem) zachowań społecz-
nych, lecz także obiektem oddziaływania (innymi słowy — zakresem
funkcjonowania) podmiotów: jednostek i instytucji, tzn. jest fenomenem
ergonomicznym”50. Zobrazowany za pomocą odpowiednich przykładów
materiał badawczy potwierdza, że używane w języku konsumpcji i marke-
tingowo-komercyjnym tekście wyrazy (również te popularne) ulegają eks-
presowym typologicznym modyfikacjom (strukturalnym, syntaktycznym
i znaczeniowym). Niejednokrotnie ich zaskakujące połączenia, podlegające
perswazyjnym sposobom wyzyskania ich funkcji czy funkcjonalności, nie
stanowią już dla odbiorcy większego novum komunikacyjnego, coraz rza-
dziej go szokują, stając się powoli normą komunikacyjną (użytkową).
W taki też sposób są w pragmatyce językowej traktowane.

Twórcy reklam świadomie sytuujący w (kon)tekście reklamowym pojęcie
piękno, odwołują się jednocześnie do innych oceniających środków leksykal-
nych określających (i konkretyzujących) cechy produktów — ich wartości
(por.: dobry styl, doskonałość, estetyka, harmonia, inspiracja naturą, kanon, kla-
syka, prostota) oraz cech ludzkich (por. elegancja, pewność siebie, urok,
wdzięk), również psychicznych i emocjonalnych (por.: czułość, miłość, spokój
wewnętrzny, radość życia, zdrowie), transponowanych na produkt (por.: blask,
dbałość; doskonałość kształtu, energia, komfort, oryginalna forma, ponadczaso-
wość, technologia, trwałość, ukojenie)51, odnoszonych do konkretnego efektu
uzyskiwanego dzięki stosowaniu produktu (por. piękne dłonie, piękny kolor
włosów, piękne odbicie, piękne paznokcie, piękny profil, piękne stopy, piękny
uśmiech, piękny zapach, piękne poddasze).
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Zaprezentowany materiał dowodzi, iż leksem piękno wprowadzany w tre-
ści reklamowe stał się semantycznym podłożem, na którego podstawie sfor-
mułowano odpowiednie frazy i zwroty z użyciem kilkunastu czasowników
procesualnych (odnoszących się nie tyle do wykonywania czynności, ile do
uczuć, wrażeń i ekspresji): być, dbać, marzyć, nie przemijać, odkryć, pachnieć,
poczuć, podarować, podkreślać, podzielić, poszukiwać, przyciągać, tkwić, uwal-
niać, wabić, wyobrażać sobie, zachwycać, sprowadzających się do wspólnego
intencjonalnego czasownika: m a n i p u l o w a ć uczuciami, emocjami, wy-
borami i działaniem odbiorców.

Komercyjne komunikaty włączające leksem sztuka odwoływały się naj-
częściej do czasowników procesualnych i pragmatycznych typu: (s)tworzyć;
chronić, inspirować, łączyć, wprowadzić, zatrzymywać i zdobić, których celem —
podobnie jak w wypadku konstrukcji formuł i zdań dotyczących piękna —
jest przekonywanie odbiorców do podawanych argumentów, przyciąganie
ich uwagi, deklarowanie i gwarantowanie im najwyższej jakości i zadowole-
nia z dokonanego wyboru promowanego produktu czy składanej oferty.

W wypowiedziach reklamowych leksem sztuka najczęściej był łączony
z leksemami: blask, błysk, doskonałość, emanacja, geniusz, harmonia, ideał, in-
spiracja, lśnienie, ozdobnik; piękne wzory, trwałość, stabilność, perfekcja, podziw,
wygoda, wyjątkowość, użyteczność) i opisując określony produkt, tworzył roz-
maite związki i połączenia wyrazowe (por. sztuka chłodzenia, sztuka deko-
racji, sztuka łączenia elementów, sztuka usuwania plam, prawdziwa sztuka), od-
noszące się najczęściej do jakości produktów lub eksponowania ich wyż-
szości nad ofertami innych marek. Wnioskując dalej, przywołane podczas
analizy przykłady reklam, zawierające wartościujące leksemy sztuka i piękno,
dowodzą, że są one sytuowane w odpowiednich kontekstach — seman-
tycznych i konotacyjnych. Pojęcia te są łączone z innymi kluczowymi dla
człowieka wartościami: pośrednio — w sposób perswazyjny przedstawiają
cel ludzkiej egzystencji, bezpośrednio — naznaczają, wskazują i wytyczają
granice wyimaginowanych potrzeb, ukazują kierunek zmian i niedoścignio-
nych marzeń, a jednocześnie wyznaczają człowiekowi czas działania. Przy-
toczone reklamy dowodzą też, że wielokrotne eksploatowanie leksemów
sztuka i piękno jako komponentów określonych środków językowo-styli-
stycznych podporządkowanych zasadom retorycznym sprawia, że odbiorca
ulega wrażeniu, iż ma do czynienia z tekstem literackim, w którym uwzglę-
dniono grę różnych motywów, tematów, gatunków, stylów, rodzajów, tek-
stów, form i technik, i który odchodzi od liniowego myślenia i uporządko-
wanego obrazu świata52. Tym samym odbiorca ma do czynienia z nowym
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rodzajem tekstów zmieszanych53, zwanych również kolażem, które w rzeczy-
wistości są tylko słabą kopią sztuki, tandetną podróbką, jej nieudaną imita-
cją, a z prawdziwym pięknem — nie wspominając o prawdzie — nie mają nic
wspólnego.

Opisane przykłady reklam odnoszących się do sposobów pomieszczania
w tekstach reklamowych wybranych leksemów piękno i sztuka dowodzą jed-
nocześnie, że język zaczyna nabierać większej (niż kiedykolwiek wcześniej)
mocy pragmatycznej, która zdominowała estetyczną. Znaczy to tyle, że este-
tyczną funkcję języka wykorzystuje się głównie do celów komercyjnych —
jako wabika imitującego kontakt ze sztuką, literaturą, który przywołując
cechy kultury wyższej, kieruje oferty do mas (por. Jako barista wiem, jak do-
cenić smak niezwykłej kawy. Kawy, która poprzez mistrzowską kompozycję, za-
chwyca na nowo każdego dnia. Taka kompozycja nie jest dziełem przypadku. Jest
dziełem. MK CAFÉ PREMIUM. Mistrzowska Kompozycja). Zaprezentowany typ
zachowań językowych ilustruje próbę pozornego zaspokajania ambicjonal-
no-intelektualnych potrzeb odbiorcy, który chce być traktowany podmioto-
wo, a nie instrumentalnie54.

Najważniejszy  jest  koncept…
O  motywach  reklamowych  i  stylizacjach  reklam

na  teksty  kultury

Intertekstualność jest zarówno określeniem strefy niezbywalnej
mediatyzacji między ogółem intratekstualnych własności i rela-
cji a polem ekstratekstualnych odniesień i uwarunkowań w spo-
łecznej, historycznej, kulturowej rzeczywistości, jak również
nazwą języka-pośrednika55.

Reklama jako element kultury ponowoczesnej kryje w sobie wiele
sprzeczności (dezinformuje, zamiast informować, a w miejsce gwarantowa-
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53 S. G a j d a: Współczesna polska rzeczywistość komunikacyjno-językowa i jej modelowanie.
W: Kultura. Język. Edukacja. T. 3. Red. R. M r ó z e k. Katowice 2000, s. 112.

54 Jak pisze G. F i l i p (Gry językowe Jana Lama. Rzeszów 2003, s. 25): „Rozpoznanie ta-
kich zabiegów nadawcy oraz uchwycenie ich sensu staje się warunkiem spełnienia podsta-
wowej funkcji gry językowej, a także satysfakcjonującej poznawczo i estetycznie interakcji
między autorem tekstu i jego odbiorcą”.

55 E. N y c z: Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki i światy. „Pamiętnik Literacki”
1990, z. 2, s. 97.



nych obietnic tworzy ekwiwalent chwiejnych i złudnych oczekiwań). Z jed-
nej strony opiera się na przekonaniu, że „użytkownik języka może interpre-
tować znaki i wszystkie teksty językowe, także inne teksty kultury dowolnie
i kreatywnie. Jedną (czy jedyną) relacją, którą winno się rozpatrywać, jest
relacja między samymi znakami i tekstami”56, z drugiej zaś, wpisana w ko-
munikat perswazyjna intencja nakierowuje odbiorcę na odtwórcze rozu-
mienie, zniewalając go intelektualnie, zaprzeczając najważniejszej zasadzie
ponowoczesnego nurtu — „zasadzie wolności każdego człowieka i subiek-
tywnego spojrzenia na rzeczywistość”57. Treści reklamowe można metafo-
rycznie określić jako pewien komunikacyjny typ hipokryzji, realizujący je-
den z postmodernistycznych typów gier w konsumpcjonizm. W odniesieniu
do tej sprzeczności rodzi się kolejna wątpliwość związana z ponowo-
czesnym, pluralistycznym, rozumieniem prawdy: „wielość prawd małych,
względnych i subiektywnych”. Znaczeniem tak rozumianej prawdy można
dowolnie manipulować, dostosowując jej interpretację do sytuacji i efektow-
nej intencji, upatrywanej w finale, skupiającej się wokół korzyści, komercji,
nakręcania rynku podaży i popytu. Pod szyldami głoszonych w reklamach
idei prawdy przemyca się kłamstwo, fałsz, obłudę, które bezpośrednio na-
kierowane są na zysk przez odwodzenie odbiorcy od prawdy. W takim uję-
ciu reklamowe wypowiedzi zawierają w sobie perswazyjny cel rekompenso-
wania rozmaitych (w rzeczywistości nieautentycznych, bo sugestywnie
narzucanych bądź wmawianych) niedostatków czy uciążliwych deficytów,
dostarczając odbiorcom emocji, rozrywki, zabawy — współuczestnictwo
w kulturze przypadku, jednocześnie „fundując” (dzięki presupozycji) wyima-
ginowany obraz symulakrów tworzących obraz hiperrzeczywistości. W ten
też sposób reklama promuje nie tylko nowy styl życia i myślenia, ale rów-
nież nowy styl języka58 i gatunek wypowiedzi. Efektem działań reklamo-
twórców są różne przesunięcia gatunkowe (por. pojęcie gatunki zmącone59,
gatunki mieszane, nowy rodzaj tekstów zmieszanych60), o jakich Jerzy Bart-
miński pisze, że „na kwalifikację gatunkową i stylową tekstu składają się:
obligatoryjne nacechowanie wypowiedzi pod względem intencji komunika-
cyjnej; wartości takie, jak typ racjonalności, postawa wobec przedmiotu
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56 Ibidem, s. 50.
57 Ibidem, s. 49.
58 O przypisywaniu reklamie miana stylu i gatunku pisano już uprzednio, por. pierwszy

rozdział.
59 Por. U. Ż y d e k - B e d n a r c z u k: Typy, odmiany, klasy... tekstów. W poszukiwaniu

kryteriów. W: Stylistyka a pragmatyka. Red. B. W i t o s z. Katowice 2001, s. 121;
U. Ż y d e k - B e d n a r c z u k: Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu. Kraków 2005,
s. 264.

60 S. G a j d a: Współczesna polska rzeczywistość komunikacyjno-językowa i jej modelowanie.
W: Kultura. Język. Edukacja. T. 3. Red. R. M r ó z e k. Katowice 2000, s. 112.



i przyjęty punkt widzenia (którego pochodną jest określony obraz świata);
przyjęte założenia ontologiczne i akceptowany system wartości”61.

Zasięg oddziaływania reklam jest tak silny, a ich obszar tak rozległy, że
zburzenie tych granic jest praktycznie niemożliwe — zwłaszcza że jesteśmy
odbiorcami kultury obrazu62. Osadzony we współczesności konsument co-
raz częściej zdaje sobie sprawę z tego, że jest skazany na odbiór otaczających
go zewsząd tekstów reklam i że nie jest już w stanie odzyskać dawnego statu-
su biernego odbiorcy tych komunikatów, będąc cyklicznie skazanym na za-
kup określonego typu produktu, a tym samym — na napędzanie koniunktu-
ry. W związku z powtarzalnością (rutynizacją) czynności konsumenckich
wzrasta świadomość odbiorcy, że każdego dnia toczy się walka o jego decy-
zje — wybory, i że jest on sterowany do reagowania odpowiednimi komunika-
tami. Fakt ten z kolei staje się głównym budulcem dodatkowo motywującym
nadawców reklam do zmiany kodu przekazu, tak, by przynajmniej za po-
mocą stworzenia złudzenia, że odbiorcę traktuje się partnersko — podmioto-
wo63 (a nie instrumentalnie), dało mu się złudną możliwość dowartościowa-
nia, uczestnictwa w grach komunikacyjnych, wymianie doświadczeń
językowych, opartych na nabyciu umiejętności odbioru wieloznaczności
ukrytej w „lawinie znaczeń” — odczytu przywołanych intertekstualności.
Wszystkie wymienione operacje stosuje się, by wkraść się łaski konsumenta.
W ten oto sposób powstają niestandardowe formy reklam, innowacyjne for-
my wielopłaszczyznowego oszukiwania odbiorcy, kategorie tekstów „wyższe-
go poziomu odczytu”, które angażują odbiorcę i dają mu poczucie dokony-
wania własnych wyborów, posiadania wolnej woli czy dysponowania wiedzą
i możliwością podejmowania decyzji. W kontekstualnym akcie prowadzenia
dyskursu reklamowego z odbiorcą wypowiedzi te samoistnie odznaczają się
cechą dyferencjalną (wyróżniającą je spośród innych i odróżniającą je od in-
nych), a zarazem są identyfikowane z produktem lub usługą. Jedną z wielu
perswazyjnych strategii reklamowego oddziaływania jest możliwość wzoro-
wania się na hipotekście i próby tworzenia z niego hipertekstu64.

Niewątpliwie jednak do kluczowych faz tworzenia tekstów reklamowych
zaliczyć można akt wyboru najwłaściwszego tematu reklamy spośród wy-
generowanych, przewodniego motywu czy symbolu, odpowiadającego za
efektywne i sugestywne przedstawienie produktu lub usługi, swoiście indy-
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61 J. B a r t m i ń s k i: Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej. W: Tekst. Problemy teo-
retyczne. Red. J. B a r t m i ń s k i, B. B o n i e c k a. Lublin 1998, s. 16.

62 Por. A. K i s i e l e w s k i: Reklama — sztuka czy inonosfera. W: Estetyka reklamy. Red.
M. O s t r o w i c k i. Kraków 2002, s. 57—58.

63 Warto dodać, że zabiegi te podnoszą wiarygodność i prawdziwość przekazu.
64 Popularność kreacji reklam tego typu (wyzyskujących wyszukane kompilacje przemy-

ślanych i nietuzinkowych strategii przekazywania informacji) powoduje, iż automatycznie
odbierają one sobie status innowacyjnych.



widualizującego wymiar znaczeniowy i charakter reklamy. Następnie do wy-
branej koncepcji dobiera się najbardziej odpowiedni (sub)kod wspoma-
gający przekaz. Zabiegi te, wskutek zastosowania odpowiednich środków
przekazu (stylistycznych, językowych i pragmalingwistycznych, dzięki któ-
rym przekaz ten wyróżnia się spośród innych), zapewniają bezpośrednie
skupienie odbiorcy (czynnej obecności odbiorcy manifestującej się jego po-
stawą) i mają na celu — spełniając odpowiednie funkcje — skuteczne trafie-
nie do jego percepcji (zapaść w pamięć, zostać zakodowane), a tym samym,
sugerując wybór i podjęcie decyzji, wpłynięcie (przez sposób recepcji) na ja-
kość jego postrzegania i wartościowania.

W jednym ze stanowisk Tadeusz Szucki ujął reklamę jako istotny skład-
nik promocji, przekazujący zaprogramowane informacje związane z jakąś
koncepcją, produktem lub usługą „w celu wywołania przychylności odbior-
cy i spowodowania jego działań zgodnych z zamierzeniem nadawcy”65. Na
tej podstawie można wnioskować, że w procesie tworzenia reklamy nad-
rzędną rolę ogrywają: twórczy, począwszy od fazy inkubacji, innowacyjny
pomysł — hipotetyczny efekt, zakładający najwyższy stopień oryginalności
i skuteczności, oraz jego synteza zawarta w finalnym etapie funkcjonowania
modelu przekazu. Odwołując się do tego ujęcia oraz klasyfikacji funkcji re-
klamowych dokonanej przez Marka Kochana66, stworzono autorski model
przekazu reklamowego, oparty na kryterium konceptu, por. wykres 1.
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65 T. S z u c k i: Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Wyd. 3. Warszawa 1999, s. 49.
66 Por. M. K o c h a n: Slogany w reklamie i polityce. Warszawa 2003.
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Zaprezentowany na wykresie 1 strukturalny model ilustruje sposób
metaforycznego rozumienia przekazu reklamowego jako pewnego typu
niekompletnej układanki, hybrydy znaczeniowej, stylistycznej i logicznej,
której charakter i wymiar wyznaczają zawarte (w imię idei ponowoczesno-
ści) antynomie. Antynomie te wynikają z podzielności (opozycyjności)
funkcyjno-funkcjonalnej reklamy, której struktura i płaszczyzna języko-
wo-stylistyczna opierające się na zasadzie przypadku (dotyczy to zarówno
wyboru, jak i zestawienia środków odbiegających od reguł poprawności ję-
zykowej, niejednokrotnie ujawniających brak kompetencji komunikacyj-
nych ich twórców). Można też stwierdzić, że formy przekazu reklamowej
informacji i podporządkowane im intencje tworzą perfekcyjny układ do-
pracowanych strategicznie elementów, przenikających się i znaczeniowo
dopełniających treści. Tego typu rozbieżności zaś determinują sposób trak-
towania reklamy jako tekstu wypowiedzi i sposobu jej interpretacji w szer-
szym — społeczno-kulturowym kontekście. Ujmując koncept jako pod-
porządkowany poszczególnym ogniwom całości reklamowej kompozycji
wektor, łączący akt lokucji (kontekst wewnętrzny — znajdujące się w nim
teksty, obrazy i inne środki towarzyszące prymarnemu sloganowi — stano-
wiące tło przekazu), illokucji i perlokucji (a zwłaszcza dwóch ostatnich)
i biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z teorią aktu mowy w akcie lokucji
następuje kodowanie sensów, a w illokucji (interpretacja następuje w akcie
perlokucyjnym — od tego jak ona zostanie zakodowana zależy jej odbiór)
zawarta jest interpretacja wypowiedzi na tle sytuacji kontekstu67 (to kon-
tekst zewnętrzny68), etap ten można uznać za najistotniejsze stadium za-
chowań językowych w całym reklamowym odcinku stratygraficznym. Od
niego zależy bowiem sukces kampanii — począwszy od zainteresowania
odbiorcy, po jego finalne działanie wyrażające się w formie zakupu pro-
duktu.

Praktycznie (jak i teoretycznie według zaprezentowanego modelu) od
odbiorcy zależy nie tyko faza decyzji i wyboru, jego zachowania skierowa-
ne na akt nabycia produktu, ale i sukces kampanii. Praktyka komunikacyj-
na dowodzi, że bezpośrednie nakierowanie odbiorcy na dokonywanie od-
powiednich działań przyczynia się do konkretnego (zamierzonego przez
nadawcę) wyboru. W modelu tym odbiorca traktowany jest jako miernik
skuteczności reklamowego przekazu i zawartej w nim perswazji, mniej lub
bardziej świadomy reaktor na bodźce płynące z komunikatu, wywierający
wpływ na dalsze wybory strategii komunikacyjnojęzykowych (poszczegól-
ne fazy reklamy lub kolejne edycje reklamy niezależnie od tego, czy przy-
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67 Por. R. P r z y b y l s k a: Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyż-
szych. Kraków 2003, s. 25.

68 Kontekst zewnętrzny rozumiany jako dyskurs, w którym slogan podlega percepcji
i recepcji odbiorcy.



biera ona charakter cykliczny, czy też nie). Tego typu aktywność odbiorcy
decyduje o funkcjonalnej i funkcyjnej jakości i charakterze reklamowego
konceptu, który powinien być oryginalny, twórczy i przywoływać intertek-
stualnie (przynajmniej w jakimś stopniu) inne treści. Ma on za zadanie
skutecznie docierać do percepcji odbiorcy, sterować jego wyobrażeniami,
pobudzać do myślenia, następnie zaś odpowiednio (najlepiej niejawnie) za-
sugerować mu kierunek działania. Wszystkie te zamierzenia i operacje jed-
nocześnie koncentrują się na tym, by odbiorca „nie odkrył” siły i mocy
perswazji ani faktu, że to on jest instrumentem testu komercyjnego,
wierzącym w wyimaginowane fakty swego podmiotowego uczestnictwa
w wymianie informacji, reklamowym dialogu, odkrywaniu znaczeń i ukry-
tych podtekstów — aluzji. W toku tych od początku wykalkulowanych
przez nadawcę działań odbiorca ma czuć się wybitnym znawcą i uczestni-
kiem kultury, godnym graczem o wielką, niepowtarzalną stawkę, w której
wygraną jest akt zakupu produktu. Z owych inwencji i towarzyszących im
perswazyjnie naznaczonych motywacji bierze się mnogość pomysłów na
stworzenie nowatorskich (w zamyśle), zaskakujących kampanii, oryginal-
nych form mówienia o produkcie, w których funkcyjnie dominuje przerost
formy nad treścią, gdzie patetyczność miesza się z ironią, żartem, humo-
rem, gdzie w banalny sposób sięga się po tematy tabu, realizując to nie-
etycznie. W przekazach tego typu niejednokrotnie akt prezentacji staje się
jednocześnie wartością i manifestacją dewaluacji słów, w obrębie którch za-
domawiająca się na każdej płaszczyźnie komunikacyjnojęzykowej ponowo-
czesność sprawia, iż empatię wypiera egocentryczność, uczciwość i auten-
tyczność zaś — komercja i manipulacja.

Dokonując omówienia wybranej (do analizy) problematyki, należy pa-
miętać, że „wchodzenie w rolę użytkownika produktu przypomina żywo
inne lektury poprzez identyfikację. Mechanizm ten wchłania naszą wiedzę
kulturową, przejawiającą się zwykle automatycznie, w sposób pozaintelek-
tualny, stereotypowy”69. Tego typu tendencje językowe naświetlone zostały
m.in. w wypowiedzi Grażyny Sawickiej, która podkreśla, że „konotacje kul-
turowe są tworzywem perswazji w językowym obrazie świata reklam telewi-
zyjnych”70. Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz dodaje, iż „reklama posługuje się
znanymi, czytelnymi cytatami, konwencjami, zapożyczeniami kulturowymi,
które odbiorca będzie w stanie rozszyfrować. Reklamą rządzi więc zasada
charakterystyczna dla perswazji, wedle której wpłynąć na kogoś można po-
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69 I. I w a s i ó w, J.F. K a z i m i e r s k i: Reklama jako paraneza. W: Mity i stereotypy
w kulturze, literaturze i języku. Red. M. K o z ł o w s k a, E. T i e r l i n g. Szczecin 1993,
s. 107—117.

70 G. S a w i c k a: Konotacje kulturowe jako tworzywo językowego obrazu świata reklam tele-
wizyjnych. W: Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej. Red. J. I w a s i ó w,
J. M a d e j s k i. Szczecin 1994, s. 265.



przez to, co jest mu znane. Przejawem tego zjawiska jest wykorzystanie
istotnych dla kultury archetypów”71.

Mając na myśli pragmatyczny i funkcjonalny charakter reklamy, Maciej
Mrozowski pisze, że „reklama korzysta z popularnych w danej kulturze
symboli, schematów, wątków czy motywów, czyniąc z nich »smar« uła-
twiający działanie mechanizmu rynkowego”72. Odmienne stanowisko w tej
kwestii reprezentuje Ewa Szczęsna, która rozważając, czy reklama jest
sztuką, czy perswazją73, nazywa ją formą podgatunkową, intertekstualną
i dialogiczną (por.: „wypowiedź reklamowa nie jest jedynie zapożyczeniem,
plagiatem czy kradzieżą form wypowiedzi, wykreowanych przez różne
tradycje, dla celów perswazyjnych. Jest stylistycznym i kulturowym pasti-
szem […], pozornym cytatem kulturowym, prezentującym inne wypowiedzi
jako cytaty cytatów”)74.

Andrzej Kisielewski, podzielając pogląd, iż reklama jest tekstem o cha-
rakterze intertekstualnym, m.in. zwraca uwagę na fakt, że „reklama […] jest
osadzona w rzeczywistości mediów, a tym samym kultury masowej i dopie-
ro w dalszej kolejności odwołuje się zarówno do tradycji religijnej, jak i tra-
dycji kultury wysokiej. Elementy tego środowiska, czy to w formie znanych
postaci, stereotypów społecznych, czy aluzji mitycznych, są poddawane nie-
ustannym przekształceniom i recyrkulacji w symbolicznym universum sa-
mej reklamy, która żywi się sztuką, mediami i tradycją kultury na podobień-
stwo bakteriofagii”75.

Biorąc pod uwagę fakt, że właściwy kontekst dla procesów komunikowa-
nia tworzą „symbole, znaczenia i składnia (syntaksa)”76, Wacław Šmid pi-
sze, że „we wszystkich tych i innych celach obrazy reklamowe wykorzystują
znane dzieła sztuki, obrazy, rzeźby itp., które jakby mają im »użyczyć« swe-
go czaru lub autorytetu. Takie »cytowane« (a właściwie to »zużyte«) przez
reklamę dzieło sztuki ma w polskiej reklamie zwyczajowo pokazywać, że
sztuka jest ciągle oznaką zasobności (portfela), jest cechą »udanego« życia,
jest częścią »wyposażania«, jakie świat daje ludziom, ma podkreślać innym,
że jesteśmy »piękni i bogaci«, dzieło sztuki kreuje naszą »mądrość i autory-
tet«, ewokuje w odbiorze naszej osoby »szlachetność i dostojeństwo«, naj-
bardziej pospolitym osobom nadaje »znamię mądrości«”77.
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71 A. L e s z c z u k - F i e d z i u k i e w i c z: Rodzina w polskiej reklamie telewizyjnej po
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72 M. M r o z o w s k i: Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa 2001, s. 182.
73 Por. E. S z c z ę s n a: Reklama — sztuka czy perswazja? „Dialog” 1992, nr 11, s. 70—81.
74 E. S z c z ę s n a: Poetyka reklamy. Warszawa 2001, s. 108—113.
75 A. K i s i e l e w s k i: Reklama — sztuka czy ikonosfera. W: Estetyka reklamy. Red.

M. O s t r o w i c k i. Kraków 2002, s. 57—58.
76 W. Š m i d: Język reklamy..., s. 139.
77 Ibidem, s. 273.



Piotr H. Lewiński podkreśla z kolei, że reklamowa „siła perswazyjna
czerpana ze źródeł kulturowych polega na konotacjach związanych z po-
szczególnymi motywami, dlatego koniecznym warunkiem powodzenia jest
czytelność i łatwa identyfikacja przywoływanego dzieła czy postaci”78. Do-
konując wprowadzenia do omawianej problematyki, warto dodać, że rekla-
mowy kontekst, będący elementem każdej akcji komunikacyjnej, nadaje jej
nie tylko semiotyczną pełnię, ale i rządzi wzorcami interpretacji przekazu,
a na „całokształt szeroko rozumianego kontekstu komunikacji składają się
cztery konstytutywne czynniki: 1) kontekst semantyczny (lingwistyczny);
2) kontekst interpersonalny; 3) kontekst instrumentalny (zadaniowy);
4) kontekst kulturowy”79. W odniesieniu do zaprezentowanego ujęcia,
w dalszych rozważaniach szczególne miejsce zajmuje kontekst kulturowy,
rozumiany jako „podzielany zespół przekonań na temat rzeczywistości”80.

Jak zapowiada tytuł podrozdziału, zaprezentowane w nim treści kon-
centrują się wokół kompleksowej charakterystyki dwóch zagadnień: moty-
wów reklamowych i stylizacji reklam na teksty kultury, które pogrupowano
odpowiednio na kategorie problemowe odnoszące się do struktury i znacze-
nia tych komunikatów. Wybrane do analizy problemy z grupy pierwszej,
dotyczące perswazyjnego wyzyskania w reklamach znanych kulturowych
motywów (stanowiących prymarne komponenty konceptu) dodatkowo po-
dzielono, nadając im odpowiednie szyldy tematyczne: 2.1.) Motywy histo-
ryczne; 2.2.) Motywy literackie; 2.3.) Motywy kulturowe; 2.4) Ikony kultury
popularnej; 2.5.) Motywy symbolicznych miejsc — jako reklamowe fetysze.
W takim też ujęciu szczegółowo je omówiono, poddając wnikliwej analizie
i interpretacji.

Motywy  historyczne  jako  źródło  perswazji  reklamowej

Zebrane przykłady poświadczają, że jednymi z najczęściej wykorzysty-
wanych przez reklamotwórców motywów historycznych są rewolucje, do
których odwołują się, by dokonać oryginalnej prezentacji i eksponowania
walorów produktów i usług. Produkt ukazywany odbiorcy za pomocą opi-
su, ujmowany jest w kontekście przywołanej imitacji wydarzeń historycz-
nych, które odbiorca ma następnie powiązać i skojarzyć ze zmianami (z ko-
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78 P.H. L e w i ń s k i: Retoryka reklamy. Wrocław 1999, s. 134.
79 R. G a r p i e l: Perswazyjne systemy semiotyczne. O podobieństwach i różnicach między

reklamą a kazaniem. W: Teksty kultur. Oblicza komunikacji XXI wieku. Red. J. M a z u r,
M. R z e s z u t k o - I w a n. Lublin 2006, s. 192—193.

80 Z. N ę c k i: Komunikowanie interpersonalne. Wrocław—Kraków 1992, s. 70.



notacją na lepsze), jakie (przy)niesie zarówno wyprodukowanie tych rzeczy,
jak i wprowadzenie ich w obieg rynkowy. Te fikcyjne, wyimaginowane na
oczach odbiorcy i z jego współuczestnictwem interpretacyjnym zmiany
mają na celu stworzenie iluzji opartej na mechanizmie przywołanych histo-
rycznych wydarzeń. Wydarzeń nieprzypadkowo dobranych, szerokie bo-
wiem rozumienie pojęcia rewolucja odnosi się do radykalnych, całkowitych,
fundamentalnych zmian zachodzących w krótkim czasie w określonej dzie-
dzinie życia (kulturalnego, społecznego, intelektualnego, gospodarczego);
wąskie — zaś interpretuje rewolucję jako gwałtowne obalenie istniejącego
ustroju społecznego i zastąpienie go innym, popieranym przez społeczeń-
stwo. W takim też tonie, opierając swój przekaz na strategii ikonicznej,
przeniesiono odbiorców do czasów rewolucji francuskiej, wyzyskując w tym
celu dzieło J. Delacroix, Wolność wiodącą lud na barykady, by za pomocą
tego oryginału jako sugestywnego środka (pośredniego porównania)
osiągnąć odpowiedni efekt, stosując jednocześnie grę wielką literą81 (por.
do Wszystkich Prosto i Tanio), podsycającą memoryzacyjnie walory oferty.
Na szczególną uwagę zasługuje efekt podobieństwa między oryginałem
dzieła a komercyjnym plakatem reklamowym łącznie z użytą formułą: Naj-
większa w Polsce sieć burzy stary porządek!!! w znaczeniu ‘wprowadza rewolu-
cyjne zmiany’ (por. Aneks, reklama nr 43).

W ten sposób w treść reklamowej narracji intencjonalnie wpisano wy-
mowną interpretację o treści ‘czasy rewolucji nie pochłonęłyby tyle ofiar,
gdyby wówczas świadczył usługi operator sieci SIMPLUS’, por. reklamowy
dialog, w tle którego rozgrywają się rewolucyjne walki:

Reklama LXI
Rewolucjonista: Poleje się krew, polecą głowy, ale dość milczenia… Zdo-
będziemy ulice i pałace, by usłyszeli nas wszyscy i każdy z osobna, choć-
by przyszło zapłacić drogo za wolność, równość, braterstwo... albo
śmierć.
Kobieta: …Albo… do wszystkich po prostu zadzwonić… W SIMPLUSIE jest
29 groszy za minutę.
Ranny żołnierz: No cóż… w SIMPLUSIE rozmawia się ze wszystkimi za
29 groszy.
Lektor: SIMPLUS. Prosto i tanio.
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81 Por. Wielki słownik języka polskiego. Red. A. M a r k o w s k i. Warszawa 1999, s. 33:
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c z u k, R. P a w e l e c. Warszawa 2007, s. 76—83.



W odniesieniu do przytoczonej reklamy warto zwrócić uwagę na kilka
współtworzących ją elementów kreacyjnych: 1) konotację: X lub nic, por.
[...] albo wszystko (wolność, równość, braterstwo) albo nic (śmierć) � wszystko,
albo nic; również w znacz. ‘śmierć innym operatorom i ich usługom’; 2) for-
mułę zapłacić drogo — stanowiącą aluzję do wygórowanych cen usług kon-
kurencyjnych operatorów; 3) hasło wolność, równość, braterstwo (towarzy-
szące wielu doktrynom społeczno-politycznym) przywołane na zasadzie
porównania, które umożliwiło przeniesienie tych wartości na ofertę i gwa-
rancję jakości usług operatora SIMPLUS.

Kolejna z grupy reklam odwołujących się do historycznego motywu
przywołuje rewolucję październikową z roku 1917. Obecność postaci i sym-
boli charakterystycznych dla wydarzeń w Rosji z tamtego okresu (por. poja-
wiające się w reklamie postać przemawiającego Lenina i uciekającego cara
oraz obraz krążownika Aurora, z którego padł pierwszy wystrzał — sygnał
do szturmu na Pałac Zimowy) stanowiła ikoniczne tło idei komercyjnego
tekstu, w którym zawarto następujące treści:

Reklama LXII
Car (jadący z synem w powozie) mówi do syna: — Synu, ta podróż
na wschód uczyniła z ciebie mężczyznę. Więc mówisz, że powinniśmy
zainwestować w tę kopalnię srebra?
Syn potakuje głową.
Car: — Znakomicie, synu, w dzisiejszych czasach pieniądze to nie pro-
blem…
Żegnając syna (czekającego na odjazd statku): — Wpadnij do mnie
do pałacu zimowego pod koniec października, to wszystko załatwi-
my…
Lektor: W niepewnych czasach warto postawić na pewność. Lokata re-
wolucyjna w RAIFFAISEN BANK POLSKA to nawet 5,5%, odsetki wypłacane
z góry. Zadzwoń!

Warto dodać w tym miejscu, że przytoczoną reklamę zaprezentowano
w okresie zwiastującym światową recesję (pierwsza dekada 2009 roku).
Czasy kryzysu w reklamowej prezentacji porównano do rewolucji (por.
słowa lektora w niepewnych czasach warto postawić na pewność), a tym sa-
mym, wyzyskując antonimy: niepewność — pewność, sugestywnie podpowia-
dano odbiorcom, jakie właściwe decyzje należy podjąć, jednocześnie kładąc
nacisk na brak ryzyka i niebywałe korzyści wynikające z faktu, iż więk-
szość konsumentów nie podejmuje odważnych decyzji finansowych (a tym
samym sporo traci), co z kolei gwarantuje zysk ryzykującym. W reklamie
tej zastosowano grę komunikacyjną na poziomie rodzinnego powinowac-
twa — rozmowy cara z synem (w rzeczywistości role w scence reklamowej

184



odgrywali znani aktorzy — ojciec i syn — Jerzy i Maciej Stuhr) — por. Aneks,
reklama nr 44.

W kolejnej reklamie z tej grupy zastosowano hasło rewolucja wraz
z symboliką: kolor czerwony, ściśnięte pięści i sugestywnie użyte formuły:
Bankomaty MBANKU podbijają ulice; Już 3000 darmowych bankomatów na
każdym rogu; Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów za granicą!; dar-
mowe przelewy, darmowe eKONTO (imitujących nagłówki z prasowych arty-
kułów). Zabiegi te posłużyły nie tylko jako środki nakłaniające do skorzy-
stania z oferty, ale waloryzowały jakość i cenową przystępność świadczonej
usługi (por. Aneks, reklama nr 45).

Podobne motywy (zaciśnięta pięść, symbolika koloru czerwonego, trans-
parenty, flagi oraz tłumy robotników, którzy z rolniczymi narzędziami pracy
wyszli na ulicę) wyzyskał producent orzechowych draży w czekoladzie
M&M’S election (por. Aneks, reklama nr 46 i zawarte w niej hasło: The redo-
lution is now. Vote red w tłumaczeniu Czerwone górą. Oddaj głos na czerwony
(M&M’S). W tekście tym zastosowano zabieg stylistycznej wymiany głosek:
redolution a revolution, promując w nietuzinkowy sposób orzechowe drażet-
ki o czerwonym kolorze. Istotnym składnikiem kompozycyjnym tej reklamy
jest również wybór wizualny struktury — plakat reklamowy imituje stare
zdjęcie, potęgując efekt przekazu (nadając wypowiedzi wymiar historyczny),
sam obraz narracji czyniąc bardziej żywym i autentycznym.

Hasło rewolucja październikowa również w formie zniekształcenia fone-
tycznego alternacji samogłoskowych prowadzących do zmian semantycz-
nych (por. modyfikację rewelacja październikowa. Obniżamy oprocentowanie
kredytu na 8,5% dla wszystkich) wyzyskał, oferując klientom korzystne
pożyczki, bank db kredyt gotówki. Odwołując się do czasu promocji — paź-
dziernika (wówczas emitowano reklamę), wykorzystano symbolikę sierpa
i młota, między którymi pomieszczono graficzny symbol procentu (%), su-
gerując tym samym korzystny (niski) procent naliczonych odsetek dla za-
ciągniętej pożyczki w ramach oferowanej usługi.

W wizualnej reklamie dyskontu TESCO, zamykającej grupę reklam przy-
wołujących historyczny motyw rewolucji, ukazano obraz ustawionych
w szeregu warzyw i owoców, podlegających rewolucji cenowej — obniżce
cen (por. Aneks, reklamę nr 47 i zawarte w niej określenie rewolucja na wa-
rzywnym, wspomagane przez symbol tnących ceny nożyczek).

Odmienną od przywołanych reklam wymowę ma spot reklamowy opera-
tora sieci komórkowej SIMPLUS, odwołujący się (przez stylizację do filmu
szpiegowskiego, por. obecność rosyjskich żołnierzy, akcję wykrycia spisku
wpisaną w motyw ucieczki) do czasów zimnej wojny. W sugestywnej rekla-
mie dialogowej omówiono kwestię atrakcyjności oferty ukazanej z perspek-
tywy zadowolonych klientów (w tej roli — lud), por.:
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Reklama LXIII
— Fiodorze Iwanowiczu82, wyjeżdżacie bez pożegnania? — Ręce…

A przecież nie powiedzieliście nam wszystkiego…
— Bo załatwiliście tylko połowę…
— Ty imperialisto! U nas w SIMPLUSIE płacą połowę, a mówią wszyst-

ko…
— Towarzyszu generale…
— Milczeć! Do wozu!

Lektor: Cały Kraj Rad83 — wie, że w SIMPLUSIE płacisz tylko połowę.

Motywy  literackie

Reklama pozostawia odbiorcy pewien typ dowolności (domyślności) in-
terpretacyjnej uzyskanej m.in. dzięki mechanizmom, w których skład
wchodzą — jako ich swoiste elementy — fragmentaryczne lub całościowe
przeniesienia ze znanych tekstów kultury (charakterystyczne dla nich moty-
wy czy symbole), ulegające kontekstualnym modyfikacjom stylistyczno-języ-
kowym. Stosowane w obrębie tych operacji (w warstwie ikonicznej i słow-
nej) „chwyty nacechowane literackością (nawet jeśli są to tylko odniesienia
naśladowcze) współbrzmią z wartością semantyczną zawartą w środkach
pozawerbalnych (łącznie z przekazywanymi przez nie odniesieniami do sy-
tuacji już znanych, już widzianych lub usłyszanych) pozwalają, aby intertek-
stualność ujmować jako jeden z typów relacji intersemiotycznych (interzna-
kowych)”84.

Przykładem reklam nawiązujących do literackich motywów są spoty pro-
mujące miasto Kraków. W przekazach tych, odwołując się do znanych pol-
skich legend (por. O Wandzie, która nie chciała Niemca, O Smoku Wawelskim
oraz O dzielnym hejnaliście) i realizując slogan Kraków. Żyć, nie umierać,
stworzono trzy odrębne ikoniczne komunikaty, modyfikujące oryginalny
wymiar znaczeniowy zaczerpnięty z legend. W reklamach promujących mia-
sto Kraków intencjonalnie zmieniono znany odbiorcom treściowy przekaz
(na potrzeby komercji), tworząc w ten sposób humorystyczne warianty in-
terpretacyjne, ujmowane w zgrabnie przekształcane perswazyjne komuni-
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83 Por. też dosłownie: kraj rad w znaczeniu ‘szczęśliwy naród’.
84 A. P s t r y g a, M. P s t r y g a: Intertekstualność i wartościowanie w przekazie reklamo-
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G. S z p i l a. Kraków 2005, s. 381.



katy-substytuty. W pierwszej cyklicznej reklamie bohaterkę legendy — Wan-
dę — ukazano jako postać, która nie tonie, a dryfuje na fali, zniechęcając
Niemca (ofiarującego jej symboliczną różę w imię miłości) do dalszych zma-
gań o jej względy (por. Aneks, reklama nr 48). W drugiej z cyklu reklam —
Smok Wawelski wykorzystuje dobra cywilizacji, ujawniając postawy — hedo-
nistyczną i konsumencką; w trzeciej zaś zaprezentowano hejnalistę jako
osobę, której atrybutem była nie tyle odwaga, ile przewidywalność zdarzeń,
spryt i przebiegłość. Te trzy oryginalnie „ożywione” w reklamie legendarne
symbole Krakowa wyzyskano w celach marketingowo-komercyjnych, przy-
pominając nie tylko istotne wydarzenia kojarzone z tym miastem-legendą,
ale jednocześnie przenosząc to zainteresowanie do współczesności. Efekt
potęguje zawarty w reklamach komunikat, powstały na podstawie potocznej
formuły Żyć, nie umierać, ewokującej skojarzenie, że warto w mieście tym
zamieszkać i współtworzyć je, żyć i rozwijać się.

Na początku maja 2010 roku wyemitowano (w telewizji, prasie, Interne-
cie oraz na nośnikach zewnętrznych) cykl reklam z nowej kampanii ING
BaNKU ŚLĄSKIEGO ze sloganem Poznaj konto, jak z bajki, promujących zalety
konta internetowego. W kampanii wykorzystano trzy sugestywne filmy,
w których aktor — Marek Kondrat — opowiada filozoficzne bajki dla do-
rosłych. Choć każda z historii jest inna (por. ich tytuły: Żółw i koń, Wilk
i ryś, Głowa i turban, Stary zając i młody), wszystkie zawierają identyczny
morał wpisany w hasło kampanii (por. To tylko mamy za darmo, co zrobimy
sami). W kampanii tej połączono tradycyjną, narracyjną formę bajki literac-
kiej (wzorowaną na narracyjnych oświeceniowych konceptach, w których
występują skrajnie różnie zachowujący się bohaterowie o różnych cechach
charakteru, przeciwstawnych poglądach, stanowiskach i motywach postępo-
wania85) z nowoczesnym medium — Internetem, por. cztery teksty reklam.

Reklama LXIV
Tekst 1: Żółw i koń
Zapragnął żółw kąpieli. Jak to żółwia, ciągnie woda…
Bardzo mu jednak śpieszno było, więc namówił konia…
Na plażę wierzchem dotarł i już do morza bieży,
Gdy wtem słyszy głos konia: „Hola, siano się należy!”.
A morał tej bajki jest krótki i niektórym znany: To tylko mamy za dar-
mo, co zrobimy sami…
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dencje wpisano w przytoczone reklamowe wypowiedzi).



Tekst 2: Wilk i ryś
Wilk złowiwszy sarnę na leśnej polanie
Do rysia rzecze: — Rysiu, pomóż mi ją do domu zanieść.
Ryś pomógł, lecz zaraz dodał: „Wilku, niestety, połowa dla mnie, ja też
mam wilczy apetyt”.
A morał tej bajki jest krótki i niektórym znany: To tylko mamy za dar-
mo, co zrobimy sami…

Tekst 3: Głowa i turban
Błagała głowa turban, smagana słońca żarem:
„Tak mi gorąco, turbanku, ochroń mnie przed udarem”.
Turban wskoczył na głowę, otulił z każdej strony.
Lecz zaraz po zdjęciu z głowy rzekł: „Stówkę biorę od głowy”.
A morał tej bajki jest krótki i niektórym znany: To tylko mamy za dar-
mo, co zrobimy sami…

Tekst 4: Stary zając i młody
Pewien zając stary już i bardzo chory,
Poprosił młodego o pomoc przy kopaniu nory.
Kiedy po wszystkim było i stary rzekł „dziękuję”,
młody rzekł: „Dowody wdzięczności w postaci kapusty przyjmuję”.
A morał tej bajki jest krótki i niektórym znany: To tylko mamy za dar-
mo, co zrobimy sami…

W tych pomysłowo skonstruowanych stylizacjach reklamowych, opar-
tych na prezentacji ludzkich postaw i zachowań ukrytych w alegorii zwie-
rzęcej, o opłatach za świadczone usługi mówi się w sposób metaforyczny,
używając w tym celu frazeologii potocznej, kontekstualnie dopasowanej do
tematu narracji i przedstawianych sytuacji (połowa dla mnie, ja też mam wil-
czy apetyt) lub jednostek slangowych wprowadzanych w obręb dialogowej
wypowiedzi (por. siano się należy; slang. siano w znacz. ‘pieniądze’; stówkę
biorę od głowy; dowody wdzięczności w postaci kapusty przyjmuję; slang. kapu-
sta w znacz. ‘pieniądze’). Ów żartobliwy ton przekazu intencjonalnie zmie-
rza do zburzenia komunikacyjnej granicy oficjonalności między nadawcą
i odbiorcą, a tym samym, na płaszczyźnie budowanego w ten sposób zaufa-
nia, ma przekonać do jego oferty. W przytaczanym cyklu reklam, wzorowa-
nym na bajkach, nauczano przez perswazję (odwołując się do intelektu
i wyobraźni, określono zachowanie się w sytuacjach trudnych, jednocześnie
przestrzegając przed skutkami nierozważnego, pochopnego działania). Na
uwagę zasługuje wprowadzona w pole przekazu stylizacja językowa. Styliza-
cja ta dotyczy zarówno konstrukcji zdań (m.in. syntaktycznych połączeń
tworzących koherentny ciąg wypowiedzi, np. Zapragnął żółw kąpieli. Jak to
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żółwia, ciągnie woda, wykorzystanie zdań współrzędnie złożonych rozłącz-
nych — spójnik lecz), jak i wyzyskania w ich obrębie odpowiednich jedno-
stek językowych (por. np. użycie imiesłowów przysłówkowych uprzednich,
jak złowiwszy, czy innych archaicznych formuł: bieży, rzecze, wierzchem,
wtem), których zadaniem jest — po pierwsze — wyeksponować uniwersal-
ność prawd ludzkich, że za wszystko trzeba zapłacić, gdyż w rzeczywistości
nikt nie jest bezinteresowny, choć pomaga z chęcią i w każdej sytuacji, prę-
dzej czy później upomni się o zapłatę, więc najlepiej liczyć na siebie i swoje
umiejętności. Tak skonstruowany komunikat — po drugie — stanowi aluzję
do świadczenia usług przez banki, tłumacząc zasady rządzące ich funkcjo-
nowaniem.

Literacki koncept kreacyjny (poddany licznym modyfikacjom) towarzy-
szył cyklicznym reklamom firmy MELISSA, produkującej ekskluzywną bieli-
znę kobiecą. Promując ten osobliwy produkt, odwołano się do trzech zna-
nych baśni — Czerwonego Kapturka, Królewny Śnieżki i Kopciuszka (por.
Aneks, reklamy nr 49—51), budując reklamowe stylizacje oparte na czaro-
dziejskiej aurze gatunkowych pierwowzorów. Pierwszymi rzucającymi się
w oczy baśniowymi modyfikacjami są wyeksponowane w ikonicznej opo-
wieści narracje zawierające liczne podteksty erotyczne (w odróżnieniu od
przekazów zawartych w baśniach — główne bohaterki reklam świadome są
swojej seksualności i atrakcyjności). Zabieg ten bezpośrednio posłużył twór-
com do uproszczenia przekazu — prezentacji rodzaju reklamowanego pro-
duktu oraz sytuacji, w których warto zaskakiwać (metaforycznie rzecz
ujmując — obalać schematy i konwencje bajkowe).

Podobny zabieg zastosowano, reklamując we Włoszech alkohole marki
CAMPARI. W cyklu reklamowym, opierając swój przekaz na znanych moty-
wach baśniowych (m.in. Alicji w Krainie Czarów, Czerwonym Kapturku, Kop-
ciuszku, Lampie Aladyna, Sindbadzie Żeglarzu, Małej Syrence, Królowej Śniegu,
Małej Księżniczce) i odwołując się do sfery seksualnej i licznych motywów
erotycznych, omówiono jakość doznań i przyjemności, bezpośrednio do-
starczanych przez zakup promowanego produktu (jego posiadanie zwiększa
szeroko rozumianą atrakcyjność nabywcy). Reprezentujące cały cykl rekla-
mowy wybrane reklamowe propozycje (por. Aneks, cykl reklam nr 52)
przedstawiają zarówno sytuacje (w obrębie ich narracji użyto odpowiednich
baśniowych symboli, jak: karty, kominek, burza, dżin wyłaniający się z bu-
telki, zegar, który wskazuje sugestywne siedem minut po północy), w jakich
alkohol ten się pija, jak i inne okoliczności jego spożycia. Niewątpliwie za-
miarem nadawcy była próba dowartościowania odbiorcy — potencjalnego
klienta zakupującego produkt (alkohol), który może poczuć się jak główny
bohater baśni (i zawsze — podobnie jak to ma miejsce w baśniach — domi-
nować nad innymi lub współzawodnicząc z innymi — wygrywać). Efekt ten
uzyskano m.in. dzięki dokonywaniu aktów zmian (modyfikacji oryginal-
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nych baśniowych wątków, w których główny bohater był tragiczną lub nie-
szczęśliwą postacią) biegu wydarzeń baśniowych (por. np. Alicja w Krainie
Czarów dominuje nad partnerami; Czerwony Kapturek ciągnie na smyczy
wilka; Kopciuszek mógł sobie pozwolić na to, by zapomnieć o powrocie
przed północą).

Symbol baśniowego pantofelka, pochodzący z baśni o Kopciuszku, po-
służył też jako prymarny komponent konceptu dla dwóch kolejnych re-
klam — promującej witaminy dla kobiet w ciąży oraz namawiającej do
zakupu spodni dżinsowych. W pierwszej z reklam (por. Aneks, reklama
nr 53) zawarto komunikat, któremu nadano postać otwartej formuły (por.
Jak w bajce...), wspomaganej symbolem pantofelka, który mężczyzna za-
kłada kobiecie ne stopę. Za pomocą tego sugestywnego obrazu opowie-
dziano historię ciężarnej kobiety, która stosując jako suplement diety pro-
mowany zestaw witamin o nazwie FALVIT, nie tylko czuje się dobrze, ale
i atrakcyjnie (to poświadcza m.in. możliwość noszenia eleganckich pantofli
na obcasie).

W reklamie nr 54 (Aneks) stworzonej dla firmy LEVIS, symbolem pan-
tofelka posłużono się, by w sposób aluzyjny (stosując formułę pytania:
Dupcia86 jak z bajki o Kopciuszku?) omówić magiczną siłę spodni, dzięki
którym przeciętna kobieta może stać się prawdziwą pięknością — i podob-
nie jak Kopciuszek przeżywający metamorfozę — stać się atrakcyjną kobietą.
Wyzyskany w takim kontekście baśniowy motyw przyczynił się nie tylko do
waloryzacji wartości produktu, ale i do podniesienia samooceny klientki,
sugestywnie „kuszonej” do zakupu.

Wśród prezentowanych przykładów reklam intertekstualnie odwołu-
jących się do motywów literackich na szczególną uwagę zasługuje spot to-
warzyszący kampanii operatora sieci SIMPLUS, zatytułowany Rarka PLUSA. Cy-
klowi reklam pochodzących z tej kampanii przewodził nowo powstały
leksem — neologizm stylistyczny — rarka, będący odwołaniem (grą skojarze-
niową) do powieści Lalka Bolesława Prusa. Z kolejnych odsłon reklamo-
wych odbiorca dowiaduje się, że leksem rarka: 1) oznacza unikatową oka-
zję, rarytas, gratkę; 2) pochodząc od łacińskiego słowa rarus znaczy ‘rzadko
spotykany’. Obie interpretacje swoiście intronizują neologizm w obręb ko-
munikatu reklamowego, odwołując się do sposobu artykulacji słowa lalka,
realizowanego jako rarka; fakt ten poświadczają cztery warianty reklamowe.
Trzy pierwsze są skonstruowane w formie dialogowej, czwarty zaś — narra-
cyjnej. Wszystkie motywacje komunikacyjne towarzyszące reklamom opera-
tora sieci komórkowej SIMPLUS ujawniają się w poszczególnych spotach. Do-
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wodem na to jest pierwsza z reklam, odsłaniająca etymologię zawartego
w kampanii hasła, por. reklama tekstowa, odsłona 1.

Reklama LXV
Rarka — odsłona 1.
(występują: sprzedawca — S i klienci: mężczyzna — M oraz kobieta
— K, którzy prowadzą rozmowę w salonie sprzedawcy):
K: — Proszę Pana, to jest ta najnowsza oferta…
S: — Chodzi państwu o tę 29 groszy za minutę do wszystkich sieci?
M [kontemplując]: — Rarka PLUSA, czyli Lalka Prusa?… [pyta sprze-
dawcę]: — To nie jest przypadkiem taki celowy szok literacki?
S [konsternacja]: — No…
M [zachwycony]: — Brawo!!!
Lektor: Rarka PLUSA. 29 groszy za minutę do wszystkich oraz SAMSUNG

z gps.

W reklamie tej na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w jednej scence
komunikacyjnej, imitującej dialog potoczny, równolegle do podania ety-
mologii nazwy promowanej oferty zawarto kilka innych, zakamuflowanych
informacji o charakterze wartościującym (por. oferta jest najnowsza, ma wy-
wołać zarówno wśród stałych użytkowników lub przyszłych, jak i konku-
rencji — szok, i stać się powodem zadowolenia podczas aktu jej odkry-
wania). Kolejna reklama — druga z cyklu — ujawnia (równoległą do
zaprezentowanej uprzednio) indywidualną (traktowaną jednostkowo i emo-
cjonalnie) motywację nazewniczą oferty, por. Rarka — odsłona 2.

Reklama LXVI
Rarka — odsłona 2
Atrakcyjna kierowniczka — K działu obsługi operatora sieci SIMPLUS

przybywa do jednego z salonów. Tam zastaje pracownika: M (męż-
czyznę), z którym prowadzi dialog:
K: — To jest z waszego pionu 29 groszy do wszystkich sieci.. A to co jest
Rarka?
M: — To taka rzadkość… No dobrze, to już powiem… To na pani cześć…
Oni tutaj wszyscy mówią na panią Lalka, lalka Prusa… ja pomyślałem,
że właśnie wtedy PLUSA, to oni właśnie wtedy, że Rarka. Bo pani jest
przez r nie przez l. To na pani cześć…
K [unikając kontaktu wzrokowego z M] — Ja też pana kocham..., na-
wet nie śpię po nocach… Skończmy temat… Rarka — akceptuję…
M: — A…
K: — Nie…
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Lektor: Rarka PLUSA, 29 groszy za minutę do wszystkich oraz SONY

ERICSON

W drugim spocie narracyjnym — w wątek dotyczący nietuzinkowego
sposobu wyznawania sobie miłości przez pracowników salonu sieci komór-
kowej wpleciono definicję (w postaci parafrazy) pojęcia rarka, stworzoną —
jak wykazuje kontekst reklamy — na cześć wyjątkowej osoby (to zabieg do-
wartościowania odbiorcy). Finalna część spotu pośrednio informuje, że nic
nie jest ważniejsze od składanej oferty (miłości) — nic nie ma większego
znaczenia, jak bliższe zapoznanie się z Rarką i jej atrybutami.

Spot trzeci odnosi się do pierwszego z cyklu (cytowanego uprzednio).
W tej prezentacji niezadowolony z motywacji towarzyszącej powstaniu na-
zwy rarka sprzedawca żali się klientce, która (podobnie jak inni) zachwyca
się wartością i wyjątkowością promowanej usługi, por. reklama tekstowa,
odsłona 3:

Reklama LXVII
Rarka — odsłona 3
Klientka (K) rozmawia ze sprzedawcą (S)
S (z rozżaleniem): — Ja mam ciekawą ofertę do 30% minut więcej dla
klientów przedłużających umowę. Rarka PLUSA się nazywa…, że to niby
taki żart z Lalki Prusa… Ja to mam powtarzać…, i to jest żenujące…
K: — Rarka? Ale… To jest ładne. Taki rarytas, gratka…
S: — To ja się tu przed panią otwieram, a pani…, po ich stronie…
K: — Nie no…, może faktycznie nie jest do końca takie… zręczne…
S: — No dobrze…, jak sama pani uważa…
Lektor: Rarka. Do 30% rozmów więcej dla klientów przedłużających
umowę.

Zaprezentowana reklama z kampanii operatora SIMPLUS — Rarka PLUSA

również (podobnie do poprzednich) została konsekwentnie oparta na dialo-
gu. Oferując do 30% rozmów więcej dla klientów przedłużających umowę, ope-
rator chce sprostać wymaganiom zadowolonych, stałych klientów, repre-
zentowanych przez kobietę — bohaterkę spotu, która w kilku słowach,
spontanicznie ujęła wartość oferty, mówiąc (i pośrednio odnosząc się do
łacińskiej etymologii wyrazu rarka), że jest ona rarytasem i gratką (czymś
przyjemnym, wyjątkowym, nietuzinkowym, delikatnym — dla wytrawnych
znawców; niby czymś małym, a jakże istotnym).

Najbardziej skrótowy, choć równie treściwy sposób ujmowania walorów
oferty (por. konotowane przez jej treści wartości: limitowana, wyjątkowa, uni-
katowa, wyjątkowa) zawiera ostatni z tego cyklu spot, czytany przez lektora,
por. reklama tekstowa, odsłona 4.
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Reklama LXVIII
Rarka — odsłona 4
Lektor: Rarka PLUSA — limitowana edycja, z której dowiadujemy się
o ofercie 29 groszy za minutę do wszystkich, tudzież widzimy pięciome-
gapikslowy, cyberszotowy telefon SONY ERICSON C902. Rarka. Tylko
w PLUSIE.

W spocie tym wyeksponowano w sposób hiperboliczny (na zasadzie
gradacyjnych wyliczeń) walory składanej oferty. Interesujący jest również
sposób, w jaki przekazano informację. W kontekst leksemów z języka
współczesnego (por. mnogość złożeń i wyrażeń w postaci neologizmów
słowotwórczo-stylistycznych, będących przejawem rozwoju techniki i infor-
macji) wpisano okazjonalnie używany leksem tudzież, imitujący styl poetyc-
ki wypowiedzi, nieco archaizujący, wskazujący na jakość oferty i jej uniwer-
salność (elastyczność — dla każdego).

Warto też zwrócić uwagę na wymiar graficzny i wymowę kolejnej re-
klamy z cyklu. Wyzyskując wizerunek (motyw) starej księgi (oprawionej
w skórę z wyrytym na jej okładce złotymi literami tytułem), a zarazem in-
formację: Rarka PLUSA wersja limitowana, czyli 29 gr/min do wszystkich, nada-
no komunikatowi odpowiedni styl i wydźwięk stylistyczny, produkt bo-
wiem pretenduje do rangi wyjątkowej wartości (jak biały kruk).

Omówiony szczegółowo cykl reklam operatora SIMPLUS w sposób czytel-
ny ujawnia dwa nadrzędnie wpisane w nie cele komunikacyjnojęzykowe: lu-
dyczny (rozrywkowy, związany z odgrywaniem nonsensownych scenek
przez członków kabaretu Mumio) oraz prestiżowy (eksponujący wartość
i niepowtarzalność składanej oferty), skompilowane w zwartą i przemyślaną
konstrukcję wypowiedzi, która zapada w pamięć i oddziałuje na odbiorców.

Ostatnią z prezentowanych reklam odwołujących się do literackich moty-
wów kulturowych, jest komunikat zastosowany przez firmę ubezpieczeniową
PZU. W reklamie tej, posługując się formułą: Amatorka „Ogniem i mieczem” po-
top ma już za sobą, w łazience…, poinformowano, że wykupienie w firmie ubez-
pieczeniowej PZU odpowiedniego pakietu ubezpieczenia nie tylko odciąża ma-
terialnie, ale i psychicznie od nieszczęśliwych wypadków, dzięki czemu klienci
bezstresowo oddają się swoim pasjom, nie martwiąc się o swój byt.

Motywy  kulturowe  i  ikony  kulturowe  w  spotach  reklamowych

Zebrane reklamy potwierdzają również, że reklamotwórcy odwołują się
w swoich kampaniach do rozmaitych motywów kulturowych (dopasowa-
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nych do wygłaszanych w reklamie treści — począwszy od prezentacji prze-
znaczenia produktów, namawiania do pewnych zachowań, po zakup pro-
mowanych przedmiotów, traktując je jako prymarny determinant konceptu
reklamowego87. Przykład może stanowić m.in. kampania reklamowa firmy
IKEA, na którą składają się cykliczne, tematycznie uzupełniające się spoty,
realizowane pod hasłem Ty tu urządzisz. Slogan Ty tu urządzisz zastosowano
w żartobliwych scenkach dialogowych (przywołujących historyczno-kulturo-
we wydarzenia), kierując przekaz reklamowy do młodych ludzi. Starano się
rozpropagować ideę, iż nie należy się kierować opinią otoczenia (zwłaszcza
pokolenia rodziców), tylko spełniać marzenia i być kreatywnym, dokonując
wyboru i zmian wystroju wnętrza. W tym celu skonstruowano dwie rekla-
my dialogowe uwzględniające wymianę międzypokoleniowych poglądów.
Pierwsza z reklam imituje rozmowę króla Artura z jego matką, por. wypo-
wiedź reklamową 1:

Reklama LXIX
Tekst 1
(króla Artura odwiedza matka, wspominając jego upodobania z cza-
sów dzieciństwa i wyrażając krytyczną opinię na temat symbolicz-
nego okrągłego stołu)
Matka: — Tu nie widać, że ty jesteś najważniejszy… Ty powinieneś mieć
taki stół, że widać twoją pozycję od razu… A te krzesła takie twarde! Wy
to wszystko rysujecie tymi zbrojami. Ja mam takie poduszki, to ci przy-
niosę, to sobie podłożycie… jak byłeś mały, to lubiłeś siedzieć na po-
dusi… Albo nie, takie mięciutkie na zbroję i będziecie sobie mogli
po-wią-zać [wzrok syna] Zresztą…, ty sam zadecydujesz…
Lektor: IKEA. Ty tu urządzisz.

W reklamie tej celowo wyeksponowano dwie informacje: opinię rodzi-
ców na temat posiadanych przedmiotów (por. ukryte argumenty: komfort,
praktyczność, bezpieczeństwo, zapobiegliwość) oraz asertywność syna, któ-
ry nie poddaje się sugestii matki i stawia w kwestii wystroju pomieszczenia
na swoim. Na podobnej zasadzie stworzono drugą reklamę, której bohater-
kami są Kleopatra (K) i jej teściowa (T), por. wypowiedź reklamową 2:

Tekst 2
(teściowa wpada z kontrolną wizytą na dwór swojego syna Antoniu-
sza i w towarzystwie jego żony — Kleopatry komentuje obecność
znajdujących się w pomieszczeniu przedmiotów. Niewzruszona sy-
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nowa, oddaje się lekturze pergaminów, wachlowana przez swoich
niewolników):
T: — A ten kot zawsze był do nogi tej kozetki przyczepiony? Przecież jak
tam coś zobaczy, szarpnie…, ty akurat wstaniesz… i… gdzie potem
siądziesz? A nie wiem, nie wiem... Jakiś solidniejszy ten tron powinnaś
mieć, moja droga… Antoniusz, muszę ci powiedzieć, też nie jest zachwy-
cony… Tylko kolanami świecisz… Ale… to jest twój tron.
Lektor: IKEA. Ty tu urządzisz.
T: Sucho ma ta palma, no…
K [ignoruje ją spokojem].

Zastosowana w reklamie gra słowami (por. rządzić — urządzić znaczy tyle,
co ‘ty masz decydujący głos, co kupujesz i gdzie to stawiasz, meblując swoje
mieszkanie) odwołuje się do zachowań apodyktycznej i wścibskiej teściowej
(chcącej rządzić i urządzać) i asertywnej Kleopatry (jako osoby urządzającej,
a zarazem ignorującej uwagi, niepozwalającej na manipulację)88.

Ostatnia odsłona reklam IKEA ukazuje asertywną postawę kosmonauty
(ukazanego w sytuacji komunikacyjnej tuż przed telewizyjną transmisją
z przestworzy, odmawiającego zamiany portretu swojej dziewczyny na zdję-
cie pierwszego sekretarza). Ów żartobliwy przekaz ma — zgodnie z hasłem
Ty tu urządzisz, zachęcać do samodzielnego decydowania o indywidualnej
aranżacji przestrzeni życiowej (por. spot reklamowy nr 3: Tu zemlja, tu ze-
mlja. Astali dwie minuty do mieżdunarodnoj transmisji. Tawariszcz Kozlow,
zdejmijtie portriet waszej diewoczki i dajtie portriet pierwowo sekretarza w etoj
pozycji. Powtarjaju: portriet pierwowo sekretarza w etoj pozycji. Ostała jedna mi-
nuta. Towariszcz Kozlow, słyszytie? Gawarit zemlja…). Reklama ta zamyka pre-
zentacje odwołujące się do sposobów komercyjnego wyzyskania motywów
kulturowych w tego typu tekstach.

Licznie reprezentowane reklamy z tej grupy dowodzą, że popularnym
sposobem perswazyjnego oddziaływania na odbiorcę są kulturowe przenie-
sienia w postaci wprowadzenia wizerunków różnych powszechnie znanych
postaci — od autentycznych ikon kultury i świętych, po fikcyjnych bohate-
rów kultury popularnej, pochodzących z różnych tekstów i gatunków szero-
ko pojętej sztuki, nauki, filmu czy literatury89. Do pierwszej grupy wizerun-
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88 Warto dodać, że monolog starszej kobiety został zaprezentowany w internetowej wer-
sji reklamy w formie specjalnie skonstruowanej gry Ty tu urządzisz, w której, zadaniem gra-
cza (wcielającego się w postać Kleopatry), jest ustawić meble z powrotem na ich miejsce po
zakończonej wizycie teściowej.

89 Wśród nich znajdują się również postaci świętych oraz mitologiczne. Por. I. Ł u c:
Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe. Katowice 2010 oraz A. H o r o d e c k a: Mitologiczny
świat reklamy. Kraków 2002; a także: A. T u r e k: Sacrum na sprzedaż. Symbolika chrześci-
jańska w reklamie. Lublin 2002.



kowej zaliczyć można postaci: Kleopatry, Bruce’a Lee, Marilyn Monroe,
Sharon Stone; przywódcę III Rzeszy — Adolfa Hitlera, rewolucjonistę —
Ernesta Guevarę; do drugiej zaś: Drakulę90, Helenę Trojańską, Batmana, Spi-
dermana, Supermana oraz Monę Lisę, chętnie przywoływanych w komuni-
katach reklamowych jako wizerunkowe tło aksjologicznie naznaczające ko-
mercyjny produkt. Wizerunki tych postaci-ikon wykorzystuje się (dosyć
czytelnie) w komercyjnym celu, by nadać produktom cechy i wartości przy-
woływanych osób. Czyni się to, m.in. odnosząc się pośrednio lub bez-
pośrednio do ich charakterystycznych cech fizycznych czy psychicznych,
wątków z ich życia, przyzwyczajeń czy upodobań.

Jako pierwsze przykłady tego typu symbolicznych przeniesień zostaną
omówione amerykańskie spoty, w których wyzyskano wizerunki m.in. hi-
storycznych postaci — Kleopatry i Heleny Trojańskiej91 (w obu spotach
wystąpiła znana amerykańska aktorka komediowa Whoopy Goldberg, por.
Aneks, cykl reklam nr 55). Produktem promowanym w tych popkulturowych
reklamach były wkładki higieniczne POISE pomagające kobietom w zwalcza-
niu dolegliwości nietrzymania moczu w chwilach stresu, wysiłku fizycznego,
zaskoczenia, rozbawienia etc. Oba komunikaty skonstruowano w formie su-
gestywnych przypuszczeń, że istnieje spora szansa, że przywołane autentycz-
ne postaci miały swoją (dodatkową) intymną tajemnicę (w domyśle — wsty-
dliwy problem). I tak, zgodnie z treścią pierwszej reklamy: Kleopatra
ukrywała przed Cezarem coś więcej niż tylko swój romans z Markiem Anto-
niuszem, z drugiej zaś wynika, że istnieje przypuszczenie, że Helena Tro-
jańska nie przeprowadziła wszystkich tysiąca statków (w domyśle — zaafe-
rowana swoim problemem). Obie komercyjne wypowiedzi dowodzą, że
prozaiczny problem, dotyczący intymnej sfery tabu, został przedstawiony
dzięki użyciu kulturowych odniesień. Akty tych działań dowodzą zastosowa-
nia nieetycznego środka przekazu, posłużono bowiem się wizerunkami po-
staci, które zapisały się w historii ludzkości, w czysto komercyjnych celach
(odbierając ich legendom patos i narażając je na śmieszność), a samo ich
uwikłanie w kontekst promowanego produktu (zważywszy na jego przezna-
czenie) powoduje, że reklamy te zdominował efekt przerostu formy nad tre-
ścią, a nie, jak można przypuszczać (w założeniu nadawcy) — żartu.

Opierając się na zbliżonych założeniach reklamowych, operator sieci ko-
mórkowej PLAY umieścił w jednym ze swych spotów postać Guevary, na-
wiązując aluzyjnie do rewolucyjnej promocji stworzonej na okres świąt
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90 W jednej z pierwszych polskich reklam telewizyjnych, reklamujących asortyment do-
stępny w sklepach PEWEX, wykorzystano wizerunek Drakuli.

91 Warto dodać, że wśród cyklu spotów pojawiały się następujące wizerunkowe ikony in-
tencjonalnie wyzyskiwane w przekazywaniu identycznej reklamowej informacji: biblijne
(Ewa w raju); legendarne (Joanna d’Arc); baśniowe (Księżniczka na ziarnku grochu); malar-
skie (Mona Lisa); kulturowo-symboliczne (Statua Wolności).



(por. tekst: Najtańszy szybki internet za 1 zł miesięcznie. Rewolucja na święta;
wizerunkowi postaci dodano czapkę św. Mikołaja i brodę). Wykorzystując
podobny mechanizm, autentycznym wizerunkiem Guevary posłużono się
w reklamie pizzerii, by promować jakość świadczonych usług oraz walory
smakowe produktu (Rewolucja w dostawie Pizzy. BANOLLI). W analogiczny
perswazyjny sposób firma NOKIA przywołała postać Bruce’a Lee, by przeko-
nać odbiorców o mistrzostwie i precyzji nie do pokonania, objawiającej się
niezawodnością, szybkością działania i skutecznością (wszystkie znamiona
zawarto w jakości produktu).

Promując energetyzujący napój RED BULL (por. hasło kampanii: RED BULL

doda Ci skrzydeł), sugestywnie przywołano fikcyjne postaci kultury popu-
larnej (literatura, komiks, film), m.in. Supermana, Batmana, Red Robina,
X-Mana, posiadających nadludzką umiejętność latania, magiczną siłę i nie-
przeciętną energię. Omawiając „zbawczą” (objawieniową) moc oferty, opera-
tor sieci PLUS, by podwyższyć wartość produktu, wymyślił reklamowego bo-
hatera stylizowanego na Supermana (bohater występuje w dwóch tekstach:
SuperES. 36.6 PLUS. Sms-ujesz bez limitu do wszystkich w 36.6 i całej sieci PLUS

za 3 złote miesięcznie. Raz płacisz, piszesz, ile chcesz, a Twoja kasa starcza na
dłużej! Jak działają Esy-Floresy? Esy-Floresy wystarczy włączyć raz. Od momen-
tu włączenia usługa będzie co miesiąc pobierać 3 pln z Twojego konta […] oraz
formułę zawartą w innej reklamie, wygłaszaną przez lektora: Nie było dla
nich ratunku [dla ludzi]. Nie było dla nich nadziei, aż przybył on, a wraz z nim
nieograniczona ilość sms-ów).

Jak wcześniej zasygnalizowano, Mona Lisa jest jedną z najpopularniej-
szych ikon kultury przywoływanych w reklamach. Zgromadzone przykłady
poświadczają, że jej kontekstualnie przekształcany wizerunek rozpowszech-
niany jest w celach komercyjnych.

Najbardziej widocznym reklamowym przekształceniem obrazu Leonarda
(który ukazał La Giocondę siedzącą), jest wersja, w której bohaterka obrazu na
widok nowego modelu AUDI Q7 wstała — i dzięki temu można ją podziwiać
stojącą (por. zawarty w reklamie komunikat A masterpiece with much more, eks-
ponujący jakość promowanego samochodu, a dezintegrujący wartość arcy-
dzieła, znaczący tyle, co: Arcydzieło i jeszcze więcej). Modyfikując uczesanie
muzy Leonarda da Vinci, zareklamowano w Australii odżywki do włosów mar-
ki PANTENE TIME RENEWAL (por. Aneks, reklama nr 56 oraz tekst: Restores age-da-
maged hair w znacz. Odbuduj zniszczone przez czas włosy). W Rosji zaś (w zbli-
żony sposób) promowano stylizującą suszarkę do włosów marki VIDAL

SASSOON, używając w tym celu sloganu Technika wielkiego mistrza (por. Aneks,
reklama nr 57). Reklamująca długopisy firma BIC posłużyła się wizerunkiem
Mony Lisy z wąsikiem i bródką, by podwyższyć jakość — eksponując twórczą
moc i czas użytkowania — prezentowanych produktów (por. Aneks, reklama
nr 58; w polskiej wersji slogan ten brzmiał: Każdy może być artystą).
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Prezentując kamery SONY HANDYCAM, stworzono reklamową miniopo-
wieść odnoszącą się do atrybutu przestawianego produktu. Dzięki możliwo-
ści nagrywania kamerą (do 15 godzin bez przerwy) udało się zarejestrować
moment, w którym pozująca do obrazu modelka zdrzemnęła się na chwilę
(por. Aneks, reklama nr 59). W innej reklamie, kanadyjskich funduszy inwe-
stycyjnych AGF MUTUAL FUNDS, zaprezentowano odmienność ról komunika-
cyjnych — to Mona Lisa trzyma pędzel w dłoni, a bohaterce pozuje nagi
mężczyzna (por. reklamowe hasło Eventually everyone retires w tłumaczeniu:
Wszyscy w końcu idą na emeryturę — por. Aneks, reklama nr 60). Celowe znie-
kształcenie wizerunku Mony Lisy (dokonane przez pęd powietrza) wyzy-
skano, by ukazać jedną z cech wartościowanego (w ten sposób) produktu —
szybkość pracy drukarek firmy EPSON.

Powszechnie wiadomo, że charakterystyczną cechą Mony Lisy jest jej
subtelny uśmiech. W słoweńskiej reklamie (por. Aneks, reklama nr 61) DAE-

WOO NUBIRA z klimatyzacją wizerunek muzy Leonarda da Vinci został zmo-
dyfikowany zgodnie z intencją zanurzoną w reklamowym przekazie. W ko-
mercyjnym (przekształconym) obrazie Mona Lisa na widok atrakcyjnej
ceny samochodu szczerze się uśmiecha, co ma symbolizować jej zadowole-
nie, a tym samym — wyeksponować i spotęgować atrakcyjność składanej
oferty.

Cykl reklam przywołujących postać Hitlera (por. hasło Make peace with
the world w tłumaczeniu: Zawrzyj pokój ze światem i cykl reklam nr 62 — por.
Aneks) posłużył w kampanii tureckiej herbatki antystresowej RASAYANA. Jak
sugerują producenci, spożycie promowanej herbatki uspokaja. Argument
ten potwierdza przykład zastosowanej wizualizacji (zdjęć przypominających
Adolfa Hitlera), która wskazuje na to, że postać ta uspokoiła się — złagod-
niała. W ten oto sposób „udowodniono” efektywność działania produktu,
który (metaforycznie) może zmienić bieg historii (odnosząc przesłanie do
odbiorców — ich jakość życia).

Jedną z ikon seksu i pożądania jest w naszej kulturze Marilyn Monroe.
Wizerunek uznanej za boginię seksu aktorki często umieszcza się w róż-
nych (kon)tekstach reklamowych, prezentujących rozmaite typy produktów,
zawsze jednak odnoszonych do seksapilu i seksualnych atrybutów, osadza-
nych w kontekstach eksponujących erotyzm. Potwierdzeniem tych zacho-
wań komunikacyjnych są m.in.: przykład reklamy bielizny (por. Aneks, re-
klama nr 63 wspomagana tekstem inspiracja lat 40 i 50-tych. KORONKA.PL)
oraz dwie cykliczne reklamy firmy DOLCE & GABANA, promujące kosmetyki
(pierwsza — pomadkę, druga — puder w kamieniu — cykl reklam nr 64 —
por. Aneks). W obu reklamach główną rolę odgrywają stylizowane na
Marilyn Monroe bohaterki, przybierające charakterystyczne dla niej seksual-
ne pozy (działające na zmysły odbiorców, por. otoczenie, w jakim zaprezen-
towano kobiety).
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Kolejne z wybranych do prezentacji reklamy odnoszą się do trzech
różnych scen stylizowanych na kadry znanych motywów filmowych. Po-
mysły te posłużyły do promocji popularnego w Brazylii jogurtu ITAMBE FIT

LIGHT. Głosząc slogan Forget about it. Men’s preference will never change. FIT

LIGHT YOGURT, który w polskim przekładzie znaczy: Nie ma sensu walczyć
z wiatrakami, faceci i tak wolą / szczupłą modelkę od pulchnej kobiety,
i posiłkując się sugestywnymi przekształceniami seksownych bohaterek
kultury medialnej (filmowej) w pulchne kobiety — w bezpośredni sposób
uświadomiono odbiorcom, by nie ulegali złudnym sugestiom, że pod stro-
jem czy odpowiednią stylizacją można ukryć swoje niedoskonałości. Reali-
zacji tego reklamowego konceptu przysłużyły się kolejno: scena z filmu
Słomiany wdowiec, w której białą sukienkę Marilyn Monroe niespodziewa-
nie unosi podmuch powietrza z podziemnego szybu (por. Aneks, reklama
nr 65); silnie nasycony erotyzmem motyw policyjnego przesłuchania nie-
bezpiecznej pisarki, w rolę której wcieliła się Sharon Stone, pochodzący
z filmu Nagi instynkt (por. Aneks, reklama nr 66 i charakterystyczne dla tej
sceny filmowe symbole — biała sukienka oraz noga założona na nogę);
motyw wizualny z filmu American Beauty, w którym naga, „niewinna” lolit-
ka relaksuje się w łożu wypełnionym czerwonymi płatkami róż (por.
Aneks, reklama nr 67).

Motywy  miejsc  symbolicznych

Podobne filiacje kulturowe wynotowano w odniesieniu do miejsc (któ-
rych charakterystyczne cechy potraktowano jak fetysz). Przykładowo, warto
wymienić motyw kamieni w Stonehenge wykorzystany w reklamie ALLEGRO

(por. Aneks, reklama nr 68) oraz cykl reklam piwa marki HEINEKEN, w któ-
rych przywołano symbole Wielkiego Muru Chińskiego, Tower Bridge, Łuku
Triumfalnego oraz Paryża (por. Aneks, reklama nr 69), Rio (por. Aneks, re-
klama nr 70) i Manhattanu (por. Aneks, reklama nr 71).

W plastycznych reklamach wspomniane cuda cywilizacji: Stonehenge
(jedna z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych, pochodząca
z neolitu oraz brązu), Manhattan (najdroższa i najbardziej zatłoczona dziel-
nica Nowego Jorku — tu zbudowana z butelek, puszek i innych opakowań
piwa); Rio (miasto położone na skraju wyżyny, wśród wzgórz, słynące
z pięknych plaż i z corocznie obchodzonego karnawału; miasto kontrastów:
z jednej strony zaliczane do najnowocześniejszych metropolii świata, z dru-
giej — mieszczące skrajnie ubogie dzielnice — tu z otwieraczem do butelek
przywodzącym na myśl słynną figurę Chrystusa); Paryż (miasto — metropo-
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lia z wieżą Eiffla — tu zbudowaną z butelek piwa tej marki, symbolizującą
poziom wiedzy inżynierskiej i możliwości techniczne epoki oraz ówczesną
potęgę gospodarczą i naukowo-techniczną Francji) wyzyskano, by omówić
jakość produktów i świadczonych usług na skalę światową, którym to przy-
pisywano wartości transponowane z miejsc na produkt („nośne” w kontekś-
cie reklamy).

Reklamowe  stylizacje  na  gatunki  tekstów  kultury

Stosowane przez copywriterów strategie komunikacyjnojęzykowe odsła-
niają liczne możliwości modyfikowania sensów tekstów kultury (lub ich wy-
branych fragmentów), użytych jako nośniki komercyjnych treści. Operacje
te polegają m.in. na częściowym (pośrednim) wyzyskaniu wytworów kultu-
ry w perswazyjnym procesie sterowania i (re)interpretowania znaczeń war-
tości oraz — tym samym — na prowokowaniu wieloznacznych odczytów.
Aktu translokowania wartości dzieła na produkt dokonuje się również inny-
mi drogami, np. z zastosowaniem odpowiednich stylizacji gatunkowych
(m.in. operując różnymi formami dialogu) lub z odwołaniem się do charak-
terystycznego składnika wybranego tekstu kultury — symbolu, zdarzenia
z nim kojarzonego, a przywołaniem tego fragmentu tekstu, który opisuje
charakterystyczne zachowania bohatera, jego wygląd czy swoistość języka
i stosowanych w określonych sytuacjach formuł. Tego typu tendencje po-
świadcza m.in. reklama firmy SIMPLUS, realizowana pod hasłem Bez Li-Mi-Tu,
zawierająca graficzne ikony dwóch smoków, w której przywołuje się chiń-
skie filmy akcji z Bruce’em Lee w roli głównej. Zastosowana w obrębie tek-
stu fonetyczna kalka Li — jako jedna z sylab — składników rozbitego na
segmenty wyrazu — sloganu reklamowego, sygnalizuje owe gatunkowe od-
wołanie i przywołanie nazwiska mistrza karate.

Wśród mechanizmów reklamowych tego typu odnaleźć też można alu-
zyjne odniesienia do konkretnych nazw — ideonimów (tytułów) i antropo-
nimów (nazw własnych bohaterów) wytworów kultury. Na płaszczyźnie
funkcjonalnej tych zabiegów panuje swoista dowolność i wielość kombi-
natorycznych skojarzeń oraz modyfikacji określonych (nie)autentycznych
nazw w sferach — językowej i graficznej.

Równie liczne (jak w wypadku literackich) są nawiązania i stylizacje fil-
mowe, które służą promocji produktów innych firm (por. wersje tekstowe
reklam producenta piwa: JANOSIK nie wszystko oddawał biednym, czy formułę
Siedmiu wspaniałych — w kontekście siedmiu równorzędnie ułożonych w li-
nii poziomej piw w szklanych pokalach z logo browaru ŻYWIEC).
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Kolejne dwie reklamy odwołują się do popularnego serialu o agencie 007.
Pierwsza z nich opatrzona hasłem You know the name (Wiecie, kim jestem).
Golden beer, nawiązuje do tytułu filmu Goldeneye � Złote piwo; druga Absol-
wenci nadejdą jutro. WSE — Wstrząsający i niezmieszani — jest aluzją do tek-
stu filmowego wstrząśnięty niezmieszany (zwrotu charakterystycznego dla
języka agenta Jamesa Bonda — bohatera filmowego, który szczególnie upo-
dobał sobie napój alkoholowy — mieszankę wódki z winem marki Martini
oraz kostkami lodu). Interesujące z tej grupy wydają się również dwie inne
reklamowe wypowiedzi92. W pierwszej, promując telefoniczne tapety, przy-
wołano postać autentycznego malarza — Jeana Pierre’a Gacka93. W innej re-
klamie — rogalików 7DAYS, zastosowano lingwistyczną grę, by aluzyjnie
wprowadzić nazwę popularnego bohatera wytworu japońskiej kultury ma-
sowej (por. Głodzilla a Godzilla oraz tekst Głodzilla a kysz! w znacz. ‘stop
dla głodu’).

Równie popularnym zabiegiem kreacyjnym są reklamowe imitacje pre-
mier produktów (wzorowane na premierach filmowych), podkreślające
istotność tych wydarzeń promocyjno-handlowych (na wzór kulturo-
wych i kulturalnych). Jako dowód niech posłużą trzy przykłady reklam
(por. SIMPLUS. Tania sensacja 25 godzin; oraz dwie reklamy firmy KNORR:
pierwsza: Najnowszy film twórców filmowego „Namiotobrania” oraz druga —
Epizod 5: W pomidorowym potrzasku — promujące zupki chińskie). Zabiegi
tego typu mają na celu przykucie uwagi odbiorcy i jednocześnie nadanie
promocji patetycznego wymiaru.

Cykl reklam odwołujących się do motywów literacko-filmowych zastoso-
wała firma GERBER, promująca spożywcze produkty dla dzieci. Realizacja
konceptu wprowadzenia rozmaitych kulturowych skojarzeń nastąpiła wsku-
tek użycia sugestywnych fotografii małych dzieci przebranych za fikcyjnych
(znanych z tekstów kultury) bohaterów. W pierwszej z kampanii GERBER za-
prasza do nowej przygody… przedstawiono postać dziecka przebranego za
Zorro polecającego Dobre Zawsze Nowe paróweczki GERBER. Promowane pa-
rówki, jak sugeruje producent, stanowią pełny i pożywny posiłek, w sam raz
dla […] małego bohatera. W drugiej (z cyklu) reklamie, zatytułowanej Wiel-
ka Premiera. Nowa Przygoda z Serca Natury aż 17 nowych smaków, wykorzy-
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92 Por. też slogany: Trzej Musztarderowie. GALEO a Trzej muszkieterowie — tytuł powieści
A. Dumasa; Stawka mniejsza niż zwykłe. MERLIN a Stawka większa niż życie — tytuł serialu fil-
mowego w reżyserii J. Morgensterna i A. Konica; Miasto Ciuchów. CROPP TOWN a Miasto cudów
— tytuł książki Eduarda Mendozy; Piękna Bestia. OPEL TIGRA a Piękna i Bestia — tytuł francu-
skiej baśni ludowej spisanej przez J.M. Leprince de Beaumont; Od zmierzchu, do świtu... CRUN-

CHIPS. Lorenz a Od zmierzchu do świtu — tytuł amerykańskiego filmu wyreżyserowanego przez
R. Rodrigueza.

93 Por. teksty reklamowe: ...a Picassa powiesimy pod oknem. VASCO. Systemy ogrzewań,
w której estetyczny kaloryfer zajął miejsce unikatowego obrazu słynnego malarza; Arcydzieło
mistrzów holenderskich. GROLSCH PREMIUM LAGER.



stując wizerunek sięgającego po produkt malucha, Robin Hooda, GERBER

przedstawia: prosto z ekologicznych upraw pyszne obiadki i deserki GERBER

BIO! […] Zróżnicowana, odpowiednio dostosowana dieta dodaje maluszkom ener-
gii do małych-wielkich przygód i wspiera ich zdrowy start w przyszłość. W ostat-
niej z tej grupy reklamie, realizowanej pod hasłem: Na duży apetyt małego
rozbójnika, wykorzystano dziecięcy wizerunek Janosika, za którego pomocą
informuje się o Najnowszej premierze GERBERA (por. Nowe zupki o tradycyj-
nych polskich smakach! Stworzone specjalnie dla małych rozbójników, którzy
potrzebują dużo energii i siły do swoich niesamowitych przygód).

Oryginalny cykl narracyjnych i dialogowych przykładów reklam repre-
zentują dwie kampanie operatora SIMPLUS. Pierwsza (ze sloganem SIMPLUS —
najlepsza oferta na kartę) nawiązuje do filmów Blues Brothers (J. Landisa)
i Nagiego instynktu (P. Verhoevena) oraz westernów i latynoamerykańskich
telenowel. W reklamach tych (ujętych w formy dialogu) przywoływano swo-
iste motywy pochodzące z wybranych gatunków filmowych. Ich treści warte
są szczegółowych przywołań i omówienia:

Reklama LXX
Tekst 1
Nagi instynkt (motyw założonej zmysłowo nogi przywołujący fil-
mową sytuację przesłuchiwania niebezpiecznej dziennikarki).
Na pierwszym planie widać dwóch agentów i kobietę w białej su-
kience (stylizowaną na Sharon Stone) ze zmysłowo założoną nogą.
Lektor półgłosem: Myślał, że nikt nie ma lepszych warunków94. Nie-
możliwe… A jednak… Lepsze warunki ma nowy SIMPLUS! Teraz rozma-
wiasz i sms-ujesz z wybraną osobą za darmo, a z innymi nadal sms-
-ujesz za pół grosza.

Tekst 2
Western (motyw porwania i uwięzienia)
Na pierwszym planie widoczni są: uwięziona kobieta — K, którą ota-
czają mężczyźni — M (M1, M2) ekspresywnie wymieniający po-
glądy:
M1: — Jesteście już martwi…
M2: — Porozmawiajmy!!!
M1: — Porwałeś mi dziewczynę!!!
M2: — Jest 5 na jednego! Porozmawiajmy…
M1: — Daj mi lepszy powód!
M2: — W SIMPLUSIE są takie rozmowy z pięcioma osobami…
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94 Frazeologiczny zwrot mieć lepsze warunki użyto w reklamie w dwóch dosłownych kon-
tekstach: 1) oferty; 2) slang. atrakcyjności fizycznej.



M1: — To ma sens…
K: — To niestosowne, że rozmowy z pięcioma osobami z różnych sieci są
tak tanie.

Pastisz telenowel latynoskich (co poświadczają wyznaczniki gatunkowe,
jak: motyw zdrady, motyw wyznań i wyimaginowanych problemów, motyw
złamanego serca, egzaltowany sposób wyrażania emocji: wzruszenia, szoku,
oburzenia — por. ostatnie kwestie reklamowe) jest widoczny w kolejnych
trzech wystylizowanych dialogach, zastosowanych w reklamie SIMPLUSA:

Reklama LXXI
Tekst 1 (M na łożu śmierci mówi do znacznie młodszej od siebie
żony — Ż):
M: — Żono moja, muszę ci coś wyznać… Diego nie jest twoim sy-
nem!!!
Ż: — Jak to? Przecież go urodziłam!!!
M: — Wmówiliśmy ci to, kiedy miałaś amnezję…
Ż: — Ale wszyscy ciągle dzwonią z gratulacjami…
M: — Dzwonią, bo w SIMPLUSIE mają 200 minut na rozmowy…
Służący — lektor: To wzruszające, że w SIMPLUSIE masz pakiet 200 mi-
nut w sieci PLUS i na stacjonarne.

Tekst 2 (stojąca przed ekskluzywnym domem K prowadzi rozmowę
telefoniczną ze starszym od siebie, dobrze sytuowanym M):
K: — Ricardo!!!
M: — Siostra twojej babki, jest matką twojego ojca…
K: — Co? Dlaczego dzwonisz dopiero teraz?
M: — Wybacz, dopiero teraz odkryłem, że mam w SIMPLUSIE 200 minut
na rozmowę…
K: — Nigdy ci tego nie wybaczę! (i mdleje)
Lektor: To szokujące, że w SIMPLUSIE masz pakiet aż 200 minut na roz-
mowy w sieci PLUS i na stacjonarne.

Tekst 3 (mężczyzna rozmawia z kobietą o jej kochanku):
M: — Gabriello robił to ze wszystkimi — z Danielą, Paulą i Gustawo —
twoim bratem… (po tych słowach kobieta uderzyła go w twarz).
M: — To oburzające, że w SIMPLUSIE masz 300 darmowych sms-ów do
wszystkich sieci, żeby robić to ze wszystkimi.

Efekt finalny cyklu przytoczonych reklam (stylizowanych na różne ga-
tunki filmowe) osiągnięto, stosując charakterystyczne dla nich komponenty,
m.in.: wprowadzając określony typ bohatera (imitując jego zachowania, ge-
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sty, mimikę, m.in. w telenoweli: grymasy twarzy, westchnienia, akty policz-
kowania, spazmy, omdlenia), tworząc odpowiednie miejsca akcji, rozgry-
wające się w odpowiednim rytmie (dynamice), zawierając w ich treści
określoną fabułę i wątki, wykorzystując ścieżkę dźwiękową i muzykę oraz
dostosowując język do poruszanych tematów (por. dialogi i sposób ich pro-
wadzenia)95.

Druga kampania operatora sieci SIMPLUS została utrzymana w formie pa-
stiszu96 wzorującego się na metafizycznych horrorach, m.in. Inni czy Sieroci-
niec, wyreżyserowanych przez hiszpańskich twórców kina — A. Amenábara
i J.A. Bayona.

Nawiązanie do fabuły filmu Inni (motywy: półmrok, wiktoriański dom,
staruszkowie zasypujący nagrobki liśćmi, chłopiec z podkrążonymi oczyma
i jego siostra z misiem).

Reklama LXXII
Tekst 1 (dziewczynka w obecności matki gra na fortepianie; słu-
chająca gry matka obserwuje przez okno dziwne zachowanie syna,
stojącego na brzegu jeziora; zaniepokojona wybiega z domu i krzy-
czy):
K: — Henry! To znowu wróciło!
Ch: — Mamo!!!
M: — Nie wychodź!
(staruszka zasypująca liśćmi groby): Ktoś powinien jej to powiedzieć…
Ch: — Mówią, że chcą przyjść dziś wieczorem…
K: — Tu nikogo nie ma. Z kim rozmawiasz?
Ch: — Nie możesz ich zobaczyć, ale ja mogę z nimi rozmawiać. Taniej,
w SIMPLUSIE…
M: — Nie wolno ci tak mówić!
Ogrodnik: — Szokujące, że w SIMPLUSIE jest tak strasznie tanio do 5
osób ze wszystkich sieci. SIMPLUS. Najtańsza oferta na kartę. Taniej do 5
innych ze wszystkich sieci.

Tekst 2 (lekarz — L bada w obecności matki — M, chłopca — Ch
i dziewczynkę — Dz)
Ch: — Wciąż słyszę 5 głosów...
M: — Dość tych bzdur, Henry!!!
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95 Warto dodać, że dzięki użyciu odpowiedniego słownictwa — formuł i zwrotów, otrzy-
mano odpowiednią (dys)proporcję między formą a treścią, dostosowaną do stylizacyjnego
wzoru.

96 Przedmiotem pastiszu są: symbole, motywy, wygłaszane teksty, wygląd bohaterów, ich
zachowania i gesty oraz sama stylistyka gatunków, dla których charakterystyczne są wymie-
nione wyznaczniki.



L: — Obawiam się, że nie mogę mu już pomóc…
M: — Musi pan coś zrobić!!!
L: — Ma SIMPLUSA. Bardzo mi przykro…
K: — Może pan odejść, doktorze…
Dz: — To straszne mieć taniej do wszystkich sieci…

Odnosząc się do interpretacji reklam stylizowanych na film Inni, należy
zwrócić uwagę na kilka czynników: 1) gatunkową kompilację komponen-
tów, jakie przywołano w nowym (aluzyjnym) znaczeniu reklamowym; 2) za-
warty w treści reklamowej koncept na realizację sloganu kampanii: Najtań-
sza oferta na kartę. Taniej do 5 innych ze wszystkich sieci, inspirowany filmem
A. Amenábara, z którego zaczerpnięto (kon)tekstowe podłoże do przedsta-
wienia usługi — i uzyskanie nowego wymiaru interpretacyjnego (por. mo-
tyw kontaktu ze światem Innych oraz metaforyczne i dosłowne znaczenia:
możliwość tańszych rozmów do 5 użytkowników z innych sieci oraz możliwości
nawiązania z kimś kontaktu); 3) przywołanie kolejnych, sekundarnych filmo-
wych wątków (por. choroba dzieci cierpiących na fotofobię — alergię na
światło słoneczne z lekarską diagnozą: Obawiam się, że nie mogę mu już po-
móc…) oraz motywów (w mroczny klimat metafizycznego horroru wpisano
wieloznaczne treści, m.in. w formie żartu komunikacyjnego97, por. puentę
lektora i zawarte w niej ekspresywne słownictwo: Szokujące, że w SIMPLUSIE

jest tak strasznie tanio do 5 osób ze wszystkich sieci. SIMPLUS).
W innej kampanii SIMPLUSA, opatrzonej sloganowym szyldem SIMPLUS nie-

limitowany kontakt z wybraną personą w sieci, posłużono się motywami z fil-
mu Malena G. Tornatore. W reklamowej narracji przywołano filmowy wątek
małego sycylijskiego miasteczka, w którym zamieszkała piękna kobieta,
oczekująca na powrót męża z wojny. Każde jej pojawienie się w miasteczku
było swoistym spektaklem, któremu towarzyszyły pożądliwe spojrzenia
mężczyzn oraz złośliwe uwagi i plotki zazdrosnych żon. W reklamowym ob-
razie motywem spacerującej przez miasto kobiety, skupiającej na sobie spoj-
rzenia wszystkich mężczyzn, oraz muzyką (podobną do filmowej) po-
służono się, by zwrócić uwagę odbiorcy na korzyści, jakie płyną
z oferowanych usług operatora (ujęto je w ramy aluzyjnie przywołanych
wartości — piękna, niepowtarzalności i pożądania pomieszczonych w ko-
mercyjno-skojarzeniowej sytuacji komunikacyjnej; por. Aneks, reklama nr 72
i reklama nr 73):
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97 Formuła Inni użyta ideonimicznie (por. Najtańsza oferta na kartę. Taniej do 5 innych ze
wszystkich sieci) to swoisty rodzaj gry komunikacyjnojęzykowej, odnoszącej się nie tylko do
klientów korzystających z usług operatorów innych sieci, ale i samych operatorów, traktowa-
nych jako konkurencja (leksem inni zastosowano jako środek deprecjacji).



Reklama LXXIII
— Cześć piękna… (mówi mężczyzna)
— Co ona sobie myśli?!!!! Co miesiąc to inny? (kobieta nr 1)
— Ty ćwoku, ona może wybrać każdego, Ty myślisz, że padnie na ciebie!
(kobieta nr 2 — żona witającego Piękną mężczyzny)
Piękna: — To takie włoskie [wypowiadając te słowa podnosi rękę,
ujawniając włosy pod pachami], że w SIMPLUSIE mogę wybierać, kogo
chcę i sms-ować z nim, ile chcę98.

Odwołania do tekstów kultury bliskie są też reklamowym komunikatom
innych operatorów sieci komórkowych, m.in. ERY (por. narrację: Teraz wszy-
scy lecą do ERY, jak pszczoły do miodu, dlatego ja przeniosłem swój biznes do
ERY [telefoniczny dzwonek z motywem piosenki z animowanej bajki dla
dzieci Pszczółka Maja wykonywanej przez Z. Wodeckiego] i dialog: — Pani
Maju, gdzie pani tak lata? […]), oraz PLAY FRESH (por. użyty w reklamie mo-
tyw kłamstwa i rosnącego nosa, zaczerpnięty z powieści C. Collodiego, któ-
ry sugestywnie wykorzystano99 w monologu Pinokia: Nie możesz przejść do
PLAY FRESH, a nawet jeśli, to nie dostaniesz 60 zł. Zdziwiony?).

Podstawą konceptu, a zarazem inspiracją dla zakomunikowania najnow-
szej oferty operatora sieci SIMPLUS (por. tytuł kampanii 100 minut, sms-ów po
doładowaniu za minimum 30 zł) stał się popularny w latach dziewięćdzie-
siątych serial sensacyjny Z Archiwum X (por. Aneks, reklama nr 74). Na ową
kampanię promocyjną złożył się cykl spotów telewizyjnych, w których
agenci (na podobieństwo zmagań filmowych bohaterów) szukali dowodów
na istnienie istot pozaziemskich w różnych miejscach i okolicznościach —
zarówno w bulgocących błotnistych kałużach rozległych wertepów, jak
i w szopie starego farmera. Ogniwem łączącym te dwie reklamowe realizacje
jest powtarzająca się liczba 100. W graficznej wersji spotu odbiorca miał
okazję zapoznać się z następującym komunikatem: Przed świętami w SIMPLU-

SIE po doładowaniu konta pojawia się darmowe 100. Przypadek? Pozostawiamy
to bez odpowiedzi. Ty zdecyduj, które 100 wybierasz. Wpisz kod wybranego 100,
doładuj konto za minimum 30 zł i napawaj się tajemniczym prezentem). Istot-
nym elementem wspólnym owej reklamy jest motyw kamieni ułożonych
tak, aby imitować 100 — konotacyjnie przywołujący układ megalitów ze Sto-
nehenge).
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98 Por. drugą wersję reklamy. Mówi ksiądz: Dusza się raduje, że w SIMPLUSIE można wybrać
dowolną osobę w sieci, żeby rozmawiać z nią i sms-ować bez limitów [...] SIM — PLUS (w miejsce —
A — men).

99 Motywem tym posłużono się, by obniżyć wartość wypowiedzi bohatera (symboli-
zującego konkurencję), a tym samym podwyższyć wartość komunikatu (składanej oferty)
dzięki zawartemu w nim podwójnemu zaprzeczeniu.



W kolejnej wypowiedzi reklamowej (operatora sieci PLAY) zastosowano
odmienny typ kulturowego odwołania — animowaną bajkę. W graficzno-
-muzyczne nośniki animacji dziecięcej pt. Przygody kota Filemona, wyreżyse-
rowanej przez Z. Czerneleckiego i W. Fedaka, wpisano komercyjno-marke-
tingowy dialog o następującej treści [kot Filemon mówi do wygrzewającego
się na piecu kota Bonifacego]: Sytuacja jest następująca: w PLAY FRESH na kartę
masz 29 groszy za minutę do wszystkich sieci. Zdziwiony […], a mnie dziwi, że
jeszcze nie masz PLAY FRESZ. Świeża oferta na kartę. Freszcie. W przytoczonej
narracji wyeksponowano odwrotność ról komunikacyjnych. W reklamie —
odmiennie niż miało to miejsce w bajce dla dzieci — kot Filemon jest czyn-
nym uczestnikiem zdarzenia komunikacyjnego, który informuje, a nie pyta.
Ta odwrotna sytuacja komunikacyjna posłużyła do kreacji humorystycz-
nego przekazu na temat nowej okazji promocyjnej (o której wie nawet cy-
klicznie zadający pytania i niedoinformowany kot Filemon). Przykład ten
zamyka prezentację kreacyjnych sposobów wykorzystania przywołań kultu-
rowych jako komercyjno-marketingowych nośników treści reklamowych.

* * *

Zaprezentowane reklamy nie tylko ilustrują sposoby translokowania
znaków czy tekstów kultury (ich składników, znaczeń czy wartości) w ob-
ręb komunikacyjnej przestrzeni reklamowej, ale i tezę, że tekst ma cha-
rakter otwarty, jeśli nie ogranicza możliwości interpretacyjnych. Teksty te
dowodzą jednocześnie, że za pomocą identycznego środka (filiacji kulturo-
wych) można promować odmienne w przeznaczeniu produkty, a uniwersal-
ne wartości można prezentować na różnych płaszczyznach dekonstrukcji
ich funkcjonalnego sensu i znaczenia — w imię realizowanych zasad kultury
popularnej czy kultury ponowoczesnej. Fakt ten poświadczają chociażby
przywołane wcześniej reklamy alkoholu, bielizny, wkładek higienicznych,
suszarek, drukarek, odwołujące się do symboli kulturowych, by dodać nar-
racji odpowiedniego patosu, a produktom przyporządkować określoną war-
tość.

Odnosząc się nie tyle do siły oddziaływania komunikatu, ile do kompo-
nentów w nim zawartych, można też stwierdzić, że reklama samoistnie two-
rzy pewien swoisty pejzaż semiotyczny100, warunkowany zarówno wyborem
środków językowych, osadzanych w odpowiednio — (kon)tekstualnie uję-
tych przekazach, jak i doborem rozmaitych typów strategii komunikacyj-
nojęzykowych (i ich kompilacji) wyzyskujących przeniesienia kulturowych
znaków, motywów czy symboli. Wszystkie te operacje zmierzają do realiza-
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100 Por. tytuł książki U. E c o: Pejzaż semiotyczny. Przeł. A. W e i n s b e r g. Warszawa
1972.



cji funkcji, które są przypisywane poszczególnym ogniwom konceptu re-
klamy. W ich obrębie zostają zawarte, a następnie wykorzystane i etapowo
zrealizowane oczekiwania odbiorców i ich wiedza na różne tematy, świado-
mość kulturowa, chęć ludycznego współuczestnictwa w dyskursywnej wy-
mianie komunikatów — wpisywane jako elementy gry — w zakładany efekt
finalny, wyrażający się w fazach zainteresowania i zakupu produktu. Dzia-
łania te, co sygnalizowano, tworzą nieautentyczne, sztuczne obrazy rzeczy-
wistości, w której odbiorca rzekomo mierzy się ze swoim intelektem, spraw-
dza stan swojej wiedzy na temat kultury i jej wytworów czy symboliki,
znajomość kulturowych znaków i poziomy umiejętności ich odczytywania.
Omawiane zabiegi reklamotwórców, będąc złudnym, komercyjnym dzia-
łaniem naszpikowanym podwójną siłą perswazji, deprecjonują wartość zna-
ków kultury i modyfikują wymowę całych tekstów kultury, by na piedestały
wynieść produkt, podnieść jego wartość, a tym samym „przyozdobić” go
wyjątkowo atrakcyjnym opakowaniem — naznaczając kulturowo odpowied-
nimi cechami, walorami czy uniwersalnymi wartościami.

Reasumując rozważania na temat istoty i roli reklamowego konceptu,
warto pamiętać o tym, na co zwrócił szczególną uwagę m.in. Wacław Šmid,
że „różne interpretacje »tajemnicy« danego tekstu, czyli komunikaty, są
w istocie próbami wyczerpania jego tzw. entropii, czyli redundacji, której
treść i zawartość zależy od kontekstu kulturowego, w którym żyją odbior-
cy” i „zawsze należy, zwłaszcza ze strony nadawcy komunikatu, brać pod
uwagę okoliczność, że odbiorca może być »współtwórcą« zawartej w prze-
kazie informacji, nadając jej tym samym nieco odmienny sens, znaczenie,
a co za tym idzie — także wartość”101. W sytuacji, w której „współczesna
kultura przeżywa wszechobecny zmierzch paradygmatu(-ów)”102, reklama
jest swoistym eksponentem — kulturowym fenomenem.
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101 W. Š m i d: Język reklamy..., s. 190.
102 G. S a w i c k a: Graffiti jako tekst folkloru. W: Tekst. Analizy i interpretacje. Red.

J. B a r t m i ń s k i, B. B o n i e c k a. Lublin 1998, s. 191.



Stare  i  nowe  tematy  tabu  —
język  uwikłany  w  grę  z  dosadnością  i  estetyką

Cechą charakterystyczną gry z odbiorcą jest także łamanie
tabu, np. wprowadzanie aluzji erotycznych w reklamie i w poli-
tyce. […] Wszystko jest dozwolone, wszelkie normy i bariery
można łamać. Zależność między wyborem środków językowych
a sytuacją, do której się je powinno dostosowywać, nie jest po-
wszechnie rozumiana i akceptowana103.

„Słowa tabu używa się dziś jako powszechnego zamiennika zwykłego za-
kazu, powinności unikania, epitetu niestosowności, wstydu i lęku”104. Tabu
językowe zależy od wielu czynników pozajęzykowych związanych z sacrum
i profanum. O tematach tabu zwykło się mówić enigmatycznie i eufemistycz-
nie105, posługując się odmianą potoczną języka, która narzuca określony
sposób profilowania zjawisk pozajęzykowej rzeczywistości. Ostatecznie wy-
daje się, że nie tyle ważne jest, jakich zjawisk dotyczy wypowiedź, ile to, ja-
kich użyto środków językowych, żeby o nich powiedzieć106.

Sposoby strukturalizowania (konstrukcje wyrazowe, zabiegi kontamina-
cyjne oraz derywacyjne, traktowanie języka jako narzędzia gry) i generowa-
nia nowych (na)znaczeń interpretacyjnych, które sytuują tematy tabu w róż-
norodnych, często odmiennych semantycznie kontekstach, wyrażają się
zarówno w znanej odbiorcy tradycyjnej formie (np. użycie popularnych
środków wyrazu), jak i w innowacjach, łamiących zasadę pryncypialności
(dotyczącą stosunku do kulturowego tabu). „Nowoczesna powinność prze-
łamywania wszelkich ograniczeń powoduje, że wszystko to, o czym »w zasa-
dzie« nie wolno mówić (jeśli ktoś w ogóle wierzy jeszcze w taką zasadę),
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103 A. G r y b o s i o w a: Dynamika zmian językowych o podłożu kulturowym u progu XXI wie-
ku (na materiale polskim). W: Język wtopiony w rzeczywistość. Red. A. G a b r y s i o w a. Katowi-
ce 2003, s. 43.

104 J.S. W a s i l e w s k i: Tabu. Warszawa 2010, s. 13.
105 Współcześnie jesteśmy świadkami pewnego typu luźnej społecznej obyczajowości wyra-

żającej się w tematach podejmowanych przez użytkowników języka. Częściej i bez ograni-
czeń poruszane są tematy dotyczące sfery intymnej, seksu czy kompleksów związanych
z (a)seksualnością. Można je uznać za nieodłączne elementy życia. Tendencja ta znajduje
również swój wyraz w języku mediów, o czym przekonuje np. reklama markowych butów
sportowych (2010: Rok jędrnej pupy. Zgrabna pupa? Łatwo przyszła! Co roku postanawiasz, że
zaczniesz ćwiczyć nogi i pośladki, a do wakacji Twoja pupa zmieni się w ósmy cud świata. I jak
zwykle na postanowieniach się kończy. [...] Na szczęście teraz jest REEBOK EASYTONE — rewolucyjne
buty z technologią, która modeluje mięśnie łydek, ud i pośladków podczas zwykłego spaceru! To ta-
kie łatwe i przyjemne! Wejdź w nowy rok z REEBOK EASYTONE, a zgrabna pupa sama przyjdzie!).

106 M. K a c z o r: Tabu a estetyka językowa. „Język Polski” 2003, T. 83, z. 1, s. 46.



staje się przedmiotem (nad)gorliwego zainteresowania. To, co prywatnie lub
jako społeczność ukrywamy, czego unikamy lub nie dopowiadamy, jest
uparcie wywlekane na światło dzienne, w słowie i czynie, zarówno w me-
diach epatujących tym masową publiczność, jak i w awangardowych ekspe-
rymentach artystycznych”107.

Przykłady pochodzące z języka współczesnych mediów (zwłaszcza
z warstwy reklamowej) dostarczają podstaw do analizy i interpretacji sta-
rych i nowych tematów tabu. Korpus materiałowy w postaci reklam wy-
notowanych m.in. z prasy posłużył jako baza analityczna do identyfikacji
sposobów omawiania tematów tabu z jednoczesnym wskazaniem mecha-
nizmów ich działania. Czynniki zewnętrznojęzykowe, np.: zmiany społecz-
no-kulturowe, zmiany w świadomości użytkowników języka, zmiany w poj-
mowaniu świata i zmiany w systemie wartości w dobie ponowoczesnej,
przyczyniają się do niezwykłej aktywizacji tematów tabu, do przekraczania
jego granic. Przesunięcie (a nawet zniesienie) granic kulturowych prowadzi
do osłabienia „poczucia językowego, co do różnic między kodem mówio-
nym i pisanym, między potocznością a oficjalnością”108, do oddawania pry-
matu potoczności. Rozmaite typy gier komunikacyjnojęzkowych dowodzą
wielu zmian w dobie, w której — jak nigdy dotąd — waloryzuje się (meliory-
zując lub deprecjonując) tematy kulturowo i zwyczajowo objęte milczeniem.
Problemy (niedostatki, uchybienia czy wady) eksponowane w tekstach re-
klam przez producentów określonego typu preparatów (kremów i maści,
płynów i żeli, tabletek i kapsułek) są traktowane jak komercyjne wyzwania
(co ujawnia się w warstwie językowo-stylistycznej tekstu perswazyjnego).
W rezultacie deklaracje składane przez oferentów ujmowane są w formę
gwarancji i zapewnienia wygranej „w wielkiej grze” z kompleksami, niedo-
skonałościami i deficytami urody, a także niedoścignionymi marzeniami
o idealności ludzkiego ciała109.

Moda na witalność, zdrowie oraz piękny i młody wygląd (wolny od ja-
kichkolwiek zmian starczych) powoduje, iż beniaminkiem (jak się wydaje)
w zestawie tematów tabu stają się m.in. problemy starzenia się (eufemistycz-
nie nazywane problemami wieku dojrzałego)110, a także wybrane „wstydli-
we” dolegliwości zdrowotne (wewnątrzustrojowe), np.: zaparcia, wzdęcia

210

107 J.S. W a s i l e w s k i: Tabu..., s. 15.
108 A. G r y b o s i o w a: Przełamywanie tradycji kulturowo-językowej w polszczyźnie medial-

nej. W: Język wtopiony w rzeczywistość..., s. 25.
109 Marzenia te obejmują obszerną „listę życzeń” — wolicjonalnych pragnień i chęci zmian

obecnego (zastanego) stanu rzeczy w celu wyeliminowania wstydliwego problemu.
110 Kult młodości powoduje, że do młodego pokolenia nie należą już tylko nastolatki, ale

także osoby 20-, 30-, a nawet 40-letnie. Z młodością kojarzy się etyka hedonistyczna, zastę-
pująca i wypierająca etykę pracy i obowiązków. Z kolei etykę samokontroli i wyrzeczeń przy-
pisuje się dorosłości, a nawet — starości. P. K o z ł o w s k a: Dorosłe dzieci. „Przekrój” 2006,
nr 14, s. 56.



i bóle brzucha lub wątroby111, choroby męskich i damskich sfer intymnych
(impotencja, prostata, stany zapalne okolic intymnych), których tabuizację
i niewymowność podkreśla się w reklamach, eksponując m.in. nieumiejęt-
ność ich eufemistycznego nazwania oraz wstyd powstrzymujący chorych
przed konsultacją medyczno-farmaceutyczną. W centrum zainteresowania
firm farmaceutycznych znajdują się także (nie)odwracalne zmiany skórne
(np.: brodawki, zajady, krwiaki, przebarwienia, zmarszczki112, cellulit113,
kruchość paznokci, pękające pięty, opryszczka, rozmaitego typu grzybice114,
a także nadmierna potliwość) oraz problemy skóry głowy (np.: łysienie,
łojotok, łuszczyca i łupież).

Część podejmowanych tematów tabu uznać można za kontynuowane —
zwłaszcza tematy odnoszące się do sfery seksualnej oraz intymnej115. Z tą
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111 Listę wstydliwych problemów fizjologicznych i cielesnych można rozbudowywać, np.:
zgaga (por. Zgaga? Nowość na zgagę. Pierwszy OMEPRAZD bez recepty. Skutecznie zwalcza objawy
zgagi. Działa aż 24 h) czy pękająca skóra pięt (por. SCHOLL. Numer 1 w pielęgnacji stóp na świe-
cie. Teraz dzięki nowemu kremowi marki SCHOLL CRACKED HEEL REPAIR CREAM skóra Twoich pięt od-
zyska jedwabistą gładkość już po 7 dniach stosowania. Unikalna formuła kremu, potwierdzona
badaniami klinicznymi, skutecznie zregeneruje popękaną skórę pięt. Już po 3 dniach poczujesz
wyraźną różnicę, a po tygodniu Twoje pięty będą gładkie jak nigdy dotąd; magiczny limit czasu,
który pozwoli uwolnić się od zdrowotno-estetycznego problemu zostaje przywołany dwu-
krotnie: 7 dni oraz tydzień stosowania). I co najważniejsze, niech tylko człowiek zdoła zde-
finiować swój problem, a już jest w stanie znaleźć (nie szukając zbyt długo) remedium
w postaci kosmetyku lub farmaceutyku.

112 „Aby dorobić się trwałej zmarszczki na czole, musimy je zmarszczyć 200 tysięcy razy.
Około 40. roku życia na naszej twarzy pojawiają się zmarszczki grawitacyjne, na przykład
bruzda nosowo-wargowa czy tak zwana linia smutku biegnąca od kącików ust w dół. Obwi-
sanie skóry twarzy na starość to także efekt ciągłego, powolnego wzrostu czaszki. Gdy ludzie
się starzeją, czoło wysuwa się do przodu, podczas gdy kości policzkowe ulegają cofnięciu.
Kiedy fragmenty kośćca zmieniają swoje położenie, przesuwają się również zlokalizowane na
nich mięśnie i skóra. Tkanki miękkie tracą oparcie i zaczynają obwisać”. O. W o ź n i a k:
10 rzeczy, których nie wiesz o... skórze. „Przekrój” 2008, nr 39, s. 51.

113 „Kobiety dzielą się na te, które walczą z cellulitem, dyskutują o walce z nim, i te, które
machnęły na niego ręką. Bo pomarańczowa skórka nie boi się nawet diety i czuje się dobrze
także na udach zupełnie szczupłych kobiet. [...] Wiemy, że mamy go prawie wszystkie (80%),
a na jego zaawansowanie wpływają stres, brak ruchu, kłopoty z krążeniem krwi i limfy.
Odkładaniem się tłuszczu na biodrach, udach i pośladkach obdarowała nas biologia. To za-
pasy na czas ciąży i karmienia. Dlatego wojna z cellulitem jest boksowaniem się z fizjologią.
Nic dziwnego, że trudno w niej wygrać. Ale walka trwa i do boju ruszają coraz bardziej wy-
rafinowane kosmetyczne działa”. A. Ł a w n i c z a k: Boksowanie z fizjologią. „Newsweek Pol-
ska”, dodatek „Kobieta” 2010, nr 14, s. 36.

114 W praktyce rynek konsumencki jest tak nasycony farmaceutykami, że na każde nie-
pokojące zjawisko można znaleźć środki zaradcze. Tak jest i w wypadku grzybicy, którą moż-
na leczyć, stosując np. preparat MYKODERMINA, o którym producent informuje: Sprawdzony lek
przeciwgrzybiczny. Produkt złożony — lek przeciwgrzybiczny: grzybica skóry gładkiej, grzybica stóp
i szpar międzypalcowych, grzybica paznokci, drożdżyca.

115 Przykładem są reklamy promujące podpaski, np.: ALWAYS NIGHT (por. dwuznaczne
hasło: Szczęśliwy okres co noc, a także fragmenty eufemistycznego komentarza: Kiedy wstaje



jednak różnicą, iż poruszane dawniej w reklamie tematy dotyczące sfery
seksualnej człowieka współcześnie ukazuje się inaczej (częstą praktyką jest
fachowe nazywanie objętych sferą tabu zjawisk, zdarza się także dosadne
ich nominowanie). Twórcy tych reklam nie uwzględniają ograniczeń se-
mantyczno-leksykalnych i estetycznych, w rezultacie do odbiorcy docierają
komunikaty odznaczające się zróżnicowanym doborem środków stylistycz-
nych (aluzja, alegoria, polisemiczność, metafora, symbol) oraz interteks-
tualną wielomotywacyjnością i wieloznacznością (przykładem niech będzie
niby-pierścionek zaręczynowy, umieszczony w gustownym etui, który osta-
tecznie okazuje się nakładką wibracyjną: Odkryj nowy produkt z serii DUREX

PLAY — nakładkę wibracyjną VIBRATING RING! Stworzona w celu uprzyjemnie-
nia kontaktów seksualnych zapewnia obojgu partnerom do 20 minut stymu-
lujących wibracji. Nakładka dla niego — przyjemność dla obojga partnerów.
Dostępne w sklepach i na www.durex.pl).

Wydaje się, że nie wszystkie tematy są w jednakowym stopniu tabuizo-
wane. Prawdopodobnie łatwiej jest mówić o dyskomfortach skórnych różne-
go pochodzenia (np. rynek konsumencki żąda nowego preparatu, farmaceu-
tyku lub kosmetyku, skutecznie likwidującego zmarszczki), niewygodnie
zaś — o problemach z defekacją116 (np. wzdęciach, zaparciach i hemo-
roidach). Zjawiska związane z wydalaniem są trudne do estetycznego i nie-
budzącego wstrętu opisu. Wojciech Mikołuszko nazywa je koniecznymi do
życia obrzydliwościami117, stroniąc od tabuizowania.

Oprócz defektów estetycznych (np. dermatologicznych), niwelowanych
zabiegami pielęgnacyjnymi, tabu dotyczy chorób i mówienia o nich. Bariery
w tej sferze przełamują znane osobistości: prezydenci (np. byli prezydenci
USA), pierwsze damy, aktorzy, muzycy. Do chorób i terapii objętych tabu
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księżyc, Ty możesz spokojnie iść spać, a rano obudzić się „piękna jak ze snów”. Bo sen to najlep-
szy kosmetyk. Pod warunkiem, że to spokojny sen. Teraz jest on możliwy nawet w „te dni”. [...] Na
skrzydłach snów ALWAYS NIGHT z 4 skrzydełkami pomoże zadbać o Twój spokojny sen w „te dni”);
BELLA PERFECTA NIGHT (zgodnie z nazwą produktu w tekście reklamowym użyto wyrażenia
perfekcyjna noc: Perfekcyjna noc. Nadzwyczajnie długa, supercienka i wyjątkowo chłonna pod-
paska higieniczna przeznaczona specjalnie na noc); a także BELLA PANTY INTIMA (w reklamie
wkładek higienicznych posłużono się zapewnieniem: Nadzwyczajna świeżość każdego dnia,
oraz komentarzem: Delikatny zapach wkładek BELLA PANTY INTIMA DEO sprawi, że poczujesz się
świeżo każdego dnia [...]). Drobnym drukiem przedstawiono opis budowy wkładek: Pokryte
prawdziwą bawełną zapewniają poczucie wyjątkowej naturalności i miękkości. Specjalna, prze-
wiewna warstwa zewnętrzna zapewnia odpowiednią ochronę i pozwala Twojej skórze oddychać.

116 By usztywnić klatkę piersiową podczas wysiłku (podnoszenia walizek, ćwiczeń na
drążku, defekacji oraz mówienia), jak zauważa Jean Aitchison, do zamykania płuc używamy
membrany w postaci wiązadeł głosowych (cienkich taśm membran osadzonych głęboko
w gardle). W opisie działania aparatu mowy J. Aitchison przywołuje leksem nazywający tabu-
izowaną czynność. J. A i t c h i s o n: Ziarna mowy. Tłum. M. S y k u r s k a - D e r w o j e d.
Warszawa 2001, s. 111.

117 W. M i k o ł u s z k o: Konieczne do życia obrzydliwości. „Przekrój” 2009, nr 7, s. 50—53.



należą m.in.: rak (w tym rak piersi), Alzheimer, Parkinson, choroba alkoho-
lowa, utrata słuchu, zespół Downa czy hormonalna terapia zastępcza. Od-
ważne i mocne psychicznie osoby, które zaakceptowały lub pokonały cho-
roby (przeszły wszystkie etapy mocowania się z chorobą: od pogodzenia się
z losem, poprzez walkę, do stworzenia własnej filozofii życia), ujawniają
szczegóły biograficzne do niedawna skrywane przed opinią publiczną.
W Polsce, jak zauważa Dorota Romanowska (na wzór niedawnych przy-
wódców), nikt nie mógł być chory, ułomny czy uzależniony od nałogów.
Tematy tabu przełamywali i przełamują, np.: Lech Falandysz (alkoholizm):
„Kiedy poczułem, że wygrałem, przestałem się wstydzić. Zacząłem opowia-
dać o swoich doświadczeniach, aby w ten sposób pomóc osobom bory-
kającym się z tym problemem”; Franciszek Pieczka (głuchota): „Niekiedy
osoby z upośledzonym słuchem są postrzegane przez swoich rozmówców
jako te, którym »ubyło« inteligencji. Tymczasem przecież to słowa, a nie ich
treść nie docierają do niesłyszących”118.

Gra  wiekiem

Wiele cudownych właściwości kosmetyków to zabieg marketin-
gowy. Często kupujesz tylko marzenia. Bądź czujny!119

Do podejmowanych w dobie ponowoczesnej tematów tabu należy sta-
rość (koniunktura fabryk kosmetycznych, laboratoriów farmaceutycznych
i klinik chirurgicznych oparta została na walce z objawami i rezultatami sta-
rości), eufemistycznie nazywana latem życia, co prezentuje reklama DOVE:
� lata życia?
� lato życia?120

Czy trzeba być młodym, żeby być pięknym? Dołącz do debaty o pięknie.
Tymi pytaniami marka DOVE (por. Aneks, reklama nr 75) włączyła się

w dyskusję na temat starości, a raczej — zaproponowała grę w fałszowanie
i tabuizowanie wieku (Czy trzeba być młodym, żeby być pięknym?). W war-
stwie ikonicznej reklama prezentuje popiersie krótkowłosej blondynki
w czarnej, wydekoltowanej bluzce; w warstwie werbalnej — prowokuje grą
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118 D. R o m a n o w s k a: Republika Tabu. „Wprost” 1998, nr 52, s. 88.
119 W tych słowach Piotr Kossobudzki zawarł przesłanie tekstu poświęconego rzekomo

cudownym właściwościom kremów (farmakosmetyków). P. K o s s o b u d z k i: Kosmetyczne
mity i hity. „Przekrój” 2008, nr 3, s. 43.

120 Paralelnie zestawione pytania każdorazowo poprzedza kwadracik � znany z arkuszy
ankietowych, w którym najczęściej umieszczamy symboliczne oznaczenia płci, wieku lub po-
chodzenia terytorialnego.



fonetyczno-semantyczną: lata (życia) — lato (życia), jednocześnie sugerując
inne podejście do dojrzałości i przemijania (por. eufemizm jesień życia
w znaczeniu ‘starość, końcowe lata życia’).

Przed wyzwaniem wieku stają rozliczne marki kosmetyczne, np. marka
LIRENE® zastosowała zabieg posłużenia się fragmentami autentycznych wy-
powiedzi dojrzałych kobiet (centralnie został wyeksponowany tekst, odno-
towany białą czcionką: Mam 60 lat. Moja skóra stała się wiotka. Chciałabym,
aby odzyskała dawną gęstość i sprężystość, pozostałe uwagi i komentarze
odnotowano czarną czcionką: Trudno jest ukryć zmarszczki, ale chciałabym
mieć zadbaną i nawilżoną skórę twarzy, bez przebarwień; Moja skóra jest
całkiem inna niż kiedyś. Sprawia mi coraz więcej problemów; Na mojej skórze
pojawiają się plamki. Co mogę zrobić, by się ich pozbyć?; Moja skóra wydaje
mi się coraz mniej elastyczna, nie wiem, co z tym mogę zrobić; Z biegiem czasu
moja skóra traci blask). Ten zabieg promocyjny towarzyszy reklamie nowej
serii kosmetyków: FOLACYNA PROGRESS, o której producent informuje (odpo-
wiadając niejako na potrzeby zgłaszane przez klientki): działa wielokierunko-
wo, odbudowując strukturę skóry, a tym samym przywracając jej elastyczność
i sprężystość. FOLACYNA PROGRESS to linia kosmetyków działających przeciw-
zmarszczkowo, przywracających spoistość i gęstość dojrzałej skóry.

Reklama tabuizuje, przemilcza lub fałszuje zwłaszcza zewnętrzne oznaki
starzenia się: zmarszczki, suchość skóry (twarzy, dekoltu i całego ciała). Ry-
nek oferuje coraz doskonalsze farmakosmetyki, kusząc ich niezawodnością
w likwidowaniu i niwelowaniu wstydliwych oznak. Firmy kosmetyczne eks-
ponują profile wiekowe klienteli, oznaczając swoje kremy m.in. symbolami:
40+, 50+, 60+.

Trzy popularne aktorki: Edyta Jungowska, Ewa Kasprzyk i Beata Tyszkie-
wicz, użyczyły marce DOVE swoich wizerunków, reklamując różne preparaty
z serii DOVE PRO-AGE (por. Aneks, reklama nr 76), a sprowokowane pytaniami
o piękno — podzieliły się także przekonującymi opiniami o nieuchronności
procesu starzenia się — a w zasadzie — dojrzewania do piękna121. Reklama
marki DOVE posłużyła się trzema paralelnie zestawionymi pytaniami: Czy
piękno ma granicę wieku?; Czy trzeba być młodym, żeby być pięknym?; Spójrz
w lustro — co widzisz? Zmarszczki, czy piękno wypisane na twarzy?

Reklama LXXIV
Tekst 1
Czy piękno ma granicę wieku?
Edyta Jungowska (40+)122:
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121 Czy są to słowa samych aktorek, czy odpowiednio wystylizowane (na Jungowską, Ka-
sprzyk i Tyszkiewicz) opinie reklamotwórców — pozostanie tajemnicą marki.

122 W reklamie tej symboliczne oznaczenia wieku (przedziału wiekowego) umieszczono
na tle zdjęć aktorek.



To nie czas, to kobieta decyduje o swoim wieku. Jeśli z lękiem wypatrujesz
kolejnych niedoskonałości swojej urody, a sen z powiek spędza ci każda
kolejna zmarszczka, to najwyższy czas, żeby powiedzieć sobie: „Dziew-
czyno, uspokój się, bo za chwilę naprawdę się zestarzejesz!”. Ja czuję się
lepiej niż 5 lat temu, za 10 lat zamierzam czuć się lepiej niż dzisiaj. To
ciekawy plan do wykonania, nie? A zmarszczki? Są jak linie papilarne —
jestem nie do podrobienia. Poza tym… od czego są dobre kosmetyki?

Tekst 2
Czy trzeba być młodym, żeby być pięknym?
Ewa Kasprzyk (50+):
Możemy być atrakcyjne w każdym wieku, także po czterdziestce.
Możemy być piękne. Możemy być sexy. Czasem może nawet bardziej niż
niejedna dwudziestolatka! Musimy akceptować siebie i po prostu z god-
nością spojrzeć sobie w twarz. Wiek jest tak naprawdę bez znaczenia. To
kobiecość sprawia, że jesteśmy piękne. A kobiecość — mamy zawsze.

Tekst 3
Spójrz w lustro — co widzisz? Zmarszczki, czy piękno wypisane na
twarzy?
Beata Tyszkiewicz (60+):
Myślę, że dopiero suma bardzo różnych doświadczeń tworzy prawdziwą
kobietę. Życie z upływem lat staje się ciekawsze, pełne niespodzianek,
wyzwań i przygód. Dopiero z wiekiem pozwalamy sobie na więcej, bo
z każdym dniem znamy siebie lepiej. Ta dojrzałość odkrywa naszą siłę,
zmieniając także nasze twarze. Właśnie dzięki dojrzałości twarz kobiety
ma swój wyraz. Doceńmy to.

Piękno nie pyta o wiek — takimi słowami kończy się werbalna część rekla-
my serii kosmetyków DOVE PRO-AGE. Jej tło jest utrzymane w tonacji inten-
sywnego amarantu (czerwień podbarwiona fioletem), to także jest kolor li-
nii kosmetyków DOVE PRO-AGE, liczącej 13 specyfików do mycia, pielęgnacji
ciała i włosów oraz antyperspirantów123.
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123 Zaobserwowany zabieg posługiwania się wiekiem konsumentów (kobiet i mężczyzn)
obecny jest także w reklamach innych firm. Marka LANCÔME wprowadzenie linii kosmetyków
dla różnych wiekiem konsumentek potwierdza sloganem: Prawdziwe piękno w każdym wieku,
a także informacjami o specyficznych właściwościach kosmetyków oferowanych klientkom
w wieku 30, 40, 50 i 60 lat. Zabieg operowania symbolami 30+, 40+ i 50+ zastosowano tak-
że w reklamie kosmetyków firmy EUCERIN (Wykorzystaj wiedzę dermatologów i powstrzymaj
upływ czasu). Również mężczyznom dbającym o skórę rynek kosmetyczny oferuje kremy
marki AA: 20+ dynamic, 30+ energy, 40+ vital, 50+ intensive, rekomendując je hasłem: Dla męż-
czyzn z pasją; natomiast firma NORTH proponuje mężczyźnie w swojej najlepszej formie suple-
ment diety z linii preparatów dla mężczyzn 35+.



Każda wypowiedź eksponuje jako pierwszy argument kobiecości: To nie
czas, to kobieta decyduje o swoim wieku; Ja czuję się lepiej niż 5 lat temu, a za
10 lat zamierzam czuć się lepiej niż dzisiaj (40+); Możemy być atrakcyjne
w każdym wieku; To kobiecość sprawia, że jesteśmy piękne (50+); […] suma bar-
dzo różnych doświadczeń tworzy prawdziwą kobietę (60+).

Drugim argumentem (kolejność nie jest bez znaczenia) jest przemijanie
i dojrzałość. Wiek, jak wynika z wypowiedzi ambasadorek marki DOVE, ma
wiele atrybutów: A zmarszczki? Są jak linie papilarne — jestem nie do podrobie-
nia (40+); Musimy akceptować siebie i po prostu z godnością spojrzeć sobie
w twarz. Wiek tak naprawdę jest bez znaczenia (50+); Życie z upływem lat staje
się ciekawsze, pełne niespodzianek, wyzwań i przygód; To dojrzałość odkrywa
naszą siłę, zmieniając także nasze twarze. […] dzięki dojrzałości twarz kobiety
ma swój wyraz (60+).

Argumentacja twórców reklamy DOVE PRO-AGE oparta jest na uogólnieniu:
Możemy być atrakcyjne w każdym wieku. Jednocześnie producenci marki su-
gerują, iż o samoakceptacji decyduje nie tyle wiek, ile kobiecość (to kobie-
cość sprawia, że jesteśmy piękne), a o wizerunku w dojrzałym wieku — decy-
duje sama kobieta ([…] dojrzałość odkrywa naszą siłę, zmieniając także nasze
twarze. Właśnie dzięki dojrzałości twarz kobiety ma swój wyraz).

A jednak zmarszczki (a w zasadzie chęć ich wygładzenia) napędzają ko-
niunkturę firmom kosmetycznym, gabinetom odnowy biologicznej czy kli-
nikom chirurgii plastycznej. Każda marka kosmetyczna ma w swojej ofercie
intensywnie działające kremy przeciwzmarszczkowe.

Marka ROC. Dotrzymane obietnice reklamuje swój krem na noc RETIN-OX
zapewnieniem: 10 lat mniej. A o właściwościach specyfiku wypowiada się
następująco:

Reklama LXXV
ROC® RETIN-OXTM przyspiesza produkcję kolagenu i redukuje nawet
najgłębsze zmarszczki. Skuteczność działania kremu ROC®

RETIN-OXTM została potwierdzona klinicznie. Po 12 tygodniach stosowa-
nia:
— zmarszczki pod oczami: 13,2 roku mniej
— zmarszczki na policzkach: 12,3 roku mniej
— kurze łapki: 7,2 roku mniej.
ROC® RETIN-OXTM intensywny krem przeciwzmarszczkowy na noc, 10 lat
mniej w 12 tygodni wg badania klinicznego (dotyczy zmarszczek).

Marka OLAY, reklamując kremy REGENERIST (na dzień i na noc), posłużyła
się mową niezależną i wizerunkiem ambasadorki marki: Teraz mogę od-
młodzić moją cerę bez drastycznych metod. Prezentację kosmetyku rozpoczęto,
przytaczając najczęściej słyszane przez ambasadorkę pytanie: Co Pani robi,
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że wygląda tak młodo?, a spuentowano zachętą — Pokochaj swoją skórę na
nowo (oczywiście — stosując reklamowany specyfik).

Reklama LXXVI
Tekst 1
Co Pani robi, że wygląda tak młodo? — to jedno z pytań, które najczę-
ściej słyszy Deborah Hutton, znana australijska prezenterka telewizyjna
i ekspertka w dziedzinie urody. Na pewno nie korzysta z chirurgii
plastycznej, dlatego że ma OLAY REGENERIST. Nie bez powodu 8 z 10 an-
kietowanych dermatologów* uważa technologię REGENERIST za prze-
łomową. Unikalny kompleks aminopeptydowy OLAY REGENERIST re-
generuje skórę komórka po komórce**, zapewniając zauważalnie
młodszy wygląd. Po co więc korzystać z drastycznych metod? By uzy-
skać przełomowe efekty odmładzające, sięgnij po OLAY REGENERIST. Po-
kochaj swoją skórę na nowo.
** Spośród 302 dermatologów obecnych na 5. Światowym Kongresie

Międzynarodowej Akademii Dermatologii Kosmetycznej w 2006
roku.

** Dotyczy wierzchniej warstwy skóry.

Reklamotwórcy powołują się na opinie lekarzy (8 z 10 lekarzy dermato-
logów uważa technologię REGENERIST za przełom w kosmetologii) i przy-
wołują rezultaty badań (krem z kompleksem aminopeptydowym regeneruje
skórę). Ostatecznie niechcący przyznają, iż efekt kuracji kosmetycznej i tak
zależy od kontroli wzrokowej — zapewniając zauważalnie młodszy wygląd.

Ta sama marka, OLAY, oferuje klientkom specyfik o nazwie TOTAL EFFECTS,
posługując się motywem siódemki (wywołującym pozytywne skojarzenia124):

Tekst 2
7 zabiegów odmładzających w 1 kremie, by zwalczyć 7 oznak starzenia
się skóry
1. Zmniejszanie zmarszczek; 2. Odżywcze nawilżanie; 3. Poprawa kolo-
rytu; 4. Łagodne wygładzanie; 5. Zwężanie porów; 6. Ochrona antyrod-
nikowa; 7. Delikatny efekt pilingu.
TOTAL EFFECTS, Pokochaj swoją skórę na nowo.

W innej reklamie tej marki odnajdujemy sugestywny obraz — kobieta
ściąga z twarzy białą maskę. Przekaz ikoniczny koreluje z przekazem wer-
balnym:

217

124 Obszernie symboliczne walory liczby „7” omawia Władysław K o p a l i ń s k i (Słow-
nik symboli. Warszawa 1990, s. 376—379).



Tekst 3
Odsłoń swoją młodość w 15 minut. Czy chcesz dziś wszystkich oczaro-
wać? Z maską OLAY TOTAL EFFECTS to możliwe! Wykonana z elastyczne-
go materiału maska OLAY TOTAL EFFECTS dopasowuje się do kształtu
Twojej twarzy i w 15 minut odżywia skórę koktajlem aktywnych skład-
ników. Dzięki temu pomaga zwalczać wszystkie 7 objawów starzenia się
skóry. Teraz od młodszego i piękniejszego wyglądu dzieli Cię tylko 15
minut. 7 × TOTAL EFFECTS. Pokochaj swoją skórę na nowo. W reklamie
tej uwagę przykuwa wyrażenie koktajl aktywnych składników, naka-
zujące skórę twarzy traktować jak narząd absorbujący witaminy ni-
czym cały układ odpornościowy człowieka.

Firma ORIFLAME sięga po jeszcze bardziej wyspecjalizowane kosmetyki
(w zasadzie farmakosmetyki) — ampułki ECOLLAGEN:

Reklama LXXVII
ORIFLAME przedstawia intensywną czterotygodniową kurację przeciw-
zmarszczkową ECOLLAGEN. ECOLLAGEN zawiera naturalny kompleks trój-
peptydowy125 (peptyd drożdżowy, peptyd ryżowy, peptyd pszeniczny),
wzmagający syntezę kolagenu, oraz nowość — naturalną formułę stymu-
lującą komórki mięśni twarzy — aktywne fibroblasty, oligopeptydy z hi-
biskusa. Doskonałe efekty już w 4 tygodnie.
ECOLLAGEN — intensywna kuracja przeciwzmarszczkowa. Dzięki natu-
rze i zaawansowanej szwedzkiej technologii zmarszczki wypełniają się
od środka, a skóra staje się o wiele elastyczniejsza i gładsza. ECOLLAGEN

wygładza zmarszczki od środka jeszcze skuteczniej.

W przytoczonym tekście zostały wyróżnione określenia intensywności
(intensywna kuracja przeciwzmarszczkowa oraz intensywna czterotygodniowa
kuracja przeciwzmarszczkowa) i skuteczności działania ampułek ECOLLAGEN

(zmarszczki wypełniają się od środka oraz ECOLLAGEN wygładza zmarszczki od
środka jeszcze skuteczniej).

Marka VICHY, wpisując się w kampanię przeciwzmarszczkową, reklamu-
je krem zawierający niepowtarzalny, opatentowany przez nią składnik —
ADENOXINETM:
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125 Naturalność mają potwierdzać źródła pozyskania peptydów: drożdże, ryż, pszenica.
Peptydy ‘z gr. pépto– + trawię; chem. produkty powstałe z rozkładu peptonów na składniki
prostsze; związki pośrednie między białkami a aminokwasami’. Słownik wyrazów obcych. Red.
J. T o k a r s k i. Warszawa 1980, s. 563.



Reklama LXXVIII
Zmarszczki mimiczne nie są nieodwracalnie odciśnięte na skórze. MYOKI-

NE — pierwszy krem VICHY zawierający ADENOXINETM. MYOKINE — krem
korygujący zmarszczki. ADENOXINETM — składnik aktywny chroniony
patentem VICHY. MYOKINE — zdrowie to podstawa. Zacznij od skóry. In-
nowacja — MYOKINE FUSIO na noc. Dostarcza czystą ADENOXINETM bezpo-
średnio w głąb zmarszczek.

W reklamie tej uwagę przykuwa zwłaszcza inicjalne zdanie (raczej
fałszywe126): Zmarszczki mimiczne nie są nieodwracalnie odciśnięte na skó-
rze. Pozostała dosyć enigmatyczna część tekstu informuje, iż nowy spe-
cyfik koryguje zmiany skórne, przenikając bezpośrednio w głąb zmarsz-
czek.

Siła perswazji marek kosmetycznych tkwi w budowaniu obrazu skóry
poprzez opis efektów wizualnych, stosowanie argumentów naukowych (eks-
ponowanie unikatowej technologii i składników mających zagwarantować
sukces — likwidację lub znaczące wygładzenie zmarszczek, np. Gładką skórę
do późnej starości mamy dziś zawdzięczać osiągnięciom fizyków, biotechnologów
i inżynierów oraz zręcznym rękom dermatologów kosmetycznych127). Ekspono-
wanie argumentów naukowych odnajdujemy w reklamie marki L’ORÉAL, któ-
ra rozszyfrowuje kod młodości: 10 lat badań naukowych. Sekret młodości ukryty
jest w genach. Odkryj go! Kod młodości. Odmładzający krem przeciwzmarszcz-
kowy. Widocznie przedłuża młodość skóry! L’ORÉAL128.

System przeciwzmarszczkowy i regenerujący oferuje także NIVEA, pro-
mując linię kosmetyków VISAGE Q10 PLUS:

Reklama LXXIX
Dzięki procesom regeneracyjnym nieustannie zachodzącym w głębo-
kich warstwach skóry jej komórki są w stanie samodzielnie walczyć ze
zmarszczkami. Takie działanie zwykle wymaga wyjątkowo dużej dawki
energii, a niestety, z wiekiem skóra traci naturalne zdolności do jej wy-
twarzania i gromadzenia. Aby wspomóc skórę, naukowcy z laboratoriów
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126 O. W o ź n i a k: 10 rzeczy, których nie wiesz o... skórze. „Przekrój” 2008, nr 39,
s. 51.

127 A. Ł a w n i c z a k: Technologia młodości. „Newsweek Polska”, dodatek „Kobieta” 2009,
nr 50, s. 24.

128 W reklamie tej posłużono się opinią dr Ewy Rudnickiej (specjalistka w zakresie der-
matologii, członkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego). Opinia ta brzmi: Jak aktyw-
ność genów wpływa na Twoją skórę? Z wiekiem aktywność genów spada. A wraz z nią szybkość
regeneracji. Dlatego skóra dojrzała regeneruje się aż 5 razy wolniej. Pojawiają się zmarszczki,
oznaki zmęczenia, a skóra staje się matowa.



NIVEA stworzyli kompleks Q10129, działający przeciwzmarszczkowo
i regenerująco.

Działanie kosmetyku z punktu widzenia klientek podkreślają zapewnie-
nia o efektach przeciwzmarszczkowych i regenerujących.

Marka VICHY, reklamując krem LIFTACTIV CxP, głosi przewrotną tezę:
Krem nigdy nie zastąpi liftingu. Ale może się nim zainspirować. Produkty tej
marki aspirują do porównywania ich skuteczności z działaniem farmaceuty-
ków (Zdrowie to podstawa. Zacznij od skóry), a nawet — chirurgicznego skal-
pela (Krem nigdy nie zastąpi liftingu). Reklama marki VICHY została wystylizo-
wana na naukowy poster, ponieważ posługuje się:
— przypisami,
— doniesieniami z badań,
— klasyfikacjami, np. pięciostopniową klasyfikacją zmarszczek,
— fachowymi zdjęciami, rejestrującymi zmiany skórne wokół oka,
— wykresami informującymi o działaniu składników aktywnych w określo-

nym czasie,
— przekrojowym zdjęciem warstw i składników skóry,
— rezultatami badań ankietowych i ich statystycznym opracowaniem, np.

72% kobiet potwierdza poprawę naprężenia skóry już po 4 dniach stoso-
wania; po miesiącu stosowania skóra jest gładsza u 82% kobiet.
Listę reklam kosmetyków odmładzających, których siła perswazji zasa-

dza się na magii młodości i zdrowia, a także przypomina baśniowe motywy,
np. poszukiwanie eliksirów młodości lub wody życia, można wydłużać nie-
mal w nieskończoność. Interesujące są sposoby werbalizowania lub eufe-
mizowania upływu lat: 1) JAFRA: Czas płynie. Obok. Ile mam lat? Tylko tyle na
ile wyglądam. I z każdym mijającym rokiem cieszy mnie to coraz bardziej (re-
klama serii dermakosmetyków do pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu);
2) BIOTHERM: Odzyskaj 10 lat młodości w 4 tygodnie; 3) LANCÔME: Młodość znaj-
duje się w Twoich genach. Reaktywuj ją. Kropla po kropli, skóra odradza się;
4) NIVEA: Efekt liftingu i modelowanie konturu twarzy; 5) ROC: 10 lat mniej
w 12 tygodni* (*ROC RETIN-OXTM — intensywny krem przeciwzmarszczkowy na
noc, 10 lat mniej w 12 tygodni wg badania klinicznego — dotyczy zmarszczek);
6) L’ORÉAL: „To kompletne działanie przeciw oznakom starzenia!” Jane Fonda;
7) OLAY: „Teraz mogę odmłodzić moją cerę bez drastycznych metod” Deborah
Hutton.

Nieakceptowane zmiany skóry dojrzałej można usuwać bardziej radykal-
nymi metodami, np. chirurgicznie. Oprócz skalpela kliniki chirurgii pla-
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129 Marka NIVEA powołuje się na naukowe opracowanie kompleksu Q10. W obszernym
przekazie werbalnym wyjaśnia czym są: kompleks Q10, koenzym Q10, kreatyna oraz wspól-
ne działanie koenzymu Q10 i kreatyny.



stycznej oferują żądnym gładkiej i sprężystej skóry zastrzyki z botoksu130,
czyli komercyjnej wersji jadu kiełbasianego — najbardziej toksycznej sub-
stancji naturalnej znanej człowiekowi131. Botoks to substancja wygładzająca
zmarszczki, którą legalnie (jak zauważa Łukasz Wójcik) produkuje zaledwie
osiem firm farmaceutycznych na świecie132. Śladowe ilości jadu kiełbasiane-
go rozpuszczone w botoksie po wstrzyknięciu pod skórę paraliżują mięśnie,
które rozkurczając się, wygładzają zmarszczki133.

W dobie ponowoczesnej zanurzyliśmy się w iluzji, której jesteśmy wy-
tworami i współkreatorami jako osoby poszukujące antidotum na rozliczne
dysfunkcje (prawdziwe lub urojone) naszego organizmu. Sami napędzamy
machinę rynku konsumenckiego (podaż i popyt). Dla zdrowego wyglądu,
nieulegającego zmianom mimo upływu lat, potrafimy wiele wycierpieć.
Przeczący metryce młodzieńczy wygląd jesteśmy w stanie (dzięki współcze-
snej technologii młodości) zaplanować z wyprzedzeniem, o czym przekonu-
je Anna Ławniczak: „Odmładzanie to teraz cała strategia, którą można za-
planować na dziesięć lat naprzód. Jeśli tylko chcemy — idziemy wraz
z lekarzem trzy kroki przed zmarszczkami i zapobiegamy starzeniu, zanim
na twarzy czy ciele pojawią się jego pierwsze ślady. Właściwie przy odpo-
wiednio zasobnym portfelu pobrużdżoną twarz będziemy oglądać tylko na
zdjęciach Bardotki, która odmładzać się nie chciała”134.

Współcześnie traci sens pytanie: Ile masz lat? Dzisiaj (m.in. za sprawą
speców od marketingu i reklamy) należy pytać: Na ile lat się czujesz? Psycho-
lodzy podkreślają, że wiek subiektywny (jesteśmy tak starzy, na ile się czu-
jemy) jest kryterium w większym stopniu odnoszącym się do zachowań jed-
nostki niż wiek rzeczywisty135.
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130 „W 2008 roku w całym kraju operacjom plastycznym poddało się ponad pół milio-
na osób, a drugie tyle skorzystało z zabiegów mniej inwazyjnych, głównie z użyciem bo-
toksu — wynika z danych Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”.
M. S t a ń c z y k: Sztuka ciała. „Wprost” 2009, nr 6, s. 67.

131 „Jad kiełbasiany to toksyna wytwarzana przez bakterię Clostridium botulinum. Spełnia
funkcję zewnętrznego kwasu trawiennego — bakteria za pomocą jadu przygotowuje sobie
martwe mięso do spożycia. Proces ten zachodzi tylko w środowisku beztlenowym, więc
zamknięta konserwa zapewnia bakterii cieplarniane warunki. [...] Gdy przedostanie się do
krwi, najpierw paraliżuje mięśnie kończyn, a następnie te odpowiedzialne za oddychanie, co
prowadzi do śmierci w wyniku uduszenia”. Ł. W ó j c i k, P. P a c z k o w s k i (ilustracja):
Bomba jadowa. „Przekrój 2010, nr 13—14, s. 23.

132 Ibidem, s. 22.
133 Ibidem, s. 23.
134 A. Ł a w n i c z a k: Technologia młodości..., s. 26.
135 P. K o z ł o w s k a: Dorosłe dzieci. „Przekrój” 2006, nr 14, s. 58.



(Nie)  rozmawiam  o  starości136

[…] dla mnie życie jest ciągłością. Dlatego odkąd sięgam do
mojej przeszłości, wspominam ją, zastanawiam się nad nią,
oceniam, przyglądam się jej. Wydaje mi się, że to jest coś, czego
ludzie powinni się uczyć od rodziców, w szkołach — właśnie
tego powrotu pamięcią do swojej przeszłości, poddawania się jej
ciągłej ocenie. To pozwala dostrzec ludziom ciągłość życia, po-
zwala traktować je jako niepodzielną całość137.

Majestatyczny obraz starości utrwalany w XX wieku zamyka się w nastę-
pującym obrazku: „Na rodzinnych zdjęciach z początku ubiegłego wieku
w obiektyw spoglądają przedstawiciele trzech pokoleń. Na pierwszym pla-
nie dzieci, za nimi rodzice, w głębi dziadkowie: z uroczystym wyrazem twa-
rzy, wdowy ubrane na czarno, mężczyźni w odświętnych ubraniach, nieco
onieśmieleni, skrępowani — ludzie ukształtowani przez życie, którego cen-
trum stanowiła praca”. Witalność starości w XXI wieku potwierdza opis:
„Na zdjęciach w wieku, który dopiero się zaczął, dziadkowie uśmiechają się
do wnuków, mężowie i żony patrzą na siebie, zdjęcia są robione podczas
wakacji, w pełnym słońcu. Trudno odróżnić dziadków od rodziców: takie
same ubrania, podobne zachowania”138. Książka Było wczoraj, jest jutro. Listy

222

136 Leksemy stary i starszy (wg Słownika eufemizmów polskich) mają najwięcej odsyłaczy
w Indeksie (9, 18, 19, 143, 1003, 2309; 143, 866, 1003, 2309, 2459), ale tylko trzy pierwsze
(9, 18, 19) dotyczą wieku, mieszcząc się w obrębie części poświęconej cechom fizycznym
człowieka (punkt 1.1. gromadzący określenia wieku; łącznie 27 eufemizmów). Oprócz nich
pojęcie starość jest obecne w leksemach starsza (18), starucha (1210), staruszek (1049), ale
wskazane eufemizmy dotyczą innych kontekstów. Nie występuje w przywołanym słowniku
leksem starość. W obrębie cech fizycznych (w punkcie 1.1. — określenia wieku) w pozycji 9.
czytamy: Mocno starszy — stary. Starszy w odniesieniu do wieku ludzi oznacza zwykle ‘stary’,
jeśli się używa dodatkowo określenia mocno, z pewnością chodzi o osobę starą, np. Nazajutrz
spotkałem mocno starszą panią, sucha jak wiór, z rozumną, pełną szlachetności twarzą.
A. D ą b r o w s k a: Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie.
Warszawa 1998, s. 31. W pozycji 18. umiejscowione zostały wyrażenia Starsza pani / starszy
pan — stara kobieta, stary mężczyzna. Wyrażenia zawierające przymiotniki w stopniu wyższym
(zwykle oznaczającym nasilenie cechy) stosowane są w znaczeniu przeciwnym: starszy zna-
czy w tym wypadku ‘nie taki stary’. Potoczne, często spotykane, np. Dzieli ich także z pew-
nością kwota świadczeń. Idę o zakład, że na niekorzyść starszej pani, która przechodziła na
emeryturę przed ćwierćwiekiem, z pełną wysługą lat (Polit. 1994). Pozycja 19. zawiera eufemizm
Starszy nastolatek — czterdziestolatek, określenie stosowane w audycjach muzycznych w od-
niesieniu do nastolatków sprzed dwudziestu, trzydziestu lat; A. D ą b r o w s k a: Słownik eu-
femizmów polskich..., s. 32—33.

137 P. Ż a k: Nie bój się starości (wywiad z Williamem Whartonem). „Charaktery. Magazyn
Psychologiczny dla Każdego” 2000, nr 8 (43), s. 30.

138 Oba cytaty zostały zaczerpnięte ze Wstępu do książki Było wczoraj, jest jutro. Listy tych,
którzy kiedyś byli młodzi, do tych, którzy kiedyś będą starzy. Tłum. E. W i l a n o w s k a. War-
szawa 2009, s. 14.



tych, którzy kiedyś byli młodzi, do tych, którzy kiedyś będą starzy, z której za-
czerpnięto przytoczone cytaty, jest zbiorem listów pisanych w latach
2003—2004 w całej Francji (w prywatnych domach lub w ośrodkach dla
osób w podeszłym wieku) przez osoby stare i niejednokrotnie bardzo sa-
motne, by nie powiedzieć wykluczone ze społeczeństwa, a zarazem przez
osoby łaknące kontaktu ze światem zewnętrznym, będące uważnymi obser-
watorami zmieniającej się rzeczywistości139.

W epoce ponowoczesnej nie mówi się o starości. Ludzie w podeszłym
wieku znikają z przestrzeni społecznej i medialnej140. Fizjologiczny proces
starzenia się, jak informuje Aleksandra Pawlicka, jeśli nie mamy do czynie-
nia z chorobą lub traumatycznymi zdarzeniami, zaczyna się dopiero około
80. roku życia. Emerytura ma być czasem cieszenia się życiem przez ostat-
nie kilkanaście lat, ale jeśli człowiek przechodzi na nią za wcześnie141, ulega
procesowi, który naukowo nazywa się autostereotypizacją142 — wyjaśnia psy-
cholog Radosław Kaczan. Mówiąc wprost, praca utrzymuje w zdrowiu i sa-
modyscyplinie. Natomiast młodzi emeryci stają się bywalcami przychodni
lekarskich i aptek. O tym, jak bardzo zdrowi 50-, 60-latkowie potrzebują ak-
tywności, konstatuje Aleksandra Pawlicka, świadczy popularność uniwersy-
tetów trzeciego wieku czy działalność społeczna, w jaką angażują się młodzi
emeryci143. We współczesnej komunikacji medialnej nie ma miejsca na
słownictwo charakteryzujące stany psychofizyczne osoby starej, typu: sfla-
czały, schorowany, zramolały, stetryczały itp. Ich miejsce zajmują pozytywne
wizerunki wskazujące na aktywność intelektualną, rekreacyjną, hobby-
styczną i sportową.
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139 Ibidem, s. 14—19.
140 Na przykład kosmetyki dla dojrzałych kobiet (50+, 60+) niejednokrotnie reklamują

osoby, które nie przekroczyły tych symbolicznych granic wieku. Posłużenie się ich młodszym
wizerunkiem fałszuje rzekomą skuteczność reklamowanego specyfiku.

141 Płynna granica wieku emerytalnego (z jednej strony możliwość przejścia na wcze-
śniejszą emeryturę dla kobiet i mężczyzn, a z drugiej — projekty o przesunięciu granicy wie-
ku emerytalnego, czyli o wydłużeniu aktywności zawodowej Polaków) powoduje, iż osoby
pięćdziesięcioletnie nie zawsze są gotowe do rozpoczęcia czasu spoczynku zawodowego,
a z kolei osoby starsze — nie zawsze mają energię, by atrakcyjnie, aktywnie i twórczo cieszyć
się (bez)czynnością. „Ludzie po pięćdziesiątce wciąż potrzebują zajęcia, bo praca daje zado-
wolenie z życia i zaspokaja jedną z najważniejszych potrzeb — bycia potrzebnym” (wypo-
wiedź Radosława Kaczana, psychologa społecznego ze Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej w Warszawie). A. P a w l i c k a: Dlaczego młodym się opłaca, gdy starzy pracują.
„Przekrój” 2008, nr 24, s. 23.

142 Proces ten polega na uleganiu stereotypom, w tym przypadku stereotypowi starości.
Człowiek na emeryturze to człowiek stary, a więc sflaczały, chory i czujący się coraz gorzej.
To samonapędzające się koło. Ktoś traci pracę, więc nie musi wstawać rano. Nie wstaje, więc
nie mobilizuje się do działania, dzień przecieka mu między palcami i w efekcie czuje się jesz-
cze gorzej niż rano — tłumaczy Kaczan. A. P a w l i c k a: Dlaczego młodym się opłaca..., s. 24.

143 Ibidem.



Preparaty zawierające witaminy i sole mineralne, maści i zioła to czynni-
ki neutralizujące różne niedomagania wieku dojrzałego. Człowiek traktowa-
ny jest jak maszyna, w której można naprawić lub polepszyć działanie wy-
branej części. O nogi zadbamy, stosując takie specyfiki, jak: AESCIN (Zdrowe
nogi to podstawa! AESCIN. Naturalna skuteczność w leczeniu problemów żylnych.
[…] Odkryj nasz program 3 kroków do zdrowych i pięknych nóg); DIOSMINEX

(DIOSMINUM). Zmikronizowana diosmina. […] Bo zdrowe nogi to podstawa!;
ESCEVEN, który stosuje się w objawach przewlekłej niewydolności żylnej: obrzę-
kach, kurczach łydek, świądzie, bólu i uczuciu ciężkości nóg, żylakach; a także
VENESCIN FORTE. Lekkim krokiem przez cały dzień. Wydaje się, iż ta dokuczli-
wa choroba (opuchlizny, obrzęki i żylaki nóg) dotyka głównie kobiety,
będąc efektem ponowoczesnego trybu życia. Producenci pastylek doustnych
oraz działających miejscowo kremów i żeli prześcigają się w wymyślaniu
haseł reklamowych: 1) Bo zdrowe nogi to podstawa! (DIOSMINEX. Żylaki.
Uczucie ciężkości. Bóle nóg. Nocne kurcze oraz druga reklama tego specyfiku
zakończona wykrzyknieniem: Bo zdrowe nogi to podstawa!); 2) Nie miej
żyłki do obrzęków! (HEPARIZEN. Nie miej żyłki do obrzęków144. HEPARIZEN lek
wspomagający leczenie: żylaków kończyn dolnych, stanów zapalnych kończyn
dolnych, zakrzepowego zespolenia żył powierzchniowych, stanów pourazowych:
krwiaków, stłuczeń, obrzęków, przerosłych blizn i bliznowców); 3) Lekkim kro-
kiem przez cały dzień (VENESCIN FORTE).

Na niedowład stawów zaradzi preparat ARTHROSTOP PLUS Z IMBIREM.
O skuteczności jego czterostopniowej formuły przekonuje pacjentów aktor
Jacek Borkowski. W bólach kostno-stawowych i reumatoidalnych pomocny
może okazać się także OPOKAN (Nawet 24 godziny bez bólu? […] Bez bólu przez
całą dobę).

Różne farmaceutyki zogniskowane są na uzupełnianiu niedoborów wita-
min i soli mineralnych adekwatnie do obserowanych dolegliwości: 1) słab-
nący wzrok (STARAZOLIN HYDROBALANCE. Kropla nawilżenia dla Twoich oczu.
STARAZOLIN HYDROBALANCE zapewnia długotrwałe nawilżenie Twoim suchym
i zmęczonym oczom); 2) chore serce (BIOVITAL ZDROWIE z żeń-szeniem145);
3) przeciążona wątroba (HEPATIL. Nie układa Ci się z wątrobą? […] Zażywaj
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144 Na uwagę zasługują hasła: Bo zdrowe nogi to podstawa (z wieloznacznym wyrazem pod-
stawa) oraz Nie miej żyłki do obrzęków (z wieloznacznie potraktowanym leksemem żyłka).

145 Pełny tekst reklamy zapewnia o wieloaspektowym oddziaływaniu tego preparatu.
BIOVITAL ZDROWIE z żeń-szeniem dzięki zawartym składnikom: poprawia sprawność fizyczną i umy-
słową; wspomaga odporność; dba o mocne kości. 1. BIOVITAL ZDROWIE z żeń-szeniem to połączenie
witamin i składników mineralnych dodatkowo wzbogacone ekstraktem z żeń-szenia. 2. Ekstrakt
z żeń-szenia wspomaga system odpornościowy, wpływa pobudzająco na organizm i poprawia zdol-
ność koncentracji. 3. Witaminy C i E mają ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania
systemu odpornościowego. 4. Cynk wspomaga działanie przeciwutleniaczy, a dodatkowo wzmacnia
naturalne bariery ochronne organizmu. 5. Witamina D, wapń oraz magnez uczestniczą w wytwa-
rzaniu składników układu kostnego, pomagają utrzymać mocne kości.



HEPATIL, a wszystko dobrze się ułoży. Wątroba jest tylko jedna); 4) skutki me-
nopauzy (menopauzę, klimakterium, hormonalną terapię zastępczą i inne
odsuwane w cień zmiany geriatryczne łagodzą różne preparaty; jednym
z nich jest CLIMEA146, zapewniająca potrójne działanie w okresie menopauzy:
a) Łagodzi objawy menopauzy […]; b) …dodatkowo wzmacnia kości […]; c) i po-
maga zachować urodę […]. Do menopauzy bez terapii hormonalnej zachęcane
są kobiety sięgające po SOJĘ A+E, o której czytamy, iż przedłuża młodość
i skutecznie walczy z menopauzą147); 5) problemy z prostatą (PROSTAMOL

UNO. Preparat PROSTAMOL UNO stosowany jest w I i II stadium przerostu gru-
czołu krokowego. Zaburzenia oddawania moczu przy łagodnym przeroście gru-
czołu krokowego. Zaleganie moczu z objawami zapalenia pęcherza).

Dojrzały wiek, podeszły wiek, starość nie pasują do czasów ponowocze-
snych, dla których właściwe są piękno i młodość, energia i zdrowie, dyna-
mizm i tempo. Różne atrybuty ponowoczesności powodują, iż wypieramy
i jednocześnie przemilczamy zagrożenia, jakie czasy ponowoczesne gotują
dla osób w podeszłym wieku, których jakość i komfort życia ulegają pogor-
szeniu.

W bardzo ciepłych słowach o własnej starości wypowiadał się swego
czasu William Wharton w wywiadzie z Piotrem Żakiem Nie bój się starości.
Dziennikarz starał się poznać przemyślenia pisarza o przemijaniu i nie-
uchronnej starości:

Zapewniam pana, że nie ma nic przyjemniejszego niż wspominanie w moim
wieku (pisarz w chwili udzielania wywiadu miał 75 lat) młodości. To pięk-
ny okres, pełen nadziei, wielkich planów, gorących uczuć. Jak można go nie
wspominać? A mądrość starości? To jeden z najstarszych i najmniej prawdzi-
wych stereotypów. W starości popełnia się wcale nie mniej głupstw niż
w młodości. Niech pan popatrzy na historię. Przecież większość wojen czy in-

225

146 Onotowałyśmy także inną wersję tej reklamy. Specyfik (suplement diety) CLIMEA MENO

jest reklamowany przez lekarkę słowami: Menopauza? Jako lekarz i jako kobieta polecam CLI-

MEA MENO. 3 powody, dla których warto wybrać CLIMEA: 1) Bogaty skład — aż 3 substancje aktyw-
ne: izoflawony sojowe + niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe + witamina E; 2) Łagodzi
dolegliwości menopauzy: uderzenia gorąca, bezsenność, rozdrażnienie, nadmierną potliwość, przy-
gnębienie, zmienność nastroju; 3) Jako jedyny preparat wspomaga zapobieganie osteoporozie i cho-
robom krążenia. Istotną cechą cytowanej reklamy jest wieloznaczność komunikatu (formuła:
Jako lekarz i jako kobieta... polecam), który ma wzbudzać zaufanie kobiet (konotacja: kobieta
radzi kobietom, zna ich potrzeby). Wskazania do stosowania specyfiku ujęto w trzech punk-
tach, konkretyzując informacje farmaceutyczne i medyczne (por. też występujące w tekście
elementy waloryzujące: bogaty skład, łagodzi dolegliwości, jako jedyny preparat).

147 Skutki menopauzy opisano w rozwinięciu reklamy: Preparat łagodzi dolegliwości meno-
pauzy, redukuje uderzenia gorąca, zlewne poty, zmiany nastroju, problemy ze snem. „Witaminy
młodości” A+E gwarantują młody i atrakcyjny wygląd skóry. Skuteczna, naturalna terapia w atrak-
cyjnej cenie.



nych nieszczęść spowodowali starzy ludzie. Mnie też zdarza się robić głup-
stwa, na przykład nie zauważać stopnia schodów czy dziury w chodniku148.

W odpowiedzi na pytanie, czy w wieku 20, 30 lub 40 lat rozmówca (au-
tor m.in. Niezawinionych śmierci) bał się starości, usłyszeliśmy:

A dlaczego miałem się bać czegoś, co jest naturalną kontynuacją życia? Nie
tylko się jej nie bałem, ale wręcz byłem jej ciekaw. Interesowało mnie, co mi
przyniesie — czy będę inaczej myślał, inaczej się zachowywał, inaczej patrzył
na świat149.
Życie jest ciągłą linią, ale ta linia nie jest płaska. Jest mocno pofałdowana,
pełno w niej szczytów i dołów. Starość jest elementem tej linii, jest kontynu-
acją wszystkich wcześniejszych etapów życia. Można nawet powiedzieć, że ja-
kość starości jest efektem wcześniejszych zdarzeń150.

Na pytanie: Kiedy pomyślał Pan sobie: „No cóż, jestem już stary”? —
Wharton odpowiedział:

Wtedy gdy zorientowałem się, że rano po przebudzeniu cieszę się, gdy mnie
nic nie boli, i zastanawiam się, co zrobić, żeby jutro rano też mnie nie
bolało. Widzi Pan, starość to z jednej strony doświadczenie i mądrość całego
życia pozwalające unikać popełniania zbyt wielu błędów, z drugiej jednak
to powolna degrengolada fizyczna: coraz słabszy wzrok, słuch i dotyk, zaczy-
nają wypadać zęby, szwankuje pamięć. Ale najgorsze jest to, że człowiek sta-
je się niewidzialny, zwłaszcza dla kobiet. Mam 75 lat i dobrze wiem, co mó-
wię151.

Pisarz akceptuje starość, traktując ją jako integralny wycinek linii życia.
Jakość starości — mówi — jest efektem wcześniejszych zdarzeń. Bardzo podobnie
o upływie czasu i nieuchronnym starzeniu się wypowiadają się ambasadorki
marki DOVE: Życie z upływem lat staje się ciekawsze, pełne niespodzianek, wy-
zwań i przygód. Dopiero z wiekiem pozwalamy sobie na więcej, bo z każdym
dniem znamy siebie lepiej (Beata Tyszkiewicz).

Świat ponowoczesny zdaje się przeczyć słowom: Nie boję się starości, sta-
wiając na młodość i witalność, zdrowie i energię, które powinny być nie-
odłącznymi atrybutami człowieka. Porównaj na przykład jedno zdanie z re-
klamy farmaceutyków BIOMARINE®1140 i NUCLEVITAL®Q10 COMPLEX: Stosuj
codziennie przez 60 dni BIOMARINE®1140 i NUCLEVITAL®Q10 i uruchom swój po-
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148 P. Ż a k: Nie bój się starości..., s. 29.
149 Ibidem.
150 Ibidem, s. 29—30.
151 Ibidem, s. 30.



tencjał zdrowia i młodości152; a także reklamę RÉNERGIE REFILL (Intensywny
preparat przeciwzmarszczkowy. Aktywator odbudowy skóry. SPF 15) marki
LANCÔME, która informuje o przełomie w produkcji dermokosmetyków:
Przełom w technologii przeciwzmarszczkowej. Skóra „odtwarza” własną struk-
turę.

Świat przedstawiony w reklamie jest zawsze idealny. Temu światu bez
skazy często przeciwstawiany jest świat pełen cierpienia i smutku, które
wywołują w nas uczucia negatywne. A korzyści są daleko odsunięte w cza-
sie (jeżeli się będziesz smarować kremami z filtrem, to w przyszłości nie za-
chorujesz na czerniaka skóry; jak przestaniesz palić, unikniesz raka płuc).
Natomiast tematy poruszane w reklamie społecznej często wolelibyśmy
uznać za nieistniejące (wymazać śmierć, agresję, problem z alkoholem, pe-
dofilię, choroby i inne). Jednak one są nieodłącznie związane z człowie-
kiem, a ich zaistnienie w przestrzeni publicznej przełamuje istniejące tabu.

Igram  ze  śmiercią  —  śmierć  igra  ze  mną

Przemijanie i starość łączą się z poddawanym tabuizacji zjawiskiem
śmierci. Tradycyjnie śmierć kojarzono ze starością; w jesieni życia zatem do
śmierci się przygotowywano, przypisując jej sakralny wymiar (ostatnie na-
maszczenie, dzisiaj zwane namaszczeniem chorych153). O językowym obra-
zie stosunku człowieka do śmierci zapisanym w Biblii wypowiedziała się
Krystyna Herej-Szymańska154. Metaforyką śmierci zajęła się Anna Krzy-
żanowska, wydzielając kilka grup semantycznych: 1) śmierć jako podróż,
2) sen, 3) przełomowy moment egzystencji człowieka, 4) zmiana formy
bytu, 5) pogrążenie się w ciemności, 6) zgaśnięcie płomienia życia, 7) za-
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152 W pełnym tekście oba preparaty są traktowane jako uzupełniające się komponenty.
Przekonuje o tym inicjalne oznajmienie: Pierwsza tak doskonała kompozycja prozdrowotna.
Moc BIOMARINE®1140 zapowiada slogan: Siła dwóch odporności, a NUCLEVITAL®Q10 — Młodość
i witalność. Oddziaływanie obu preparatów zamyka slogan rekapitulujący: Genetycznie nie-
zbędne, genetycznie skuteczne. [...] Połączenie tych dwóch preparatów dostarczy Ci najwybitniej-
szych substancji prozdrowotnych, jakich potrzebuje Twój organizm. Całość reklamy zamyka
argumentacja oparta na prezentacji składników oraz rezultatów badań najdłużej żyjących po-
pulacji.

153 Człowiek w obliczu śmierci często wyraża chęć pojednania się z Bogiem przez spo-
wiedź i komunię, przyjmuje oleje święte i stara się pojednać z bliźnimi. B. L e s z k o -
w i c z - B a r s z c z: Literackie oblicza śmierci — oblicza człowieczeństwa. „Polonistyka” 2000,
nr 8, s. 468—474.

154 K. H e r e j - S z y m a ń s k a: Biblijny obraz językowy stosunku człowieka do śmierci. „Ję-
zyk Polski” 2004, z. 3, s. 164—173.



przestanie funkcjonowania organizmu, do którego porównuje się organizm
człowieka155.

Śmierć przenika życie, życie przenika śmierć. To zespolenie zostało wy-
korzystane przez Salwadora Dali i Philippe’a Halsmana w dziele Voluptas
Mors, którego „tworzywem” artyści uczynili nagie modelki, pozujące na spe-
cjalnie skonstruowanym statywie — w rezultacie powstał motyw ludzkiej
czaszki156.

Współczesna kultura witalna została zbudowana na kulcie zdrowia,
młodości i sprawności fizycznej. Człowiek ponowoczesny wstydzi się staro-
ści i panicznie boi śmierci, dlatego oba te zjawiska zostały wyrzucone poza
nawias cywilizacji. Motyw śmierci jest makabrycznym zabiegiem stosowa-
nym przez ekscentrycznych twórców kampanii reklamowych. Przykład sta-
nowią zdjęcia Erwina Olafa z cyklu „Królewska krew”, użyte przez twórców
strony internetowej tylkomrok.pl oferującej najbardziej ponurą porcję czar-
nego humoru w internecie. Cykl zdjęć Olafa obejmuje osiem portretów po-
staci historycznych (najczęściej z królewskiego piedestału), które zginęły
tragiczną śmiercią lub się o śmierć otarły. Wszystkie są porcelanowo białe,
do wszystkich pozują młodziutkie modelki (tylko w roli Juliusza Cezara
wystąpił niezwykle piękny chłopiec), wszystkie zostały ubrane na biało
i sportretowane na białym tle, wszystkie przenikliwie patrzą w obiektyw.
W lewe ramię Diany wbito logo mercedesa (zdjęcie 1., por. Aneks), jej rana
broczy krwią. Jackie Kennedy wyzywająco nachyla się ku widzowi (zdję-
cie 2., por. Aneks). Krew jej męża niemal kapie ze zbryzganego toczka i nie-
skazitelnie gładkiej twarzy o perwersyjnym spojrzeniu. W całym pomyśle
najbardziej drażni reklamopodobne piękno, doskonałość cierpienia ulubie-
nic kultury masowej (Diany i Jackie). Epatowanie kiczem to ulubiona strate-
gia artystów, którzy próbują ośmieszać lub kwestionować obowiązujący,
konsumpcyjny model kultury157.

W czasach ponowoczesnych śmierć dotyka każdego (por. hospicja dla
najmłodszych czy katastrofy komunikacyjno-transportowe158), bez względu
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155 A. K r z y ż a n o w s k a: Ostatnia podróż — czyli polska i francuska metaforyka śmierci.
„Etnolingwistyka” 1997/1998, nr 9/10, s. 93—109.

156 Motyw czaszki z żywych ciał powtarzało później wielu artystów; fragment zdjęcia wy-
korzystano także na plakacie do filmu Milczenie owiec.

157 Zdjęcia i komentarz zaczerpnięto z artykułu: M. A n d i n o V e l e z (tekst), E. O l a f
(zdjęcia): Nienawidzę rzeczywistości. „Przekrój” 2005, nr 5, s. 62—67.

158 Por. cykl reklam społeczno-edukacyjnych piętnujących m.in. nadmierną prędkość kie-
rowców, posługujących się metaforyką zaduszkową czy funeralną (przydrożne krzyże i zni-
cze stawiane w miejscu tragedii). Ambasadorem tych reklam jest m.in. Krzysztof Hołowczyc:
Pijani kierowcy wiozą śmierć (wyraz śmierć zapisano na czerwonym tle; cały napis rozdziela
zdjęcie ambasadora akcji, który trzyma w ręku odwrócony kieliszek). Krzysztof Hołowczyc
ostrzega: od początku 1998 roku na polskich drogach zginęło ponad 3 tysiące osób. Ponad 48 tysię-
cy zostało rannych. Jedną czwartą wypadków spowodowali nietrzeźwi kierowcy. Reklamę kończy



na wiek i kondycję zdrowotną. „[…] Pytanie o umieranie jest pytaniem o mit:
chrześcijański, grecki, rycerski; to pytanie o kondycję mitu we współcze-
snym społeczeństwie. Jest ona zła, gdyż — według Kołakowskiego — podsta-
wowe mity uległy destrukcji, a wraz z nimi obraz śmierci, która zwłaszcza
w kulturze masowej stała się jednym z najczęstszych i niestety strywializo-
wanych tematów (przede wszystkim filmów i gier komputerowych). Jest to-
warem — w czasopismach i programach sensacyjnych, tematem, wokół któ-
rego budowane są serwisy informacyjne i doniesienia codziennych gazet.
Taka śmierć nie skłania do refleksji, ma oszałamiać, zdumiewać. Pozbawio-
na sensu, zdehumanizowana musi przede wszystkim szokować liczbą, a nie
oddziaływać na innych. Zostaje ograniczona do sensacji, o której chętnie się
mówi, ale i chętnie zapomina. Pozbawiona sensu — przekreśla wartość ży-
cia. Pozbawiona mitu — okazuje się absurdem”159.

Nie  rozmawiam  o  „pomarańczowej  skórce”,
„płatkach  śniegowych”,  „wysokim  czole”…

„W naszym typie społeczeństwa ponowoczesnego zmieniło się znaczenie
aksjosemiotycznych operatorów modelu świata, takich jak: tabu, grzech, ho-
nor, wina, kara, zemsta, wstyd, strach itp. Obyczaj, jako wysoce skonwen-
cjonalizowana praktyka symboliczno-kulturowa, traci dziś odniesienie do
najważniejszych systemów normatywnych, zmienia się relacja z moralno-
ścią, która […] przynależy raczej do sfery światopoglądu. Coraz częściej, za-
miast o obyczajach, mówi się o etosach środowiskowych, stylach życia,
a także o modzie”160. Nowoczesne, wyemancypowane i aktywne kobiety,
motywowane i dopingowane przez firmy kosmetyczne, farmaceutyczne
i kliniki chirurgii plastycznej, chcąc nadążyć za powszechnie lansowanym
ideałem piękna, zjednoczyły siły w walce z cellulitem161. Cellulit to temat
nie tyle tabuizoway, ile modny. Zjawisko cellulitu istniało zapewne również
w przeszłości, jednak dopiero współczesne firmy kosmetyczne czy farma-
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deklaracja: Koalicja browarów na rzecz bezpieczeństwa na drodze, skorelowana z logo browa-
rów piwnych — sponsorów akcji.

159 B. L e s z k o w i c z - B a r s z c z: Literackie oblicza..., s. 468.
160 R. S u l i m a: Przemiany polskiego obyczaju. W: Tabu, etykieta, obyczaje językowe. Red.

P. K o w a l s k i. Wrocław 2009, s. 291.
161 Por. program Chcę być piękna emitowany w kanale Polsat, przedstawiający w 13 odcin-

kach metamorfozy 26 kobiet. O jego bohaterkach napisano: „Aby rozpocząć nowe życie, go-
towe są znieść ból, tęsknotę i wiele wyrzeczeń”. J. Ć w i e l u c h: Piękne do bólu. „Przekrój”
2006, nr 14, s. 13.



ceutyczne dostrzegły profity w dostarczaniu iluzji zwalczania „pomarańczo-
wej skórki”.

Marka AVON reklamuje specyfik ANEW CLINICAL gwarantujący modelowa-
nie ciała bez liposukcji. Przekazowi werbalnemu towarzyszy zdjęcie wymo-
delowanego ciała, spinanego niczym gorsetem nitkami reklamowanego spe-
cyfiku (płaski brzuch: 39%, podniesione pośladki: 100%*)

Reklama LXXX
Kuracja wyszczuplająco-liftingująca brzuch i pośladki. ANEW CLINICAL

LIFT AND TUCK PROFESIONAL BODY SHAPER modeluje sylwetkę jak niewi-
doczny gorset, spłaszcza brzuch i podnosi pośladki w zaledwie 12 tygo-
dni.
Technologia VACUE-SHAPE przyspiesza metabolizm komórkowy i spalanie
tkanki tłuszczowej, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, wzmac-
niając strukturę skóry.
* Procent kobiet, u których w badaniach klinicznych po 12 tyg. stwier-

dzono wyraźną poprawę.

Marka LIRENE DERMOPROGRAM oferuje balsam antycellulitowy, mając na
względzie dostarczenie klientkom satysfakcji i dodanie im pewności sie-
bie:

Reklama LXXXI
EFEKT LIRENE. Piękno, które dodaje pewności.
Połącz walkę z cellulitem ze skuteczną pielęgnacją ciała. Sięgnij po bal-
sam z linii LIRENE BODY ANTICELLULITE PROGRAM i sprawdź na własnej
skórze162 jego skuteczność oraz bogactwo składników, które nie tylko re-
dukują cellulit, ale też wygładzają i ujędrniają skórę. Sprawdź także po-
zostałe kosmetyki z opracowanej w Laboratorium Naukowym LIRENE se-
rii LIRENE BODY ANTICELLULITE PROGRAM.

Warstwę werbalną wspiera sugestywny przekaz piktograficzny — od cen-
tralnie umieszczonej tuby z balsamem odchodzą cztery piktogramy:
uśmiechnięte usta (+100% pewności siebie), sprężyna 82% (poprawa jędr-
ności skóry), krosna 86% (wygładzanie skóry), zasysana wiązka kropek
58% (zmniejszenie widoczności cellulitu). Każdy z piktogramów opatrzony
został odsyłaczem, w którym czytamy: według opinii badanych, po mie-
siącu stosowania balsamu.
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162 Dosłowne potraktowanie frazeologizmu — odczuć coś na własnej skórze.



W eksplikacji dotyczącej działania preparatu BIO-C.L.A. z zieloną her-
batą, którego recepturę oparto na ustaleniach laboratoryjnych, odnajdujemy
następujące informacje:

Reklama LXXXII
W kuracjach odchudzających często utracone kilogramy pochodzą z tkan-
ki mięśniowej. Ponieważ tkanka mięśniowa zużywa dużo więcej energii
niż tłuszczowa, oznacza to, że u osób po diecie metabolizm ulega spowol-
nieniu. Jeśli taka osoba wróci do poprzednich zwyczajów żywieniowych,
a tak się często dzieje, wolniejszy metabolizm będzie oznaczał powrót do
wagi, często nawet większej niż przed rozpoczęciem odchudzania. Aby
uniknąć tej pułapki, warto zastosować BIO-C.L.A. Badania wykazały, że
ta substancja zwiększa wydatkowanie tłuszczu zmagazynowanego
w tkance tłuszczowej oraz zwiększa spalanie tłuszczu. Dodatkowo zie-
lona herbata zwiększa wydatkowanie energii i aktywuje spalanie
tłuszczów. Wnioski z badań wskazują na to, że doustne podawanie
wyciągu z zielonej herbaty może wpływać na zmniejszenie masy ciała.

Brzmiące jak zaklęcia magiczne zapewnienia: zwiększa spalanie, aktywuje
spalanie, zwiększa wydatkowanie energii, aktywuje spalanie tłuszczów, są po-
wtarzane w różnych konfiguracjach:. W reklamie specyfiku mowa jest
o trzech krokach (magia cyfry „trzy”): 1) blokuje wchłanianie tłuszczu163 do
organizmu; 2) wspomaga spalanie nagromadzonego tłuszczu bez naruszania
mięśni, co zapobiega efektowi jo-jo; 3) hamuje głód i dodaje energii. Wyliczenie
korzyści podsumowują trzy wykrzyknienia: Teraz Twoja waga utrzyma się na
stałym poziomie! Z BIO-C.L.A. z zieloną herbatą uda ci się wypracować wyma-
rzoną sylwetkę i utrzymać ją na dłużej! Nigdy więcej efektu jo-jo!

Reklama serii herbat BIO-ACTIVE (herbata biała PANDINO, herbata zielona
z owocem cytryny, herbata zielona z owocem maliny, GRZANIEC — herbatka z %
o smaku grzanego wina) podkreśla ich wyjątkowość, ponieważ pomagają
w oczyszczeniu organizmu z toksyn oraz pozwalają zadbać o zdrowie ze
smakiem. Formuła zdrowie ze smakiem podkreśla walory smakowe herbat,
a zarazem dbałość o kondycję zdrowotną (por. fragment fraszki Jana Kocha-
nowskiego: Szlachetne zdrowie, / Nikt się nie dowie, / Jako smakujesz, aż się
zepsujesz).

Fałsz i obłuda, miraż i iluzja płyną z przekazów reklamowych producen-
tów specyfików na odchudzanie164. W miejsce kultywowania zdrowego sty-
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163 Zastosowanie manewru dwukolorowej czcionki powoduje, iż wyróżnione kolorem
czerwonym fragmenty tekstu układają się w serię kluczowych informacji na temat rezultatów
działania reklamowanego specyfiku.

164 Chorobą cywilizacyjną (często tabuizowaną) jest nadwaga lub — niedowaga w jej
skrajnych postaciach.



lu życia (przestrzeganie diety i racjonalne odżywianie się, aktywność fizycz-
na i uprawianie sportów) rozpowszechniają fałszywą wiedzę na temat
spalania tłuszczu i spadku wagi, proponując specyfiki do prostego i bezwy-
siłkowego (przykład stanowi zachęta typu: Chudnij bez diety i treningu.
CLA), szybkiego i efektywnego poprawiania sylwetki. W tym celu żądna
kształtnej figury kobieta może przebierać w ofertach ziołowych, farmaceu-
tycznych (tabletki, proszki, saszetki), kosmetycznych (kremy, żele, kapsułki,
ampułki). Zestaw leków (nieobojętnych dla organizmu) tworzą m.in.: HERBA-

TRIN 24 h. Pierwszy kompleksowy program wyszczuplający działający efek-
tywnie przez 24 h. Waga spada całą dobę!; ADIPESINA. Liposukcja bez skalpela!
Trwale wyszczupla biodra, uda, brzuch i talię; Błonnik z ananasem BIOGAR-

DEN. Szybkie, bezpieczne odchudzanie. Przystępna cena — wysoka skuteczność.
BIOOGRODY; Nowość LINEA. Oczyść organizm i schudnij skuteczniej dzięki elimi-
nacji toksyn. LINEA DETOX oczyszcza organizm z toksyn, zmniejsza łaknienie, spa-
la tkankę tłuszczową. Preparaty do wcierania w skórę w celu szybkiego zli-
kwidowania widocznego mankamentu urody proponują firmy: ORIFLAME.
Innowacja ORIFLAME. Redukcja cellulitu w 14 nocy! Intensywne ANTYCELLULITOWE

SERUM w ampułkach na noc. ANTI DIMPLETM — aktywny kompleks ekstraktów ro-
ślinnych widocznie zmniejsza zagłębienia i wygładza skórę. Przyspiesza spalanie
tkanki tłuszczowej, napina i ujędrnia ciało. Zadbaj o ciało z całą serią PERFECT

BODY; AVON. Przedstawiamy Krem modelująco-opalający CELLU-GLOW z serii
SOLUTIONS. Najprostszy sposób na opalanie, modelowanie i zmniejszanie widocz-
ności cellulitu już w dwa tygodnie. […] Bardziej smukła. Bardziej opalona. Bar-
dziej gotowa na lato. Powitaj jutro!165; LIPOCONTROL. Zestaw tabletki + balsam.
Pokonaj cellulit w 30 dni166! Balsam rozbija podskórną tkankę tłuszczową. Ta-
bletki spalają głęboko położoną tkankę tłuszczową. Kuracja od wewnątrz i na
zewnątrz gwarantuje skuteczność działania, a efekty pozostają na dłużej.

Lista kosmetyków i farmaceutyków pozwalających przyspieszyć odchu-
dzanie oraz zlikwidować „pomarańczową skórkę” jest długa, co z jednej
strony pozwala wybierać kurację na miarę potrzeb i zasobności klientki,
a z drugiej — przekonuje o ogromnym zainteresowaniu zwalczaniem tego
zjawiska (przykład stanowią: 1) specyfiki pozwalające pokonać cellulit
i utrzymać pożądany efekt: CELLADIEU OZONE THERAPY. Stop your cellulite!;
CLA. Chudnij bez diety i treningu!!! Tłuszcz. Stop. Cellulitis. Stop!!! — reklama
wystylizowana na telegram, wyraz stop zapisano czerwonym atramentem;
a także 2) środki służące skutecznej walce z nadwagą: DECO. Profesjonalna
formuła wspomagająca odchudzanie. […] i znów pokochasz swoją wagę!; LINEA.
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165 W obu reklamach skuteczność ekspresowego działania specyfików potwierdzają opa-
lone, zgrabne kobiety w białych strojach kąpielowych.

166 Dłuższy czas oczekiwania (30 dni) na efekt końcowy (piękne, jędrne ciało) jest praw-
dopodobnie bardziej przekonujący niż w wypadku dwóch wcześniej przywołanych reklam
(14 nocy lub dwa tygodnie).



Potrójne działanie na odchudzanie. I Ty też możesz schudnąć!; ALLI. Nowy spo-
sób na odchudzanie skuteczniejsze o 50%; NATURHOUSE. Schudnij i poczuj się
piękna! […] Z NATURHOUSE osiągniesz i utrzymasz Swoją IDEALNĄ WAGĘ!). Siła
perswazji zgromadzona została w informacji o profesjonalizmie oferty (profe-
sjonalna formuła wspomagająca odchudzanie) oraz w danych liczbowych (po-
trójne działanie na odchudzanie; sposób na odchudzanie skuteczniejsze o 50%).

Dojrzała skóra narażona jest na wiotczenie, utratę wilgoci i blasku. Z do-
świadczenia wiadomo, że nie tylko skóra dojrzała wymaga pielęgnacji.
Reklamotwórcy dotarli do kolejnej niszy dermatologicznej, stąd w ofercie
dermakosmetyków znajdują się specyfiki dla skóry z problemami mło-
dzieńczymi — głównie z trądzikiem. To także choroba otaczana tabu i jedno-
cześnie napędzająca koniunkturę na rynku farmaceutyczno-kosmetycznym
i klientów gabinetom kosmetycznym i dermatologicznym, firmom kosme-
tycznym i farmaceutycznym. Wśród spotów reklamowych odnaleźć można
prezentacje specyfików przeciwko młodzieńczym problemom skórnym. Jed-
nym z nich jest innowacyjny preparat FACE OKAY i pryszczy mniej. Tekst re-
klamy w niewielkim stopniu koncentruje się na właściwościach specyfiku.
Jego twórcy skupili się na stylizacji wypowiedzi, wskazując młodzież jako
docelową grupę odbiorców: Innowacja w walce z pryszczami. Piękna, zdrowa
cera? Od dziś to prostsze niż myślisz! Koniec z godzinnymi rytuałami przed lu-
strem, mazidłami i płynami! INNOWACJA pierwsze tabletki do SSANIA na
pryszcze: 1) kupujesz — kup FACE OKEY przez Internet, 2) bierzesz — sprawdź jak
działa FACE OKAY, 3) piękniejesz — pryszcze to niedoskonałości, których można
się pozbyć. Podobna w formie i treści jest reklama preparatu CERABIT suple-
ment diety. Reklamę inicjuje dwuznaczny komunikat: Wyjdź z twarzą. Jej
dalsza część odwołuje się m.in. do problemów interpersonalnych wy-
wołanych trądzikiem: Sprawdź jak pozbyć się trądziku! Sprawdź jak dbać
o cerę! Cierpisz z powodu zmian skórnych i wyprysków spowodowanych trądzi-
kiem? Twoja skóra jest powodem braku akceptacji, a nawet odrzucenia przez
rówieśników?

Do newralgicznych problemów dermatologicznych należy także zdrowie
włosów. W ich wypadku najczęściej nie akceptujemy takich cech, jak: roz-
warstwianie się czy wypadanie, kruchość i łamliwość, łupież lub łojotok.
Upiększaniem i uzdrawianiem włosów zajmują się różne marki, np. o sta-
rzeniu się włosów informuje nostalgiczno-nastrojowa reklama PANTENE,
utrzymana w tonacji kokieteryjnej i przewrotnej zarazem (o zabiegach pielę-
gnacyjnych wypowiada się kobieta młoda, przygotowująca się właśnie do
drugiej rocznicy ślubu):

Reklama LXXXIII
Minęły już dwa lata, a moje włosy wciąż wyglądają tak młodo. Spraw,
aby nasza druga rocznica była tak wyjątkowa jak pierwsza randka.
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Cofnij nas o 2 lata z nową kolekcją PANTENE PROGRAM ODNOWY, która
pomaga zregenerować zniszczenia powstałe w ciągu 2 lat już w jeden
miesiąc. Dzięki unikalnej prowitaminowej formule odbudowuje znisz-
czoną strukturę włosów. Poczuj się wyjątkowa. Szampony, odżywki
i maski PANTENE PRO-V PROGRAM ODNOWY. PANTENE PRO-V lśnij!

Kim jest adresat tych słów (spraw, cofnij)? Funkcja magiczna wypowiedzi
zasadza się na porównaniu młodego wyglądu włosów z czymś niepowta-
rzalnym i wyjątkowym (pierwsza randka) oraz na baśniowym koncepcie
przenoszenia się w czasie (Cofnij nas o 2 lata). Reklamowany produkt ma
magiczną moc regeneracji nawarstwiających się zmian w ciągu zaledwie jed-
nego miesiąca.

Jak sugestywnie przekonują reklamy, wypadanie włosów można leczyć,
stosując różne preparaty, np. INNEOV GĘSTOŚĆ WŁOSÓW, czyli pierwszy nutriko-
smetyk zwiększający gęstość włosów z opatentowaną tauryną167. Aby włos był
mocny i gruby. Do włosów farbowanych, przesuszonych i zniszczonych ta
sama marka poleca INNEOV, który wzmacnia włosy i hamuje ich wypadanie,
a także przedłuża trwałość koloru. Podobne zastosowanie ma preparat
SKRZYPOVITA HYDRO COMPLEX. Działa podwójnie, czyli regeneruje strukturę
włosa i nawilża głębokie warstwy skóry. Marka PILOXIDIL oferuje � lek prze-
ciwko wypadaniu włosów typu androgenowego dla kobiet i mężczyzn MINOXIDI-

LUM168, który jest płynem do wcierania w skórę głowy. Przekaz ikoniczny
obejmuje zdjęcie preparatu oraz dwóch głów: kobiecej (długie włosy, głowa
skierowana w dół, jakby cała postać ułożona była „do góry nogami”) i mę-
skiej (siwe włosy, niewiele ich widać, normalne położenie głowy). Całość
przekazu wieńczy podpis: Wciąż atrakcyjni, rematycznie uzupełniany infor-
macjami: � bez zapachu, � nie przetłuszcza włosów, � do nabycia w aptece
bez recepty, � dozownik ułatwiający stosowanie leku przy długich włosach.

Marka HERBAL ESSENCES proponuje oderwanie się od codzienności (sceneria
pustynna, kobieta w sukni plażowej) i intensywne nawilżanie włosów (fala
podniesionych włosów przechodzi w falę wody; kształt przybrany przez
włosy imituje fala mleczka wypływającego z połówki kokosa — jednego ze
składników linii kosmetyków do pielęgnacji włosów):
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167 Pierwszy suplement diety, jak czytamy w rozszerzonej wersji, hamujący wypadanie
włosów i zwiększający objętość (opatentowana tauryna + ekstrakt z zielonej herbaty i pestek wino-
gron), który działa od wewnątrz na cebulkę, centrum wytwarzania włosa, aby ją wzmocnić w głębi
przed uszkodzeniami powodującymi wypadanie.

168 Wskazania: Lek PILOXIDIL jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego (alopecia adroge-
netica) u mężczyzn i u kobiet w wieku od 18 do 65 lat. Lepsze wyniki leczenia uzyskuje się w okoli-
cach szczytu głowy niż w części czołowo-skroniowej. Zaprzestanie leczenia powoduje cofanie się
efektu leczniczego w ciągu kilku miesięcy.



Reklama LXXXIV
Nawilżaj włosy po brzegi, uwolnij blask! Zanurz się w kolekcji nawilże-
nie po brzegi z ekstraktem z kokosa i orchidei od HERBAL ESSENCES.
Szampon, odżywka i maska intensywnie nawilżą przesuszone włosy
i wyzwolą oszałamiający zmysły blask.

Metaforyka wody i akwenu (morskiego) uwalniana jest nie tylko w war-
stwie ikonicznej, ale także — w werbalnej: nawilżaj włosy po brzegi […]; Za-
nurz się w kolekcji nawilżenie po brzegi […]; […] intensywnie nawilżą przesuszo-
ne włosy.

Marka GARNIER FRUCTIS VOLUME RESTRUCTURE tak reklamuje szampon
i odżywkę: Pierwsza pielęgnacja, która odbudowuje i wzmacnia cienkie włosy169

od wewnątrz. 100% więcej objętości, 0% silikonu. Zabieganym klientkom, które
skarżą się na ciągły brak czasu, a przy tym mają cienkie włosy, firma oferuje
także ekspresową odżywkę.

Pielęgnacja włosów z preparatem TIMOTEI opiera się na naturalnych
składnikach. Przekonuje o tym następujący tekst: Nowy TIMOTEI. Siła natury
dla piękna twoich włosów. TIMOTEI wykorzystuje w 100% naturalne ekstrakty po-
chodzące z całego świata i łączy je w unikalnych recepturach, by włosy wyglądały
zdrowo i pięknie.

HEAD&SHOULDERS to jedna z pierwszych marek zaangażowanych w likwi-
dowanie łupieżu. Jedna z zimowych kampanii tej marki (HEAD&SHOULDERS

ZIMOWA PIELĘGNACJA170) opatrzona została sloganem: Zima bez białych płat-
ków? To Możliwe! Jej nadawcy, zwracając uwagę na niepożądane, zimowe ob-
jawy skóry głowy (np. Ponad połowa dorosłych doświadcza w zimie uciążli-
wych objawów zaburzeń naturalnej równowagi skóry głowy, takich jak: suchość,
napięcie, swędzenie czy widoczne oznaki łupieżu), akcentują specyficzne
właściwości oferowanego preparatu (np. Stworzony specjalnie na zimę
HEAD&SHOULDERS ZIMOWA PIELĘGNACJA pomaga przywrócić równowagę skóry

235

169 Perswaduje: Nic bardziej nie wzmacnia twoich włosów.
170 Ze względu na obszerność tekstu przytaczamy ją w całości: Czy wiesz, jaki jest sekret

pięknych i zdrowych włosów? Ponad połowa dorosłych doświadcza w zimie uciążliwych objawów
zaburzeń naturalnej równowagi skóry głowy, takich jak: suchość, napięcie, swędzenie czy widoczne
oznaki łupieżu. Aby temu zapobiec, warto sięgnąć po najnowszy HEAD&SHOULDERS ZIMOWA PIELĘ-

GNACJA. Stworzony specjalnie na zimę HEAD&SHOULDERS ZIMOWA PIELĘGNACJA pomaga przywrócić
równowagę skóry głowy oraz zadbać o włosy. Regularne stosowanie tego kosmetyku daje podwójny
efekt: nie tylko pomaga skutecznie zwalczyć objawy zaburzenia równowagi skóry głowy, ale jedno-
cześnie dba o kondycję włosów, sprawiając, że wyglądają one pięknie i zdrowo. HEAD&SHOULDERS

ZIMOWA PIELĘGNACJA usuwa do 100% widocznych oznak łupieżu* i pozwala w pełni cieszyć się
zimą. Zimą mróz, wiatr, różnice temperatur i centralne ogrzewanie mogą źle wpływać na włosy
i skórę głowy. Dlatego w tym wymagającym okresie tak ważna jest właściwa pielęgnacja. Nowa ko-
lekcja szamponów HEAD&SHOULDERS ZIMOWA PIELĘGNACJA zadba o Twoje włosy, a jednocześnie —
przy regularnym stosowaniu — usunie do 100% widocznych oznak łupieżu. *Usuwa do 100% wi-
docznych śladów łupieżu przy regularnym stosowaniu.



głowy oraz zadbać o włosy) i zachęcają do jego stosowania (Regularne stoso-
wanie tego kosmetyku daje podwójny efekt: nie tylko pomaga skutecznie zwal-
czyć objawy zaburzenia równowagi skóry głowy, ale jednocześnie dba o kondycję
włosów, sprawiając, że wyglądają one pięknie i zdrowo).

Kurację antyłupieżową ma w swojej ofercie marka CLEAR, której ambasa-
dorką jest Maria Sharapova:

Reklama LXXXV
Nie mogłam uwierzyć. Zero łupieżu i aksamitnie miękkie włosy, jak
spod ręki stylisty.
Zero łupieżu*. Do 4 × bardziej miękkie włosy**.
CLEARTECH SOFT odżywianie włosów.
Podpis: Maria Sharapova Światowa Mistrzyni Tenisa. Uzależniona od
miękkich włosów.
** Usuwa do 100% widocznych oznak łupieżu przy regularnym stoso-

waniu.
** W porównaniu do włosów umytych szamponem z niską zawartością

składników kondycjonujących.

Oprócz szamponów problemy z włosami (i paznokciami) pozwala sku-
tecznie niwelować zestaw preparatów witaminowych, np. MERZ SPEZIAL DRA-

GEES:

Reklama LXXXVI
Sekret kobiety
Damska torebka niejedno jest nam w stanie powiedzieć o swojej właści-
cielce.
Skrywa wiele tajemnic…
MERZ SPEZIAL DRAGEES to kompozycja staranie dobranych witamin i mi-
nerałów polecana gdy:
— nadmiernie wypadają włosy i rozdwajają się końcówki
— łamią się paznokcie
— skóra jest przesuszona i mało elastyczna
…takie tam „babskie sprawy”.

Ta reklama odznacza się stonowaną, zielono-srebrną kolorystyką. Zielo-
na jest torebka i różne wypadające z niej akcesoria (portmonetka, notes, cie-
nie do powiek, breloczek), pozostałe składniki (długopis, pomadka, etui na
okulary) są srebrne, a na tym dwukolorowym tle umieszczono biały flakon
drażetek MERZ SPECIAL. Ponieważ jest to farmaceutyk, dlatego w podsu-
mowaniu podana jest informacja o konieczności przestrzegania wskazań
w dawkowaniu.
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Chcemy być modni? Chcemy być zdrowi? Chcemy być estetami? Jeżeli
na każde z tych pytań odpowiadamy twierdząco, to jesteśmy niewolnikami
wizerunku. I z reguły nie jest to nasz własny wizerunek, lecz imaginacja
kreatorów reklam (a wcześniej — twórców kosmetyków i farmaceutyków)
oraz iluzja, którą daliśmy się owładnąć, ponieważ jesteśmy modni, zdrowi
i jesteśmy estetami.

Człowiekiem  jestem  i nic,  co  ludzkie,  nie  jest  mi  obce

Koniec kłopotliwego milczenia. Ujawniamy prawdę o nieprzy-
jemnej stronie człowieka171.

Opis ludzkiej fizjologii naszpikowany jest leksyką rzadko upublicznianą,
a jednocześnie pozbawioną w zasobie słownikowym poręcznych eufemi-
stycznych odpowiedników. W systemie języka istnieją wyrażenia nienoszące
znamion wulgarności i obsceniczności, łagodzące treść wypowiadanego ko-
munikatu. Pewne leksemy, pełniąc funkcję estetyczną, stoją na straży czci,
szacunku i powagi, chronią przed zdeprecjonowaniem podmiotu, którego
dotyczy określony akt mowy. W ten sposób tworzy się neutralny lub pozy-
tywny językowy obraz świata, sprzyjający poprawnej komunikacji interper-
sonalnej172.

Dla ludzi obrzydliwe jest to, co wiąże się z fizjologią, z zapachem oraz
wszelkimi czynnościami, które wskazują, że jesteśmy żywym organizmem.
By łagodnie wprowadzić w temat niniejszego podrozdziału, przytaczamy wy-
brane reklamy dezodorantów traktujące o poceniu się — jednej z nieestetycz-
nych wydzielin ludzkich. Dwie reklamy REXONY „oswajają” wskazany temat:
pierwsza czyni to w sposób dosadny: Czy wiesz, że Twój zapach może odpy-
chać? REXONA; druga — humorystyczny: Nowa REXONA w kulce. Dla ciebie staje
na głowie. Chcieliśmy, aby nasz nowy dezodorant w kulce gładko toczył się po
Twojej skórze. Dlatego go odwróciliśmy. Postaw więc na najgładszy dezodorant
w kulce173. O składzie i właściwościach dezodorantu marki DOVE dowiaduje-
my się z kolejnej reklamy: Dezodorant DOVE. Odkryj wyjątkowy system pielęgna-
cji dla Twojej skóry pod pachami. Tylko dezodorant DOVE zawiera unikalną kom-
binację składników pielęgnujących skórę: kwasy Omega-6, nawilżającą glicerynę
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171 W. M i k o ł u s z k o: Konieczne do życia..., s. 51.
172 M. K a c z o r: Tabu a estetyka językowa. „Język Polski” 2003, z. 1, s. 46—47.
173 Z ideą odwróconego dezodorantu współgra przekaz ikoniczny — używająca go dłu-

gowłosa kobieta znajduje się w mieszkaniu, w którym podłoga stała się sufitem, a sufit z ele-
ganckim kandelabrem — podłogą.



oraz ¼ kremu nawilżającego. Rezultat? Miękka, gładka, po prostu piękna skóra
pod pachami i oczywiście ochrona przez 24 godziny174). Sposoby reklamowania
dezodorantów są różne: od dosadnego stwierdzenia ([…] Twój zapach może
odpychać), poprzez fachowe informacje o składnikach preparatu kosmetycz-
nego (kwasy Omega-6, nawilżająca gliceryna i ¼ kremu nawilżającego), do za-
bawnej gry wizualno-frazeologicznej (Dla Ciebie stajemy na głowie).

Firmy farmaceutyczne także mają coś do powiedzenia w kwestii niwelo-
wania nadmiernej potliwości. W ich ofercie znajdują się m.in. kapsułki ha-
mujące wydzielanie potu: PERSPI-BLOCK… I nie martw się POTEM!175. W rekla-
mie tej leksem POTEM został uwikłany w kontekst: I nie martw się POTEM!;
w rezultacie pełni zarówno funkcję rzeczownika, jak i przysłówka.

Autor licznych opracowań poświęconych pracy i funkcjonowaniu ludz-
kiego organizmu, Wojciech Mikołuszko, często porusza tematy tabuizowane
i przemilczane, np. w artykule Konieczne do życia obrzydliwości koncentruje
się na wydzielinach ludzkiego ciała, ujawniając prawdę o nieprzyjemnej
stronie organizmu człowieka. Pisze o pracy jelit, wydzielinach z uszu, nosa
i gardła, nie unikając dosadnych określeń176. Praca jelit, a zwłaszcza tzw.
gazy177, stała się tematem jeszcze bardziej wstydliwym niż seks. Gazy jelito-
we eufemistycznie nazywane są w reklamach tabletek i kapsułek wzdęciami.
Przekonują o tym m.in. reklamy takich specyfików, jak: 1) SIMETIGAST FORTE.
Na wzdęcia łykam i problem znika178; 2) ESPUMISAN EASY. Kiedy masz wzdęcia
— nie czekaj, weź ESPUMISAN EASY. Do wzięcia na wzdęcia. Działanie ESPUMISANU
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174 Z przekazem werbalnym komponuje się przekaz ikoniczny eksponujący cztery kobie-
ty w specyficznej pozie — wszystkie leżą i wyciągają ręce nad głową, aby wyeksponować
gładką i suchą skórę pod pachami.

175 Pełny tekst zawiera opis działania reklamowanego farmaceutyku: Kapsułki hamujące
nadmierną potliwość. Zmniejszają potliwość na całej powierzchni ciała. Naturalne — nie wywołują
skutków ubocznych. Wygodne do stosowania. PERSPI-BLOCK to pierwszy środek przeciw nadmiernej
potliwości, przeznaczony do stosowania doustnego. Dzięki niemu ogranicza się potliwość na całej
powierzchni skóry — a nie tylko miejscowo. To doskonałe rozwiązanie dla osób mających problem
pocących się pleców, twarzy i innych partii ciała, w których użycie preparatów do stosowania miej-
scowego jest uciążliwe.

176 W. M i k o ł u s z k o: Konieczne do życia..., s. 50—53.
177 Jedną z przyczyn nadmiernej produkcji gazów jelitowych, jak wyjaśnia w przywo-

łanym artykule Wojciech Mikołuszko, jest nietolerancja składników pokarmowych, np. lakto-
zy, czyli cukru mlekowego (Ich przypadłość była [...] skutkiem braku tolerancji na cukier
mlekowy, czyli laktozę), a także spożywanie wzdymających pokarmów takich, jak: brokuły,
brukselka, kalafior i kapusta oraz roślin strączkowych (grochu, fasoli, bobu i soi), które za-
wierają rafinozę i stachiozę. Cukry te nie rozkładają się w pełni w jelicie cienkim i przedo-
stają się do jelita grubego, gdzie są poddawane fermentacji (Tam zaś biorą je w obróbkę
bakterie jelitowe. Ochoczo je fermentują, wydzielając przy okazji mnóstwo dwutlenku węgla).
W. M i k o ł u s z k o: Konieczne do życia..., s. 51.

178 Tekst reklamy wspiera przekaz ikoniczny obejmujący dwa akwaria; pierwsze niemal
rozsadza napuchnięta smutna ryba, w drugim wesoło porusza płetwami uśmiechnięta mała
rybka.



zaprezentowano w sposób przewrotny, operując współczesną metaforyką:
Kiedy szybko czegoś potrzebujesz — nie czekasz, sprawdzasz w Internecie — rów-
nolegle z tym komunikatem zapisanym na tle zdjęcia przedstawiającego
grupę osób wpatrzonych w ekran laptopa umieszczono komunikat: Kiedy
masz wzdęcia — nie czekaj, weź ESPUMISAN® EASY. ESPUMISAN® EASY Granulki bez
popijania do wzięcia na wzdęcia.

Kamuflowane istnienie kłopotów jelitowych o różnej etiologii znajduje
odzwierciedlenie w reklamie specyfików leczących zaparcia, biegunki czy ży-
laki odbytu lub im zapobiegających (por. Co trzecia pupa w Polsce ma proble-
my z siedzeniem. POSTERISAN; w reklamie tej człowiek został potraktowany
metonimicznie, porównaj mechanizm tej przenośni � co trzeci Polak � co
trzecia pupa w Polsce). Pracę jelit regulują zarówno farmaceutyki, jak i pro-
dukty spożywcze, na przykład reklamę ACTIMELA oparto na metaforze prze-
strzennej — powierzchnię jelita spełniającego barierę ochronną porównano
do powierzchni kortu tenisowego. Bohaterką reklamowanego jogurtu jest
tajemnicza, działająca drużynowo bakteria L. Casei Defensis (10 miliardów
tej bakterii), którą porównano do miliardów tenisistów ([…] jakby nasza ba-
riera ochronna była dodatkowo wzmacniana przez miliardy tenisistów).

Reklama LXXXVII
Twoje jelito to bariera ochronna o powierzchni kortu tenisowego (ze
słowami tymi łączy się zdjęcie piłeczki tenisowej zatrzymanej przez
siatkę — niczym barierę ochronną). To duża bariera. Około 200m2*,
podczas gdy powierzchnia naszej skóry nie przekracza 4m2.
Jelito jest niezwykle istotną częścią naszego organizmu, ponieważ znaj-
duje się tam aż 70% komórek układu odpornościowego. Jego funkcje
obronne możemy naturalnie wspomagać, popijając ACTIMEL.
Każda butelka ACTIMELA zawiera ponad 10 miliardów żywych bakte-
rii L. Casei Defensis, które wspomagają naszą mikroflorę, uczestnicząc
w tworzeniu niekorzystnych warunków dla bakterii chorobotwórczych.
To tak, jakby nasza bariera ochronna była dodatkowo wzmacniana
przez miliardy tenisistów. Nasza odporność musi sprostać wielu co-
dziennym wyzwaniom, dlatego nasz zapas L. Casei Defensis warto uzu-
pełniać codziennie.
* Tak ogromna powierzchnia powstałaby po rozłożeniu wszystkich po-

fałdowań ścianek jelita.

Innym środkiem spożywczym wyspecjalizowanym w zwalczaniu proble-
mów trawiennych jest ACTIVIA. Problemy trawienne? Czujesz się, jakbyś
połknęła balon? Nie burcz na swój brzuch. Dogadaj się z nim179. W dalszej czę-
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179 W ulotce-zaproszeniu Dołącz do Klubu ACTIVII konsumentki są zachęcane do zakupu czter-
nastu opakowań ACTIVII (warunek przyjęcia do Klubu) słowami: Pokonaj uczucie wzdęcia z ACTIVIĄ.



ści ekspozycji w celu uwiarygodnienia skuteczności głos oddano gastroente-
rologowi, powierzając mu patronat nad promocją ACTIVII180: Dobrze wiem,
z jakimi problemami trawiennymi muszą sobie radzić kobiety. Jako lekarz zaj-
muję się nimi od ponad 20 lat. Jako kobieta doskonale rozumiem ich dokuczli-
wość. Zalecam, jaką dietę stosować, by skutecznie walczyć z tymi dolegliwościa-
mi. Satysfakcja, ulga i poprawa samopoczucia są w zasięgu Twojej ręki, jeśli
tylko będziesz chciała sobie pomóc. Dlatego zachęcam — weź udział w Ogólno-
polskim Badaniu ACTIVII (cała reklama utrzymana w zielonej tonacji — kolo-
rze opakowania jogurtu ACTIVIA).

W innym wariancie reklama ACTIVII zaczyna się niby-retorycznym pyta-
niem: Regularnie? Na które pada sugestywna odpowiedź: Jak w zegarku!,
wspierana równie sugestywnym zdjęciem klepsydry, wypełnionej nie pia-
skiem, lecz kamieniami. Do warstwy ikonicznej nawiązuje inicjalne pytanie
ekspozycyjnej części reklamy: Czasami czujesz się tak ciężko, jakbyś miała ka-
mienie w brzuchu? Zacznij dzień od DANONE ACTIVIA (spersonalizowane po-
służenie się drugą osobą liczby pojedynczej w rodzaju żeńskim dodaje re-
klamie wiarygodności). Ciąg dalszy opisu wyjaśnia działanie unikatowego
składnika: ACTIVIA pomaga regulować pracę jelit, ponieważ zawiera
ACTIREGULARIS® — unikatowe kultury bakterii wyselekcjonowane przez
DANONE. Badania wśród osób z nieregularną pracą jelit wykazały, że po 5 dniach
codziennego jedzenia ACTIVII poprawę zauważyło 50% z nich, a po 14 dniach
aż 80%.

Reklama suplementu diety COLON C® sprowadza się do podania argu-
mentów rzeczowych: reguluje pracę jelit, zapobiega zaparciom, dostarcza: błon-
nika, probiotyków i prebiotyków. Błonnik — probiotyki — prebiotyki181. Idealna
kompozycja dla zdrowia jelit! Informacja o korzystnym składzie specyfiku
(błonnik, probiotyki, prebiotyki) została zdublowana w dwóch kolejnych zda-
niach, a w trzecim — scalona i zamknięta w wyrażeniu idealna kompozycja.
Na podobnych zasadach kompozycyjnych skonstruowano wypowiedź rekla-
mową opisującą działanie preparatu XENEA (por. Skończ ze skłonnością do za-
parć! Osłabia skłonność do zaparć. Reguluje rytm wypróżnień. Uaktywnia czyn-
ność jelit. Nie uzależnia).
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180 Mechanizm badania obejmuje następujące kroki: Zarejestruj się na WWW.ACTIVIABADA-

NIE.PL; wypełnij ankietę, na podstawie której otrzymasz indywidualną poradę dietetyczną; jeśli
masz problemy trawienne, będziesz mogła odebrać 14 opakowań ACTIVII i przez dwa tygodnie
sprawdzać jej skuteczność.

181 Jak czytamy w ulotce reklamowej, kiedy probiotyki (dwa różne szczepy przyjaznych
bakterii probiotycznych: Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium) i prebiotyki (fruktooligo-
sacharydy), które pomagają probiotykom działać w układzie trawiennym wymieszane są ra-
zem — jeszcze lepiej wpływają na układ trawienny niż zażywane z osobna. A wymieszane
w odpowiednich proporcjach z błonnikiem, jak w COLONIE C®, są najlepszą metodą, aby na
co dzień zadbać o zdrowie jelit.



Specyfik o sugestywnej nazwie REGULAX® także pomaga w kłopotach tra-
wiennych. Jego prezentację oparto na wyeksponowaniu poczucia lekkości:
Pastylki REGULAX — poczuj się lekko. Lista wskazań do stosowania preparatu
REGULAX obejmuje następujące przypadki: poprawia perystaltykę jelit, ułatwia
wypróżnianie, jest skutecznym lekiem przed badaniami radiologicznymi, lek
o unikalnej kompozycji liści i owocu senesu, powideł śliwkowych oraz fig.
W warstwie ikonicznej pudełko preparatu REGULAX (adekwatnie do przeka-
zu werbalnego) zostało ujęte w bańkę mydlaną, a jego roślinne składniki
zamknięto w kroplach wody. Analizowane reklamy (np. utrzymana w tonie
żartu reklama POSTERISANU: Co trzecia pupa w Polsce ma problemy z siedzeniem.
POSTERISAN) są celowo pozbawione dosadności.

W sezonie urlopowym popularne stają się reklamy specyfików zapobie-
gających biegunkom (a właściwie — reklamy specyfików przywracających
naturalną florę bakteryjną). Ich dobroczynne działanie zauważamy także
w wypadku antybiotykoterapii. Przykłady reklam takich specyfików: 1) ACI-

DOLAC chroni, reguluje i dzieciakom smakuje. Gdy niezbędny jest antybiotyk, nie-
zbędny jest ACIDOLAC; 2) ENTEROL 250 i… po biegunce (zalecany: Gdy dziecko
choruje na biegunkę…; Gdy dziecko stosuje antybiotyki…); 3) Nie pozwól, aby
biegunka przerwała Twojemu dziecku wakacje. STOPERAN; 4) rozbudowana
w warstwie ekspozycyjnej reklama specyfiku o nazwie TRILAC®182, którą za-
powiada nagłówek: Wyjeżdżasz na egzotyczne wczasy? TRILAC zapobiega bie-
gunce podróżnych! We współczesnych reklamach farmaceutyków wspoma-
gających pracę jelit lub zapobiegających wzdęciom jest preferowany:
przekaz eufemistyczny, „sterylny” język pozwalający bez skrępowania opisy-
wać problemy jelitowe, a także przekaz popularnonaukowy, dawkujący od-
biorcy informacje specjalistyczne (czasem wskazania do rozpoczęcia terapii
farmakologicznej oraz jej przebieg i skuteczność wyjaśnia się przy pomocy
terminologii naukowej). Zachowanie „sterylności” językowej widoczne jest
także w reklamie preparatu PROCTO-HEMOLAN: Hemoroidy, piecznie, swędzenie,
ból. Szybko przynosi ulgę, zapobiega nawrotom. Szybko bez hemoroidów. I na
długo.

Reklamy specyfików regulujących florę bakteryjną nie ograniczają się
tylko do jelit; dotyczą również intymnych sfer ludzkiego (kobiecego) ciała,
porównaj reklamę kapsułek LACTOVAGINAL® — produktu leczniczego, który
stosuje się w celu przywrócenia lub uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej
pochwy, a także profilaktycznie, przy występowaniu upławów, w stanach zapal-
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182 Por. pełny tekst ekspozycji: Wybierając się do obcego kraju, szczególnie do popularnych
kurortów w Egipcie czy Turcji, zabezpiecz się przed przykrymi dolegliwościami układu pokarmowe-
go. Zatrucia, biegunki, wymioty — ogólnie zwane Zemstą Faraona lub Sułtana — czyhają na Cie-
bie! Przyczyną problemów jest zmiana flory bakteryjnej — inne jedzenie, woda, powietrze, kontakt
z obcymi bakteriami. Dalej następuje informacja o sposobie stosowania specyfiku i zapewnie-
nie o jego skuteczności.



nych narządów rodnych po leczeniu lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwrzęsist-
kowymi lub przeciwgrzybicznymi. Przekaz reklamowy rozpoczyna spersonali-
zowane pytanie skierowane do kobiety (odbiorczyni przekazu reklamowe-
go): Jesteś zmęczona pieczeniem i swędzeniem miejsc intymnych?183

O intymność kobiet dba także firma ALBOTHYL, zwracając się do nich
słowami: Dziewczyny! Przyjemność niejedno ma imię… a przykrość można le-
czyć bez recepty. Paralelnie rozplanowane zdanie współrzędnie złożone prze-
ciwstawne rozdziela zdjęcie, pokazujące trzy niepełne kobiece sylwetki (sfo-
tografowane mniej więcej od linii piersi do kolan), zastygnięte w pół kroku,
co potwierdza dynamiczność bohaterek. Ginekologiczne uzasadnienie stoso-
wania ALBOTHYLU zamknięte zostało w wykazie standardowych zachowań
aktywnych kobiet: 1) Bywasz na siłowni, basenie lub w SPA? 2) Stale się od-
chudzasz? 3) Stosujesz hormony (zwłaszcza antykoncepcję), tampony, antybioty-
ki? 4) Częściej niż u innych występują u Ciebie infekcje intymne? […] Dobrze
wtedy mieć pod ręką ALBOTHYL, który skutecznie radzi sobie z przykrymi dolegli-
wościami. W reklamie tej choroba intymna zostaje opisana przez zestaw py-
tań, aluzji i sugestii. Cały wywód utrzymany jest w tonie potocznej niby-roz-
mowy (stosujesz, bywasz, odchudzasz się, dobrze mieć pod ręką).

W reklamie preparatu LACIBIOS FEMINA, służącego do leczenia „palących”
problemów, również posłużono się komunikatem w formie pytania: Wstydli-
wy problem?, na które odpowiedź rozwinięto w postaci deklaracji oraz za-
chęt: Pomoc w intymnej sprawie. Zadbaj o prawidłową mikroflorę i pH układu
moczowo-płciowego (pochwy), stosując LACIBIOS FEMINA. LACIBIOS FEMINA to:
1) preparat naturalny i bezpieczny — probiotyk; 2) komfort i wygoda stosowa-
nia — preparat doustny; 3) pierwszy doustny probiotyk ginekologiczny w Polsce;
4) łatwość stosowania — tylko raz dziennie o dowolnej porze dnia; 5) po-
dwójna korzyść — korzystnie wpływa na mikroflorę układu moczowo-płciowego
i pokarmowego kobiety. Zdrowie jest najważniejsze, ciesz się nim!184

Za specyficzny typ reklam, łamiących kulturowe tabu, uznać można tek-
sty promujące preparaty dla kobiet w ciąży, wspomagające prawidłową go-
spodarkę hormonalną pochwy oraz zapewniające profilaktyczną ochronę
okolic intymnych ciała. Przykład stanowią reklamy dwóch specyfików: FEMI-

NELLA VAGI C oraz TANTUM ROSA. Pierwszy z nich to tabletki dopochwowe
(ekspozycja reklamy informuje: Tabletki dopochwowe kwas askorbowy 250 mg.
Produkt zawiera precyzyjnie dobraną dawkę 250 mg witaminy C. Wspomaga
odbudowę naturalnego środowiska pochwy. Zmniejsza częstotliwość infekcji u ko-
biet w ciąży, przez co obniża ryzyko przedwczesnego pęknięcia błon płodowych
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183 W warstwie ikonicznej ostra czerwona papryczka chili (wywołująca asocjacje typu
‘piecze, pali’) przykrywa wzgórek łonowy kobiety.

184 W reklamie tej posłużono się motywem ikonicznym, wskazującym na sferę intymną.
W obrazie pokazano ściągniętą bieliznę osobistą oraz sytuację załatwiania potrzeby fizjolo-
gicznej przez kobietę.



u kobiet ze skłonnością do zakażeń intymnych. Pozytywna ocena Ekspertów Pol-
skiego Towarzystwa Ginekologicznego185). Drugi specyfik to środek do higieny
stosowany przez kobiety w połogu: Benzydaminy chlorowodorek. Minimalizu-
je dyskomfort po porodzie — zmniejsza ból, świąd, pieczenie. Zmniejsza objawy
stanu zapalnego. Bezpieczny dla matki i dziecka186. Oba teksty są utrzymane
w stylu (popularno)naukowym, o czym przekonuje dobór słownictwa, np.:
odbudowa naturalnego środowiska pochwy; Zmniejsza objawy stanu zapalnego;
Zmniejsza częstotliwość infekcji u kobiet w ciąży.

W wypadku higieny intymnej reklamy dotyczą różnych produktów (żeli,
płynów, irygatorów, wkładek i podpasek), por. reklamę środków, z których
jeden zapobiega nadmiernej wilgotności (Upławy? Problemy intymne? Stosuj
LACTOVAGINAL), a drugi pozwala zniwelować nadmierną suchość (Kiedy kon-
takty intymne nie przebiegają harmonijnie… Na jakość intymnych relacji i do-
znań wpływa dokuczliwy problem suchości w obrębie pochwy. FEMINUM żel eli-
minuje niedobory wydzielania śluzu, ułatwia stosunki płciowe, także z użyciem
prezerwatyw).

Problemy z drogami moczowymi to kolejne „nieme” choroby człowieka,
które znajdują odzwierciedlenie w reklamach farmaceutyków. Licznie repre-
zentowane przykłady reklam z tej grupy potwierdzają, że reklamotwórcy nie
unikają wstydliwych problemów urologicznych, pozornie tylko „niecodzien-
nych”. Reklamę preparatu URINAL inicjuje slogan: W trosce o drogi moczowe.
Reklama ta, wskazując przyczyny powstawania problemów urologicznych
(z punktu widzenia strukturalnego opiera się na quasi-pytaniach i quasi-
-stwierdzeniach), przekonuje kobiety o niezawodności preparatu (skutecz-
ność preparatu eksponuje część inicjalna przekazu reklamowego: Sprawne
drogi moczowe. Czy wiesz, jak skutecznie o nie zadbać?, a także trzy perswazyj-
ne pytania: Czy odczuwasz potrzebę oddawania moczu?; Czy spędzasz więcej
czasu na toalecie?; Czy obawiasz się, że „piekący” problem powróci?). Jak dalej
przekonuje oferent, rozwiązaniem tej przykrej dolegliwości jest URINAL WAL-

MARK: To naturalna pomoc w trosce o drogi moczowe. URINAL WALMARK NUTRI

CRAN, najczystszy i opatentowany sproszkowany koncentrat z soku z żurawiny
wieloowocowej, który utrudnia bakteriom Escheryschia coli przyleganie do
nabłonka dróg moczowych oraz wspomaga ich wypłukiwanie z organizmu. Gra-
dacja pytań ma zadanie perswazyjne — przekonanie odbiorcy do skuteczno-
ści promowanego specyfiku usuwającego niedyspozycję dróg moczowych.
W obu reklamach posłużono się motywami przemawiającymi do świadomo-
ści odbiorców, symbolicznie odnoszonymi do sfery intymnej (por. wiszące
na sznurku damskie figi, na których krzyżykiem zaznaczono miejsce sym-
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185 Pod tekstem umieszczono zdjęcie blistru z globulkami, a także symbol nagrody: Laur
Konsumenta, Odkrycie 2009.

186 Bezpieczeństwo tego specyfiku potwierdza nagroda: I miejsce w kategorii „Preparaty
na dolegliwości ginekologiczne”.



bolizujące intymny problem; a także znak drogowy stop i zdjęcie trzech ko-
biet ze skrzyżowanymi nogami, która to poza ma doraźnie pomóc w po-
wstrzymaniu oddania moczu).

W kolejnej reklamie specyfiku łagodzącego i leczącego choroby układu
moczowego zastosowano następujący perswazyjny schemat wypowiedzi: ak-
tualny problem jako motywacja do zakupu promowanego specyfiku �

w efekcie redukcja problemu (Co trzecią kobietę dotyka krępujący problem. Bo-
rykasz się z ciągłymi problemami związanymi z częstym oddawaniem moczu?
Czujesz kłopotliwe pieczenie? Jest na to sposób! Stosowane systematycznie
owoce żurawiny187 wzmacniają naturalne mechanizmy obronne i nie do-
puszczają do osiedlania się drobnoustrojów w drogach moczowych. Preparat
UROMAXIN na bazie owoców żurawiny pozwala cieszyć się życiem i zachować ak-
tywność, a przede wszystkim pozwala zapomnieć o problemie.

Z przestrzeni publicznej ostatecznie zniknęły wszelkie naturalne wydzie-
liny188. Nie udało się ich wyeliminować z przestrzeni prywatnej. Są także
w przestrzeni farmaceutyczno-marketingowej, np.: reklama specyfiku o na-
zwie AFRIN prezentuje kobiecą twarz, na wysokości jej nosa umieszczono
czarny pasek (jakby plaster), a na nim napis: Zatkany nos? Uwolnij go po
5 minutach! AFRIN. Aaale189 ulga! W tej reklamie usytuowano (po lewej stro-
nie) tarczę zegara z napisami (na środku: działa po 5 min; na dole tarczy —
efekt do 12 h), po prawej stronie tarczy postawiono flakonik specyfiku. Pod
zdjęciem umieszczono tekst: Cierpisz na zatkany nos? Wybierz AFRIN! Aerozol
do nosa AFRIN redukuje obrzęk błony śluzowej występujący w przebiegu przezię-
bienia, zapalenia zatok oraz alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Po-
niżej tych informacji zawarto dane o składzie produktu i nazwach leczni-
czych oraz najmniejszą czcionką — klauzulę o konieczności zapoznania się
z ulotką.
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187 W podobny sposób zareklamowano preparaty wykorzystujące kojąco-lecznicze właści-
wości żurawiny: PROUNO (por. Problem z drogami moczowymi? STOP! PROUNO. Stosuj raz dzien-
nie, wygrywaj codziennie! ProUno ma korzystny wpływ na funkcjonowanie dróg moczowych
i wyjątkowy skład: zawiera maksymalnie skoncentrowany wyciąg z żurawiny — aż 36 mg proanty-
cyjanów (PAC) sprzyjających dobrej kondycji dróg moczowych. Dzięki temu zamiast wielokrotnego
sięgania teraz wystarczy Ci tylko 1 kapsułka dziennie, aby zadbać o dobrą kondycję dróg moczo-
wych); a także LACTOLADY (por. Wyciąg z żurawiny z probiotykiem czyni LACTOLADY unikalnym
preparatem w ochronie przed infekcjami dróg moczowych. LACTOLADY to jedyny preparat na rynku
zawierający dwa aktywne składniki zapobiegające infekcjom dróg moczowych. Silne stężenie
wyciągu z żurawiny, w połączeniu z unikalną kompozycją czterech szczepów bakterii kwasu mleko-
wego, zabezpieczają błony śluzowe dróg moczowych, i wspomagają organizm w zwalczaniu bakterii
chorobotwórczych (np. Escherichia coli).

188 Pisze o nich Wojciech Mikołuszko. W. M i k o ł u s z k o: Konieczne do życia...,
s. 50—53.

189 Zjawisko wydłużania samogłosek — w celu podkreślenia mocy działania jakiegoś spe-
cyfiku (odczuwanie ulgi musi być mocne).



O wielu tabuizowanych tematach można by jeszcze pisać, ilustrując ich
obecność w przestrzeni marketingowej tekstami reklamowymi. Na naszych
oczach rodzi się nowe tabu, wynikające z krucjaty antytytoniowej190. Nie-
długo palacz będzie mógł oddawać się nałogowi tylko we własnej toalecie
(ustawa sejmowa z 5 marca 2010 r.191). Banderole na opakowaniach papie-
rosów ostrzegają przed chorobami. Wisława Szymborska (sama nałogowa
palaczka) tak komentuje trwającą krucjatę antynikotynową: „Jako osoba wy-
starczająco dojrzała wiem, że papierosy szkodzą zdrowiu. Napisy na pacz-
kach nie mówią nic nowego. […] natura ma oprócz skutków palenia jeszcze
tysiąc innych, równie przykrych pomysłów na wyprowadzenie nas wszyst-
kich z tego świata”192.

Jako puenta tego podrozdziału niech posłużą słowa Rocha Sulimy: „War-
to wreszcie wskazać, nasilające się w kulturze ponowoczesnej »gry« z oby-
czajem widoczne w przekazach reklamowych, modzie oraz eksponowaniu
alternatywnych lub atrakcyjnych w danym momencie stylów życia. Globali-
zacja, paradoksalnie, obudziła zainteresowanie tym, co „lokalne”, obyczaje
stały się „kulturami”, które konstytuują sens przekazów globalnych”193.

Uprawiam  seks  (i)gram  z  potencją

Odrębne zagadnienia (bardzo ekspansywnie popularyzowane), związane
z przełamywaniem tematów tabu, stanowią: życie erotyczne (również o czy-
telnie wpisanych wartościach religijnych) oraz problemy z potencją.

Jedną z najbardziej eksponowanych form przekraczania tabu w zakresie
łamania zakazów i naruszania etyki prezentuje reklama ubrań firmy UNITED

COLORS OF BENETTON, ukazująca namiętny pocałunek zakonnicy z księdzem
(por. Aneks, reklama nr 77). Skontrastowane kolory (biel i czerń), które
stają się nadrzędnym reklamowym składnikiem fotografii, przybierają w wy-
mowie charakter symboliczno-aksjologiczny, a tabu związane z celibatem
i łamaniem tego zakazu stało się pretekstem do wyeksponowania różnic
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190 Tytoń pojawił się w Europie jako „produkt uboczny” odkrycia Ameryki.
191 15 listopada 2010 r. weszła w życie ustawa regulująca zakaz palenia w miejscach pu-

blicznych. W nowych przepisach zakłada się zakaz palenia w takich miejscach, jak: zakłady
opieki zdrowotnej, szkoły, uczelnie, miejsca pracy, ośrodki kulturalne, wypoczynkowe, ośrod-
ki pomocy społecznej, lokale gastronomiczne, środki komunikacji miejskiej i przystanki,
obiekty sportowe, miejsca zabaw dla dzieci (www.w-spodnicy.pl; dostęp 13.06.2011).

192 Tekst noblistki pochodzi z czasów, kiedy współczesna krucjata przeciw palaczom na-
brała mocy. L. B u g a j s k i: Fajka pokoju. „Newsweek Polska” 2009, nr 40, s. 99.

193 R. S u l i m a: Przemiany polskiego obyczaju. W: Tabu, etykieta, obyczaje językowe. Red.
P. K o w a l s k i. Wrocław 2009, s. 292.



międzyludzkich oraz zaskakujących postaw, niejednokrotnie szokujących
lub prowokujących. W sposób pośredni w reklamie tej zwrócono uwagę na
społeczny problem kryzysu w obrębie Kościoła i kryzysu wartości przez Ko-
ściół upowszechnianych wśród wyznawców.

Inne reklamy z tej grupy dowodzą, że kulturowe tabu, odnoszące się do
sfery seksualnej (łamane na różnych płaszczyznach), wpisuje się w akty
promowania różnego typu produktów: począwszy od prezerwatyw, poprzez
środki czystości i środki higieny osobistej (np. papier toaletowy), samocho-
dy, klocki LEGO, a skończywszy na słodyczach i alkoholu194. Tego typu ten-
dencje reklamowe dotyczą sposobów kreacji reklam w różnych kulturach —
na całym świecie (por. Aneks, reklamy nr 78, 79, 82).

W reklamie środków czystości marki AMBI PUR (dwie reklamy tego cyklu
prezentują zbliżenie starszej kobiety z młodym, atrakcyjnym mężczyzną —
Aneks, cykl reklam nr 78) złamano tabu kulturowe na trzech płaszczyznach:
1) eksponowanego aktu zbliżenia; 2) znacznej różnicy wieku partnerów;
3) miejsca zbliżenia (por. komunikat: Nowy typ świeżości w toalecie).

Firma LEGO pokazała nieograniczone możliwości konstrukcyjne swojego
produktu. Z klocków stworzono model nagiej kobiety, który uchwycono na
łóżku lub na krześle w bardzo wymownej pozie (silnie nasyconej eroty-
zmem); wszędzie wokół zostały rozrzucone elementy damskiej garderoby
(Aneks, cykl reklam nr 79).

Wybrane do prezentacji trzy odsłony reklam (por. Aneks, reklamy nr 80,
81, 82) dowodzą, że łamiąc w reklamie tabu seksualne, (kon)tekstualnie
używa się w wypowiedziach leksemu przyjemność (por. komunikaty pro-
mujące kolejno: batonik PAWEŁEK firmy WEDEL: Zanurz się w przyjemności;
wafelek PRINCESSA: Subtelna postać przyjemności. Sięgnij po swoją ulubioną
przyjemność, która jest teraz jeszcze bardziej lekka i jeszcze bardziej przyjem-
na, oraz formułę zastosowaną przez włoską firmę RENOVA: ang. Toalet paper
& pleasure — w znacz: Papier toaletowy i przyjemność). Każda z tych reklam
eksponuje (wprost lub podtekstowo) czytelne dla odbiorcy skojarzenia ero-
tyczne: nagość, intymność i pozycję właściwą zbliżeniu seksualnemu.
W ostatniej z zaprezentowanych reklam (Aneks, reklama nr 82) wrażliwego
obserwatora i odbiorcę razi obskurna toaleta z wysokiej jakości papierem
toaletowym. Warto dodać, że leksem przyjemność w tej reklamie to jedno-
cześnie semantyczna presupozycja: przyjemność rozumiana jako ‘defekacja’.

Prowokujące są także reklamy sieci i marek promujących odzież: UNITED

COLORS OF BENETTON — Aneks, reklama nr 83; Cropp Town — Aneks, reklamy
nr 84 i 87, DEEP — Aneks, reklama nr 85 i obuwie: PATRICK COX — Aneks, rekla-
ma nr 86, epatujące tematami tabu (kopulacja zwierząt, gra miłosna poprze-
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194 Dwa ostatnie typy nie zostaną omówione i zaprezentowane ze względu na ich szcze-
gólną popularyzację i schematyczną powtarzalność.



dzająca akt seksualnego zbliżenia). Włoska firma UNITED COLORS OF BENET-

TON słynie z kontrowersyjnych reklam (przykład stanowi m.in. reklama nr
83, Aneks), poruszających — za czasów ekscentrycznego wizjonera Oliviera
Toscaniego — w sposób skandalizujący — różne tematy (np. kampania przed-
stawiająca więźniów skazanych na karę śmierci za największe zbrodnie),
a po zmianie taktyki — kwestie istotne, ale niepozostawiające etycznych
wątpliwości (problem głodu, konflikt w Tybecie, finansowe wykorzystywa-
nie krajów Afryki)195. Szokuje także PATRICK COX. Słynie on z projektowania
seksownych, oryginalnych butów dla kobiet i mężczyzn, do których wyko-
nania stosuje nietypowe materiały i wykończenia. Prezentowana reklama,
przedstawiająca kobietę w stroju topless, która ustami dotyka nagiego uda
mężczyzny (symbol pożądania), a dłoń trzyma na jego pośladku (por. Aneks,
reklama nr 86), wzbudziła kontrowersje. Zdaniem Advertising Standards
Authority, razi odbiorców, mimo iż na co dzień w mediach są prowokowani
materiałami z podtekstem. Prowokacyjny charakter ma również jedna z re-
klam firmy CROPP TOWN (por. Aneks, reklama nr 87). W wizualnym przeka-
zie reklamowym (stosując rzut z góry) ukazano wyłaniającą się przez otwór
bluzy głowę z pozlepianymi, mokrymi włosami. Obraz ten, przypominając
poród, perswazyjnie symbolizuje, że człowiek rodzi się na nowo dzięki no-
szeniu promowanej odzieży. Do prowokacyjnych obrazów należą także re-
klamy nr 83 (Aneks) (ukazuje kopulujące konie — białego i czarnego), nr 84
(przedstawia pieska (pudelka?) uczepionego nogawki spodni i zawiera dwu-
znaczny komentarz: Zupełnie inny Jeans, zupełnie inna jazda) oraz reklama
nr 85 firmy DEEP (operuje hasłem Króle mody i prezentuje ubrania reklamo-
wanej firmy ułożone w kształcie spółkujących królików).

W dyrektywie kolejnej reklamy (Żądaj lepszego seksu — Aneks, reklama
nr 88), ewokującej skojarzenia z publicznym przemówieniem (przekonuje
o tym obecność mównicy i gest oratora), mężczyzna, promujący prezerwatywy
SKYN firmy UNIMIL, dopomina się o przyjemne wrażenia i doznania seksualne.

W specyficzny sposób omawia się również problem męskiej potencji,
traktując brak erekcji jako chwilową niemoc, którą można wyleczyć za po-
mocą farmaceutyków.

Producent specyfiku FALUMAX sugestywnie informuje, że dojrzały meż-
czyzna (co sugeruje fotografia szpakowatego — eleganckiego i zadowolo-
nego z życia mężczyzny; Aneks, reklama nr 89) nie ma problemów z poten-
cją (potwierdza to skrótowy komunikat: On robi to codziennie, wspomagany
formułą: FALUMAX wyzwala u mężczyzn siłę i energię seksualną).

W podobny sposób prezentuje swój preparat producent specyfiku
CLAVIN (Aneks, reklama nr 90), używając w tym celu krótkiego tekstu: Pod-
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195 Por. artykuł z 21.04.2010, poświęcony UNITED COLORS OF BENETTON na stronie www.fa-
shionnow.pl (dostęp 7.07.2010).



pora erekcji! O natychmiastowym działaniu. Już mogę! Inna wersja tej cyklicz-
nej reklamy posiłkuje się następującym obrazem: na suwaku spodni mę-
skich zawieszono tabliczkę z sugestywną informacją — już mogę. Naturalny
preparat poprawiający erekcję. O szybkim działaniu!, która ma potwierdzić
skuteczność działania preparatu. Dosadniej sformułowany komunikat pre-
zentują dwie kolejne reklamy z grupy dotyczącej męskiej potencji (por.
Aneks, reklamy nr 91 i 92).

Reklamowy komunikat Zostań wirtuozem swojego instrumentu (por. Aneks,
reklama nr 91) opatrzono fotografią grającego na klarnecie mężczyzny, któ-
rego czule obejmuje i pieści kobieta. Niebagatelną rolę w reklamowej pre-
zentacji pełni intencjonalnie (perswazyjnie) skonstruowana nazwa własna
w postaci „mówiącego” chrematonimu — neologizm PENIGRA został utwo-
rzony w wyniku redukcji leksemu penis i dodania czasownika grać w po-
tocznym znaczeniu ‘wszystko funkcjonuje jak należy, bez zastrzeżeń’. Oba
zabiegi komunikacyjnojęzykowe — ikoniczny i nazwotwórczy (choć metoni-
miczny) ilustrują rozwiązanie problemu z męską potencją. Kolejna reklama
tego samego producenta (por. Aneks, reklama nr 92) prezentuje formułę
o podtekście erotycznym (Wskocz na byka) i symboliczne zdjęcie, wywo-
łujące skojarzenia erotyczne.

Firma OLIMP, reklamując środek TRIBUSTERON, gwarantuje (posługując się
w tym celu zabiegiem enumeracji) Siłę, sprawność, potencję mężczyznom,
którzy są Nareszcie w formie ;). Przy reklamie tej warto zatrzymać się na
dłużej, zwracając uwagę na trzy formy gier w niej zastosowane: 1) komuni-
kat wspomagany jest sugestywnym obrazem zadowolonego ze swych mę-
skich atrybutów mężczyzny (zerkającego ukradkiem w dół, aby sprawdzić
swoją potencję; por. Aneks, reklama nr 93); 2) użyty w komunikacie leksem
nareszcie — oznacza uzyskanie wyczekiwanego rezultatu; 3) pomieszczony
w wypowiedzi emotikon ;), zwany potocznie uśmieszkiem, pełni funkcję ka-
muflującą (aluzyjną).

* * *

Po dokonaniu prezentacji wybranych reklam ze swoiście podjętym tema-
tem tabu, można następująco usystematyzować nasuwające się wnioski, bio-
rąc pod uwagę kryterium wieloaspektowego oddziaływania reklam i ich ko-
munikacyjnych (na)znaczeń: 1) odbiorca jako bohater reklam; 2) forma prze-
kazu tabuizowanego komunikatu i dobór środków stylistyczno-językowych.

Odbiorca i zarazem bohater reklam nakłaniających do poprawy wizerun-
ku, a tym samym — samopoczucia jest ustawicznie poddawany reklamo-
wym eksperymentom. Trywializując i upowszechniając różnej miary i wagi
indywidualne dolegliwości jednostki oraz czyniąc z nich temat reklam, po-
zbawia się człowieka podmiotowości i wolnej woli decydowania o ukrywa-
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niu (tabuizowaniu) problemu. Deficyty i defekty jednostki na reklamowym
forum stają się instrumentem gry w uzyskiwaniu komercyjno-materialnych
efektów. Obnażona (wyzuta z intymności) jednostka ma zawierzyć swój
problem (swój los) niby-życzliwym producentom, oferującym cudowny śro-
dek — eliksir redukujący lub niwelujący konkretne deficyty i defekty, a zara-
zem gwarantujący komfortowe, długoterminowe rezultaty.

Arbitralna prezentacja „składu” człowieka odnosi się do aktów rozbicia
go na cząsteczki, bakterie, komórki, jądra, chromosomy, geny, hormony,
wydzieliny i płyny. Wymienione zabiegi służą procesowi pośredniej dehu-
manizacji człowieka dokonywanej na kanwie opisów brzydoty (skostnień,
zwyrodnień, próchnicy, wrzodów, trądziku, stanów zapalnych, grzybic)
i odzierania człowieka z jego indywidualnego piękna. Jest to forma epatowa-
nia w reklamie nowym typem iluzorycznego turpizmu, mającego wywołać
przekonanie, że wszystkiemu można zaradzić, bo na wszystko jest antido-
tum, a także, że wszystko można kupić, bo wszystko można sprzedać. Seks
w reklamie to już nie tylko golizna i eksponowana dosadnie erotyka — to
detaliczne „rozbieranie” człowieka na elementy, ukazywanie ich budowy
i działania; to penetracja sfery intymnej człowieka na społecznej scenie.

Bezpośredni odbiorca reklam (który jest zainteresowany reklamowanym
środkiem) stanowi ogniwo tragiczne ponowoczesnego schematu reklamowe-
go. Po pierwsze — zgodnie z ideą ponowoczesną — chce być piękny i szczę-
śliwy; po drugie jest kategoryzowany i „rozliczany” ze swoich niedosko-
nałości, pouczany i wychowywany; po trzecie zostaje wielopłaszczyznowo
uwikłany w akty oszukiwania196 i mówienia „prawdy pozornej”. Zakupując
produkt, wpada w sieć konfabulacji, jest przekonywany, że cykliczne stoso-
wanie preparatu gwarantuje skuteczną i definitywną eliminację problemu,
a to sprawi, że stanie się w końcu szczęśliwym człowiekiem.

Etyczny i estetyczny wymiar przekazu, przekraczając granice dobrego
smaku i gustu, może drażnić odbiorców, których dany problem nie dotyczy,
a którzy mimo to skazani są na inwigilowanie prywatności i intymności.
Przekazy te z jednej strony wywołują poczucie zdegustowania biernego od-
biorcy, wystawiając na próbę jego poczucie smaku, elegancji, z drugiej — eli-
minują empatię, wrażliwość na problem innych197.

Twórcy reklam przekraczają tabu i granice estetyki, eksponując różne
mankamenty i niedoskonałości ludzkiego organizmu. Zarówno wybór, jak
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196 Oszukiwany jest wielopłaszczyznowo: a) etycznie — akt ukazywania produktu jako cu-
downego eliksiru, złotego środka, którego działanie eliminuje całkowicie problem jednostki;
b) estetycznie — sposób prezentowania problemu (z użyciem środków ikonicznych i styli-
styczno-językowych).

197 Dzieje się tak dlatego, że odbiorcy bierni mogą wartościować i oceniać jednostkę, któ-
rej dolegliwość dotyczy, przez pryzmat zaprezentowanego problemu, naznaczając ją cechami
X w swoich oczach.



i realizacja tabuizowanego tematu pozostawiają wiele do życzenia; w rekla-
mach omawianego typu tematy i słowa odzierane są z sacrum i estetyki.
Mało wysublimowane teksty w sposób dosłowny — wręcz ordynarny (bez
aksjologicznego, etycznego i estetycznego wyczucia) nazywają i kategory-
zują wstydliwe rzeczy po imieniu.

Istotne znaczenie w kształtowaniu estetycznej funkcji języka oraz ele-
gancji językowej ma forma wypowiadania się na tematy tabu. Panuje prze-
konanie o tym, że nie jest ważne, jakiej rzeczywistości pozajęzykowej do-
tyczy wypowiedź, ale to, jakich użyto środków językowych, aby o niej
powiedzieć198. Poczucie estetyki językowej, jak zauważa Monika Kaczor, nie
zwalnia z konieczności nazywania za pomocą słów „zakazanej” rzeczywisto-
ści pozajęzykowej. Należy jednak pamiętać, że odbiorca nie może poczuć
się dotknięty jej waloryzowaniem estetycznym i etycznym. Służą temu lek-
semy konotujące znaczenie pozytywne (neutralne), wskazujące na delikat-
ność, przyzwoitość, respekt i wyznaczające dyskrecję w stosunku do prze-
kazywanych treści199.

W dobie ponowoczesnej widoczne stają się dwie tendencje w trakto-
waniu tabu: 1) deprecjacyjne traktowanie; 2) epatywne prezentowanie. Oba
sposoby dotyczą nie podmiotowego200, lecz instrumentalnego (komercyjne-
go) ukazywania wstydliwego problemu — będącego tajemnicą jednostki
wyciąganą na społeczną „arenę komunikacyjną”.

* * *

W rozdziale poświęconym Przerostowi formy nad aspiracjami w przekazie
reklamowym, skoncentrowano się na kilku problemach (interpretacja lekse-
mów piękno i sztuka w tekstach reklam, prezentacja motywów reklamowych
stylizowanych na teksty kultury, uwikłanie reklam w grę z dosadnością
i estetyką), zmierzając do ogólnej puenty. Dotyczy ona wszechobecnej
w tekstach reklamowych tendencji do przewartościowywania utrwalonych
przekonań, sądów i oczekiwań, trywializowania tematów wzniosłych i spro-
wadzania ich do roli tekstów zdeprecjonowanych, a także podnoszenia te-
matów banalnych do rangi tekstów patetycznych.

Główne pojęcia, a zarazem modne tematy reklamowe (piękno, sztuka,
koncept i tabu) stają się narzędziem gry z odbiorcą nakłanianym do interpre-
tacji i waloryzacji tekstów reklamowych, zgodnie z perswazyjnymi intencja-
mi ich nadawców.
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198 M. K a c z o r: Tabu a estetyka..., s. 46.
199 Ibidem, s. 47.
200 To jednocześnie jeden z reklamowych przykładów zaprzeczających doktrynie ponowo-

czesnej, kultywującej wartość jednostki, która „obdarta” z indywidualności staje się przed-
miotem społecznej oceny i wartościowania, realizowanych w formie „gry w doradzanie”
zakupu cudownych środków.



R o z d z i a ł III

Perswazja  —  promocja  —
konieczność  konsumpcyjna

Wstęp

Społeczne transformacje minionego stulecia pozostawiły ślad na jakości
kontaktów językowych (m.in. kształtując nowy typ relacji interpersonal-
nych), na kulturze języka — sposobach traktowania języka i stosunku użyt-
kowników do jego wartości. Rozpatrując w takim kontekście aksjologiczne
modyfikacje nowego funkcjonalnego wymiaru języka, metaforycznie mówi
się o traumie wielkiej zmiany — społecznych kosztach transformacji1. Na grun-
cie komunikacyjnojęzykowym narodził się nowy styl języka — język rekla-
my i promocji — wyzyskujący nowe środki i komunikacyjne strategie do
realizacji celów perswazyjnych, kształtujących odmienny (od zastanego)
językowy obraz świata (i) wartości współczesnego — nowoczesnego człowie-
ka — odbiorcy komercyjnych treści i przekazów oraz konsumenta sta-
wiającego ponad „być” postawę „mieć”2. W takim ujęciu, jak trafnie podkre-
śla Ewa Pajewska, „transformacja uświadomiła znaczenie pieniądza jako
społecznego medium komunikacji i jego kreacyjny wpływ zarówno na pro-
cesy gospodarcze, jak i na społeczeństwo […]. W nowym systemie gospo-
darczym celem podstawowym jest sprzedaż towarów. W związku z tym gra
toczy się o każdego klienta. To właśnie jego pieniądze są przyczyną powsta-
wania reklam różnego rodzaju towarów. Ich twórcy wykorzystują różne stra-
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1 P. S z t o m p k a: Trauma wielkiej zmiany — społeczne koszty transformacji. Warszawa
2000.

2 Por. J. P u z y n i n a: Język wartości. Warszawa 1992.



tegie językowe po to, aby klient wybrał określony towar. Pomagają mu takie
techniki, jak: opisowa, narracyjna, dialogowa, monologowa, prestiżowa, in-
formacyjna itp.”3 Zacytowane słowa potwierdzają stanowisko Johna Storeya,
który stwierdził, że „konsumpcja jest zawsze czymś więcej niż tylko działal-
nością ekonomiczną — tj. spożytkowaniem produktów / używaniem towa-
rów w celu zaspokojenia potrzeb materialnych. Konsumpcja ma również
coś wspólnego z marzeniami i pragnieniami, tożsamością i komunikacją”4.
W owym świecie marzeń — tworzonym przez komercyjne wypowiedzi re-
klamowe — generowane są nowe desygnaty i znaczenia nie tylko w celu
oznaczania — charakteryzowania świata i jakości życia, ale i wartości prefe-
rowanych przez człowieka konsumenta. Ekspansywne wkraczanie ponowo-
czesności w obręb życia społeczno-ekonomicznego sprawiło, że tekstom re-
klam przypisuje się różne role. Badacze języka i komunikacji nazywają
reklamę „poezją na sprzedaż”5, „poezją reklamy”6, „językiem na sprzedaż”7,
„znakami na sprzedaż”8, „snami na sprzedaż”9, „grą słowami”10, w których
informacja kształtująca systemy ekonomiczne sama weszła do nich jako je-
den z towarów. Inni określają reklamę mianem sztuki11 lub (anty)kiczu12,
jednocześnie zadając liczne pytania na jej temat. Wśród pytań dominują te,
odnoszące się do odbiorcy, zniewolonego przez reklamę13 oraz siłę jej per-
swazji (czy reklama jest dźwignią fałszu14, manipulacją czy informacją15). Naj-
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3 E. P a j e w s k a: Gry na poziomie faktów społecznych a gry językowe w realizacjach pol-
skiego życia gospodarczego. W: „Studia Slavica” X: Gra językowa. Red. V. M a l d j i e v a. Toruń
2005, s. 99.

4 J. S t o r e y: Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody. Przeł. J. B a -
r a ń s k i. Kraków 2003, s. 123—124.

5 Por. B. S z c z ę s n a: Poetyka reklamy. Warszawa 2001, s. 193.
6 Por. R. Z i m n y: Niektóre cechy składni współczesnego sloganu reklamowego. „Język Pol-

ski” 1996, nr 76, z. 2—3, s. 147—154.
7 Por. J. B r a l c z y k: Język na sprzedaż. Warszawa—Bydgoszcz 2000.
8 Por. A. P i t r u s: Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy. Warszawa

2005.
9 E. S z c z ę s n a: Sny na sprzedaż — hurt i detal. O oniryczności przekazu reklamowego.

W: Oniryczne tematy i konsekwencje w literaturze polskiej XX wieku. Red. J. G l a t z e l,
J. S m u l s k i, A. S o b o l e w s k a. Toruń 1999, s. 55—65.

10 J. K o ł o d z i e j: Reklama: gra słowami. „Zeszyty Prasoznawcze” 1993, nr 3—4, s. 78—91.
11 S. K u ś m i e r s k i: Reklama jest sztuką. Warszawa 1996.
12 A. P i t r u s: Kicz czy antykicz? Reklama w poszukiwaniu widza. W: Niedyskretny urok ki-

czu. Red. G. S t a c h ó w n a. Kraków 1999, s. 199—208.
13 Por. A. K o w a l - O r c z y k o w s k a: W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań

reklamy prasowej. Kraków 2007.
14 M.A. K o w a l s k i: Reklama dźwignią fałszu? Warszawa 2000.
15 A. P i t r u s: Reklama: manipulacja czy informacja? W: W świecie mediów. Red. E. N u r -

c z y ń s k a - F i d e l s k a. Kraków 2001, s. 101—107; I d e m: Reklama: informacja czy zna-
czenie? W: Intermedialność w kulturze końca XX wieku. Red. A. G w ó ź d ź, S. K r z e m i e ń -
- O j a k. Białystok 1998, s. 113—122.



częściej jednak teksty reklamowe traktowane są przez badaczy jako „inten-
cjonalne działania nadawcy w celu osiągnięcia konkretnego skutku
perswazyjnego, tj. wywarcia wpływu na (przede wszystkim) konsumpcyjne
zachowania odbiorców”16. Niezależnie od przytoczonych stanowisk i ujęć
badawczych należy przyznać, że komunikaty reklamowe zdominowały inne
formy przekazów, treści, obrazów czy miniopowieści — osaczając człowieka
ze wszech stron, pozostając z nim na stałe (i nie dając mu możliwości od-
wrotu od skali i obszaru jej oddziaływania). Tekst reklamowy idealnie pasu-
je nie tylko do kultury ponowoczesności, ale do wszystkich realizowanych
przez nią koncepcji i idei — opozycji i zaprzeczeń, przypadkowości (jednak
w niektórych wypadkach — związanych z komercyjną pewnością odnoszo-
nego skutku, opartej na pewnym sprawdzonym schemacie) i chaosu, prepa-
racji różnych środków stylistycznych, wyznaczników gatunkowych, stylów
i kultur, kulturowych filiacji, którym przypisuje się miano sztuki, a która
jest tylko jej namiastką, nieudanym falsyfikatem.

Nowy wymiar stylu komunikacyjnego, jakim jest reklama, zaciera grani-
ce pomiędzy trzema pojęciami: perswazją — promocją — koniecznością
konsumpcyjną. Linearność tych zależności przedstawiają prezentowane
w trzecim rozdziale pracy podrozdziały, których trzon stanowią szyldowane
odpowiednimi tytułami zjawiska i procesy społeczno-kulturowego działania
i zależności17.

W tej części monografii dokonano prezentacji problematyki nazw na
sprzedaż18 oraz mocy perswazyjnych komunikatów, za pomocą których do-
konuje się aktów prezentacji produktów lub usług, dbając jednocześnie
o to, by ich wizerunek wyróżniał się spośród innych, nakreślając w pamięci
odbiorcy znamienny (pejoratywny) kontur, kontekstualnie ujęty w świetle
ofert składanych przez konkurencję, którymi posłużono się w pośrednich
lub bezpośrednich deprecjacjach jako tłem porównawczym.
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16 R. Z i m n y: Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych. Warszawa 2008, s. 9.
17 Por. np. tytuł monografii: Język marketingu. Red. K. M i c h a l e w s k i. Łódź 2008.
18 Por. tytuł artykułu M. R u t k o w s k i e g o: Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na

usługach marketingu. „Onomastica” 2001, XLVII, s. 239—254.



TurboDymoMan  i  Super  Es oraz Cieszyn  się  bardzo… —
nazwy  własne  jako  komercyjny  komponent  reklamy

Mówiąc, usiłuję przekazać pewne rzeczy mojemu słuchaczowi,
dając mu do poznania moją intencję przekazania mu właśnie
tych rzeczy. Osiągam zamierzony skutek w słuchaczu, dając mu
do rozpoznania moją intencję osiągnięcia tego skutku,
a z chwilą, gdy słuchacz rozpoznaje, co chcę osiągnąć, zostaje
to na ogół osiągnięte19.

Większość współczesnych tekstów reklamowych można zaliczyć do
swoistych mozaik, które składają się z rozmaitych form eksperymentowania
językiem. Owe innowacyjne20 zachowania komunikacyjne odnoszą się nie
tylko do prób kreacji elementarnych jednostek wyrazowych czy wieloskład-
nikowych konstrukcji (m.in. sloganu), ale i dłuższych odmian wypowiedzi,
których nadrzędna intencja dotyczy szeroko rozumianej perswazji. W obrę-
bie wymienionych możliwości eksperymentowania językiem wyróżnia się
kilka strategii komunikacyjnojęzykowych, wśród których wartą szczegó-
łowego omówienia jest strategia dotycząca użycia nazw własnych (auten-
tycznych oraz sztucznych — wymyślonych przez reklamotwórców) jako
istotnych komponentów reklamowych21. Ten mechanizm kreacyjny, stano-
wiący analityczny przedmiot opisu, odnosi się do roli komunikacyjnej22

przypisywanej nazwom własnym zawartym w reklamach, ponieważ „nazwa
jest kluczem do właściwego odbioru reklamy. Slogan, nagłówek, tekst re-
klamowy są dyskursywnie zespolone z nazwami reklamowymi przedmio-
tów”23, a sam proces stosowania rozmaitych kategorii nomina propria w ana-
lizowanych (kon)tekstach reklamowych wiąże się z wprowadzeniem do
nich różnych typów gier komunikacyjnojęzykowych24. Odbywające się na
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19 J.R. S e a r l e: Czynności mowy: rozważania z filozofii języka. Tłum. B. C h w e d e ń -
c z u k. Warszawa 1987, s. 61.

20 Interpretujemy innowację językową za A. M a r k o w s k i m (Poprawna polszczyzna.
Hasła problemowe. Red. H. J a d a c k a, M. M a r k o w s k i, D. Z d u n i a k - J e d y n a k.
Warszawa 2008, s. 42) jako „każdy nowy element językowy pojawiający się w tekście, uzusie,
normie lub systemie”.

21 Zagadnienia te omawia m.in. I. Ł u c: Nazwa własna w (kon)tekście reklamowym. W:
Wyraz w języku i tekście. Red. J. G a r d z i ń s k a, A. M a c i e j e w s k a. Siedlce 2010.

22 W. L u b a ś: Język w komunikacji, w perswazji i w reklamie. Dąbrowa Górnicza 2006,
s. 180—190.

23 A. G a ł k o w s k i: Chrematonimy w funkcji użytkowo-kulturowej. Onomastyczne studium
porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Łódź 2008, s. 25.

24 Warto dodać, że gra językowa jest rozumiana tutaj jako „szczególny sposób organizacji
środków z różnych poziomów systemu językowego, uwzględniającego cały kulturowy system



płaszczyźnie nazewniczej gry, polegające na umieszczaniu w reklamach
określonych wariantów nazw, można — ze względu na charakter oraz specy-
fikę dokonywanych operacji językowych — zaklasyfikować do grupy tzw.
mikrogier (podgier, obejmujących swym zasięgiem jedno zdanie) lub makro-
gier (supergier — całych tekstów)25, motywacje owych zachowań języko-
wych — uznać zaś za bezpośrednie asocjacje ze „zjawiskiem imperializmu
kulturowego i lokalnego przyswajania globalnych produktów medial-
nych”26.

Przedmiot prezentacji i omówienia, jak sygnalizuje tytuł, stanowić będą:
miejsce, rola, znaczenie oraz funkcje nazw własnych27 w marketingowym
(kon)teście reklamowym. Zaproponowane w tym podrozdziale opis i anali-
za dotyczą antroponimów, chrematonimów i geonimów. Prezentacji mate-
riału analitycznego (wynotowanego w latach 2006—2009 ze środków maso-
wego przekazu) dokonano w czterech podgrupach tematycznych: 1) antro-
ponimy jako onimiczne tworzywo gier językowych; 2) chrematonimy jako
perswazyjny mechanizm nakłaniający do zakupu; 3) toponimy jako komer-
cyjne komponenty tekstu reklamowego oraz 4) nazewnicze gry radiowe
w intertekstualność polityczną. Problematykę roli i miejsca nazw własnych
w (kon)tekście reklamowym świadomie omówiono w kilku blokach pro-
blemowych, chcąc wskazać wielość możliwości wypełniania reklamowej prze-
strzeni funkcjonalnej tekstów komercyjno-użytkowych, a tym samym — od-
słonić złożoność tego procesu28. Warto dodać, że omawiając problematykę
nazw własnych w (kon)tekście reklamowym, ma się na myśli: 1) obecność
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odniesień ekstratekstualnych. Dzięki temu możliwe jest uruchomienie sfery znaczeń wtór-
nych, uwarunkowanych związkami języka i kultury. Rozpoznanie takich zabiegów nadawcy
oraz uchwycenie ich sensu staje się warunkiem spełnienia podstawowej funkcji gry języko-
wej, a także satysfakcjonującej poznawczo i estetycznie interakcji między autorem tekstu
i jego odbiorcą”. G. F i l i p: Gry językowe Jana Lama. Rzeszów 2003, s. 25. Ze świadomością
jednak, że jej realizacja może przebiegać wieloma drogami. Teorią gier posługują się również
badacze nazw własnych i, jak pisze M. R u t k i e w i c z - H a n c z e w s k a (Intertekstualne
gry onimiczne w przestrzeni dawnego i współczesnego miasta. W: Język — Społeczeństwo — Warto-
ści. Red. E. L a s k o w s k a, I. B e n e n o w s k a, M. J a r a c z. Bydgoszcz 2008, s. 367),
„tego rodzaju sposób przedstawiania materii onimicznej [...] dodatkowo pozwala na szersze
ujęcie nazewnictwa własnego, zwłaszcza onimii tzw. intertekstualnej”.

25 Por. E. C h r z a n o w s k a - K l u c z e w s k a: „Gry językowe” w teoriach naukowych.
W: Gry w języku, literaturze i kulturze. Red. E. J ę d r z e j k o, U. Ż y d e k - B e d n a r c z u k.
Warszawa 1997, s. 9—16.

26 K. S k o w r o n e k, M. R u t k o w s k i: Współczesne polskie nazewnictwo medialne. W:
Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej. Red. R. M r ó z e k. Katowice 2004,
s. 191.

27 Por. np. A. K r z a n o w s k a: Sposoby funkcjonowania nazw produktów w sloganach re-
klamowych. W: Język trzeciego tysiąclecia II. T. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej pol-
szczyźnie. Red. G. S z p i l a. Kraków 2002, s. 275—283.

28 I. Ł u c: Nazwa własna...



nazwy własnej w tekście reklamowym; 2) sposób sytuowania nazwy własnej
w tekście — od aktu nadania jej odpowiedniej struktury i określonej funkcji
semantycznej, poprzez tekstowe usytuowanie i semantyczne odniesienia do
prezentowanej sytuacji, po akt związany z interpretacją tekstu jako kohe-
rentną całością wypowiedzi reklamowej29. Zasada asocjacji funkcjonalnej
nazw własnych z pozostałymi elementami tekstu reklamowego wymaga wy-
boru odpowiednich reguł i technik gry oraz zastosowania odpowiednich
operacji tekstotwórczych. Właściwe ich użycie umożliwia uzyskanie nowych
sensów, wariantów znaczeniowych, wielość indywidualnych interpretacji
osadzonych wokół nadrzędnej perswazyjnej intencji, naznaczającej owe
akty „odkrywania znaczeń” fakultatywnością odbiorczą. Mechanizm tak ro-
zumianej za Ewą Jędrzejko30 gry na poziomie nazewnictwa można ująć
jako: 1) stosunek do reguł i wzorców formalnych i/lub semantycznych sys-
temu języka; 2) stosunek do norm i konwencji kulturowych (systemów se-
miotycznych: literatura, nauka, aksjologia, potoczny obraz świata).

Obserwacja praktycznych efektów tego typu działań odsłania, że twórcy
reklam świadomie wyzyskują swoiste mechanizmy zabawy słowem, od-
wołując się do wybranych form nazewnictwa, przywołując te nazwy w ory-
ginale — lokując je w przemyślanych (kon)tekstach lub modyfikując odpo-
wiednio (strukturalnie bądź znaczeniowo). W tych celach (na płaszczyźnie
tekstowej) stosują rozmaite typy i formy gier semantycznych, wśród któ-
rych dominują: 1) gry naśladowania rzeczywistości (o funkcji mimetycznej),
2) gry imaginacji i tworzenia światów prawdopodobnych (o funkcji humo-
rystycznej transformacji), 3) gry bilingwalne (o funkcji semantyczno-aluzyj-
nej lub syntaktyczno-aluzyjnej)31. W takim odmiennym konsytuacyjnym za-
stawieniu wybrane nazwy własne zaczynają pełnić nowe funkcje (obok
prymarnej funkcji perswazyjnej) w określonych (kon)tekstach informacyj-
no-reklamowych i komercyjno-ekonomicznych. Ze względu na złożoność
procesu dotyczącego prób wyzyskiwania właściwości nazw własnych w tek-
ście reklamowym oraz ich intencji komunikacyjnych, dokonując wnikliwej
analizy gier onimicznych, należy wziąć pod uwagę: uczestników gry (zarów-
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29 Jak pisze M. R u t k o w s k i (Bułęsa z Balceronem. O deprecjacji denotatu za pomocą de-
formacji nazwy. „Poradnik Językowy” 2003, nr 5, s. 50): „Nazwy własne w swej podstawowej
funkcji — a więc jednostkowej desygnacji — pojawiają się zwykle w ustabilizowanej, podsta-
wowej formie. Forma ta jest nienacechowana, tzn. neutralna pod względem ekspresywnym,
stylistycznym i pragmatycznym. W różnych sytuacjach i kontekstach mogą się jednak poja-
wiać inne, zmienione postaci jednostek nazewniczych. Służą one podkreśleniu stosunku
mówiącego do nazywanych obiektów [...], stanowią lub wzmacniają szczególny charakter
kontaktu lub sytuacji komunikacyjnej [...]. Są to więc formy nacechowane — na tyle wyraźnie,
że już samo ich pojawienie się w tekście jest znaczące”.

30 E. J ę d r z e j k o: Strategia tekstotwórcza a gry językowe w literackich nazwach własnych.
W: Gry w języku, literaturze i kulturze..., s. 65—75.

31 I. Ł u c: Nazwa własna...



no kreatora, jak i adresata), przedmiot gry (w wymiarze semantyczno-for-
malnym), reguły gry (strategie tekstotwórcze oraz ich kompilacje), cel gry
(funkcje gry) oraz elementy składowe definicji gry typu: ograniczoność
w czasie i przestrzeni, powtarzalność, fikcyjność (poczucie wtórnej rzeczy-
wistości), ludyczność, niewiadomą przebiegu i zakończenia32. Znaczącym
czynnikiem dla analizy materiału jest umiejętne odczytywanie znaczeń nazw
własnych i nazw pospolitych, usytuowanych w konkretnym tekście rekla-
mowym. Na fakt właściwego ich traktowania w interpretacji kontekstowej
zwraca uwagę Robert Mrózek, pisząc: „[...] współistnienie w języku sfery
apelatywnej i proprialnej przesądza o potrzebie respektowania w interpreta-
cji funkcjonalnej nazw własnych zarówno ich statusu lingwistycznego, jak
i ściśle onimicznego. Wszystkie zatem składniki sfery proprialnej — bez
względu na ich formalny kształt językowy — należy traktować nie tylko jako
swoiste kontynuanty procesów i zjawisk apelatywnych, lecz także jako wy-
znaczniki zjawisk i procesów onimicznych”33. To językoznawcze stanowisko
można odnieść do stosowanych mechanizmów językowych oraz prób wy-
zyskiwania wartości nazw własnych (zarówno autentycznych, jak i skon-
struowanych na potrzeby reklamy).

Antroponimy  jako  onimiczne  tworzywo  gier  językowych

Wynotowane przykłady reklam ujmujące w strukturze treściowej różne
warianty antroponimów oraz ich funkcje, można pogrupować na kilka spo-
sobów. Pierwsze z nich zawierają autentyczne antroponimy, wśród których
znajduą się formy oficjalne, znane w społecznym obiegu, uwzględnione
w słownikach (użyte w celu budowania zaufania na linii nadawczo-od-
biorczej bądź wprowadzenia elementu humorystycznego, usytuowanego
w skonkretyzowanej sytuacji komunikacyjnej — najczęściej w formie wypo-
wiedzi o charakterze dialogowym, w atmosferze luźnej, spontanicznej roz-
mowy) oraz nieoficjalne warianty imion — formy hipokorystyczne lub dery-
waty redukcyjne naśladujące rozmowę potoczną i stwarzające odbiorczą
iluzję bliskiego kontaktu i życzliwości. W drugich wykorzystuje się sztuczną
nazwę (wymyśloną przez twórców reklam) w celu prezentacji pozornie
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32 Por. R. C a i l l o i s: Gry i ludzie. Przeł. A. T a t a r k i e w i c z, M. Ż u r o w s k a.
Warszawa 1997, s. 7—9; M. G r o c h o w s k i: Semantyka prototypów i pojęcie gry. W: Kon-
wencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Red. M. G r o c h o w s k i. Warszawa
1993, s. 94—101.

33 R. M r ó z e k: Nazwy własne jako przedmiot badawczy onomastyki. W: Nazwy własne
w języku, kulturze i komunikacji społecznej. Red. R. M r ó z e k. Katowice 2004, s. 13.



autentycznej historii, uwiarygodniającej sens przekazu i zarazem poświad-
czającej doskonałość oferty czy stylizacji na język poetycki — intencjonalne-
go nadania wartości34 (również patosu) skonkretyzowanym wypowiedziom,
a tym samym uzyskanie odbiorczego efektu właściwej identyfikacji produk-
tu z jego nazwą.

Pierwszy sposób gry językowej na poziomie antroponimii odsłania pró-
ba wykorzystania w sytuacji dialogowej35 odpowiednich elementów nazew-
niczo-identyfikacyjnych w celu eliminacji usług konkurencji (por. lektor:
W karnawale przenieś swój biznes do ERY; dialog: Czesław, daj tę niebieską
[mając na myśli sukienkę] — mówi do męża wychylająca się z przymierzalni
kobieta zachwycająca się niebieską sukienką [ERA — symbol niebieski], nie
kryjąc niezadowolenia z sukienki o kolorze czerwonym [czerwony — każdy
inny operator — konkurent]). Spot, w którym także zastosowano antroponi-
my oficjalne (nadane przedstawianym bohaterom), skonstruowano, pro-
mując usługi banku (por. lektor prezentuje bohaterów spotu: Łukasz Maty-
siak, Jakub Matysiak, Jola Matysiak… [pauza — pojawia się Marek Kondrat]
Marek też ma tysiak, dodatkowo na emeryturze w ING). W reklamie tej, rozbi-
jając artykulacyjnie (i akcentuacyjnie modyfikując) nazwisko Matysiak na
dwie części (ma — tysiak), uzyskano socjolektalny apelatyw (tysiak) z cza-
sownikiem (ma) � ma tysiak (w znacz. ma tysiaka = ma tysiąc złotych). Dru-
gi sposób wyzyskiwania antroponimów oficjalnych prezentuje reklama
ALLIANZ DIRECT. W reklamie tej (przez odpowiedni dobór nazw autentycz-
nych) dokonano próby imitacji prawdziwych wydarzeń pomieszczonych
w promocyjnej ofercie (ułatwiającej zdobycie zaufania odbiorcy): Najtań-
szych ubezpieczeń OC i AC na samochód (por. Pan Karol z Wrocławia lubi gol-
fa…. Lubi też tanio ubezpieczać się w ALLIANZ DIRECT. Mężczyzna z Wrocławia
43 lata; Pan Marcel z Warszawy lubi fokus-pokus... Lubi też tanio ubezpieczać
się w ALLIANZ DIRECT. Mężczyzna z Warszawy 39 lat; Pani Mirka z Kielc lubi
rzeczy w rozmiarze XS. Lubi też tanio ubezpieczać się w ALLIANZ DIRECT. Kobieta
z Kielc 36 lat).

W podobnym celu zamieszcza się w reklamach oficjalne imiona (skonfi-
gurowane w odpowiednie formy), by nagrodzić stałych klientów za akty cy-
klicznych zakupów w danej sieci sklepów. Możliwość tę wykorzystał m.in.
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34 Por. np. A. G a ł k o w s k i: Komponent wartościujący w sloganach i nazwach firmowych.
W: Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie. Red. A. O s k i e r a.
Łódź 2007, s. 139—162.

35 Por. też: W. L u b a ś: Nazywanie osób w dialogu. W: Porozmawiajmy o rozmowie. Ling-
wistyczne aspekty dialogu. Red. J. G r z e n i a, M. K i t a. Katowice 2003, s. 72: „W replikach
dialogowych nazwy osobowe i deskrypcje jednostkowe określone pojawiają się w dwojakiego
rodzaju grupach nominalnych: (1) jako zwroty (ewentualnie zwroty adresatywne); (2) jako
składniki wypowiedzeń w funkcji podmiotu, dopełnienia, przydawki, okoliczników. Nierzad-
kie są wypadki kumulowania obydwu funkcji, tj. zwrotowo-adresatywnej i syntaktycznej”.



dyskont TESCO, stosując dwie formuły skierowane do stałych klientów (por.:
Dla lojalnej Joli oraz Dla wiernego Tomasza36). W takim tonie (o interpreta-
cyjnym wymiarze wieloznaczności) przekazu sieć TESCO zaprezentowała
nowy program, będący formą podziękowania za regularne zakupy w jego
oddziałach37. Posiłkując się perswazyjnym komunikatem, składającym się
z różnych aktów wypowiedzi (por. Przyjdź do jednego z naszych sklepów po
bezpłatną kartę CLUBOCARD. Robiąc zakupy jak zwykle, miej ze sobą tę kartę. To
na niej będą rejestrowane punkty, których ilość możesz sprawdzić na paragonie.
Za te punkty, co kwartał, otrzymasz bony i kupony, dzięki którym w TESCO bę-
dziesz wydawać jeszcze mniej. Zapraszamy) aluzyjnie wyzyskano znaczenie
(i wartość) dwóch leksemów: lojalna i wierny, określających typ klienta, któ-
remu (w nagrodę) przysługuje skorzystanie z oferty.

Mechanizm związany z uzyskaniem przez reklamę wymiaru uniwersal-
ności odbiorczej (dotyczący identyfikacji odbiorcy z przekazem) zastoso-
wano w kolejnych analizowanych wypowiedziach promujących różne pro-
dukty, odwołujących się do konkretnych sytuacji (por. Kto mi zdmuchnął
krupnik?! Ja nie zdmuchnęłam krupniku. Ja nie mam czasu! Elżbieta (księgo-
wa). KNORR; […] panie Janie, ja to wszystko sprawdziłem. POLBANK. Lokata 9%;
cykliczną reklamę dyskontu NOMI: Żona posłała Romana po tuje […]; Poznaj-
cie Andrzeja. Właśnie kupił płytki i panele […]). Wśród reklam tych imma-
nentną rolę odgrywa wygłoszona przez lektora lapidarna formuła w postaci
paronomazji (por. Rozmawiaj tanio z Anetą z Gniezna i Fridrichem z Drezna.
HEYAH), pełniąca funkcję ludyczną, ujętą w postać prostej do zapamiętania
formuły. W podobny sposób wyzyskano antroponimy (z jedną małą różni-
cą — każdą prezentację reklamowych bohaterów opatrzono fotografią), by
zwrócić szczególną uwagę odbiorców na jakość sprzedawanych przez ofe-
renta produktów (por. Pan Stanisław — producent wędlin, Pani Elżbieta — do-
stawca owoców, Pan Piotr — dostawca warzyw. Wiemy, skąd pochodzą nasze pro-
dukty. DELIKATESY CENTRUM).

Wśród reklam z tej grupy wynotowano kilka odwołań do autentycznego
nazewnictwa. Pierwsza z nich odnosi się bezpośrednio do konstrukcji ko-
munikatu firmy PRIMA (por. Jedna mała filiżanka wystarczyła Amadeuszowi38,
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36 Dodatkowo posłużono się w wypadku wyrażenia lojalna Jola tzw. skrętaczem języka
(por. trudne do wymówienia nagromadzenie głosek [j] i [l]; a w wypadku wyrażenia wierny
Tomasz — aluzją biblijną (por. niewierny Tomasz).

37 Akcja promocyjna polegała na tym, że każde 2 zł wydane w tej sieci zamieniane było
na 1 punkt, a punkty po zgromadzeniu odpowiedniej ich liczby na bony CLUBOCARD, którymi
można było płacić podczas kolejnych zakupów.

38 Por. też reklamy firmy FOXY, produkującej papier toaletowy i ręczniki toaletowe.
W pierwszej mały Amadeusz (ukazany jako cudowne dziecko), grając na instrumencie, roz-
mawia z matką: — Amadeuszu, można się dowiedzieć, jak długie będzie twoje nowe dzieło? A: —
Krótsze niż jedna rolka... W drugiej żona mówi do eksperymentującego Archimedesa, który
zalał wodą pomieszczenie: — Archimedesie, ty i te Twoje naczynia [...] FOXY. Ręczniki kuchenne.



żeby napisać „Eine kleine nachtmusik”), w której posłużono się imieniem
słynnego kompozytora — Amadeusza oraz stworzonym przez niego dziełem
(przywołano tytuł utworu — chrematonim) w celu przeniesienia wartości
przypisywanej talentowi autora na jakość promowanego produktu.

W kolejnym spocie (firmy LIPTON), mającym charakter cykliczny, dzięki
zastosowaniu identycznego mechanizmu oraz towarzyszącej mu perswazyj-
nej intencji komunikacyjnej, zareklamowano herbatę (por. kampania Łyk in-
spiracji: Czy wiesz, że… Claude Monet zachwycił się rozmytym pejzażem, który
ujrzał z okna pędzącego pociągu. Ten sposób widzenia świata stał się podstawą
impresjonizmu oraz Czy wiesz, że… Antonio Gaudi zainspirowany morskimi
pejzażami, tworzył wielobarwne budynki, które przypominały podwodny świat).

Trzecia z wybranych do prezentacji reklam tego typu dotyczy innej kam-
panii firmy LIPTON — Kubkomannii, której bohaterem jest Wojciech Mann,
promujący herbaty tej firmy. Nazwisko Mann posłużyło do wyzyskania re-
duplikacji głosek (por. geminatę [n]) w zapisie wyrazu kubkomannia, przy-
wołującego odpowiednie skojarzenia — identyfikację produktu z osobą, któ-
ra go poleca.

Warianty związane z wyzyskaniem funkcji i właściwości oficjalnych an-
troponimów w reklamie zamyka aluzyjna formuła, w której prymarnym
komponentem jest chrematonim — nazwa salonu meblowego — AGATA (por.
Nie kupuj mebli, zaczekaj na Agatę w znacz. ‘nie kupuj mebli, zaczekaj na
promocje w salonie meblowym AGATA’).

Nieoficjalne warianty imiennicze. Nieoficjalne warianty imion, imi-
tujące typ kontaktu potocznego, wykorzystuje się w tekstach reklamowych
w celu stworzenia poczucia bliskości, a tym samym uzyskania zaufania od-
biorczego. Zabiegi te stosuje się, operując rozmaitymi mechanizmami kon-
strukcyjnymi, jak i używając odpowiednich form wypowiedzi, m.in. dyrek-
tyw, w których strukturę wpisuje się zredukowane warianty imion (por.
zwrot: Iza wracaj, zastosowany przez operatora SIMPLUS, kontekstualnie do-
tyczący prośby o powrót na stanowisko pracy).

W podobny koncept wpisano reklamę prasową charakteryzującą jakość
soków marki CAPPY, realizowaną pod sloganem CAPPY. Dobry z natury. Ele-
mentem wyróżniającym ją spośród innych reklam jest forma rozkładówki,
którą można dowolnie otwierać i zamykać, a tym samym wieloznacznie od-
czytywać. Na każdej z części zamieszczono różnych bohaterów, którym na-
dano odpowiednie nazwy identyfikujące, wykorzystując w tym celu dery-
waty redukcyjne nieoficjalnych form imienniczych39 (por. tekst: pierwsza
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39 Zabiegiem tym posłużono się, aby: 1) ukazując spotkanie familijne oraz 2) stosując
nieoficjalne imiona — zmniejszyć dystans w stosunku do odbiorcy i zbudować atmosferę za-
ufania.



strona: CAPPY. Napełnia mamę, Julkę, Kacpra, tatę, pana Wojtka i jego kole-
żankę, a nawet Azorka [radością]; strona druga — konkretyzując asortyment
smakowy: Porzeczka pozytywnie nastraja tatę, Pomarańcza najbardziej rozwe-
sela Tomka. Jabłko na 100% cieszy mamę. CAPPY. Dobry z natury. Ma w sobie
moc soczystych owoców).

Identyczne tendencje poświadczają inne wynotowane przykłady tekstów
reklamowych, których komponentami są hipokorystyczne formy imienni-
cze, odpowiedzialne za promowanie różnych produktów ujętych w skonkre-
tyzowanych sytuacjach prezentacji (por. dialogi: — Kaziu, wstawaj. BONUX.
Magnoliowy ogród; monologi: O nie! Cała łazienka zalana! Nie zdążę zaprowa-
dzić Maćka do szkoły! CALGON; stwierdzenia: Mam tyle lat, na ile wyglądam.
Ania. OLAY; […] Ania i Wojtuś, aby się nie przeziębili, mama daje im RUTINACEA

JUNIOR w tabletkach do ssania lub syropie; pytania: Dziewczyna z okładki czy
dziewczyna Maćka? Twój chłopak już nie raz robił Ci zdjęcia, więc dlaczego do-
piero dziś czujesz się jak gwiazda sfotografowana na okładkę magazynu? To dzię-
ki sile PANTENE czujesz się wyjątkowa, nawet zwykłego dnia. PANTENE. Lśnij; dia-
logowego polecenia: — Dla mojej Krysi, najlepszy zestaw proszę. ERA).
W reklamę piwa marki LECH (ze sloganem Będzie się działo) narracyjnie wpi-
sano hipokorystyczny antroponim (por. stwierdzenie: A miał przyjść tylko
Piotrek) w obraz niepoliczalnej ilości taksówek parkujących pod oświe-
tlonym domem, w którym (najwyraźniej) odbywa się huczne przyjęcie40.
Zabieg ten miał za zadanie przekazać informację na temat jakości promo-
wanego produktu dzięki hiperbolizowanej proporcjonalności liczby osób
wspólnie degustujących piwo promowanej marki.

Nazwy nieautentyczne. Sposoby wyzyskiwania w komunikatach rekla-
mowych nazw nieautentycznych (fikcyjnych, wykreowanych na potrzeby
marketingowe) ilustrują rozmaite formy wybranych do prezentacji reklam.
W przekazach tych istotna rola przypada nazwom identyfikującym (charak-
teryzującym i wyróżniającym) w sposób oryginalny lub nietypowy bohate-
rów. Przykład kreacji niestandardowych nazw dla promowanej usługi repre-
zentują spoty reklamowe operatora sieci PLUS, w których stworzono dwóch
nietypowych bohaterów wraz z identyfikującymi ich formacjami — zło-
żeniem TurboDymoMan (kampania: Zawsze 50% więcej doładowania) oraz
zestawieniem Super Es (kampania: Nieskończona liczba sms-ów za 3 zł przez
30 dni w sieci PLUS).

Analizowane przykłady dowodzą, że efekt swoistej prezentacji reklamo-
wych bohaterów można również uzyskać, kompilując cechy nazewnictwa
autentycznego z nieautentycznym (wymyślonym) na potrzeby reklamowej
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40 Fakt masowej imprezy poświadczają widoczne w oknach cienie wielu osób.



perswazji. Wykorzystanie owej strategii umożliwia uzyskanie nowych sen-
sów znaczeniowych nazw identyfikacyjnych, usytuowanych w skonkretyzo-
wanej sytuacji reklamowo-komunikacyjnej, dowodząc tym samym, iż nazew-
nictwo komercyjne jest narzędziem wartościowania i nośnikiem wartości.
Pierwszy typ kompilacji nazw reprezentuje reklama indywidualizująca i cha-
rakteryzująca produkt — promująca środek farmaceutyczny. W spocie tym
następuje prezentacja (przez porównanie) specyficznych bohaterów no-
szących nazwiska mówiące (por. Ciekawe, kogo dzisiaj spotka Radosna Ewa?
[tylko ona jest zdrowa — podkreśl. I.Ł., M.B.]. Chrypka Stefan — taksówkarz,
Kichalska Anna — koleżanka z pracy i Zarażalski Marian — dyrektor szkoły
z wyzyskaniem sugestywnego komunikatu, iż CERUTIN wspomaga naszą od-
porność i zapobiega przeziębieniom, nawet gdy wszyscy wokół chorują, dzięki
czemu Radosna Ewa może cieszyć się zdrowiem, uodporniona na infekcje,
a nie — podobnie, jak Stefan, Anna i Marian, którzy zapobiegawczego środka
nie zażywają.

Na podobnych zasadach stworzono nieautentyczne nazwy uosabianych
czynników odpowiedzialnych za kondycję i jakość włosów, których nazwy
włączono w (kon)tekst promocji szamponu (por. Zatrzymani: Przyklapiusz
Smętny, Łamaga Suchar, Tłuścioch Łojecki. Przyjrzyj im się dokładnie. Nie-
wątpliwie wśród tych potworków jest ten, który do tej pory spędzał Ci sen z po-
wiek i fajną fryzurę z głowy […]. SUNSILK unieszkodliwił całą ekipę potwor-
ków […]. Teraz już nigdzie się nie ukryją. SUNSILK. Zmywać się potwory!!!). Ten
sugestywny komunikat informuje pośrednio, iż deficyty skóry głowy —
właściwie zidentyfikowane, rozpoznane i nazwane, zostaną skutecznie zwal-
czone dzięki odpowiednim składnikom reklamowanego specyfiku. Należy
dodać, iż podobne zabiegi perswazyjne, związane z budowaniem tekstów
o polisemicznej strukturze, są też wyzyskiwane w ramach odwołań do wy-
branych tekstów kultury141.

Nietypowym przykładem reklamy, przypominającym strukturą nekrolog,
posłużył się producent środka przeciwko trądzikowi VISAXINUM (por. tekst
oraz użytą w nim nazwę własną w postaci nieautentycznego antroponimu:
Po wielu latach pasożytniczego życia zmarł nagle w starciu z VISAXINUM Prysz-
czus Pospolitus 1820—2009, znienawidzony mieszkaniec ludzkich twarzy. Iry-
tował nas i drażnił. Utrudniał życie młodych ludzi. Przez lata walczyliśmy z nim
na zewnątrz, stosując kremy, żele, toniki… Dopiero tabletki VISAXINUM zniszczyły
go od środka, nie dając mu żadnych szans. Z radością żegnają go nosiciele…).
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41 Por. pogląd W. G o d z i c a (Rozumieć telewizję. Kraków 2001, s. 11): „Tekst do pisa-
nia, którym tekst telewizyjny często jest i zawsze być może, żąda od nas, jego widzów uczest-
niczenia w produkowaniu znaczenia i tym samym własnej podmiotowości” oraz I d e m
(Telewizja jako kultura. Kraków 2002, s. 41): „[...] publiczność telewizyjna jest prawie zawsze
„szczególna” w tym sensie, iż kontekst i warunki odbioru tekstu telewizyjnego wydają się
być czynnikami, które najsilniej wpływają na proces semiotyczny”.



Firma IKEA, promując łóżka, wyzyskała dwa antroponimy, tworzące
podstawy do gry lingwistycznej, odwołującej się do autentycznego nazew-
nictwa. W tekst promocyjny (por. Sennik sypialniany. Sny powiedzą Ci, czego
potrzebuje Twoja sypialnia, byś mogła się porządnie wyspać. Sprawdź, jakie roz-
wiązanie podpowiada Ci Twój sen) wprowadzono kilka wypowiedzi — roz-
wiązań (w dwóch użyto analizowanych nazw, por.: Z Bradem PIT-y wy-
pełniać a Brad Pitt — amerykański aktor i producent filmowy; Z Michałem
Aniołem dom remontować a Michał Anioł — jeden z najwybitniejszych arty-
stów włoskich epoki renesansu).

Kolejnym przykładem z tej grupy jest cykl reklam promujących zupki
chińskie firmy KNORR, aluzyjnie przywołujących (przez modyfikacje) tytuły
filmów i nazwy ich bohaterów (por. KNORR NUDLE prezentuje: Przygodożercy.
Draka o makaron � Wielka draka w chińskiej dzielnicy oraz cykl reklam
z kampanii: Film twórców Namiotobrania, zatytułowanych kolejno: Hrabia
Dhakula � Hrabia Dracula; Brydzia Pląs � Brigit Jones; Ivan Rampo � Ram-
bo; Zupermen � Superman; Kobieta Kociak � Kobieta Kot; Lala Soft � Lara
Croft). Kompozycja tych reklam zbudowana jest na następującym schema-
cie: parafraza formuły filmowej On nie zna sytości zamiast nie znać litości
(jako element stały) + wprowadzenie maskującej nazwy bohatera wraz
z promowanym i wybranym przez niego produktem (por. X ponownie sięga
po Y — gatunek zupy KNORR). A zatem Hrabia Dhakula — sięga po DIABOLO

POMIDORO; Ivan Rampo po GULASZNIKOFFA; Zupermen — po DOPRAWIONEGO

KURCZYBYKA; Brydzia Pląs po AMORE POMIDORE; Kobieta Kociak po CURRY

WAGARRY; Lala Soft — po SER W ZIOŁACH. Warte uwagi jest to, iż wybierany
przez fikcyjnych bohaterów produkt oddaje w pełni ich charakter, usposo-
bienie, przyzwyczajenia, zachowania czy uznawaną hierarchię wartości.

W ramach kampanii Szybcy&lekko strawni42. Droga od lodówki do mikro-
falówki. PlajadaZajada firma WINIARY (na wzór poprzednio zaprezentowanej
kampanii konkurenta — marki KNORR), promując nowy produkt DANIE

W 5 MINUT, umieściła w reklamowym spocie kilka nieautentycznych nazw
własnych — aluzji do imion i nazwisk znanych aktorów (por. nazwy użyte
w reklamach: Marchevina Jolie � Angelina Jolie; Sean Pea � Sean Penn; Mar-
lon Patoto � Marlon Brando oraz Małgorzata Ziemniak (por. podobieństwo
fonet. ziemniak a Foremniak � Małgorzata Foremniak). W kampanii firmy
WINIARY zawarto też wypowiedzi imitujące styl czasopism opisujących życie
gwiazd. Przykładowo, w rubryce Gorrrące plotki (będącej zarazem aluzją do
reklamowanych dań), zawarto kilka nazw maskujących, odnoszących się do
nazw autentycznych: Marlon Potato romansuje z Małgorzatą Ziemniak! Po-
tato spotyka się z polską aktorką, ostatnio znaną głównie z udziału w telewizyj-
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42 Imitującej wyimaginowaną premierę filmową, w której udział biorą warzywa wystę-
pujące jako składniki w produktach tej marki.



nym programie „Mam talerz” [Mam talent — I.Ł., M.B.]. Małgorzatę Ziemniak
i Marlona Potato widziano razem w festiwalowej kawiarni. Jak donosi „Spoży-
cie na gorąco” [„Życie na gorąco” — I.Ł., M.B.], para spędza z sobą całą noc na
rozmowie, zaglądając sobie głęboko w ziemniaczane oczka.

W podobnym tonie żartobliwych gier biligwalnych (m.in. uzyskiwanych
na bazie przestawek i kontaminacji) skomponowano reklamowe tapety, któ-
re znaleźć można na stronie internetowej firmy BONDUELLE. Bohaterami re-
klam są warzywa przywołujące skojarzenia z gwiazdami estrady. Poszczegól-
ne prezentacje odwołują się do konkretnych symboli i autentycznych nazw
— chrematonimów (por. Grochunie Tutki a Trebunie Tutki; w obrazie wyeks-
ponowano górski pejzaż, a warzywa — bohaterów ubrano w góralskie stroje,
zostali uposażeni w odpowiednie instrumenty; Bondi M a Boney M) i antro-
ponimów (por. Irena Strączkowska a Irena Frąckowiak; Tina Farmer a Tina
Turner; Elton Grohn a Elton John; Jean Groszek z Żar a Jean Michel Jarre).
W taki to sposób, nowo powstałe kreacje przywołują desygnaty związane
z grupą warzyw (por. strączkowe), ich rodzajem (groch, fasola) czy osób je
uprawiających (por. farmer)

Innym rodzajem gier komunikacyjnojęzykowych (odpowiednio — w ce-
lach perswazyjnych — wyzyskujących antroponimy reklamowe), jest pastisz
na wytwory kultury masowej, m.in. telenowele (por. SIMPLUS: Ricardo ma 300
smsów na podrywy; Ricardo ma 300 smsów na intrygi, plotki, romanse; Paola
ma 200 minut na romanse), które nawiązując aluzyjnie do tasiemcowej ilości
odcinków i powolnego tempa akcji, oznaczają liczbę darmowych rozmów
oferowanych przez operatora. Podobny zabieg wykorzystano, tworząc komu-
nikat w formie pytania: Kasia czy Tomek? Wybierz, z kim chcesz rozmawiać za
darmo w TAK TAKU, odwołującego się do emitowanego przez komercyjną sta-
cję TVN serialu pod tytułem Kasia i Tomek. Zamykającym klamrowo prezen-
tację reklam, w których zastosowano formy nieautentycznych nazw osobo-
wych (antroponimów), jest spot ALLIANZ DIRECT, skierowany do młodych
posiadaczy samochodów osobowych. W reklamie tej, stosując schemat: znie-
kształcona nazwa aluzyjna w hipokorystycznej formie imienia znanego
twórcy kultury (por. Staszek Wyspiański a Stanisław Wyspiański — poeta i ar-
tysta, Gabi Zapolska a Gabriela Zapolska — pisarka) + odpowiednio skon-
struowany remat, w humorystyczny sposób wygenerowano nierzeczywisty
(„na niby”) komunikat — od przedstawicieli epoki Młodej Polski — do
współczesnej, młodej generacji Polaków (por. Staszek Wyspiański, lat 29 we-
seli się z 9% zniżki na OC; Gabi Zapolska, 24 lata. Za moralność należy jej się
9% na autocasco. […]. Promocja tylko do 28 stycznia. Dla wszystkich młodych.
Do 35 lat! Zniżka dla Młodej Polski. ALIANZ DIRECT). Warto dodać, że zastoso-
wana w tych reklamach gra na granicy fikcji i rzeczywistości potęguje ko-
mizm wypowiedzi, zapraszając odbiorców do intelektualnej gry, opartej na
intertekstualności, odnoszącej się przez grę skojarzeń — do ich wiedzy.
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Opisane formy i strategie, wyzyskujące w konstrukcji tekstów reklam
wybrane antroponimy — skupione wokół prymarnego celu — komercyjnej
prezentacji produktu — mają za zadanie zwiększenie zaufania klienta.
Nazwa własna zawsze kojarzyć się będzie z indywidualizowaniem, z iden-
tyfikacją potrzeb konsumenckich, jakością produktu i jego marką lub
świadczonymi usługami czy też ich gwarancją. Dzięki zastosowaniu odpo-
wiednich form antroponimów w sloganach reklama może w dostatecznym
stopniu wyróżniać się z tła komunikacyjnego innych reklam (konkurencji),
a tym samym pretendować do miana nietuzinkowej czy innowacyjnej.

Chrematonimy  jako  perswazyjny  mechanizm
nakłaniający  do  zakupu

Jedna z nadrzędnych cech chrematonimów — ich funkcjonalność —
w sposób szczególny sytuuje i wyróżnia je wśród innych kategorii onimicz-
nych oraz wyznacza ich rolę w tekstach reklamowych43. Przyjmując za Ada-
mem Gałkowskim, że „chrematonimy, jako stosunkowo nowy, ale dynamicz-
nie poszerzający się zbiór onimiczny, są kategorią nazw własnych,
spełniających istotne role językowe, które można rozpatrywać z punktu wi-
dzenia użytkowego i kulturowego”44, za cel wyznaczono dokonanie wstęp-
nej prezentacji ich kategorialno-funkcjonalnych cech oraz charakterystykę
funkcji (głównie użytkowo-komercyjnej45), jakie pełnią one w (kon)tekś-
cie46 reklamowym. Opisując obecność chrematonimów w marketingowym
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43 Por. I. Ł u c: Chrematonimy jako tworzywo gier reklamowych. W: Mnohotvárnost a speci-
fičnost onomastyki. IV Česká onomastická konference 15.—17 září — sborník příspěvků. Red.
J. D a v i d. Ostrava 2010, s. 320—329.

44 A. G a ł k o w s k i: Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej..., s. 10—11.
45 Z uwzględnieniem ich podstawowych funkcji: sygnifikacyjnej (nazwa coś oznacza), se-

mantycznej (nazwa coś znaczy) i wskazującej, które szczegółowo omówił E. B r e z a: Nazwy
obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy). W: Polskie nazwy
własne. Encyklopedia. Red. E. R z e t e l s k a - F e l e s z k o. Warszawa—Kraków 1998,
s. 354—356.

46 Interpretujemy pojęcie tekst za J. B a r t m i ń s k i m (Tekst jako przedmiot tekstologii
lingwistycznej. W: Tekst. Problemy teoretyczne. Red. J. B a r t m i ń s k i, B. B o n i e c k a. Lu-
blin 1998, s. 17) jako „ponadzdaniową jednostkę językową, makroznak, mający określone
nacechowanie gatunkowe i stylowe (kwalifikator tekstu), poddający się całościowej interpre-
tacji semantycznej i komunikatywnej, wykazujący integralność strukturalną oraz spójność
semantyczną i podlegający wewnętrznemu podziałowi semantycznemu, a w przypadku tek-
stów dłuższych — także logicznemu i kompozycyjnemu. W tym sensie tekst nie jest tylko
konstrukcją jednostek językowych (wyrazów, zdań), lecz produktem języka [...], produktem
o złożonej, polifonicznej strukturze”, kontekstu zaś szerzej — jako wielopłaszczyznową struk-



tekście, uwzględniono fakt, iż odgrywają one role istotnych komponentów
rozmaitych typów gier komunikacyjnojęzykowych, realizowanych w obrębie
reklamowej przestrzeni wypowiedzi.

Zgromadzony zasób chrematonimów — nazw firm (firmonimów) i nazw
wytworów przemysłowych — produktów (pragmatonimów) dowodzi, że
pełniąc funkcję swoistego ogniwa sloganu reklamowego, autotelicznie —
jako nazwy własne (ulegające uprzednio odpowiednim operacjom języko-
wo-stylistycznym, strukturalno-segmentalnym i gramatycznym) wraz z ich
kategorialnymi właściwościami, w całościowym kontekście reklamowego
przekazu stanowią istotny składnik gry komunikacyjnojęzykowej.

Dokonując omówienia funkcji chrematonimów, jakie wykorzystuje się
w procesie odpowiedniego osadzenia ich w specyficznych (kon)tekstach re-
klamowych47 oraz kreacji form i sposobów pomieszczania ich w tekście, nie
należy zapominać, że większość nazw tego typu „nie pełni […] jedynie funk-
cji indeksalnej, odsyłając do jednostkowych obiektów, […] niosą [one] kono-
tacje i — przy określonym stylu odbioru — wywołują w wyobraźni obraz
o wiele szerszy, bogatszy, niżby to wynikało z semantycznych ograniczeń
nakładanych na wyrazy w środowisku onimicznym. Można by je traktować
jako swoiste komunikaty z implikaturami i presupozycjami. […] Pozwala to
pośrednio dotrzeć do intencji nadawcy (użytkownika nazwy), przy założe-
niu, że między nim a odbiorcą istnieje wspólny językowy obraz świata”48.

Chrematonimy, realizując w tekstach reklamowych różne gry komunika-
cyjne i językowe, można podzielić na kilka grup. Najprostszym i chętnie sto-
sowanym przez twórców reklam rodzajem gier chrematonimicznych jest per-
swazyjne wykorzystanie ich wewnętrznej struktury. Wykładnikami tych
operacji mogą być rozmaite rozbicia segmentalne nazw lub odpowiednie
sposoby wyzyskania ich aspektów funkcjonalnych — właściwości i wartości
— m.in. tożsamości homonimicznej czy homofonicznej nazwy firmowej czy
handlowej nazwy towaru. Istotnym elementem gier związanych z procesami
wyzyskiwania leksykalnych wartości i właściwości homonimów i homofo-
nów jest umiejętne uchwycenie i kontekstowe zastosowanie podobieństwa
brzmienia chrematonimu z innymi desygnatami, umożliwiające nadanie wy-
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turę uwarunkowań związanych z nadaniem i recepcją tekstu, włączającą ze strony nadawcy
realizacje określonych intencji komunikacyjnych, ze strony odbiorcy zaś — ich odczytanie
oraz określony akt działania wyrażany w postaci skonkretyzowanego zachowania komunika-
cyjnego.

47 Por. też: A. N a r u s z e w i c z - D u c h l i ń s k a: Nazwy własne w reklamie. W: Ono-
mastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Ono-
mastycznej, 15—17 czerwca 1998. Bydgoszcz-Pieczyska. Red. M. C z a c h o r o w s k a,
Ł.M. S z e w c z y k. Bydgoszcz 2000, s. 235—244.

48 A. S i w i e c: Nazwy agencji towarzyskich (na materiale ogłoszeń prasowych). W: Onoma-
styka polska..., s. 176.



powiedzi kilku przenikających się interpretacyjnych znaczeń. Ten osobliwy
rodzaj wielokontekstowych gier „w wieloznaczność intersemiotyczną”, m.in.
„obchodzących” zakaz reklamowania alkoholu (por. Łódka Bools � Wódka
BOOLS; Królewskie [piwo] rządzi) lub przemycających treści erotyczne (por.
Nie ma cin-cin [w znacz. intymnej bliskości] bez Cin-Cin — wino musujące;
PeniGra � penis gra. Zostań wirtuozem swojego instrumentu — środek wspo-
magający potencję) — ze względu na nietypowość semantycznych „nazna-
czeń” oraz gier „w odbiorczą deszyfrację”, w szczególny sposób upodobała
sobie polska społeczność odbiorców reklam. Podobne intencje komercyj-
no-użytkowe realizuje się, wyzyskując wiele innych operacji językowych, po-
legających na sytuowaniu w sloganie reklamowym (na końcu zdań lub na
granicy wyrazów) nazw produktu (por. TOMA radość w sobie; TOMA smak — re-
klamy soków firmy TOMA; Orzechochowy. Nowe CHOCHO49. Orzechowe, że
CHOCHO. DANONE [deser]; Dan Mleko. DANONE — w znacz. ‘mleko od firmy
DANONE’; LECH LITE lekko � fonet. kalka ang. light w znacz. ‘lekki, słaby; jasny’
czy usługi, por. Kredyt hipoteczny Stookrotka w GETIN BANKU. Dostaniesz sto
razy tyle, ile zarabiasz!50) lub rozbicia segmentalnego, w którym antroponim
imienniczy stanowi składnik prezentowanej nazwy firmy (por. reklamę pro-
duktów firmy mleczarskiej TOJO. Nasze jogurty To Joli sekret: To Jolka w dniu
19 urodzin; To Jola w dniu 29 urodzin. To Pani Jola w dniu 39 urodzin — cztery
warianty identycznego zdjęcia kobiety każdorazowo ubranej w sukienkę
o innym kolorze sugestywnie informują, że regularne spożywanie promowa-
nego nabiału korzystnie wpływa na jej niezmieniający się wizerunek).

Kolejną grupę reklamowych chrematonimów (stanowiących nazwy —
segmenty innego słowa) dostarczają przykłady sloganów firmy LISNER: dla
past z pstrąga — Paste Love kanapki. PASTELLA, a dla past warzywnych — Pa-
ste love od pierwszego kęsa51); np. podobnie też zbudowany został slogan fir-
my NESTLE: PRINCESSA. CarmeLove — informujący o składzie produktu i jego
walorach smakowych (por. użyty ang. leksem love w znacz. ‘uwielbiać, ko-
chać, miłować; miłość’). W obrębie tego typu kreacji sytuują się też graficz-
ne ujęcia chrematonimów, stanowiące swoiste formy gier językowych (por.
Lemon&ada. CAPPY oraz rabarbarowej lemoniady firmy TYMBARK, por. Ra-
barbar orzeźwia rabarbardzo). Podobny rezultat odbiorczy można otrzy-
mać, stosując odpowiednie formuły, zaczerpnięte z komunikacji codziennej
(np. FISIEL. Taki FISIEL, to jest kisiel. Kisiel od DELEKTY, por. pot. mieć fisia lub
mieć bzika; Szast prast SCHWARTAU do ciast; pot. szast prast — w znacz. ‘szybko,
bez większego trudu wykonać pewną czynność’ oraz dyrektywę: Wybierz
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49 Istotne znaczenie ma również to, że nazwa ta, będąc swoistym przykładem palindro-
mu, możne być odczytywana w dwie strony, bez zmiany struktury i znaczenia.

50 Por. stookrotka a stukrotność oraz sposób artykułowania angielskich nazw, w których
podwojono samogłoskę o (np. cool [kul], znaczący chłodny, orzeźwiający).

51 Na reklamowym zdjęciu widoczna jest kanapka z dosłownie odgryzionym kęsem.



panele — poczuj KOMFORT), używając do tego celu paronomazji (por. Koniec
wakacji GO SPORT w akcji!) lub wypowiedzi o charakterze otwartym (por. na
podłodze... pełen KOMFORT). Takie (najczęściej w postaci złożeń) formy do-
starczania odbiorcy informacji o produktach (równolegle do stosowania
standardowych zabiegów, w których sama nazwa informuje o przeznacze-
niu produktu lub jego walorach52: SMAKO MYK53. Wydobywa prawdziwy smak
potrawy — WINIARY; TAMPO. BELLA � tampon; KREMISIE — kremowe ciastka
czekoladowe w kształcie misia; DREWEKO — ekologiczne podłogi z drewna;
SMAKOLANDIA. Soki produkowane dla dyskontu BIEDRONKA; MLEKOŁAKI. LUBEL-

LA; FIGURAKI [por. figuraki � figura geometryczna — MLEKOŁAKI do układania]
� płatki do mleka; lub jego strukturze: BĄBOLADA. ALPEN GOLD � bąbelkowa
czekolada) przy pomocy odpowiednio dobranych parafraz nie tylko uła-
twiają recepcję tekstów oraz skojarzenie nazwy produktu z ich użyteczno-
ścią czy eksponowaniem cech, ale ze względu na swoistość kulturowego
przekazu — tworzą więź zaufania na linii nadawczo-odbiorczej. Wybrane
przykłady reklam poświadczają również, że na płaszczyźnie chrematonimii
prowadzi się swoiste gry ludyczne z odbiorcą, nadając produktom oryginal-
ne nazwy, oparte na żartach, przywołujące skojarzenia ich specyficznych
właściwości czy niepowtarzalności. Mechanizm ten w sposób wyrazisty ilu-
struje kampania zup firmy KNORR, oryginalnie nazwanych przez producenta.
Nazwy te można pogrupować następująco: a) przekształcenia słowne, m.in.
stylizowane na języki obce (por. włoski — DIABOLO POMIDORO � Diabelska
Pomidorowa (w znacz. ostra); rosyjski — GULASZNIKOFF � gulasz + kałaszni-
kow — w znacz. pikantny), odwołujące się intertekstualnie do innych nazw
własnych (RED HOT CZYLI KURCZAK � Red Hot Chili Peppers [kalifornijski ze-
spół grający rocka z elementami funku]) czy eksponujące graficznie (gry
wewnątrz wyrazu — homografia) dodatkowe znaczenie, związane z charak-
terystyką smaku i zawartych w produkcie składników (MOCNY CIOSNEK);
b) rymowanki (Borowy Morowy), również stylizowane na języki obce lub za-
wierające hybrydalne elementy pełniące odpowiednie funkcje identyfikujące
specyfikę produktu (AMORE POMIDORE; CURRY WAGARY; CEBULOVA lova dodat-
kowo litera „o” w słowie „cebulowa” przyjmuje postać serduszka); c) akro-
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52 Por. też trzy nazwy produktów firmy TYMBARK: Scool w znaczeniu ‘soki do szkoły’ (por.
cool — pot. świetnie; school — ang. szkoła a sc(h)ool, dające możliwość zawarcia leksemu
(s)cool); Waterrr — woda źródlana z dodatkiem soków owocowych, bez konserwantów
i sztucznych barwników w poręcznej butelce ze specjalną nakrętką, uniemożliwiającą przy-
padkowe rozlanie produktu; DUO FRUO (por. łac. duo — ‘dwa’, w znacz. ‘podwójnie’, fructus —
‘owoc, plon’, w znacz. ‘owocowy’); przekąska z soczystych, świeżych owoców, pokrojonych
na malutkie kawałki, zatopionych w najprawdziwszym soku i zamkniętych w małej butelce;
łącznie z pomieszczaniem informacji o nazwie produktu w parafrazowanym sloganie (por.
Hooptymistyczny sposób otwierania się na innych. Nowa HOOPCOLA — odkręć się na innych).

53 W potocznym znaczeniu: 1) myk ‘zrobić coś w szybkim tempie’; 2) myk ‘czynność,
której opanowanie umożliwia osiągnięcie zamierzonego celu’.



nimiczne gry graficzne (DOPRAWIONY Z KUR3BYK); d) formy odwołujące się do
frazeologii potocznej (KURCZĘ PIECZONE); e) zwielokrotnienie liter (OSTRRRY

BOCZEK), polegające również na antroponimicznych modyfikacjach (ELLA MO-

ZARELLA); f) przekształcenia alternacyjne (ROSIOŁ � rosół); g) formy zawie-
rające jednostki slangowe (CARBONARA NARA).

Szczególnymi typami chrematonimów są twory pochodzące od innych
nazw54, najczęściej antroponimów imienniczych (w wersji oficjalnej lub hi-
pokorystycznej) oraz nazwisk — ich kompilacji lub częściowej modyfikacji
z jednoczesnym wykorzystaniem wieloznaczności m.in. wynikającej z auto-
telicznych funkcji nazw własnych55 (por. reklamy: JOANNA. Imię piękna —
farb do włosów; GRZEŚKI — ideał jest tylko jeden — wafelków firmy GOPLANA;
LUDWIK. Jest tak dobry, że zmywa sam; LUDWIK w doborowym towarzystwie —
płynu do mycia naczyń56; Zdaj się na LECHA [reklama piwa]. Zalicz Alpy).

Odmienne rodzaje gier komunikacyjnojęzykowych stosuje się, nazywa-
jąc określone produkty — ze względu na ich wielkość (Tyci GRZEŚKI. GOPLA-

NA; pot. tyci znacz. ‘mały’) lub — etymologię nazwy (KARTOONKI57. Tęcza owo-
cowych smaków dla dzieciaków [soki w kartonie]). Wśród nazw tego typu
wynotowano sprzeczną z zasadami ortograficznymi nazwę (por. bydgoski
chrematonim Prafko, nazywający firmę instruktorów jazdy).

Równie interesującym sposobem wyzyskiwania chrematonimii w rekla-
mie jest zastosowanie kontaminacji kilku form nazewniczych (parafraz
tytułów wytworów kultury) i nadawanie tej formacji nowego wymiaru
strukturalno-semantycznego. Tę nową (złożoną) strukturę — odczytywaną
intertekstualnie, konotującą reklamowe ujęcia „2 w 1” — zastosowano pod-
czas kampanii reklamowej internetowego sklepu MERLIN (Sklepu z wyobraź-
nią). Wybór tego mechanizmu kreacyjnego determinuje nazwa sklepu (sko-
ro jest on z wyobraźnią, to zarówno produkty, jakie oferuje, jak i sposób
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54 Por. A. L e w a n d o w s k i: Współczesne polskie nazwy firmowe. Zielona Góra 1992,
s. 37—43.

55 Zjawisko to było m.in. przedmiotem badań M. Rutkowskiego, który pisze, że „w pew-
nych specyficznych użyciach uruchamiają się nie dwa, ale nawet trzy plany funkcjonowania
nazwy. Dzieje się tak wówczas, gdy nazwa jest wpleciona w strukturę jakiegoś frazemu —
można wówczas odczytywać ją w kontekście przynależności do klasy propriów, do kategorii
apelatywów, a także w świetle znaczenia stałego połączenia wyrazowego”. M. R u t k o w -
s k i: Apelatywna interpretacja nazw własnych..., s. 206.

56 Por. również cały tekst gloryfikujący możliwości LUDWIKA: LUDWIK w wybornym towarzy-
stwie. Przyjęcie było bardzo bardzo udane... Kuchnia pełna naczyń, ale nie zostaniesz z tym sama,
bo przecież masz jego, LUDWIKA! Dla niego zabawa dopiero się zaczyna. To jego żywioł! Wszystko
przy nim lśni! Dzięki udoskonalonej recepturze jest delikatny dla twoich dłoni!

57 Por. CARTOON NETWORK — międzynarodowy kanał telewizyjny, nadający programy dla
dzieci. Seriale emitowane na tym kanale pochodzą głównie ze studia Hanna-Barbera oraz
Warner Bros. Na opakowaniach soku widnieją postaci z animowanych bajek studia Warner
Bros wraz z jego logo, w związku z tym można mówić o dwumotywacyjności nazwy soku fir-
my TYMBARK.



składania oferty, muszą być nietypowe, i z jakiegoś powodu szczególne).
Dzięki zastosowanej formule oraz kompilacjom wydobyto ukryte znaczenie
komunikatu: U nas masz dwa razy więcej, niż gdzie indziej. W taki sposób
skonstruowana formuła komunikacyjna mówi o możliwości zakupu pakietu
przyjemności za cenę jednej i w ten sposób powstają nowe znaczenia,
łączące różne style gatunkowe, mające wzbudzić zaufanie odbiorcy. Anali-
zowane przykłady kontaminacji w obrębie wyzyskiwanych ideonimów moż-
na podzielić następująco: 1) wytwór filmowy + literacki: Murzynek Rambo
(bajka + film fabularny w reżyserii T. Kotcheffa); D’Artagnan i trzej amigos
(D’Artagnan i trzej muszkieterowie — ekranizowana powieść Trzej muszkiete-
rowie A. Dumasa + Trzej amigos — film, komedia w reżyserii J. Landisa); do-
datkowe znaczenie: Trzej amigos � trzej muszkieterowie; 2) liczebnikowe
kontaminacje intertekstualno-aluzyjne opierające się na przekształceniach
graficzno-znaczeniowych (por. nazwę zespołu 2 + 1 oraz Ich Troje � Ich 2+1
zamiast Ich Troje — zabieg metonimii); 3) kontaminacje literacko-muzyczne
i tekstowe (por. Mikołajek i inne chłopaki nie płaczą — opowiadanie dla dzie-
ci Mikołajek i inne chłopaki R. Goscinny, J.J. Sempé + piosenka T. Love
Chłopaki nie płaczą). W analogiczny sposób skonstruowano kolejne ko-
munikaty reklamowe dla internetowego sklepu wysyłkowego MERLIN, z tą
jednak różnicą, że wybrane elementy autentycznych form ideonimów — sta-
nowiących rdzeń komunikatu, odpowiednio zmodyfikowano. Modyfikacja
ta polegała na częściowej wymianie elementów leksemu (głoski, sylaby,
sylab) fonetycznie zbliżonych do zastępowanych wyrazów lub — na wy-
mianie wybranych wyrazów, zastępowanych innymi, dopasowanych do iko-
nicznego kontekstu. Pod szyldem kampanii Bajeczne kolekcje na jesień / Ba-
jeczne prezenty na święta / Bajeczne letnie wyprzedaże oraz Bajeczne lodowisko
za darmo stworzono kilka kontaminacji (por. Aneks, cykl reklam nr 94:
Dziewczynka z zakupami a Dziewczynka z zapałkami — baśń autorstwa
J.Ch. Andersena; Sierotka ma Rysia a Sierotka Marysia — postać z baśni
M. Konopnickiej; Worek i Lolek a Bolek i Lolek — serial animowany dla dzie-
ci w reżyserii M. Waszyńskiego; Kupciuszek58 a Kopciuszek — postać z baśni
braci Grimm; Król ma ciuch pierwszy a Król Maciuś pierwszy — powieść
J. Korczaka; Lucky Lód a Lucky Luck — animacja filmowa wyreżyserowana
przez O. Jean-Marie, oparta na fabule komiksu autorstwa R. Goscinny’ego).

Podane w zarysie opis i prezentacja perswazyjnych aktów wypełniania
przestrzeni reklamowej chrematonimami jako elementami gier skojarzenio-
wych, graficznych i językowych oraz stanowiących tworzywo gier transoni-
mizacyjnych poświadczają wieloaspektowość funkcjonalną tego typu nazw
i ich wielowariantywność kreacyjną. Opisane przykłady dowodzą, iż chre-
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58 Wskutek zamiany głosek powstało semantycznie interesujące — dyrektywne złożenie,
namawiające do zakupu odzieży.



matonimy — ze względu na charakter ich funkcjonalności, najwidoczniej ze
wszystkich pozostałych -onimów, pełnią usługową funkcję wobec tekstów
komercyjno-użytkowych. Dzięki ich użyciu nie tylko nakłania się odbiorcę
do zakupu, eksponując cechy prezentowanych towarów, ale za pomocą su-
gestywnych nazw identyfikuje się walory produktu i sugeruje się ich wybór,
przedstawiając je jako najlepsze wśród pozostałych. Umiejętne operowanie
tego typu nazwami na płaszczyźnie reklamowej wypowiedzi poświadcza też
szczególny typ twórczej aktywności użytkowników języka — ich twórców
i odbiorców, zawierając w komunikacie akt zaproszenia do deszyfracji zna-
ków i ich znaczeń — gry obrazującej ludyczne potrzeby, oczekiwania oraz
uatrakcyjniania wypowiedzi.

Toponimy  jako  komercyjne  komponenty  tekstu  reklamowego

Rozwój gospodarczo-społeczny współczesnych miast wymaga specjalnej
„oprawy” reklamowej, by przyciągać nowych mieszkańców (Zamieszkaj
w Gliwicach), inwestorów (Wielkie szanse dla przedsiębiorczych. Gdański Biz-
nesplan; Gdynia. Najatrakcyjniejsze miasto dla biznesu w Polsce; Największe wy-
darzenia gospodarcze na Pomorzu Zachodnim, Forum Gospodarcze. Gdynia
2007), studentów (Studiuj w Katowicach; Katowice. Miasto markowych uczel-
ni, wspomagany zdjęciem indeksu — por. Aneks, reklama nr 95; Bądź wolny.
Studiuj w Lublinie), turystów przez zachęcanie ich do wypoczynku (por.
Gdynia’08. Mistrzostwo Świata w Odpoczywaniu; Poznań za pół ceny. Nie do
wiary. 24—25 maja hotele, restauracje, muzea, galerie, zoo o połowę taniej; Aka-
demia Słońca. Sfera Aktywnego Wypoczynku. Pogorzelica, Pobierowo) i zachę-
cać do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (Bydgoszcz. Mistrzowskie
miasto; Lato zaczyna się w Gdyni. Prezydent Gdyni […] zaprasza na Święto Na-
szego Miasta w sobotę 24 czerwca […]; Opole. Stolica polskiej piosenki; Mysłowi-
ce… dobrze brzmiące; Katowice. Miasto wielkich wydarzeń. Katowicki Karna-
wał Komedii; Festiwal Warszawski „Skrzyżowanie Kultur”; Zachodniopomorskie
morze przygody: Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”
w Koszalinie; XIV Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie; Międzynarodowy
Zlot Historycznych Pojazdów w Darłowie; Zlot żaglowców w Szczecinie; Bytom-
ska Noc Świętojańska).

Proporcjonalnie do tych transformacji zmienia się rynek reklamowy.
Wśród reklam promujących polskie miasta pojawiają się slogany odwołujące
się do topografii (por. Gdańsk — morze możliwości. Odkryj sekrety sprzed mi-
lionów lat, tajemnice piękna, doskonałość kształtu. Odkryj magię bursztynu… Je-
dyne takie muzeum. Jedynie w Gdańsku. Muzeum Bursztynu; Gdańsk — tu się
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żyje), posiadanych zabytków (por. Toruń. Gotyk na dotyk59; Zamość. Miasto
renesansu), ukierunkowane na mieszkańców (por. Częstochowa to dobre
miasto; Tychy: dobre miejsce; Wrocław — miasto spotkań), propagujące integra-
cję mieszkańców czy deklarujące, iż zamieszkanie w nich daje nowe obywa-
telskie szanse (por. np. hasła: Opole — Miasto bez granic. Znajdziesz nowe
możliwości / Znajdziesz ciekawe miejsca. Katowice — miasto dużych możliwości;
Łączy Nas Bydgoszcz oraz Bydgoszcz. Miasto gotowe na jutro wraz z uszcze-
gółowieniem w postaci tekstu: Bydgoszcz nie boi się zmian. Zawsze dotrzy-
muje kroku wyzwaniom nowoczesności, w przyszłość patrząc śmiało — bo stra-
tegicznie, będąc miejscem najlepszym na start — dla inwestorów, studentów,
mieszkańców. Wejdź do gry — poczuj ten rytm).

Odnosząc się do tego typu transformacji i związanych z tym zjawiskiem
działań reklamowych, można wysnuć wniosek, iż reklama uliczna pełni
funkcje kulturowe i językowe60, stając się jedną z form urbanistyki miasta,
jego kulturowym naznaczeniem, odsłoną stylów, gustów i lokalnych po-
trzeb mieszkańców.

Wskazując na niepowtarzalne miejsce, nie można uniknąć stosowania
nazewnictwa, które staje się jednym z nadrzędnych elementów narracji —
aktem prezentacji, decydującym o sukcesie kampanii reklamowej. Analizo-
wane nazwy własne obecne w tekstach reklamowych służą procesowi wyko-
rzystania ich autotelicznych właściwości (funkcji) i wartości. Proces ten
przebiega w sposób pośredni, m.in. przez zastosowanie aluzji — gier sensa-
mi i znaczeniami denotatu61.

Uwzględniając fakt, iż reklama zewnętrzna jest współcześnie integralną
częścią miasta — zarówno w sferze przestrzeni miejskiej, jak i w szeroko po-
jętej komunikacji społecznej62, należy zaznaczyć, że jej celem jest: 1) pre-
zentacja sposobów wyzyskiwania nazw miast w tekstach reklamowych, in-
tencjonalnie skierowanych na promocję miejsc, zmianę ich wizerunku, m.in.
przez porównanie ich z wizerunkami innych — i tą drogą — wyeksponowa-
nie walorów, wyjątkowości oraz prowadzonych w ich obrębie gier proprial-
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59 W znaczeniu ‘na wyciągnięcie ręki’ lub ‘w zasięgu ręki’.
60 Por. G. S a w i c k a: Funkcje kulturowe i językowe reklamy ulicznej. W: Wielkie miasto.

Czynniki integrujące i dezintegrujące. T. 2. Red. D. B i e ń k o w s k a. Łódź 1995, s. 107—117.
61 Por. I. Ł u c: Nazwy miast we współczesnych tekstach reklam. W: Miasto w perspektywie

onomastyki i historii. Red. J. S a r n o w s k a - G i e f i n g, M. G r a f. Poznań 2010,
s. 478—489.

62 Por. np. reklamę prasową o treści: Zaplanuj trasę, oblicz jej długość, pakuj się i ruszaj.
Zawsze DOCELU.PL, promującą internetowy portal nawigacyjny DOCELU.PL, w której zawarto usy-
tuowane w krajobrazie wizerunki tablic z nazwami „mówiącymi” nietypowych (oryginal-
nych) wsi i przysiółków (uszeregowane w kolejności tworzącej zawartą — humorystyczną
wypowiedź): Wolne Ptaki Miały Bale Wróble Dożywocie; Czerwone Ustka Kalinki Leć Kalinko
Wpole; Tupadły Psie Głowy Kocury Zadobrze Miały; Dziecinne Chłopy Baby Łapcie; por. też inną
reklamę: Niewiele dzieli Gęś od Puchowej Góry; www.docelu.pl (dostęp 10.06.2010).



nych — mikrogier (nomina propria pomieszczone w minimalnych tekstach
jednozdaniowych — sloganach) oraz makrogier (w dłuższych formach teks-
towych); 2) własna próba klasyfikacji63 mechanizmów „obsługujących” pro-
ces przywoływania nazw miast w tekście reklamowym — wyzyskiwania ich
funkcjonalności oraz ich ujmowanie w superstruktury: zewnętrzną i we-
wnętrzną64.

Zgromadzony materiał analityczny w postaci reklam oraz ulicznych bill-
boardów ilustruje sposoby przywoływania nazw miast w spotach reklamo-
wych kilkoma drogami: 1) imitacyjnie, wyzyskując oryginalną (struktu-
ralną) formę nazwy miasta w celu (wy)promowania konkretnego miejsca,
organizowanych w nim wydarzeń kulturalnych (w tym wypadku nazwy
miast są najczęściej pomieszczane w zdaniach oznajmujących o charakterze
wartościującym); 2) modyfikacyjnie, dokonując zmian strukturalnych i/lub
semantycznych nazw przez zastosowanie odpowiednich mechanizmów języ-
kowych, m.in.: przeniesienia nazwy wskutek podobieństwa znaczeń; wsku-
tek styczności znaczeń; przeniesienia znaczenia wskutek podobieństwa
nazw czy styczności nazw; 3) transonimizacyjnie — jako efekty przeniesie-
nia niektórych nazw (po dokonaniu odpowiednich operacji językowych:
gramatycznych lub semantycznych) z jednej kategorii nazewniczej do innej
(np. antroponim � chrematonim) czy apelatywizacyjnie (nazwa zostaje
sprowadzona do kategorii apelatywu); 4) transtekstualizacyjnie (istniejąca
nazwa własna bez zmiany formalnej zostaje „powołana” do nowej roli).

Najbardziej czytelny i przemawiający do odbiorców sposób prezento-
wania atrybutów miejsc potwierdzają reklamy umieszczane na billboardach
poszczególnych miast, zaklasyfikowane do grupy reklam imitacyjnych i mo-
dyfikacyjnych, dlatego też przykłady tego typu przeważają w analizie i inter-
pretacji.

Reklamy imitacyjne. Wyszukane w formie reklamy imitacyjne (o funk-
cji użytkowej) stworzono dla miasta Krakowa. Jedna z kampanii obejmo-
wała zasięgiem najważniejsze metropolie Niemiec (Berlin, Kolonię, Stuttgart,
Hamburg oraz Dortmund), z którymi Kraków ma tanie połączenia lotnicze.
Motywem przewodnim tej kampanii (stosującej tekst W Krakowie nie ma
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63 Por. podział M. R u t k i e w i c z - H a n c z e w s k i e j: Nazewnictwo uzualne a teoria
gier — próba typologizacji gier onimicznych. „Onomastica” 2007, nr 52, s. 5—24.

64 Por. ujęcia M. R u t k i e w i c z - H a n c z e w s k i e j (Nazwa własna jako tekst. „Polo-
nica” 2006, 26—28, s. 303—305); superstruktura wewnętrzna onimu — to warstwa treściowa na-
zwy wpisana w nią w momencie aktu kreacji (próba dotarcia do etymologii nazwy, której
odbiorca nie musi dokonywać); superstruktura zewnętrzna nazwy odpowiada warstwie treścio-
wej onimu (o charakterze perswazji), do której odbiorca musi dotrzeć, by ją stworzyć lub ją
odtworzyć.



czasu na sen) były ikoniczne prezentacje — warianty pustego, nienagannie
zasłanego łóżka hotelowego z położoną na poduszce czekoladką (zwycza-
jem niemieckich hoteli na miłe powitanie turysty) przedstawione na dwóch
zdjęciach (na jednym z podpisem przed, a na drugim po — w domyśle, wy-
jeździe turysty). Zastosowana w reklamie gra komunikacyjna związana
była z poszukaniem różnic między obrazami (których nie ma, gdyż puste
łóżko — w domyśle — zachęca gości do aktywnego spędzania czasu i korzy-
stania z licznych atrakcji Krakowa)65.

W spotach reklamowych dla Lublina wykorzystano mechanizm połącze-
nia tradycji z nowoczesnością (por. hasło Lublin. Nieziemski klimat. Lublin
miasto inspiracji), wyzyskując m.in. obraz nastolatka na deskorolce i frag-
ment malowidła o temacie historycznym — jako wymowne zderzenie kultur
i epok.

Kolejnym miastem, dla którego wykreowano liczne reklamy promocyjne,
jest Poznań. W jednej z nich wykorzystano wizerunek charakterystycznego
dla tego regionu wypieku — rogala i równolegle do starszego, reklamującego
miasto hasła: Poznań wart poznania (aliteracja), pojawiło się nowe, Poznań —
warto tu żyć (której rozbudowana wersja zawierała opis66). W tekście tym
zawarto optymistyczną wizję tego miejsca, ujętą w akt zaproszenia (por. To
nam się uśmiecha o mocy konotatywno-metonimicznej — kształt rogala sym-
bolizuje radość, zadowolenie turystów oraz życzliwość, serdeczność miesz-
kańców Poznania). Interesującą kampanią outdoorową dla Poznania była re-
klama odwołująca się do skojarzeń ikoniczno-werbalnych. Stosując tekst
Wir warten auf die echten Berliner Willkommen in Poznań (Czekamy na praw-
dziwych Berlińczyków w Poznaniu), wykorzystano subtelną grę słów (w dia-
lekcie berlińskim Berliner oznacza nie tylko mieszkańca stolicy Niemiec, ale
i pączek). Odmienną formą reklamy promującą Poznań, realizowaną w du-
żych miastach zachodnio-południowej Polski, było zastosowanie formuły
Poznań fika na plaży. Wskocz po drodze na Koziołki, którą pomieszczono
w kontekście wizerunku poznańskich koziołków bawiących się na plaży. Ta
pośrednia dyrektywa w formie zaproszenia do odwiedzin Poznania w okre-
sie wakacyjnym skierowana była do osób jadących na wczasy nad morze.

Promując (w Berlinie i Hamburgu) stolicę Pomorza Zachodniego —
Szczecin, zachęcano mieszkańców niemieckich miast do wizyty w Szczeci-
nie, podkreślając bliskość ich położenia (efekt ten uzyskano przez iko-
niczną prezentację figury gimnastycznej wykonywanej przez młodą dziew-
czynę, łączącą symbolicznie parę miast Berlin i Hamburg ze Szczecinem).
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65 Por. też reklamę porównawczo-skojarzeniową: Największy Diabelski Młyn kręci się
w Chorzowie. A największy młyn kumulacyjny w RMF FM.

66 11 listopada w Poznaniu to nie tylko Święto Niepodległości. Imieniny obchodzi wtedy cała
ulica Świętego Marcina. Tego dnia wszyscy mamy apetyt na dobrą zabawę. A przede wszystkim na
wyjątkowe, poznańskie, Świętomarcińskie Rogale... To nam się uśmiecha...



Reklamy modyfikacyjne. Bogaty w znaczenia i zastosowane mechani-
zmy komunikacyjnojęzykowe jest cykl reklam odnoszących się do wybra-
nych śląskich miast. W odróżnieniu od poprzednich reklam, kampania ta
nie miała na celu zachęty do przyjazdu lub inwestowania w śląskim re-
gionie, ale wizerunkową prezentację, skierowaną do jej mieszkańców, by
zjednać województwo podzielone wewnętrznymi konfliktami pomiędzy po-
szczególnymi subregionami (Górny Śląsk, Zagłębie, Częstochowa, Podbeski-
dzie, Rybnicki Okręg Węglowy). Kampania ta, pod jednolitym szyldem
Śląskie — pozytywna energia, docierając na płaszczyźnie lokalnej do jej miesz-
kańców, informowała, że siłą tego województwa jest jego różnorodność —
w jego odmienności tkwi naturalny potencjał rozwojowy i właśnie z tych
atutów należy korzystać.

Wśród sloganów propagujących pozytywny wizerunek śląskich miast
pojawiło się wiele optymistycznych haseł skonstruowanych na zasadzie pa-
ronimii (por. Śląskie — będzin dobrze � przekształcenie: będzie dobrze � ko-
notacje: Będzin — dobre miasto; Cieszyn się bardzo67

� cieszymy się bardzo,
równolegle do sloganu Ciesz się Cieszynem, który użyto też po drugiej stro-
nie granicy, por. Těšín nás těší). Z kolei w reklamie globalnej śląskie najcie-
kawsze — Wice wyzyskano wieloznaczność nadawczą: 1) wice — to nie tylko
zredukowana forma, pochodząca od nazwy miasta (Katowice), ale i wariant
synonimiczny liczebnika porządkowego drugi (odnosi się do rywalizacji);
2) leksem wic w gwarze śląskiej znaczy dowcip. W kolejnych spotach rekla-
mowych z tej grupy posłużono się zabiegami językowymi, dzięki którym
uzyskano wieloznaczność odbiorczo-interpretacyjną; w pierwszej — przez
segmentację sylab dokonaną w obrębie struktury nazwy miasta (por. Śląskie
skarby często chowa), w drugiej — za pomocą gry na poziomie artykula-
cyjnym, zmian na tle podobieństwa brzmieniowego — paronimii uzyskano
promocyjne hasło: śląskie grube Rybnik, rozumiane: 1) symultanicznie z ob-
razem ikonicznym: grube ryby — młodzi rozwojowi ludzie biznesu; 2) in-
tertekstualnie: Grube ryby — powieść M. Bałuckiego; 3) odmianowo: śląskie
grube w gw. śląskiej gruba znaczy ‘kopalnia’). Na podobnych zasadach zbu-
dowano kolejną reklamę (por. śląskie Zabrze wygrywa w znacz. Śląsk zawsze
wygrywa). Inne przykłady cyklicznych tekstów reklamowych promujących
miasto Rybnik odsłaniają kolejne pomysły na reklamę z grupy modyfikacyj-
nych. Formułując odpowiednie komunikaty wkomponowane w odpowied-
nie ikony: Rybnik ma dobrą kondycję (pływających w basenie ludzi); Rybnik
pnie się w górę (alpinisty na skałkach); Zawsze dobry adres. Rybnik (frag-
ment osiedla z domami jednorodzinnymi); Rybnik. Miasto wysokich lotów
(szybujących samolotów) w tekstach tych zawarto dwie informacje. Pierw-
sza, dotycząca przekazu ikonicznego, mówi o możliwościach aktywnego
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67 Por. również: Cieszyn bardzo.



spędzania czasu wolnego w obrębie i okolicach miasta (wspinaczka, pływa-
nie, aeroklubowe loty); druga — bezpośrednio odnosi się do samego znacze-
nia (ujęcia werbalnego) komunikatu — stanu ekonomiczno-gospodarczego,
kulturalnego oraz rekreacyjnego — rozwoju miasta68. Warty uwagi jest też
komunikat Rybnik69 — miasto z ikrą — por. Aneks, reklama nr 96.

Ostatnim przykładem reklam z tej grupy, zamykających listę modyfika-
cyjnych, jest stworzony dla dyskontu BIEDRONKA żartobliwy spot pod hasłem
Polskie produkty z BIEDRONKI polecają się do tradycyjnych dań. W tej reklamie
telewizyjnej zaprezentowano narrację przewodnika kiwi oprowadzającego
wycieczkę warzyw i owoców (— I, jak mówiłem, prawie 95% produktów z BIE-

DRONKI pochodzi z Polski), które kolejno wymieniając nazwy produktów, łączy
produkt z miejscem pochodzenia: — Jest ser z Podlasia… / Podwawelska
z Krakowa… / — Polędwica z Sopotu…70 / — Paprykarz ze Szczecina; Wyciecz-
kowicz pyta: — A śledzie skąd? / Na co przewodnik po krótkim namyśle: —
Śledzie... z Łodzi...). Ów żart reklamowy uzyskano dwoma drogami:
1) nawiązując do nazw produktów, skojarzeniowo przywołano rzekome
miejsce ich pochodzenia — nazwy regionów geograficznych lub miast (ser
Podlaski � Podlasie; kiełbasa podwawelska � Kraków; polędwica sopocka � So-
pot; paprykarz szczeciński � Szczecin); 2) operując aluzją skojarzeniową
w kwestii pochodzenia śledzi (otrzymaną dzięki pytaniu: A śledzie skąd?
i spontanicznej odpowiedzi [wskazującej pochodzenie produktu] — wyłowio-
ne, po wyłowieniu wyjęte z łodzi [tutaj, opierając się na poprzednim sche-
macie: w znacz. miasto Łodź]).

Reklamy transonimizacyjne. Jako reprezentujące cykl reklam transoni-
mizacyjnych można przywołać następujące formy: Wodzisław uwodzi oraz
dwie formy odnoszące się do Warszawy: Nie szukaj. Zakochaj się w Warsza-
wie — pierwsza zatytułowana Starówka, druga — Harmonia. Stanowią one
formy personifikowania miasta. To oszczędne w przekazie werbalnym, este-
tyczne sposoby odwołujące się do uczuć odbiorców przez obrazową styliza-
cję związaną z prezentacją miejsc szczególnych (por. też Zakochaj się w War-
szawie wakacyjnie; Zobacz to na własne oczy. Zakochaj się w Warszawie na
Święta)71 oraz koncernu piwowarskiego (por. Wrocław. Wiele twarzy, jedno
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68 Por. też: Pasjonaci polecają śląskie. Andrzej z Katowic [wizerunek mężczyzny w Kosmo-
sie].

69 Hasło odnosi się do herbu i logo miasta, w którym znajdują się ryby; tutaj powstałą
wieloznaczność wykorzystuje się kontekstualnie — Rybnik to miasto wszechstronnie atrakcyj-
ne, dynamiczne, twórcze.

70 Por. K. W o j t c z u k: Chrematonimy jako nazwy handlowe (na przykładzie współczesnych
polskich nazw wędlin). W: Język w marketingu. Red. K. M i c h a l e w s k i. Łódź 2008, s. 406.

71 Por. też: Pomorskie. Dobry kurs; Świętokrzyskie czaruje. Odkryj tajemnice; Lubuskie war-
te Zachodu czy Lubelskie. Chwilo trwaj. W ostatnim z komunikatów odniesiono się w sposób



piwo. CARLSBERG POLSKA) lub zamieszkujących w niej osób stanowiących
gwarancję bezpiecznej przyszłości (por. tekst Wschodzący Białystok po-
siłkujący się wizerunkiem młodych uśmiechniętych ludzi). Przykładem re-
klam, które częściowo (ze względu na wielość kontekstów interpretacyj-
nych) można zaliczyć też do tej grupy jest spot z hasłem Kazimierz za, a Wy
przed aż, zastosowany przez Galerię „Kazimierz” oraz promocyjny cykl re-
klamowy BROWARÓW ŻYWIEC (komunikaty tego cyklu sytuują produkt
w konkretnym miejscu promocji w celach marketingowych: Na Mazurach
wiatr się zmienia; Na Helu fala się zmienia; W Krakowie pragnienie się zmie-
nia72 a konotowane porównanie ‘tylko Żywiec jest niezmienny / taki sam
[dobry]’; możliwość interpretacji w odniesieniu do tradycji dotyczącej warze-
nia piwa w mieście Żywiec).

Odmienny sposób reklamowania produktów (przywołujących nazwy
miast w postaci gier „w luźne skojarzenia słowne”) poświadczają teksty,
w których nazwa własna (obniża się rangą znaczeniową do pozycji apelaty-
wu) staje się apelatywem (efekt uzyskany przez zastosowanie niepoprawnej
formy deklinacyjnej i ortograficznej) — dookreślając cechy produktu (por.
Bielsko-białe rękawiczki. SARNI STOK; Bielsko-biały uśmiech — reklama pasty
do zębów, Bielsko-białe tango — reklama kursu tańca towarzyskiego). Nazwa
własna może też współtowarzyszyć w akcie wieloznaczności komunikatu
(por. ukryte dosłowne i potoczne znaczenie zestawionych przez sieć MEDIA

MARKT w wypowiedzi wyrazów: Warszawę mamy gdzieś daleko73, wynotowa-
nej z gazetki reklamowej z Płocka).

Reklamy transtekstualizacyjne. Interesującym cyklem reklam przywo-
łujących nazwy miast (przez aluzję do frazeologii potocznej) są spoty wyko-
rzystane podczas kampanii PZU, nietuzinkowo promujące pakiety ubezpie-
czeń pojazdów (por. Gdziekolwiek jesteś […] dzięki mobilnej pomocy fachowych
ekspertów i warsztatów naprawczych pakiet OC/AC PZU gwarantuje szybką
i skuteczną obsługę […]. Kreując tego typu teksty, wykorzystano zasady skoja-
rzeniowo-atrybucyjne, których podstawy wyznaczała potoczna frazeologia
wywołująca asocjacje, powiązana homonimiczne i polisemiczne. Zasadę,
opartą na językowym obrazie świata potencjalnego użytkownika języka,

277

modyfikacyjny do formuły trwaj chwilo, jesteś piękna, wypowiedzianej przez Fausta — bohate-
ra powieści J.W. Goethego.

72 Warto dodać, że w reklamie tej celowo wyeksponowano (graficznie) czasownik proce-
sualny się zmienia, by móc porównać te zjawiska atmosferyczne oraz zachowania konsu-
menckie do niezmiennej wartości reklamowanego produktu.

73 Por. 1) mieć gdzieś daleko [w tyle] / za sobą — w znacz. ‘odległości’; oraz 2) obrazoburcze,
o lekceważącym stosunku do zjawiska, rzeczy lub osoby: mieć daleko gdzieś / mieć w tyle —
w znacz. ‘nie liczyć się z czyimś zdaniem, stanowiskiem, opinią, poglądami, uczuciami etc.’.



połączono z ikoniczną prezentacją, tj. historyjką (za pomocą tej koherencji
ukazano kolizje, których bezpośrednim efektem były defekty samochodów).
Te cykliczne komunikaty łączyła postać lektora — narratora, który opowia-
dał (używając stylu potocznego języka) o typach kolizji, defektach samocho-
dów, sytuacjach drogowych, na jakie narażone są — osoba kierowcy i jego
pojazd (por. Wycinanka w Łowiczu � kobiety w strojach ludowych z tego
regionu, jedna z nich wycina wzory z papierowych serwetek — całość
w kontekście wycinania dachu karoserii — ukazana na tle kraksy samocho-
dowej; Szyby w Katowicach � w kontekście widzianych przez okno szybów
kopalni ukazano wymianę szyb samochodowych; Odnowa w Ciechocinku �

regeneracja i odpoczynek — adekwatnie do zmiany lakieru i konserwacji sa-
mochodu; Stłuczka w Poznaniu � dwa koziołki trykają się rogami — analo-
gicznie z symultanicznie ukazywanym zderzeniem czołowym samochodów;
Dzwon w Krakowie � dzwon Zygmunta; pot. zaliczyć dzwon — mieć z kimś
czołowe zderzenie, ukazany w odniesieniu do efektów kolizji samochodo-
wej; Rysy w Tatrach � pejzaż górski — jako tło do prezentacji defektu lakie-
ru na drzwiach samochodu)74.

Odmienne sposoby promowania miast zawarto w reklamach piwa (por.
np.: ŁOMŻA. Mały browar z dużym piwem; Przystań ŻYWIEC. Gratulujemy) oraz
w informacjach na temat otwarcia nowych centrów handlowych, zwięk-
szających atrakcyjność miasta i regionu. Jedną z ciekawszych reklam wybra-
nych do prezentacji, jest spot stworzony dla firmy IKEA. W reklamie tej,
posługując się nazwami miast (Warszawa oraz Łódź) i odwołaniem do ich
fakultatywnych, apelatywnych znaczeń (warszawa — marka samochodu, łódź
rybacka — środek transportu do połowu ryb) wraz z wykorzystaniem wi-
zerunków tych przedmiotów stworzono dwa ikoniczne komunikaty do-
pełniające się treściowo (Największa IKEA w Polsce w Warszawie się nie mie-
ści; Warszawa za Łodzią. IKEA w Łodzi. Największa w Polsce — por. Aneks,
cykl reklam nr 97). Formułując tego typu komunikaty (zwłaszcza drugi),
miastu Łódź nadano dodatkowy atrybut — prestiż, który informuje jednocze-
śnie o detronizacji Warszawy (w stolicy do tej pory znajdowało się najwięk-
sze centrum IKEA).

Nietypowa, gdyż operująca zabawnymi hasłami, intrygującymi Łodzian,
była kampania nowo otwartego na terenie Portu Łódź elektromarketu z sie-
ci SATURN. W teaserowej kampanii SATURNA wykorzystano trzy różne hasła
stworzone z zastosowaniem gry językowej przywołującej nazwę miasta Łódź
(por.: Kutwo! Nie Łódź się!; Chytrusie! Błądzić jest rzeczą Łódzką!; Sknero! Nie
licz na Łódź szczęścia!) jednocześnie wyzyskującą znane — odpowiednio
przekształcane — frazemy. Osoby, które znały stylistykę komunikacji SATUR-

NA (jego claim to Żer dla skner), mogły się domyślić, jaki typ osób promowa-
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74 Por. też: Dziura w Chełmie oraz Klepanie w Łodzi.



ny jest przez te billboardy, jednak dla większości łodzian dopiero drugi
etap tej kampanii był rozwiązaniem zagadki.

Zaprezentowana problematyka, odnosząca się do możliwości stosowania
mechanizmów lokowania w treści reklamowych komunikatów nazw miast
(o prymarnym celu promowania konkretnych miejsc, ich walorów w skali
lokalnej i globalnej) potwierdza z jednej strony wielowariantowość zastoso-
wania gier komunikacyjnojęzykowych na płaszczyźnie onimicznej, z drugiej
zaś — możliwość ich fakultatywnego dekodowania przez odbiorców. Zasy-
gnalizowane zjawiska językowe poświadczają też, iż twórcy tego typu ko-
munikatów, wyzyskując wybrane elementy sfery onimicznej (m.in. nazwy
miast), traktują owe identyfikatory jako narzędzie marketingu, promocji, re-
klamy i handlu.

Nazewnicze  gry  radiowe  w  intertekstualność  polityczną

Wkrótce po wyborach do samorządów 1 listopada 2006 roku komercyj-
ne radio RMF FM zaczęło emitować outdorową serię wymierzoną w polity-
kę i czołowych liderów wybranych partii. Słuchacze z całej Polski (od po-
niedziałku do piątku o godzinie 8.50) byli świadkami poruszającej walki
wyborczej, w której zmierzyli się bohaterowie (anty)politycznej epopei. Seria
programów w formie spotów billboardowych atakowała członków wybra-
nych ugrupowań, odnosząc się do charakterystycznych dla nich formuł wy-
powiedzi oraz cech ich charakteru, ujętych w kontekst przemian ustrojo-
wych. Kampanię wyborczą75 nazwano aluzyjnie Łabędzim śpiewem gąsiora
i w ten sposób nawiązano do powieści politycznej nadawanej w porannej
audycji rozgłośni76, której rzekomą autorką była Klara Weritas czy Trzeci
bliźniak, a w rzeczywistości — „jak wieść gminna niosła”, znany krakowski
intelektualista. Twórcy tego satyrycznego billboardowego pastiszu dodali
bohaterom rysunkowe wizerunki, cytując ich wyborcze slogany. W takim
kontekście nadawczym — do poparcia rzekomo nieautentycznych ugru-
powań — wzywali pozornie fikcyjni liderzy (z kontekstu przekazu oraz aktu
nadania niby-nieautentycznym postaciom aluzyjnych nazw własnych — an-
troponimów oraz ugrupowaniom politycznym, których byli liderami — chre-
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75 Akcja reklamowa programu miała charakter ogólnopolski (Warszawa, Kraków, Poznań,
Katowice, Łódź, Trójmiasto oraz Wrocław) i wykorzystywała billboardy oraz niektóre tytuły
prasowe („Gazeta Wyborcza”, „Super Express”, „Fakt”, „Dziennik”, „Dzień dobry” oraz regio-
nalne: „Dziennik Zachodni”, „Gazeta Krakowska”, „Dziennik Łódzki”, „Express Ilustrowany”,
„Głos Wielkopolski”, „Gazeta Poznańska”, „Dziennik Bałtycki” i „Gazeta Wrocławska”).

76 W radiu RMF FM audycja ta nadawana jest po dzień dzisiejszy.



matonimów) nietrudno było się domyślić, które osoby i jakie elementy
kampanii stały się przedmiotem szyderstwa. Równolegle do tych działań
w celach deszyfrujących umieszczono na planszach zmodyfikowane slogany
wyborcze, sugestywnie naprowadzające odbiorców na właściwą drogę inter-
pretacyjną (por. Aneks, reklamy z cyklu nr 98).

Większość wykreowanych nazw77 — derywatów tworzonych od nazw
własnych (eponimów) uległa częściowej modyfikacji strukturalnej i/lub se-
mantycznej, uzyskanej dzięki zastosowanym kontaminacjom oraz struktu-
ralnej dekompozycji78. Wśród pomieszczonych na billboardach imion poja-
wiły się: Jędrzej � Andrzej (jako wariant potoczny, nieoficjalny imienia),
Lechosław � Lech (jako rozbudowany wariant imienia słowiańskiego), po
dwa imiona hipokorystyczne (por. Waldek � Waldemar, Tolek � Olek �

Aleksander) i twory imiennicze zmodyfikowane, ale fonetycznie zbliżone do
autentycznych imion ich nosicieli (por. Romuald � Roman, Józef Pelagia �

Jan Maria). Podobne mechanizmy zastosowano podczas kreacji nazwisk
(por. Gęsiński � Kaczyński — metonimiczny ciąg pokrewnych skojarzeń)79,
Fliper � Leper (skojarzenia: fliperowiec � fliper — gra rozrywkowa � osoba
rozrywkowa; Wytrych � Giertych (wyzyskując też podobieństwo wyrazów
w wygłosie), por. także: Wiśniewski � Kwaśniewski; Rakieta � Rokita; Kar-
gul � Pawlak80.

Podobnych mechanizmów kreacyjnych użyto w odniesieniu do głoszo-
nych przez te pseudofikcyjne osoby haseł o charakterze aluzyjnym (por.
formułę stylizowaną na gwarowy: biermy sprawy). Gra skojarzeniowa, od-
wołująca się komunikacyjnie do wieloznaczności formuł zawartych w pro-
gramie partii objawiła się w formule Obie ręce mamy lewe � lewica, i równo-
legle w dyrektywie ujętej w formie apelu (por. użyte hasło: Dajcie nam
wygrać, oraz reklamę ze sloganem: Ratuj się kto morze, zbudowaną na zasa-
dzie polisemii homofonicznej). Warta uwagi jest też formuła Waldek Kar-
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77 K. S k o w r o n e k i M. R u t k o w s k i (Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki me-
dialnej. Kraków 2004, s. 43) piszą, że w nazwach można „rozpoznać pewne elementy »gry«
pomiędzy tym, co utarte, szablonowe, schematyczne, a tym, co nowe, »drażniące« właśnie
stare wzorce, nawyki skojarzenia”.

78 Por. opinię R. M r ó z k a (Nazwy własne jako przedmiot badawczy..., s. 14): „[...] wybór
tworzywa językowego i jego formalne ukształtowanie w procesie nazwotwórczym uzależnio-
ne jest bezpośrednio od motywu nominacyjnego, organizującego określony zespół środków
formalnojęzykowych, głównie wyspecjalizowanych formantów nazwotwórczych i modeli
strukturalnych nazw wieloskładnikowych, podporządkowanych normie toponimicznej, an-
troponimicznej [...]”.

79 Por. również pojawiające się w audycji radiowej nazwy: Suwała � kalambur od nazwi-
ska Wałęsa oraz McColmo Tusko � Donald Tusk (asocjacja leksykalno-skojarzeniowa: Donald
� McDonald) i McDonaldo Plusco.

80 Nazwa własna Kargul stanowi intertekstualne odniesienie do nazwiska bohatera filmu
Sami swoi, mieszkańca wsi cyklicznie popadającego w konflikty z sąsiadem.



gul. Partia Włościańska (jako logo partii pomieszczono liść marihuany), któ-
rej reprezentant (kandydat referendum) zapowiadał w formie obietnicy
(w rzeczywistości nieskutecznie): Nie zlikwidujemy WSI (gra na poziomie
segmentalnym wyrazu � Wojskowe Służby Informacyjne)81.

Tworząc konkretne nazwy partii, odwoływano się do różnych operacji ję-
zykowych, głównie modyfikacji semantyczno-skojarzeniowej (por. Plandeka
Patriotyczna � Platforma Obywatelska, Związek Zawodowy Samogwałt79

�

Samoobrona, Liga Morskich Rodzin � Liga Polskich Rodzin), przestawki LSD
� SLD (akronim nazywający środek odurzający; narkotyk). Z kolei celowo
zastosowana modyfikacja, polegająca na zamianie głosek (por. PIS � SIS)
umożliwiła uzyskanie swoistej formacji dopełniaczowej (por. zawarty w re-
klamie leksem sis-iu rozumiany jako synonim oznaczający potrzebę fizjolo-
giczną) wraz z wyeksponowanym hasłem Prosimy nie przeszkadzać, potę-
gującym jej żartobliwy efekt.

* * *

Zaprezentowana problematyka osadzania nazw własnych w swoistym
(kon)tekście reklamowym dostarcza wielu informacji zarówno na temat
kreacji tych form, jak i dekodowania. Po pierwsze, odsłania praktykę komu-
nikacyjnojęzykową reklamotwórców stosujących rozmaite struktury pro-
prialne, ulegające odpowiednim obróbkom derywacyjnym83. Te urabiane
słowotwórczo formacje z kolei podlegają zasadom wyznaczanym przez roz-
maite rodzaje gier językowych, w których nazewnictwo wykorzystywane jest
w celach perswazyjno-marketingowych84. Copywriterzy dokonujący tego
typu działań, odwołując się do cech funkcjonalnych nazw i ich właściwości,
wyzyskują ich autoteliczną wartość (często je deprecjonując) w celach ko-
mercyjnych, poddając przemyślanym procesom modyfikacji — dowolnie
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81 Ta gra na poziomie segmentalnym związana jest z formą zapisu jednostki leksykalnej
(por. WSI: 1) akronim — Wojskowe Służby Informacyjne; 2) apelatywna postać dopełniacza od
leksemu wieś).

82 Oryginalnym zabiegiem językowym była kreacja neologizmu w formie zrostu (por.
Partia Samogwałt), który uzyskano na bazie kontaminacji dwóch leksemów — nazwy własnej
i nazwy pospolitej w formie złożenia o podstawie zdezintegrowanej; stanowił on aluzję do
tzw. afery seksualnej, związanej z podejrzeniami liderów tej partii o gwałt.

83 Por. I. Ł u c: Formacje słowotwórcze jako komponenty współczesnych tekstów reklamowych.
W: Wokół słów i znaczeń IV. Słowotwórstwo a media. Materiały czwartej konferencji językoznaw-
czej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei. Red. E. B a d y d a, J. M a ć k i e w i c z,
E. R o g o w s k a - C y b u l s k a. Gdańsk 2011, s. 107—119.

84 Por. np.: M. J a r a c z: Onomastyczne gry językowe w przysłowiach. „Acta Universitatis
Nicolai Copernici”. „Studia Slavica” X: Gra językowa. Toruń 2005, z. 374, s. 149—156;
M. R u t k i e w i c z - H a n c z e w s k a: Intertekstualne gry onimiczne..., s. 367—376; E a d e m:
Nazewnictwo uzualne a teoria gier..., s. 5—24; E a d e m: Nazwa własna jako tekst..., s. 299—317.



przekształcając strukturalnie lub semantycznie po to, by następnie nadać im
wtórne cele nadawczo-nominacyjne i funkcje: dyferencyjną, indywiduali-
zującą, sygnifikacyjną, semantyczną czy poetycką. Po drugie, ilustruje wie-
lość możliwości perswazyjnego wyzyskiwania gier komunikacyjnojęzyko-
wych, realizujących się na płaszczyźnie zewnętrznej struktury nazwy lub jej
warstwy znaczeniowej. W reklamach tych nazwy własne zostają użyte nie
tylko w celu przeniesienia ich wartości na promowany produkt, ale i one
same nabierają leksykalnych cech jednostek apelatywnych, które perswazyj-
nie nakłaniają do czegoś odbiorcę i oddziałują na jego emocje lub gusta,
i w takim (kon)tekście pełnią funkcje usługowe, użytkowe oraz komercyjne,
stając się nazwami na sprzedaż85. Po trzecie, przedstawione formy i sposoby
pomieszczania nazw własnych w tekstach reklamowych dowodzą jednocze-
śnie otwartości granic poszczególnych elementów systemu językowego. Na-
zywanie to indywidualizowanie, a proces ten jest jednym z najważniejszych
komponentów — ogniw reklamy, jednym z najistotniejszych etapów jej two-
rzenia, gwarantujący, bądź nie sukces.

W efekcie stosowania tych strategii nazewniczych powstają specyficzne
rodzaje gier metatekstualnych, intertekstualnych i kontekstualnych, sku-
piających się wokół ludyczności i wyzyskujących psycholingwistyczną
wiedzę oraz odpowiednie socjotechniki sterujące samoświadomością od-
biorcy86.
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85 M. R u t k o w s k i: Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu. „Ono-
mastica” 2001, nr 47, s. 239—254.

86 Por.: M. R u t k i e w i c z - H a n c z e w s k a: Nazwa własna jako tekst..., s. 299—317;
E a d e m: Nazewnictwo uzualne a teoria gier..., s. 5—24; E a d e m: Intertekstualne gry onimicz-
ne..., s. 367—376; M. R u t k o w s k i: Bułęsa z Balceronem..., s. 50—58; I d e m: Apelatywna
interpretacja nazw własnych..., s. 201—212.



Cena  —  leżeć!,  Rata  —  bierz  ją!… —
o  sposobach  nakłaniania  odbiorcy  do  korzystania

z  promocyjnych  ofert

Każdy przekaz reklamowy stwarza mały obraz jakiejś rzeczywi-
stości, daje niewielką przestrzeń semantyczną, w której cen-
trum, najważniejszą sprawą jest reklamowany wyrób. Z nim
z kolei łączą się różne kategorie semantyczne, których zada-
niem jest pokazać wartość tego produktu87.

Współczesny język reklam, któremu przypisuje się miano odrębnego
stylu88, operuje oryginalnymi, innowacyjnymi środkami i strategiami komu-
nikacyjnojęzykowymi, zmierzającymi nie tylko do wykluczenia konkurencji,
ale stosowanymi w celu pozyskania uwagi i zainteresowania coraz bardziej
asertywnego komunikacyjnie na siłę perswazji odbiorcy.

Zapowiedziana w tytule problematyka, będąca przedmiotem szczegóło-
wych omówień, koncentruje się na sposobach tworzenia reklamowych wy-
powiedzi informujących89 konsumentów o atrakcyjnych (prze)cenach, pro-
mocjach i korzystnych usługach.

Pochodzący z reklam telewizyjnych, prasowych, radiowych i interneto-
wych materiał analityczny zgromadzono w latach 2006—2010, a następnie
dokonano jego selekcji, odpowiednio grupując. Klasyfikując zebrane rekla-
my, wyodrębniono dwa problemy badawcze, które opatrzono odpowied-
nimi tematycznie szyldami: 1) popularne90 sposoby nakłaniania klienta do
zakupu produktu lub skorzystania z promocyjnej oferty; 2) oryginalne (wy-
szukane) formy perswazyjnego nakłaniania odbiorcy do zakupu produktu
lub skorzystania z promocyjnej oferty. Zagadnienia te poddano analizie
pragmalingwistycznej, nawiązując również do kognitywnych metod badaw-
czych. Warto dodać na wstępie, że specjaliści od marketingu i promocji,
tworzący komunikaty o różnym stopniu i sile nakłaniania odbiorcy do sko-
rzystania z promocyjnych ofert, najczęściej odwołują się do kilku typów ak-
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87 K. O ż ó g: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Wyd. 2. Rze-
szów 2003, s. 109.

88 Por. np.: G. S a w i c k a: Narodziny nowego stylu. W: Przemiany współczesnej polszczy-
zny. Red. S. G a j d a, Z. A d a m i s z y n. Opole 1994, s. 93—100; K. O ż ó g: Polszczyzna
przełomu XX i XXI wieku..., s. 107.

89 E. S z c z ę s n a (Poetyka reklamy. Warszawa 2001, s. 13) pisze, że „informacja bywa
zdominowana przez chwalenie produktu i pozyskiwanie odbiorcy, które w wielu definicjach
ujmowane jest jako jedna z najważniejszych funkcji przekazu reklamowego”.

90 Popularne w sensie powszechności występowania oraz schematyczności kompozycji.



tów wypowiedzi (asertywów, ekspresywów, deklaratywów, dyrektywów, ko-
misywów), również dokonując ich kompilacji. Przemyślane konstrukcje
(oraz ich zestawienia) sytuowane są w odpowiednim kontekście i intencjo-
nalnie wspomagane grafią lub obrazem filmowym, współtworząc odpowied-
nio skonfigurowany przekaz, który „modeluje siatkę oddziaływania perswa-
zyjnego”91. Tworzenie i dobór tego rodzaju komercyjnych komunikatów
wynika z praw rynku — podaży i popytu, ponieważ, co akcentuje Tadeusz
Sztucki, „swoboda wyboru przez nabywców dowolnego produktu oraz miej-
sca i czasu zakupu powodują konieczność ciągłego zabiegania o ich aproba-
tę dla oferowanych towarów i usług”92.

Mechanizmy  nakłaniania  klienta  do  zakupu  produktu

W odniesieniu do tego typu perswazyjnych93 zachowań nakierowanych
na odbiorcę tworzy się rozmaite formy marketingowych informacji94. Wśród
nich na szczególną uwagę zasługują komunikaty dotyczące składania ofert,
przecen czy promocji.

Współczesny globalny kryzys gospodarczy determinuje charakter i spe-
cyfikę tworzonych tekstów reklamowych, w których jeszcze silniej (niż
miało to miejsce dotychczas) akcentuje się atrybut niskiej ceny (będącej
profitem), stanowiącej prymarny bodziec motywujący odbiorcę do skorzy-
stania z oferty. Formułując marketingowe wypowiedzi omawianego typu,
stosuje się liczne zabiegi, w obrębie których sytuuje się swoiste (nietuzinko-
we i niepospolite) formy semantyczno-syntaktycznych połączeń (zestawień
czy wyrażeń), wplatanych w część tematu lub rematu. W ten sposób po-
wstają charakterystyczne metafory (np. antropomorfizacje), odnoszące się
do prezentowanych przedmiotów i usług, wyrazowe konstrukcje, przyj-
mujące również postać neologizmów identyfikujących produkt.

Do znamiennych środków perswazyjnego wyrazu należy przede wszyst-
kim zaliczyć przymiotniki, które impresywnie obrazują, posiadając grada-
cyjną moc, dzięki której m.in. efektywnie wartościują. Zadaniem przymiot-
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91 I. L o e w e: Definicje i definiowanie w reklamie. „Język Polski” 2004, z. 1, s. 34.
92 T. S z u c k i: Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Wyd. 3. Warszawa 1999, s. 17.
93 Przyjmujemy — za M. K o r o l k ą (Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. War-

szawa 1998, s. 32) — że akty perswazji to „syntezy intelektualnych, moralnych i emocjonal-
nych składników (elementów) mowy skierowanej do rozumu, woli i uczuć adresata”.

94 Interpretujemy reklamę jako „typ zachowania się znakowego, mającego na celu na-
kłonienie odbiorcy do zakupu towaru lub skorzystania z płatnej usługi”. A.M. L e w i c k i:
Styl oficjalny i styl potoczny w reklamie. W: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Red.
J. M i o d e k. Wrocław 1996, s. 111.



ników wpisanych w reklamowe show jest nie tylko zainteresować odbiorcę,
zaskoczyć nietypowością przekazu, zapaść w pamięć, ale przede wszyst-
kim — zapisać się w niej jako niebywała sposobność (możliwość) ewokująca
u odbiorcy logiczną konieczność skorzystania z oferowanej promocji, dodat-
kowo podsycając jego reaktywność w postaci potrzeby zakupu. W działaniu
nadawcy świadome wyzyskanie przymiotników (jako ogniw reklamowych
komunikatów) ma na celu nie tylko zachęcanie klienta, jego skuteczne prze-
konanie, ale również mobilizację do skorzystania z niepospolitej, wyjątkowej,
unikatowej okazji zakupu lub otrzymania czegoś na niebywale korzystnych
warunkach. Perswazyjna konstrukcja informacji zawartych w reklamie ma
na celu wytworzenie w umyśle odbiorcy przekonania, że jedynym niesprzy-
jającym determinantem owej niepowtarzalnej okazji jest czas. W związku
z tym w dalszym etapie perswazji tworzy się przekazy docierające do racjo-
nalnego myślenia, które bezwarunkowo nakazują, by w trybie natychmiasto-
wym nabyć produkt, gdyż po pierwsze — składane oferty są ulotne i mogą
się w przyszłości nie powtórzyć, po wtóre — są tak atrakcyjne (a dedukcyj-
nie — ilość asortymentu ograniczona), iż mogą przyciągnąć również uwagę
wielu innych klientów, których należy wyprzedzić w działaniu (zakupie).
W obrębie tych przemyślanych zachowań komunikacyjnych wykorzystanie
mechanizmu wartościowania jako środka perswazji95 iluzyjnie przypomina
loterię fantową, w której każdy jest wygranym. W tym wypadku — podwój-
nym wygranym, nie dość bowiem, że zapłaci się za produkt mniej, to otrzy-
ma się gratis w postaci gwarantowanej jakości, honorowanej zapewnieniem
o skuteczności działania produktu. Opierając się zaś na tym prostym me-
chanizmie, „tekstor w reklamie ma […] szansę wykreowania w naszej świa-
domości zupełnie nowych obrazów i wyobrażeń o definiowanym obiek-
cie”96. Wszystkie wspomniane zabiegi są sztucznym tworem marketingu
rynkowego, rządzącego się własnymi prawami, wykorzystywanymi w celach
perswazyjno-komercyjnych przez media. Istotnym elementem w tym kon-
tekście jest sygnalizowany przez Urszulę Żydek-Bednarczuk fakt, że „zmia-
ny w zachowaniach komunikacyjnych warunkowane przestrzenią telewi-
zyjną stwarzają duże pole manipulacji, przy czym między podejmowaną
przez nadawcę strategią językową a manipulacją trudno ustalić ostrą grani-
cę. Możemy raczej mówić o stopniu manipulacji, przy czym strategie języko-
we mogą być składnikiem manipulacji, ale nie zawsze je powodować”97. Ma-
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95 Por. E. L a s k o w s k a: Wartościowanie jako środek perswazji. W: Język, społeczeństwo,
wartości. Red. E. L a s k o w s k a, I. B e n e n o w s k a, M. J a r a c z. Bydgoszcz 2008,
s. 219—226.

96 I. L o e w e: Definicje i definiowanie..., s. 34.
97 U. Ż y d e k - B e d n a r c z u k: Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych a problem

strategii i manipulacji. W: Manipulacja w języku. Red. P. K r z y ż a n o w s k i, P. N o w a k.
Łódź 2004, s. 31.



nipulacja, jest samoistnie wpisana w komunikacyjny akt promocji (określo-
ny przez Kazimierza Ożoga mianem jednego z najczęstszych wyrazów
współczesnej polszczyzny konsumpcyjnej), w której „wszystkie zabiegi języ-
kowe z ceną zwracają uwagę na to, że towar jest dodatnio wartościowany
także przez jego przystępność”98.

Popularne sposoby nakłaniania klienta do zakupu produktu lub sko-
rzystania z promocyjnej oferty. Na postawie analizy i dokonanej klasyfika-
cji materiału badawczego można sformułować wniosek, iż spośród wielu
przekazów reklamowych (nakłaniających klienta do zakupu produktów,
a zwłaszcza — do skorzystania z promocyjnej oferty) pokaźną część zaj-
mują formy, które cechuje pewnego rodzaju schematyczność (powtarzal-
ność) konstrukcji, wyrażająca się w specyfikacji treści oraz użyciu strate-
gicznie dobranych środków wyrazu. Wypowiedzi te zawierają identyczne
(synonimicznie wymienne) lub podobne znaczeniowo jednostki językowe
lub ich połączenia, tworzące serię określeń i określników — dubletów oma-
wiających atrakcyjność oferty lub eksponujących jakość produktu. Formuły
te, jako ogniwa reklamowej perswazji, tworzą pewien typ siatki nominacyj-
nej, „wypełniającej przestrzeń komunikacyjną” języka konsumpcji — pro-
mocji i reklamy. Jak wykazuje Kazimierz Ożóg, modne wyrazy, wyrażenia
oraz frazy, zawierające komponent semantyczny ‘duże natężenie danej ce-
chy, dodatnie wartościowanie, maksimum czegoś’, pojawiające się po-
wszechnie w obsługującej sferę reklamy i handlu współczesnej polszczyźnie
konsumpcyjnej, „oddają skłonność współczesnej kultury do wyrażania eks-
tremów”99. Taką funkcję pełnią m.in. cyklicznie występujące formuły, jak:
ekstra, hiper, mega, super lub ich połączenia (zestawienia, złożenia, wyra-
żenia, np.: Super promocja! FOTOJOKER; Superoferta. PRAKTIKER; Superokazje.
LEROY MERLIN; Super okazja. POLOMARKET; gorąca promocja100; promocja
diabelska101; Mega gorąca promocja w TAK-TAKU). W analogiczny spo-
sób mówi się o zakupach (Zakupy na maksa. MAKRO); obniżkach cen102
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98 K. O ż ó g: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku..., s. 128.
99 Ibidem, s. 95.

100 Przymiotnikowe określenie gorąca ma przywoływać skojarzenia bezpośrednio od-
noszące się do wyeksponowanego w reklamie kubka termicznego, który można otrzymać
jako bonus, dokonując zakupu systemu alarmowego, oferowanego przez firmę SATEL.

101 Promocja została tak nazwana przez firmę NICKEL — diabelską. Nawoływano w niej do
skorzystania z piekielnie dobrej oferty i zakupu gotowych do użytku mieszkań już od 5% ta-
niej (por. zastosowaną dyrektywę Daj się skusić, wspomaganą wizerunkiem atrakcyjnej kobie-
ty, na głowie której w miejsce diabelskich rogów „wyrosły” klucze do mieszkania; a przy
pomocy tego symbolu kusi). Por. też: Piekielnie niskie ceny. MIX ELECTRONICS.

102 Por. też odmienne formuły związane z jednoczesnym eksponowaniem innych walo-
rów produktu Atrakcyjne zapachy w super cenach. NATURA; również w formie elipsy: Super



(Super103 ceny. JYSK; Supercena104. SELGROS. CASH&CARRY; Super cena. NATU-

RA [drogeria]; TOMTON. Trwa promocja. Korzystna cena; Promocyjne ceny
sprzedaży. MAKRO; Kucharzenie w dobrej cenie. TESCO; Produkty w dobrej ce-
nie. NATURA; Promocja na maxa. MAX) oraz o ofertach specjalnych (zawar-
tych w przykładowych formułach: Oferta specjalna. LEROY MERLIN105;
Gorąca oferta. JYSK; Oferta specjalna. JYSK; 30% oferta specjalna. SORAYA;
Oferty specjalne. TESCO; Co tydzień w sklepie nowe wspaniałe oferty! TESCO;
Zawsze dobra oferta świąteczna — po prostu zapytaj; Świeża oferta — promo-
cyjne ceny. MAKRO; Super MAKRO oferta); okazjach (por. Super okazja: BRICO

MARCHE; POLOMARKET; RTVEUROAGD; Niepowtarzalna okazja. TESCO; Maxi
okazja. SUPER-PHARM APTEKA; Czysta okazja. TORINO106; Wyprzedażowe oka-
zje. NOMI) oraz wyprzedażach (Wyprzedażowe okazje. NOMI; Seryjna wy-
przedaż telefonów. PLAY MIXTURA; Totalna wyprzedaż — 20%—30%. MEDIA

MARKT; Wielka wyprzedaż trwa. CARREFOUR; Wyprzedaż ekspozycji. MEDIA

MARKT; Podwójna wyprzedaż. AUCHAN; Posezonowa wyprzedaż. BIEDRONKA;
ROSSMANN. Wyprzedaż artykułów bożonarodzeniowych; Wyprzedaż zesta-
wów świątecznych — 25%. SUPER-PHARM APTEKA).

Zebrane reklamy poświadczają też, że jedną ze strategii przyciągania
uwagi odbiorców jest wykorzystanie sugestywnych sloganów (nawołujących
do skorzystania z promocji), sytuowanych w sąsiedztwie fotografii o czytel-
nych erotycznych podtekstach. Jako przykład posłuży jedna z reklam —
sklepu WWW.BIELIZNAINTYMNA.PL, przedstawiająca trzy atrakcyjne kobiety
w zmysłowej bieliźnie. Pod obrazkiem zamieszczono informację o możliwo-
ści zakupu: bielizny po kosztach, nawet o 80% taniej. Nie daj się wyprzedzić
innym wspomaganą informacją: Tylko ostatnie sztuki! Wizerunek atrakcyj-
nych kobiet (ubranych tylko w reklamowaną bieliznę), prezentujących swo-
je wdzięki oraz korzystność oferty (por. formuła: po kosztach, nawet o 80%

287

kosmetyki w super cenie. ROSSMANN; Nowy MITSUBISHI LANCER. Nowa niższa cena. MITSUBISHI

MOTORS.
103 R. P r z y b y l s k a (Super. „Język Polski” 1995, z. 2, s. 106) podkreśla, że „charaktery-

styczna dla super kumulacja funkcji syntaktycznych — może on być prefiksem, przysłów-
kiem, przymiotnikiem, jest nieodmienny — powoduje, że potencjalnie ma nieograniczoną
łączliwość i z łatwością tworzy różnorodne związki”.

104 Jak pisze R. P r z y b y l s k a (Super..., s. 106), „w wielu przypadkach trudno stwier-
dzić, czy „super” to człon złożenia, czy człon atrybutywny”, o czym m.in. świadczą wahania
w pisowni (por. Super oferta / superoferta).

105 Oferta ta wspomagana była opisem produktu, w którym posłużono się odpowiednimi
przymiotnikowymi modulantami, jak: najtańszy, korzystny, znakomity, które gradacyjnie oraz
intensyfikacyjnie wartościują produkt.

106 Składane oferty nazywane są też czystą okazją. Zastosowaną formułę wykorzystano
metonimicznie, odwołując się do przeznaczenia promowanych przez firmę TORINO produk-
tów (urządzeń sanitarnych i wyposażenia łazienek) i wspomaganą dodatkową zachętą do za-
kupu — możliwością otrzymania prezentu w postaci szlafroka.



taniej) wynikająca z obniżki, mogą skutecznie zachęcać — zarówno kobiety,
jak i mężczyzn do zakupu prezentowanego produktu.

Bogaty korpus materiałowy reklam odnoszących się do popularnych
sposobów nakłaniania klienta do zakupu produktu podyktował niejedno-
rodny klasyfikacyjnie podział, którego dokonano, biorąc pod uwagę zawar-
te w nim tworzywo językowe, służące perswazji. Najliczniej reprezentowane
są przykłady reklam, w których bezpośrednio lub pośrednio przekazuje się
informacje o niskich cenach. Wśród nich wynotowano jedno- lub dwuskład-
nikowe wypowiedzenia (Tanio / Niskie ceny; Cena spadła; Niska cena), rów-
nież w formie gradacyjnego wyliczenia (Tanio, taniej, Sferis!!!; Jeszcze wię-
cej niskich cen! PEPCO; Tanio. Taniej. Najtaniej. MIX ELECTRONICS) oraz inne
złożone akty wypowiedzi (Do kompletu niska cena. DACIA; Cenowe hity
SPARA; Letnie hity. MODEL1.pl; Jakość i cena w SPARZE; LIDL jest tani; REAL

najtańszy; Taniej niż na jakiejkowiek wyprzedaży. ELEKTRO.PL; Doskonała
cena. WYSYŁKOWA.WP; Dla Ciebie bliżej, więcej, taniej! EKO; Dla Ciebie taniej
i wygodnie! EUROCASH), m.in. w postaci asertywów (por. zawierające warto-
ściujący przymiotnik nowe: Auta marzeń. Na każdą kieszeń. MOTOGIEŁDA.INTE-

RIA.PL; Nowe, niższe ceny od MUSTELA oraz Nowe, niższe ceny telefonów
NOKIA. ORANGE), deklaratywów (por. NETTO. Hit cenowy), dyrektywów (por.:
Najwyższy czas na najniższe ceny! MEDIA MARKT; Skorzystaj z atrakcyjnych
cen. CHEVROLET; Sprawdź równie atrakcyjne ceny na inne modele. OPEL ASTRA;
Znajdź najlepszą okazję tylko na EBAY; Wyjątkowe okazje cenowe. REAL). Trzy
kolejne reklamy odwołujące się do frazeologii potocznej, zastosowała sieć
handlowa MEDIA MARKT (por.: Takiej okazji nie wypuszcza się z ręki; Łap
najlepsze wakacyjne okazje!; Lepiej licz się z najlepszymi cenami; Łap oka-
zje, bo CENY lecą w dół!); po jednej sieć AVANS (por.: Łap cenowe okazje);
oraz TESCO (por. Gotuj się do dobrych zakupów). W równie sugestywny spo-
sób nakłaniają do zakupu inne wypowiedzi z tej grupy (por.: Złap telefo-
niczną okazję. ERA; Nie przepłacaj! Kup taniej! EURO.COM.PL; Kupuj taniej!
MIX ELECTRONICS oraz TESCO; Kup teraz! / Tylko teraz MEDIA MARKT107; Im
wcześniej, tym taniej! ITAKA; Świadomie kupuj taniej! MAKRO).

Równie często odwoływano się do komisywów, efektownie namawiając
do skorzystania z cenowych okazji (por.: Możesz liczyć na dobre ceny. ABRA

[sklepy meblowe]; SCHLECKER [drogeria] obniża ceny!; Gwarancja niskiej
ceny. MARKAB; Gwarancja najniższej ceny — formuła zastosowana przez fir-
my: AGATA MEBLE, MIX ELECTRONICS, ITAKA; KAUFLAND zapewnia: Więcej wszyst-
kiego! Więcej świeżości, większy wybór, wyższa jakość; Setki produktów w ob-
niżonych cenach. MEDIAEXPERT; Setki produktów w promocyjnych cenach oraz
raty 30 × 0% oraz Nasza obietnica na 2010: Niskie ceny na wszystkie arty-
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107 Zastosowane dyrektywy sugestywnie nawołują do zakupu i dopingują odbiorców do
działania.



kuły! KAUFLAND; Agd tańsze o 22% VAT. SATURN). Analizowane formuły czę-
sto precyzowały miejsca, w których cena jest najniższa, mówiąc o jej zasięgu
(por. Sprawdź okazje cenowe w okolicy! HOME BROKER; Gwarantujemy naj-
niższe ceny w mieście; Najniższe ceny w mieście oraz A w Kaliszu jest najta-
niej… MEDIA MARKT; Najniższe ceny w Polsce. FOTOJOKER; Najlepsza cena
w Polsce! MAKRO; Najtaniej w Polsce. MIX ELECTRONICS) czy też wskazywały
na rodzaj promowanych produktów (por. Najniższe ceny na agd. AUCHAN

oraz komunikat w formie rymowanej: Tanie rozwiązania do ogrodu i miesz-
kania. BRICO MARCHE). Za popularny sposób podawania informacji uznać
można też próby odwołań do logicznego myślenia odbiorcy. Strategia ta do-
tyczyła sugestywnego informowania klienta o ograniczonym czasie promocji
(por. Last minute. MIX ELECTRONICS; Końcówki serii. BRICOMAN; Ograniczona
ilość [produktów]. JYSK; Promocja EURO.COM.PL. Liczba sztuk ograniczona;
Ostatnie sztuki. VOBIS DIGITAL; ALDI. Oferta ważna do wyczerpania zapasów;
Tylko do wyczerpania zapasów. RTVEUROAGD) czy wyjątkowości oferty
(por.: niebywała okazja / sezonowa wyprzedaż, obniżka cen do wyczerpania
zapasu), automatycznie (bezwarunkowo) zapisujących się w pamięci od-
biorców jako niepowtarzalna szansa (por. Dzisiaj płacisz tylko połowę!
Resztę za pół roku! MEDIA MARKT; Ostatnia szansa. Rabat 30—70% na arty-
kuły ogrodowe. JYSK; Ostatnia szansa na przełomową ofertę FIATA; Najtaniej
i na raty 0%. MEDIAEXPERT; Ostatnie dni wyprzedaży — 70%. ENDO; o funkcji
kontaktowo-więziotwórczej: Zobacz, ile oszczędzisz! MAKRO).

W większości performatywnych wypowiedzi reklamowych, podejmu-
jących temat ofert, można zauważyć intencjonalnie dokonywany dobór roz-
maitych środków stylistyczno-językowych (np. epitetów, elips, por. Dobre
ceny — dobry nastrój. DEICHMANN; Więcej za mniej. NETTO) lub ich warian-
tywnych kombinacji, zawierających wyselekcjonowane wyrazy łączone
w odpowiednie związki wyrazowe lub przyjmujące postać zestawień (por.
REAL: Codziennie niska cena gwarantowana; Najtańszy w rankingu tygodnika
„Polityka”; Codziennie nowe okazje. AVANS; Codziennie gwarantujemy niskie
ceny; Dzień po dniu niskie ceny. CASTORAMA; Gwarancja niezmienności ceny.
ITAKA; BIEDRONKA: Niższe ceny na co dzień; Codziennie niskie ceny w BIEDRON-

CE; Lepsze108 niskie ceny na co dzień; Promocje mijają, niskie ceny zostają
w BIEDRONCE; Stale niska cena. IKEA).

Wieloetapowych działań tego typu dokonuje się, by osiągnąć zakładany
efekt perlokucyjny. Ta sama intencja towarzyszyła wyzyskaniu rozmaitych
modulantów, np. temporalnego kwalifikatora (lub przysłówka) zawsze (por.
AGATA MEBLE. Zawsze mamy najniższe ceny; Zawsze niskie ceny. JYSK; Podwójna
warstwa ochronna zawsze w przystępnej cenie! PAMPERS; Zawsze najtaniej. ARO;
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108 Por. R. L a s k o w s k i: Od czego lepszy jest lepszy? „Język Polski” 1977, z. 5,
s. 323—335.



Zawsze dobra oferta — po prostu zapytaj; deklaratywy: Nic na chwilę. Niskie
ceny na zawsze. HEYAH), wyróżniająco-identyfikującego tylko (por. Tylko te-
raz super cena. MAKRO; Takie niskie ceny tylko w PEPCO) oraz nigdzie (por.
Nigdzie nie kupisz taniej. TESCO) lub też sytuacyjnych zestawień (por. Dzie-
ci rosną, ceny maleją. TESCO; Przyzwyczaj się płacić mniej. BRICOMAN), warto-
ściujących przekaz.

W innych wypowiedziach eksponuje się jakość produktu oferowaną za
niewielką cenę (por. wypowiedzi odwołujące się do tradycji: Niższe ceny to
nasza tradycja. FASHION HOUSE oraz Niskie ceny — wysoka jakość to znak roz-
poznawczy firmy DEICHMANN od kilkudziesięciu lat). Wśród wypowiedzi z tej
grupy wynotowano również: deklaratywy (Dobra jakość jeszcze taniej. JYSK;
Dobra jakość w niskiej cenie. KAUFLAND; Dobra jakość za niewielką cenę to
dopiero coś! Nasze produkty poddajemy wielu testom, byś miała gwarancję, że
bez zarzutu sprawdzą się w Twoim domu. IKEA; Wyższa klasa. Niższa cena.
DODGE. CHRYSLER. JEEP; Super-Jakość Teraz w Super Cenie. HUGGIES [pielusz-
ki]; Niskie ceny! Najwyższa jakość usług. SCHLECKER; Dobre ceny blisko
domu. Gwarantowana jakość. SPOŁEM), formy paronomazji (por. Zasada
ALDI. Jakość ponad wszystko — ceny non stop nisko; por. też zasady LIDLA:
Podnosimy jakość, obniżamy ceny; Odpowiadamy za udany zakup. KOMPU-

TRONIK) oraz elipsy (Najlepsze ceny. Najlepszy wybór. TOYOTA).
Niejednokrotnie odwoływano się do jakości produktów ocenianych

przez pryzmat ich marki (por. Najlepsze marki109. Najniższe ceny. MEDIA-

EXPERT; Znane marki w niskich cenach. TESCO; Markowa bielizna najtaniej
w Polsce. KONTRI.PL; Wielkie marki w małych cenach. VABBI; Doskonałe buty
w doskonałych cenach. DEICHMANN) lub asortymentu wyboru (por. Najlepsze
ceny. Najlepszy wybór. TOYOTA). Obok eksponowanych — ceny i jakości pro-
duktów — wymienia się również inne ich atrybuty (por. np. Świeżo. Tanio
lub Tanio i świeżo. INTERMARCHE). Równie często w komunikatach tego typu
omawiano kwestię otrzymania większej ilości produktu za zdecydowanie
niższą cenę (w domyśle — taniej niż w innym punkcie sprzedaży). W wypo-
wiedziach tych zawarto perswazyjne zestawienia oparte na antynomii wyra-
zów, ich związków czy zestawień, wyzyskując porównanie jako środek per-
swazji (Więcej za mniej... Codziennie. PEPCO; Więcej za mniej. Siądziesz
z wrażenia. NETTO; Duży wybór za małe pieniądze. DEICHMANN; Najwięcej za
najtaniej. E. LECLERC), eksponując wartość — walory i jakość produktów
(MEDIAEXPERT. Najlepsze marki. Najniższe ceny. Tyle rat, ile chcesz!!!; Wyższa
klasa. Niższa cena) oraz wygodę zakupów (por. zastosowany zwrot adresa-
tywny: Dla Ciebie tanio i wygodnie! Wyprzedaż samochodów CHRYSLER, JEEP

I DODGE; Taniej o VAT. AVANS; Nowe modele w starej cenie. BEAM; Tanie me-
blowanie. AGATA). Komunikaty te opierają się też na różnych formach paro-
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109 Por. też: Najlepsze marki z najlepszych. AUCHAN; Najtaniej i na raty. MEDIAEXPERT.



nomazji (por.: Prenumerujesz, zyskujesz. MURATOR; Tanie rozwiązanie na ka-
żde mieszkanie. BRICO MARCHE).

W reklamach tych gwarantowano też satysfakcję z dokonanych zaku-
pów (Podwójna radość z zakupów. Karta podarunkowa 20%; U nas zakupy
procentują! MEDIA MARKT).

Wynotowane teksty reklam równolegle dowodzą, że klienci „kuszeni” są
przez producentów: nową promocją (Nowe promocje VATTENFALL i wymiennie
wyliczane: Okazja. Taniej. Okazja. Taniej. Okazja); promocją 2+1 (por. dy-
rektywny tekst: Płać za dwa, trzeci [zeszyt] dostaniesz gratis! OXFORD; Pod-
wójna wyprzedaż. AUCHAN; Pół w dół. MEDIA MARKT) lub ofertą specjalną
na określony typ produktów (np. 1 000 produktów w super cenach.
RTVEUROAGD) lub promocyjnymi cenami na cały asortyment (Tylko do 18
stycznia wszystko 18% taniej. ABRA; Oferta specjalna. Strzał w dziesiątkę. 10
rat 0%. Raty za darmo. Tylko 10 dni. AGD BONUS RTV; BLACK RED WHITE tylko
teraz do 35% taniej oraz perswazyjne uogólnienie o temporalnej mocy: Tyl-
ko teraz super cena. VADEMECUM), w rezultacie klienci są obligowani do na-
tychmiastowego działania, gdyż promocja trwa tylko do wskazanego przez
producenta terminu (por. najpopularniejszą formułę: teraz tylko.OKAZJE.PL

oraz inne tylko do 31 grudnia. RTVEUROAGD oraz inne podobne wypowie-
dzi: Od teraz więcej NISSANA za mniej. NISSAN; Teraz produkty z gamy AGE PER-

FECT w wyjątkowych cenach. L’ORÉAL; Tylko teraz mnóstwo produktów po 2 zł,
5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł. PRAKTIKER; Tylko teraz maska w wyjątkowej cenie.
L’ORÉAL PROFESSIONAL).

Powszechny sposób składania oferty odsłaniają spoty reklamowe, które
odwołują się do określenia czasu promocji. Owe perswazyjne formy rekla-
mowe, licznie reprezentowane (dowodzi tego bogaty korpus wynotowanych
reklam), poświadczają uniwersalność ich użycia, zawartą w schematycznej
strukturze. Składane oferty dotyczą: konkretnego dnia (por. JYSK: Oferta
dnia! Ważna tylko w piątek 22 czerwca 2009; MEDIA MARKT: Promocja od
piątku 22 stycznia od siódmej rano oraz Wielka wyprzedaż 28 sierpnia od
godziny 7.00. MEDIA MARKT); weekendu (por. Gorąca oferta weekendowa.
SELGROS CASH&CARRY); tygodnia (Weekendowe rabaty. TESCO; Okazje tygo-
dnia. KDC.PL; Tydzień dobrych cen. PWN; Hit tygodnia! 70% 50% 30%. MAJ-

STER; Promocja tygodniowa. 18.01—24.01.2010. ALLIANZ DIRECT); miesiąca (Hity
cenowe SIMPLUSA; Cenowy hit należy do EURO. EURO; PEPCO. Noworoczne pro-
mocje. NHDTV. Telewizja nowej generacji; Styczniowa oferta specjalna. Nie
przegap okazji!; Wielka styczniowa wyprzedaż. REACTOR [komputery i lapto-
py]; Wyprzedaż tylko w styczniu. NISSAN; Cały marzec taniej o 22%. AVANS);
pory roku (Jesienne rabaty. JYSK; Jesienna promocja. HÖRMANN; Najlep-
sza promocja tej jesieni, czyli akcja Cool kulki w sieci REAL!; Jesienne hity
SPARA; Zimowa wyprzedaż do 75% taniej! MERLIN.PL; Wielka zimowa wyprze-
daż! MAKRO; Zimowa wyprzedaż nawet do — 70% zniżki. FOCUS; Zimowe wy-
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przedaże. OKAZJE.PL; Na ferie specjalne ceny. SPORTEXPERTS; Zimowe korzyści.
SUZUKI; Lato wyjątkowych okazji. BILLA; PEPCO. Najniższe ceny), świąt (por.:
Świąteczna oferta specjalna. PEPCO; Wielkanocne rabaty. JYSK).

Szczególne miejsce zajmują reklamy tematycznie związane z promocjami
okolicznościowymi (Urodziny. Mega okazje. BRICO MARCHE; Aż 10 mega hi-
tów na 10 urodziny. Świętuj z nami w BRICO MARCHE; JYSK. Urodzinowe ra-
baty; Niskie ceny w świątecznym wydaniu. Na święta 18 tysięcy produk-
tów w wyjątkowych cenach. NEONET; Karnawałowe propozycje cenowe.
SUPER-PHARM APTEKA; OPEN FINANCE. Poznaj noworoczną ofertę kredytów hipo-
tecznych), dyrektywnie dopingujące do działania (np.: Poszalej na zakupach
w karnawale. ROSSMANN; Kup jeden i weź drugi! [produkt] CARREFOUR; 2 za
1. Korzyści chodzą parami. SUPER-PHARM APTEKA; Oszczędzasz na setkach
produktów. MEDIAEXPERT).

Odmienną wypowiedzią reklamową z tej grupy jest formuła uzasad-
niająca niską cenę (Nasz cel: niższe ceny — lekkie jak sen. Zamówiliśmy
u producenta duże ilości takich łóżek obniżając koszty produkcji. Samodzielny
montaż to Twój wkład w jeszcze niższą cenę. IKEA), realizująca jednocześnie
cztery funkcje skierowane na odbiorcę: wyróżniającą (zwrócenie uwagi
odbiorcy odmiennością przekazu, a zarazem wyróżnienie przekazu na tle
innych), zachęcającą (zainteresowanie formą przekazu), kontaktowo-więzio-
twórczą (nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z odbiorcą) oraz perloku-
cyjną (skłonienie do działania). Wypowiedź ta, uwzględniając aspekt przy-
czynowy (por. formuły: Nasz cel: niższe ceny — lekkie jak sen oraz
Samodzielny montaż to Twój wkład w jeszcze niższą cenę), ma na celu uru-
chomienie aspektu finalnego komunikatu (celowego, por. Zamówiliśmy
o producenta duże ilości takich łóżek obniżając koszty produkcji), uwiarygod-
niającego autentyczną szczerość intencji nadawczych. W kolejnych rekla-
mach z omawianej grupy oferent mówiąc o obniżce cen, używa wykrzyknie-
nia Uwaga!, pełniącego funkcję fatyczną (por. Uwaga! Spadające ceny
w salonach ŠKODY110; Uwaga na spadki cen w salonach ŠKODY; Uwaga! Uwaga!
Rabaty! JYSK; Uwaga! Niskie ceny. DEICHMANN; U…waga!111 Promocja. BILLA;
Uwaga przecena — 50%. CROPP TOWN; Uważaj na okazje! GELOO.PL). Reklamy
te zamykają rejestr klasyfikacyjny popularnych sposobów nakłaniania klien-
ta do zakupu produktu oraz możliwości skorzystania z promocyjnej oferty.
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110 Por. również: Dobra wiadomość: Obniżyliśmy ceny ŠKODY FABIA i ŠKODY ROOMSTER z roczni-
ka 2010. Zła wiadomość: Ostatnie sztuki z rocznika 2009 z upustem do 11 000 zł. Nie zwlekaj,
skorzystaj z promocji!

111 Warto dodać, że promocja dotyczyła sprzedaży produktów na wagę (por. leksem uwa-
ga rozbity segmentalnie: U...waga a waga � produkty na wagę).



Oryginalne formy perswazyjnego nakłaniania odbiorcy do zakupu
produktów lub skorzystania z promocyjnych ofert. W odróżnieniu do re-
klam z grupy pierwszej (omówionych w poprzednim podrozdziale), od-
miennie prezentuje się pod względem formalnego i funkcjonalnego zróżni-
cowania zebrany korpus materiałowy obejmujący wyszukane sposoby
perswazyjnego oddziaływania na odbiorcę i nakłaniania go do zakupu lub
skorzystania z promocyjnych ofert (Gwarancja najwyższej darmowości.
PLUS; Kierunek KAUFLAND. Najniższe ceny; Zawróć do najniższych cen. MEDIA

MARKT; Gorączka wiosennych promocji. Jakość jeszcze taniej. JYSK; Drapnij112

super ceny. REAL; Wielkie otwarcie na niskie ceny. MIX ELECTRONICS; Najniższe
ceny w grze. MEDIAEXPERT; Ultraniskie ceny. NEONET; Wysadzamy vat!!! [jak
dynamit] SATURN). Bogaty rejestr reklamowych wypowiedzi z tej grupy do-
wodzi, że omawiany typ reklam, związany z osobliwym aktem przekazywa-
nia informacji, wyróżniając się oryginalnymi sposobami wypowiadania się
o produkcie, jego zaletach i jakości, gwarantowanej skuteczności czy profi-
tach płynących z jego zakupu, zawierać może przeplatające się kombinacje
strategicznego wywierania wpływu na odbiorcę. Stanowiąc zaś swoistą kom-
pilację odpowiednio dobranych komponentów (konceptu, gatunku czy sty-
lu tekstu), przyjętej komunikacyjnej konwencji, ikonosfery oraz zawartych
w komunikacie form i środków (non)werbalnych, realizuje perswazyjną
funkcję oddziaływania na odbiorcę — przyciągania jego uwagi, zainteresowa-
nia go — służąc pośrednio aktywizacji.

Jako przykład tego typu reklamy posłuży telewizyjny spot operatora sieci
komórkowej SIMPLUS, w którym zamieszczono opowieść o losie niemieckie-
go okrętu podwodnego podczas drugiej wojny światowej. W narracji tej
zawarto następujący komunikat: Do 600 darmowych minut na dodatkowe
wynurzenia — por. Aneks, reklama nr 99; wynurzenia w znacz. ‘rozmowy,
zwierzenia’). W ten niepospolity — metaforyczno-humorystyczy sposób,
przybierający charakter gry113 komunikacyjnojęzykowej z odbiorcą, mówi
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112 Promocja odnosi się jednocześnie do konkursu polegającego na wygrywaniu nagród
dzięki loteryjnym zdrapkom (por. drapnij � (z)drapnij � (z)drapać � zdrapka).

113 Pojęcie gry językowej interpretujemy jako „szczególny sposób organizacji środków
z różnych poziomów systemu językowego, uwzględniający także cały kulturowy polisystem
ich możliwych — pośrednich lub bezpośrednich — odniesień ekstratekstualnych. Dzięki temu
zostaje, lub może zostać, uruchomiona dodatkowa (tzn. poza znaczeniem, wnoszonym za
pomocą jednostek i reguł kodu językowego) sfera znaczeń wtórnych, warunkowanych
związkami języka i kultury. Odkrycie i rozpoznanie sensu takich zabiegów jest warunkiem
odczytywania tych »naznaczeń«, a tym samym spełnienia zakładanej funkcji owej gry oraz
aktywnego, satysfakcjonującego poznawczo i estetycznie uczestnictwa w swoistej (bo nie
zawsze tylko czysto rozrywkowej, »ludycznej«) zabawie, jaką nadawca tekstu proponuje od-
biorcy”. E. J ę d r z e j k o: Elementy gry językowej w literackich nazwach własnych. W: 12.
Slovenská onomastická konferencia A.6. Seminár „Onomastika a škola”. Red. M. M a j t á n,
F. R u š č a k. Prešov 1996, s. 222—228.



się o niecodziennej ofercie dla każdego użytkownika sieci telefonii komórko-
wej — chcącego skorzystać z atrakcyjnej oferty.

Do oryginalnych sposobów oddziaływania na odbiorcę można zaliczyć
też kolejne reklamowe przekazy realizujące funkcję memoryzacyjną (kon-
strukcja treści umożliwia łatwe zapamiętanie), tworzące oryginalne akty wy-
powiedzi. Pierwszy odnosi się do deklaracji związanej z niezmiennością
niskich cen (por. komisywę: Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen! CASTO-

RAMA114), drugi — mówiąc o atrakcyjnych cenach — odwołuje się do aktu prze-
prosin, powitań lub zachęt (por. Przepraszamy za niskie ceny drzwi. CLASSEN;
Lepiej licz się z naszymi cenami. MEDIA MARKT; Witamy w świecie niskich cen!
KAUFLAND), trzeci polega na zastosowaniu zwrotu do adresata (por. Mężczy-
zno, bądź pierwszy na wyprzedaży! — 30% na promocyjny towar. CROPP TOWN).
Kolejne zaś reprezentują ekspresywne akty wypowiedzi, ujęte w formę wy-
znania miłosnego wobec niskich cen (por. I � najniższe ceny! MEDIAEXPERT;
AMORalnie niskie ceny. MIX ELECTRONICS; I � sale. FUNK’N’SOUL115; Amore
mija… a okazja pozostaje. MEDIA MARKT; Marki, które znasz, ceny, które ko-
chasz. FASHION HOUSE, eksponujące jeden spośród wielu walorów konkret-
nych sieci handlowych czy marketów — stałość cen).

Interesujący typ reklam (omawiających kwestię wysokiej jakości produk-
tów za niską cenę) reprezentują komunikaty zastosowane przez dyskont BIE-

DRONKA. Opierając się na wyrażeniach pochodzących ze slangu młodzieżowe-
go i frazeologii potocznej, zamieszczono w nich żartobliwe komunikaty,
wspomagane odpowiednimi obrazami produktów (por. Wysoka jakość za
tak mało kapusty [zdjęcie kapusty]; slang. kapusta — ‘pieniądze’; Wysoka ja-
kość w niskiej cenie. Nie szukaj dziury w całym [zdjęcie żółtego sera z dziura-
mi]; pot: szukać dziury w całym � ‘szukać problemów tam, gdzie ich nie ma’
� kontekstualnie może znaczyć ‘poszukiwać u konkurencji’; Wysoka jakość
do schrupania [zdjęcie marchewki] � w znacz. do konsumpcji; zakupu). Na
podobnej zasadzie skonstruowano kontynuacyjny cykl reklam tego typu
(por. Niska cena do przełknięcia w znacz. ‘do przyjęcia, do akceptacji’; Wyso-
ka jakość, niskie ceny. To nasz chleb powszedni [chleb]; Wysoka jakość w ni-
skiej cenie to dla nas bułka z masłem [bułka z masłem w znacz. ‘to dla nas
nie problem; łatwe do wykonania’] — komunikaty eksponujące stałość ni-
skich cen; Wysokiej jakości przekrój wędlin [plasterki wędlin ułożonych na ta-
lerzu]. Codziennie w niskiej cenie; Wyciskamy wysoką jakość z niskiej ceny116
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114 Por. kontrreklamę: Niskie ceny biją wszystkie inne. NEONET.
115 Te komunikaty odnoszą się również do czasu promocji — Święta Zakochanych — św.

Walentego, przypadającego na 14 lutego.
116 Por. cały (poboczny) tekst reklamy, uzasadniający zarówno jakość oferowanych pro-

duktów, jak i ich cenę: Wolisz wgryźć się w soczystą pomarańczę czy wypić szklankę orzeź-
wiającego soku? W BIEDRONCE wielbiciele pomarańczy w każdej postaci mogą cieszyć się ich
smakiem każdego dnia. Dzięki współpracy z zaufanymi dostawcami, którzy dbają o staranną selek-



[połówka soczystej pomarańczy]. Inne komunikaty: Wysoka jakość tania jak
barszcz [buraki]; Wysoka jakość w niskiej cenie to dla nas pestka [rozkrojona
brzoskwinia]; Coś się kroi w BIEDRONCE. Wysoka jakość w niskiej cenie [pla-
strowany schab]; Wyższa jakość w niższej cenie. Czarno na białym [na czar-
nym tle usytuowano szklankę mleka; czarno na białym w znacz. ‘dowodzenie
rzeczy / zjawiska w sposób niebudzący wątpliwości’]; Wyższa jakość nie do
zbicia [jaja] dotyczyły kwestii jakości produktów w niskich cenach.

Godne uwagi są reklamy zawierające presupozycje, które skonstruowano
w formie: antytez (Gorąca zima — zmrożone ceny! HOTEL NOVOTEL. HOTEL

MERCURE. HOTEL IBIS. HOTEL ORBIS. HOTEL ETAP; Letnie chłodzenie cen. OBI),
metafor znaczeniowo odnoszących się do zmian temperatury — emocji
związanych z promocją (Ceny topnieją na maxa!!! Najgorętsza117 oferta na
rynku. SFERIS; Zrobiło się gorąco. Ścinamy ceny. ERA; Najgorętsze wyprzedaże
zimowe tego roku w zasięgu Twojej ręki! OKAZJE.PL; Cenowy żar zakupów.
RTVEUROAGD; Gorąca promocja. MIX ELECTRONICS) lub te, w których zastoso-
wano zabiegi polisemiczne (odwołanie do czasu promocji: Zimowy zjazd ce-
nowy. Superniskie ceny w KDC.PL; Zjeżdżamy z cenami. Kupuj najtaniej
w odjechanej promocji. KDC.PL; Ceny leżą plackiem [jak opalająca się kobie-
ta]. RTVEUROAGD, lub wskazano na niecodzienne korzyści (por. Ekstremal-
ny zjazd cenowy. RTVEUROAGD).

Podobnie jak w pierwszej omawianej kategorii reklam, spośród reklam
grupy drugiej wynotowano różne formuły traktujące o okolicznościowych
terminach nabycia produktów za niższe ceny, z tą jednak różnicą, że wyzy-
skano w nich odmienny koncept realizacji tematu, używając odmiennych
środków wyrazu (m.in. zestawiając różne struktury językowe, mieszających
style i formy wypowiedzi), zyskując rozbudowany (polisemiczny) wymiar
interpretacyjny. Wśród reklam z tej grupy najpopularniejsze okazują się re-
klamy świąteczne i karnawałowe (por. np. aluzyjno-ekspresywny zwrot do
adresata (kon)tekstualnie wyzyskujący frazem118: Zostań grubą rybą na
święta! Kurs na najniższe ceny. MEDIA MARKT; metaforyczne formuły (por.:
Świąteczna inwazja okazji! SATURN; Gwiazdy w letnich cenach. L’OREAL;
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cję owoców, możemy zapewnić naszym klientom produkty wysokiej jakości. Codziennie w ni-
skiej cenie.

117 Najgorętsza w znacz. 1) ‘najbardziej aktualna — nowa’; 2) ‘wzbudzająca największe
emocje swoją atrakcyjnością’.

118 Usytuowane w tekstach reklamowych frazemy nie tylko uatrakcyjniają przekaz infor-
macji, ale wartościują opisywane produkty / usługi, służą jako element porównania, wyra-
żając ocenę prezentowanej sytuacji — na co zwraca uwagę W. H e r m a n (Frazemy w języku
radia i telewizji. W: Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne. Red. R. P a w e -
l e c, M. T r y s i ń s k a. Warszawa 2008, s. 58). Por. również: R. R o d a k: Frazemy jako
emotywne operatory interaktywne. W: „Język a Kultura”. T. 14: Uczucia w języku i tekście. Red.
I. N o w a k o w s k a - K e m p n a, A. D ą b r o w s k a, J. A n u s i e w i c z. Wrocław 2000,
s. 187—198.



Wiosenne cięcie cen. METABO; Morze niskich cen. MEDIAEXPERT119); zwroty
metaforyczno-adresatywne (por. Lepszej okazji nie wykopiesz! MEDIA

MARKT) oraz w skontaminowanej formie uosobienia (por. Zapoluj na dra-
pieżne zniżki. GALERIA ASKANA); stwierdzenie: Po Mikołaju wyprzedaż czas
zacząć. ORANGE oraz formę rymowaną: Mikołajowy odlot cenowy.
RTVEUROAGD; Sylwestrowa promocja. Bałwan gorąco poleca pięknie ule-
pioną ofertę świąteczną, a w niej […] dotykowa NOKIA 5530 [...] PLUS;
Ka(rna)wał dobrej ceny. RTVEUROAGD); wielkanocne reklamy: Kokorzyst-
ne ceny!; Rewelacyjne produkty w ko-korzystnych cenach! NEONET; Tylko do 3
kwietnia. Takie ceny bez jaj! Szukaj w sklepach produktów oznaczonych na
żółto. MEDIA MARKT; Robimy jaja [w znacz. ‘żartujemy sobie’; ‘nie bierzemy
poważnie’] z każdą ceną. PARTNER AGD·RTV oraz Wielka mocna oferta
RTVEUROAGD) oraz WielkaMOCNA promocja. MIX ELECTRONICS. Oba sloga-
ny oparto na podobieństwie fonetycznym Wielka mocna (WielkaMOCNA �

Wielkanocna).
Częstym motywem uzasadniającym obniżki cen są jubileuszowe okazje —

urodziny punktu sprzedaży, sieci czy dyskontów (por. reduplikacja głosek
wyrazu: Urodzinowe przeee… ceny. MIX ELECTRONICS; intencjonalnie pomiesz-
czone liczebniki i emotikon: Pierwsze urodziny PLAY :). 12 telefonów za 1 zł
i abonament za 20 zł; 18 okazji! Na urodziny! MIX ELECTRONICS; W nasze uro-
dziny mniej liczymy. TELEPIZZA); rymowanki: Urodzinowa demolka cenowa!
od 10 lat nokautujemy ceny oraz frazemy 10 lat w Częstochowie. Urodzinowy
stan wyjątkowy120 — MEDIA MARKT). W innej reklamie z tej grupy (operatora
sieci ERA) zawarto kilka zabiegów komunikacyjnojęzykowych — od seman-
tycznej gry na granicy wyrazu (por. Sam bardzo; samba — brazylijski ta-
niec-symbol), po odwołanie do karnawału w Rio i naśladowanie języka por-
tugalskiego (por. spot telewizyjny: Sam bardzo chciałbyś mieć takie
telefoneiros? Teraz w karnawałowej promocji ERY możesz je mieć już od zło-
teiros; Telefoneiros już od 1 zł oraz reklamę prasową: Karnawałowa wyprze-
daż w ERZE! Fantástico modele po favor. ERA).

Sieć NEONET, realizując slogan U nas najdroższy jest klient121, wyzyskała
kilka komunikatów, omawiających cenowe obniżki. W reklamach tych od-
wołano się do kreacji swoistych określeń typu: Ultra niskie ceny; Sezon ultra
niskich cen!; Cięcie do 25% taniej; Tniemy122 ćwiartkę; wspomaganych gra-
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119 Reklamę zamieszczono na billboardzie w jednym z nadmorskich kurortów.
120 Por. też: Urodzinowe szaleństwo. Taka promocja zdarza się raz na 10 lat! Pędź do punktu

sprzedaży. CYFRA+ oraz walentynkowa przedsprzedaż INTYMNA.PL. (reklama bielizny przez sklep
internetowy).

121 Por. też klisze: U nas drogi jest tylko pacjent!!! APTEKA „TWOJA”; U nas drogi jest tylko
klient. DELKOR. U nas najdroższy jest klient. NEONET.

122 Por. również: Mocno tniemy ceny. 80 produktów nabiałowych po niższych cenach.
AUCHAN.



mi graficznymi123 (por. Mamy! Hit-y cenowe mamy! — reklama pralki) oraz
wcześniej przywoływaną reklamę Ka(rna)wał dobrej ceny. RTVEUROAGD
oraz inne, stosujące gry grafią (por.: BezVACie. Taniej o 22% VAT124. NEONET;
Cenowe okazje125 i deVATyzacja. MEDIAEXPERT; RarytASY cenowe. NEONET;
PREZENTujemy najniższe ceny. MEDIAEXPERT), w których to — w obrębie jed-
nej wypowiedzi — usytuowano („przemycono”) dwa semantycznie różne
przekazy.

Omawiając kolejną grupę reklam, warto przytoczyć opinię Barbary Ku-
dry, która podkreśla: „[...] mimo że droga centralna (podejście racjonalne)
powoduje większą trwałość przekonań przyjętych w wyniku perswazji, to
jednak często dochodzi do perswazji drogą peryferyczną (podejście emocjo-
nalne)”126. Reklamowy komunikat Teraz w Mango promocje to emocje znako-
micie oddaje charakter idei towarzyszących części reklam, w których reali-
zując komercyjno-perswazyjne cele, sięga się po stylistyczne środki wyrazu.
We współczesnych tekstach reklamowych (obok konstytutywnych cech, do
których zaliczyć można m.in.: skrótowość przekazu, oryginalność i innowa-
cyjność), liczą się ekspresja i przywoływane przez nią emocje. Jak podkreśla
Ewa Lewandowska-Tarasiuk, „ekspresja — wyraz prezentacji produktu,
usługi czy idei musi się przekładać na impresje — wrażenia odbiorcy”,
a „społeczeństwo bywa dziś częściej niż kiedykolwiek publicznością ocze-
kującą na spektakl […]. Odbiorcy spektaklu oczekują przeżyć, których powi-
nien im dostarczyć prezenter i wszyscy biorący udział w akcie prezentacji.
Tak więc prezentacja staje się rozrywką, przeżyciem intelektualno-emocjo-
nalnym, dostarcza wrażeń, inspiruje, motywuje do działania”127. Odwołując
się do emocji odbiorcy, sięga się po różne ekspresywne środki wyrazu, sto-
sując przemyślane operacje językowe, m.in. zabiegi słowotwórcze (por. m.in.
pomieszczane w komunikatach reklamowych formy podlegające derywacji
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123 Por. pogląd H. K u d l i ń s k i e j - S t ę p i e ń (Gry werbalno-wizualne we współczesnej
drukowanej reklamie rosyjskiej i polskiej. W: Gra językowa. „Studia Slavica” X. Red. V. M a l d -
j i e v a. Toruń 2005, z. 374, s. 133): „[...] słowo jako graficzna reprezentacja arbitralnego
i konwencjonalnego znaku językowego ulega dekonstrukcji i staje się przedmiotem w prze-
strzeni, figurą kompozycyjną, słowoobrazem. [...] Budulcem staje się sama »materia« znaków
graficznych języka: litery i ich ciągi są tu elementami układu, którego sens rodzi się z ich
wzajemnych odniesień na płaszczyźnie. Zazwyczaj chodzi tu o dwa komunikaty wyrażone
jedną strukturą, przy czym komunikat wewnętrzny jest wyróżniony graficznie”.

124 Por. też: Taniej o wartość podatku VAT. MEDIA MARKT.
125 W grze werbalno-wizualnej tego typu zastosowano szczególny typ operacji semantycz-

nej, polegającej na uruchomieniu sfery konotacyjnej, a osłabieniu referencji. Por. H. K u -
d l i ń s k a - S t ę p i e ń: Gry werbalno-wizualne..., s. 130.

126 B. K u d r a: Słowotwórstwo a perswazja. W: Słowotwórstwo a tekst. Red. V. M a l d -
j i e v a, Z. R u d n i k - K a r w a t o w a. Warszawa 2007, s. 103.

127 E. L e w a n d o w s k a - T a r a s i u k: W teatrze prezentacji. O sztuce perswazji. Warsza-
wa 2005, s. 13.



redukcyjnej128: SIMPLUS: Wielka Wyprz i Wielka Oszcz woła wielkimi literami.
584 zł oszczędności teraz w PLUSIE i MIXPLUSIE oraz powstałe formy hipokory-
styczne: NEONET: Pół cenki, Zero ratki, Takie okazje, że cenka opada — żar-
tobliwe nawiązanie do potocznego zwrotu szczęka (komuś) opada, opadła
w znacz. ‘ktoś jest zdumiony, zaskoczony czymś’ i Cenka pęka.
RTVEUROAGD)129. W pojedynczych przykładach reklam (informując
o atrakcjach cenowych) intencjonalnie użyto stylistycznych komponentów
— form onomatopeizmów, wyrażających zachwyt i zdziwienie, a emocje te
osiągnięte zostają dzięki zabiegowi przedłużenia samogłoski (por. slogany:
Aaaaaa… w empik.com mega wyprzedaż!!!130; Strrrrasznie niskie ceny.
MEDIA MARKT) bądź przeniesienia do komunikatu reklamowego formuł z ję-
zyka potocznego (por. Cenowe Łał!!! AUCHAN).

Wśród reklam oddziałujących na emocje odbiorcy wynotowano też ta-
kie, w których zawarte słownictwo emocjonalnie nacechowane (m.in. bruta-
lizmy i wulgaryzmy), realizując funkcję ekspresywną języka, odgrywa klu-
czową rolę perswazyjną w komercyjnym komunikacie. Odwołując się do
owej funkcjonalności, firma HOUSE wyzyskała obsceniczny napis łamiący
tabu językowe, brutalizujący komunikat (por. Mamy gdzieś wysokie ceny),
umieszczając go na tle dwóch odwróconych tyłem do wystawy roznegli-
żowanych manekinów (komunikat dosadnie lekceważący). W reklamie tej
celowo połączono związki wyrazowe z różnych pól semantycznych w holi-
styczną wypowiedź, a za pomocą sugestywnego obrazu spotęgowano jej
moc i ekspresję. Podobny wydźwięk mają dwie kolejne reklamy z tej grupy
(por.: Rżniemy ceny aż miło. MEDIA MARKT; Zapraszamy na tanie zakupy.
O kur[ikona kury]a, ale niskie ceny!!! FLOMARK AGD RTV) oraz drastyczna
reklama CROPP TOWN: Zarzynamy ceny, nie zwierzęta z kampanii Zupełnie
inna wyprzedaż oraz inne komunikaty tej firmy Ściągamy do połowy — 50%,
(por. Aneks, reklama nr 100a i Ściągamy do rosołu. 75% total off — reklama
nr 100b). Dwie ostatnie reklamy ewokują (przez jednoznacznie zastosowa-
ny obraz) podtekst erotyczny. Z tą jednak różnicą, że pierwszy z cyklu ko-
munikatów ściągamy do połowy [kontekstualnie — kobiecą bieliznę] ma ozna-
czać 50% obniżki, drugi zaś, z zawartą w tekście formułą ściąganie cen do
rosołu (75% obniżki cen) odwołuje się do frazeologii potocznej (rozbierać się
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128 Zaprezentowane redukcje słowotwórcze to również przejaw tendencji do skrótu i pre-
cyzji znaczeniowej — cech charakterystycznych dla polszczyzny konsumpcyjnej.

129 Por. też nagromadzone w jednej reklamowej wypowiedzi formy zdrobnień, wynotowa-
nych ze starszej kampanii reklamowej HEYAH, realizowanej pod hasłem: Zdrabniamy, ile się da:
Nie daj się zrobić w konika. 68 grosików poza sieciunią, to najniższa staweczka na ryneczku.
Startuj po starterek. HEYAH; — Znajdę cię w tym miasteczku. To ja rozdaję karteczki! Słyszysz??? Ja
tu jestem królikiem. Klejnociki koguciku. Nikt tak nie zdrabnia129. 5 złotych za starterek to naj-
niższa cenka na ryneczku, by ich treść mimowolnie zapadła w pamięci odbiorcy.

130 W tej reklamie wykorzystano ikonę krzyczącego dziecka.



do rosołu � rozbierać się (prawie) do naga) i skojarzeń (� oskubać do rosołu,
por. fotografię mężczyzny stylizowanego na koguta).

Komunikacyjne działania tego typu determinowane są chęcią pozyska-
nia jak największej liczby odbiorców, o czym pisze m.in. Marian Bugajski:
„[...] konieczność wciągnięcia w obwód komunikowania jak największej licz-
by odbiorców prowadzi do upotocznienia języka mediów, jego cechą staje
się wulgarność (pospolitość), a w konsekwencji prowadzi do zatarcia różno-
rodności gatunkowej i stylistycznej”131. W innej reklamie z omawianej gru-
py — NETII, zatytułowanej Hipnotyzująca promocja, znany aktor — Tomasz
Kot, naśladując rosyjskiego psychoterapeutę Anatolija Kaszpirowskiego,
w charakterystyczny dla niego sposób (dotykając skroni, będąc w szczegól-
nym stanie skupienia), dokonuje próby przeprowadzenia hipnozy na klien-
tach, mając na myśli wyjątkowość oferty (por. też tekst: Internet za 1 zł przez
6 miesięcy).

W składanych odbiorcy reklamowych ofertach lub atrakcyjnych prezen-
tacjach produktów i usług stosuje się połączenia rzeczowników z innymi
rzeczownikami lub z przymiotnikami tworzącymi metaforyczne (metoni-
miczne) znaczenia (eksponujące okazjonalny wymiar oferty: PraktikoMa-
nia. Atak superCen! PRAKTIKER; Rekordowo niskie ceny. NEONET; Epoka ni-
skich cen. RTVEUROAGD; Szał wyprzedaży. Tylko do wyczerpania zapasów.
QUELLE; RTVEUROAGD: Lawina okazji; W szponach okazji; Drapieżne oka-
zje, Niepoważnie małe ceny i raty132; Cenowy strzał w Foto i RTV. MEDIA

MARKT; Wystrzałowa promocja. RTVEUROAGD — wspomagana ikoną kowbo-
ja z bronią). Według tych metaforycznych ujęć atrakcyjne i wyjątkowe ofer-
ty przyciągają tłumy, przybierając ludyczny charakter (por.: Bazar cenowy.
NOMI; Cenowe szaleństwo w mieście; Strefa niskich cen. MEDIAEXPERT; Bazar
niskich cen. PRAKTIKER; Majówka szalonych cen. NEONET). Na podobnej zasa-
dzie zachęca się do skorzystania z nietuzinkowych ofert przyrównywanych
do udziału w imprezach masowych (por. Festiwal cen. LEROY MERLIN; Letni
festiwal niższych cen. GERBER; dwa komunikaty sieci MIX ELECTRONICS: Zapro-
szenie. Festiwal promocji cenowych; Bal cenowy; Bal promocji i upustów),
tworząc zarazem sposobność wygranej (por. Triumf niskiej ceny.
RTVEUROAGD) oraz niesamowitość doznań estetycznych (por. Świetne pre-
miery w niskich cenach. GANDALF oraz GANDALF rozgrzewa gorącymi premie-
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131 M. B u g a j s k i: Komunikowanie i komunikowanie się w mediach. W: Współczesne od-
miany języka narodowego. Red. K. M i c h a l e w s k i. Łódź 2004, s. 92. Por. również:
U. Ż y d e k - B e d n a r c z u k: Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych a nowe odmiany języ-
kowe (odmiana medialna). W: Współczesne odmiany..., s. 99—106.

132 Ów komunikat zastosowano kontekstualnie jako metonimię, która miała ewokować
odpowiednie skojarzenia (w reklamie pomieszczono wizerunek małego dziecka robiącego
niestosowane miny). Por. też konotacje semantyczne: ceny niepoważne (jak zachowanie dziec-
ka) niepoważne � ‘głupie; niestosowne; bezsensowne’ oraz dziecko � ‘małe, niskie’.



rami). Metaforycznie zachęcając do zakupu, omawia się również temat natu-
ralności — w znaczeniu ‘cena na każdą kieszeń’ (por.: Naturalne ceny.
BLISKA), uwzględniając jednocześnie jakość oferowanego produktu (por.: Mi-
strzowska oferta. CITRÖEN; Mistrzowie lekkich cen. SPAR; Okazje na medal.
MEDIA MARKT; neologizm: Discontowe ceny. TESCO; Elektryzująca wyprzedaż
do — 50%. PLEJADA. Centrum Handlowe Sosnowiec; RTVEUROAGD: Elektry-
zujące ceny i raty), eksponujących ich zalety, a tym samym nadając tym
przekazom funkcję memoryzacyjną. W obrębie tych wypowiedzi zawarto
również informację o odpoczynku cen (w sensie spadku) — por. Cenowa re-
kreacja. SATURN.

Mówiąc w reklamach o ofertach i obniżkach, wyzyskuje się też fleksyj-
no-syntaktyczne połączenia czasowników z różnymi częściami mowy. Naj-
częściej czasowniki te wiążą się z rzeczownikami nazywającymi czynności,
w znaczeniu ‘sprzątanie, porządkowanie, segregowanie, przygotowanie
[miejsca] na coś nowego’, oznaczającymi zmiany korzystne dla klienta (Wie-
trzenie magazynów lub Wielkie wietrzenie magazynów. MEDIA MARKT; Czysz-
czenie magazynów. MEDIAEXPERT). Przegląd kolejnych reklam dowodzi, że
produktywne są też wypowiedzi, w których czasowniki wieloznacznie od-
noszą się do leksyki potocznej (MEDIA MARKT: zamierzoną deleksykalizację
kontekstową frazeologizmów133: Takiej okazji nie wypuszcza się z ręki;
O choinka, co za okazje! [reklama świąteczna]; Najniższe ceny się do nas
przykleiły; Coś cię gryzie? Nie łam się! Weź kurs na najniższe ceny!134 MEDIA

MARKT). W podobny sposób przywołuje się też językowe jednostki socjo-
lektalne. Ten typ semantycznej kompozycji potwierdzają wybrane przykła-
dy reklam, np. sugestywnie wspomagane obrazem reklamy firmy
RTVEUROAGD (por.: Cena nie podskoczy i raty 30 × 0%, w której zawarto wi-
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133 Jak podkreśla A. L u s i ń s k a (Reklama a frazeologia. Teksty reklamowe jako źródło no-
wych frazeologizmów. Toruń 2007, s. 25), „związki frazeologiczne są dla copywriterów [...]
atrakcyjnym, pozwalającym się wielokrotnie wykorzystywać, materiałem twórczym. Wnoszą
w slogan ekspresję i określony styl. Wzmacniają i utrzymują uwagę odbiorcy przez uzyska-
nie z nim szybkiego kontaktu. Jednak przede wszystkim służą zapamiętywaniu całych teks-
tów reklamowych”.

134 J. S t a w n i c k a (Innowacja frazeologiczna we współczesnych nagłówkach prasowych. W:
Język trzeciego tysiąclecia. Red. G. S z p i l a. Kraków 2000, s. 209—210), omawiając proble-
matykę połączeń tego typu pisze, że „defrazeologizacja polega na użyciu kanonicznej postaci
stereotypowego połączenia w specjalnie [...] skonstruowanym kontekście, który uruchamia
oscylowanie między odczytaniem realnym a strukturalnym związku. [...] Frazeologizm zosta-
je umieszczony w takim kontekście bądź tak zmodyfikowany, że najpierw zostaje odczytany
linearnie. Dwupłaszczyznowość interpretacyjna realizuje się za pośrednictwem oscylowania
między możliwością odczytania strukturalnego a realnego zespolenia odczytania linearnego
z tłem kontekstowym. [...] Odczytanie strukturalne zdeterminowane jest uwarunkowaniami
kontekstowymi, a deszyfracja treści zakłada koegzystencję 3 poziomów: od odczytania line-
arnego, a następnie do reinterpretacji związku, a w kontekście upozorowanym — do metafo-
ryzacji”.



zerunek mężczyzny, wyzywającego [przy pomocy symbolicznego gestu]
konkurencję na cenowy pojedynek oraz Wyciskamy ceny [metonimia se-
mantyczno-ikoniczna] jak cytrynę). Swoistymi przykładami antropomorfizo-
wania cen są również zastosowane w trzech reklamach sposoby odnoszące
się do aktów skutecznej walki i zastraszania (por. Nokautujemy ceny.
SCHLECKER [drogeria]; o funkcji fatycznej: Uwaga! Nadchodzi nokaut cenowy!
MANGO; Dajemy cenom wycisk. VADEMECUM oraz nacechowana ekspresywnie
i impresywnie komenda: Cena — leżeć! Rata — bierz ją! RTVEUROAGD —
por. Aneks, reklama nr 101).

Zawarte w analizowanych komunikatach elementy potoczne lub socjo-
lektalne języka organizują polisemiczny wymiar interpretacyjny wypowiedzi
(por. też inne komunikaty tego typu: Budująco niskie ceny. ART.-DECOR.PSB —
odnoszący się do oferowanego asortymentu produktów; Dobre ceny to na-
sza robota. MODEL1.PL; Wiosenne wymiatanie cen. CROPP TOWN [slang. wy-
miatać znacz. ‘przewyższać kogoś w czymś / czymś; zaskakiwać czy zadzi-
wiać precyzją, wyjątkowością; eliminować jakością’], wpisany w świąteczną
reklamową formułę: Daję głowę, cenka opada135 [mówi zdziwiony karp]
RTVEUROAGD oraz wartościujący w kontekście reklamowym frazeologizm
Od połówki głowa nie boli. Pół płacisz dziś, resztę za pół roku! MEDIA MARKT

(a wyrażenie pot. od przybytku głowa nie boli w znacz. ‘lepiej mieć nadwyżkę
czegoś niż deficyt’). Spośród reklam zawierających oryginalne formy składa-
nia oferty wynotowano także przykłady, w których w sposób widoczny
odwołano się do języka młodzieżowego jako tworzywa reklamowego. Pole-
cając w nich zakup towarów po korzystnych cenach, zastosowano spe-
cyficzne kompilacje leksykalne: Padaka trafiła ceny oraz Przeceniola dla
młodego krejzola — CROPP TOWN.

Wśród reklam informujących o przecenach, obniżkach i promocjach wy-
notowano też krótkie komunikaty, w których strukturze jednocześnie za-
warto leksemy charakterystyczne dla języka reklamy i socjolektu młodzie-
żowego (Totalne wymiatanie zapasów. OBI; totalne136

� całkowite + slang.
wymiatać � ‘być w czymś najlepszym’ w znacz. ‘najlepsze oferty / najko-
rzystniejsze promocje’; Totalny zjazd cenowy. JEEP. CHRYSLER. DODGE; Totalna
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135 Por. skojarzenie robić karpia a szczęka opada. Ze stałego związku wyrazowego ujęto
element szczęka, w jego miejsce wkomponowano brzmiący podobnie — i odnoszący się do
głównego tematu reklamy składnik cenka.

136 Przymiotnik totalny (znaczący już nie tylko: ‘całkowity, powszechny, zupełny’, ale
i: ‘bezgraniczny, niebywały; nieprzeciętny, niesamowity, kompletny, pod każdym względem,
przekraczający wyobrażenie o czymś / na jakiś temat, wszechogarniający, zaskakujący’) w od-
mianie oficjalnej współczesnej polszczyzny stanowi przykład wyrazu ekspansywnego, pod-
stawowa zaś jego funkcja — ekspresywna — wyzyskiwana w tekstach reklamowych
przyczynia się do wzmocnienia wyrazu (ekspresji) wypowiedzi w celu wywołania żywej reak-
cji odbiorcy, a tym samym przykucia jego uwagi. Por. M. M y c a w k a: Totalny luz — o łączli-
wości modnego przymiotnika. „Język Polski” 1994, R. 74, z. 2, s. 87—92.



wyprzedaż — komunikat zawarty w reklamach firm MEDIA MARKT / QUELLE;
Nakręcamy zniżki. OPEL; Dokręcamy śrubę cenom! RTVEUROAGD; Spadamy
z cenami. LEWIATAN [spadać w sensie: 1) slang. — ‘odchodzić’; 2) czas. ‘spa-
dać’ � ‘opadać’ � ‘maleć’ � ‘obniżać’]; Spadające ceny. REAL; Cena spadła.
DECATHLON; Tniemy ceny. FORD). Mówiąc o obniżkach cen, wyzyskuje się
również inne czasownikowe połączenia, przybierające w konkretnych
(kon)tekstach reklamowych postać wieloznacznych komunikatów. Przykła-
dowo firma AVANS zastosowała komunikat Poniżamy ceny, polegający na wy-
zyskaniu polisemii wyrazu poniżać137. W spocie telewizyjnym tej firmy dy-
rektor sieci AVANS szkoli przyszłych pracowników, jak należy poniżać ceny.
Osoby, które przejdą owe szkolenie, będą w stanie zapewnić klientowi naj-
niższą cenę — i zostaną pracownikami sieci. Kampania ta miała na celu za-
komunikowanie, że to właśnie AVANS negocjuje najlepsze ceny dla swoich
klientów. Odmienne leksemy zostały wykorzystane w kolejnych spotach re-
klamowych tej samej sieci sklepów. Dotyczą one identycznego czasownika
informującego o przecenach, np.: Bijemy ceny / Nasze ceny nie dają się pobić
/ Nikomu nie damy pobić naszych cen oraz Zbijamy ceny zawodowo. AVANS).

Poniżej dokonano prezentacji wielu innych, wykorzystanych w podob-
nym celu czasowników tworzących nowe sensy zdań i podejmujących temat
obniżki cenowej promocji (por. Ceny jadą w dół. REAL i wariant skrócony:
Ceny w dół. AUCHAN oraz konstrukcję bez orzeczenia, z wyzyskaniem wyra-
żenia przymiotnikowego w dół, odnoszącą się do obniżki cen: Wajcha w dół.
Sms-y w sieci 3 gr. HEYAH).

Kolejne przykłady poszerzają rejestr reklam z tej grupy (Tniemy koszty.
ERA i BIEDRONKA; Tylko u nas abonament tniemy precyzyjnie na pół. TP.TELE-

KOMUNIKACJA POLSKA; Ostre zdjęcia. Ostre ceny. SATURN; Ostra promocja w GET-

IN BANKU; tekst o eliptycznym charakterze: Nie musimy ciąć cen, żeby były
niskie. U nas zawsze są niskie ceny. BIEDRONKA).

Ewa Lewandowska-Tarasiuk, omawiając rozmaite formy perswazyjnego
oddziaływania na odbiorcę, pisze, że „językowa ekspresja wypowiedzi pre-
zentera zależy od jego umiejętności obrazowania, tj. sposobu konstruowa-
nia przedstawień, odwołujących się do wyobraźni odbiorcy i stanowiących
spójny system opisywanego czy relacjonowanego zjawiska. Szczególną rolę
w kreowaniu tych przedstawień odgrywa metafora, która jako świadomie
wprowadzone przekształcenia wzbogaca wypowiedź o dodatkowy sens,
ukazując zaskakujące, niestereotypowe skojarzenia i nowe konteksty sy-
tuacyjne”138. Perswazyjne zmagania tego typu odsłaniają też zgromadzone
reklamy, których prymarnym komponentem stały się rozmaite metafory —
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137 Por. poniżać w znaczeniu ‘traktować kogoś pogardliwie / lekceważąco; zranić czyjąś
godność / upokorzyć’, a fonetyczne podobieństwo między leksemami poniżać — obniżać.

138 E. L e w a n d o w s k a - T a r a s i u k: W teatrze prezentacji..., s. 52.



głównie metonimie. Owe metafory (jako istotne ogniwa komunikatów re-
klamowych) pełnią w tekście funkcję estetyczną (por. teksty przywołujące
skojarzenia związane z atrakcyjnością oferty: Rabaty nie z tej ziemi. JYSK;
Supertaniość139 to cnota kardynalna OC i AC w MBANKU. Kieruj się ceną!
Zobacz mocne obniżki). Kontekstowo trafne użycie metafor reprezentują
wieloznaczne formy wspomagane ikoną (por.: wyrażenie z użyciem neolo-
gizmu słowotwórczego: Ostra cenówka [butelka z etykietką imitującą sos
tabasco]; RTVEUROAGD; Cenowy strzał w RTV. MEDIA MARKT140; Cenowy
żar zakupów. RTVEUROAGD; Sprzedajemy zadowolenie. MIX ELECTRONICS;
Olimpiada cen. MEDIAEXPERT; Zimowe igrzyska niskich cen141. MANGO; MEDIA

MARKT: Okazje na medal oraz Zimowe igrzyska cenowe142; Odjazdowa for-
muła cenowa. MIX ELECTRONICS — reklama wyprzedzająca wiosenny sezon
Formuły1).

Cały kompleks promocyjnych reklam okolicznościowo i tematycznie od-
nosił się do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej (Mistrzowskie okazje. MIX

ELECTRONICS; Mistrzowskie ceny w AUCHAN; Cenowe mistrzostwo świata.
RTVEUROAGD). W obie reklamy wpisano symbole mistrzostw: bramki
i piłki, natomiast w innych reklamach (SATURN: Wysokie ceny wypadają z gry.
Szukaj w marketach setek produktów oznaczonych czerwoną kartką; GOOOLi-
my ceny. Co za okazja! Obniżamy ceny po mistrzowsku! NEONET); Cenowy
finał i raty 30 × 0%. RTVEUROAGD — czerwonej kartki — pierwszej, piłkarza
na murawie w posiadaniu piłki — drugiej, kibica — trzeciej. Wszystkie
nakłaniające do zakupu telewizorów143 (z pośrednią sugestią — by móc
oglądać wydarzenia sportowe w nowej jakości)144.

Do okolicznościowej reklamy skierowanej do klientów w okresie przed-
komunijnym (w maju) zaliczyć można wypowiedź: Łap cenowe okazje na
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139 Supertaniość ‘ogół cech związanych z niską ceną’. Por. S. B ą b a, M. S z c z y s z e k:
Żywotność formantu -ość i innych wykładników kategorii nomina essendi we współczesnej polszczyź-
nie. W: Słowotwórstwo a tekst. Red. V. M a l d j i e v a, Z. R u d n i k - K a r w a t o w a. Warsza-
wa 2007, s. 19—27.

140 W tej reklamie zamieszczono obraz celownika skierowanego na ceny.
141 Te komunikaty odnoszą się również do czasu promocji — zimowych igrzysk sporto-

wych w Vancouver. Por. inne, okolicznościowe, np. odnoszące się do czasu przedwyborcze-
go: Głosuj na BBZK. Bezpartyjny Blok Zadowolonych Klientów oraz Nasz kandydat [telewizor].
MIX ELECTRONICS.

142 Por. też: Rajd rabatów. MITSUBISHI.
143 Por. też: Zwycięstwo niskich cen. MEDIAEXPERT; Mistrzostwa Świata w najniższych ce-

nach. MEDIAEXPERT; oraz MEDIA MARKT: Mistrzowie nie płacą. 4—11.06. Zrób zakupy w MEDIA

MARKT. Weź udział w konkursie i wskaż parę finalistów Mistrzostw Świata. Jeśli trafisz, dosta-
niesz zwrot całej kasy. Warto dodać, że w reklamie tej wykorzystano dwa symbolizujące Mi-
strzostwa motywy — bramki i kibica sportowego; por. również skróconą reklamę MEDIA

MARKT: Mistrzowie kupują bez VAT-u!
144 Por. również komunikaty pośrednio namawiające do zakupu telewizora: Mundial do-

brze widziany. AVANS; Mistrzowskie zagrania. SFERIS.



świetną komunię. AVANS [por. gra słowna: świetna komunia � święta komu-
nia].

Immanentny typ przekazu (umożliwiający wieloznaczną interpretację)
zawarto w komunikatach typu: Start sezonu. Superokazje. LEROY MERLIN;
Ostatnie sztuki w sieci. VOBIS DIGITAL — przekaz wspomagany obrazem ryba-
ka, który trzyma w ręku sieć z połowem; Grad niskich cen i Raty 30 × 0%.
RTVEUROAGD; Szkoła cen. MIX ELECTRONICS — reklama zawierająca symbol ta-
blicy i matematycznych obliczeń; U nas najdroższy jest klient. NEONET; rów-
nież w formie dyrektywnej: Daj się porwać magii cen. ORIFLAME).

Stylizowaną na język poetycki wypowiedź magiczną zastosowała firma
IKEA (por. Niskie ceny pod przykrywką pięknych wzorów), sugerując wysoką
jakość nietuzinkowych produktów za niewielką cenę. Po sugestywny opis
niebywałej okazji zakupu, odwołując się intertekstualnie do tekstu kultury
(i tym samym osiągając efekt podobieństwa fonetycznego dzięki wyzyska-
niu gry słownej), sięgnęła sieć NEONET (Ściśle tanie a Ściśle tajne [Top secret]
— amerykańska komedia w reżyserii J. Abrahamsa, D. Zuckera, wraz z komi-
sywnym dopowiedzeniem: Wszystkie produkty w zastrzeżonych niskich ce-
nach!). Firma RTVEUROAGD, chcąc omówić ofertę cenową, posiłkowała się
równolegle neologizmem słowotwórczym cenołamacz w znacz. ‘łamiący
ceny — obniżający je’.

Przekazując informacje o cenowych ofertach, równie często wyzyskuje
się rozmaite akty dyrektyw parafrazujących cel działania (Kierunek — tańsze
zakupy! Kupuj taniej z kartą. CARREFOUR oraz MEDIA MARKT: Wybrałeś zły
kurs? Lepiej mieć kurs na niższe ceny145; Weź kurs na niższe ceny!146; Wy-
bierz kurs na tanie wakacje! NECKERMANN; Kurs na gorące wyprzedaże.
FOCUS; Pruj po 30% rat; czasownik pruj — w znacz. ‘udaj się jak najszybciej’;
‘spiesz się’ a ikoniczny przekaz — prujący się sweter)147. Podobny zabieg za-
stosowano w reklamie KFC (Zmień tor na KFC. Bismart to 4 odjazdowe
składy. Każdy z nich w sprytnej cenie. Odjazdowe składy KFC. Liczba dni 54,
liczba wagonów 0420 — por. Aneks, reklama nr 102). W innych dyrektywach
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145 Przytoczone formuły to przykład gier frazeologicznych (por. Trzymać kurs ‘poruszać
się w dobrą stronę’ a weź kurs na niższe ceny [w domyśle — bo korzystasz z wygórowanych]
oraz Dobry kurs ‘udany, w dobrym kierunku, bez przeszkód’ a ‘[wybrałeś] zły kurs?’.

146 Formułę zastosowano w dwóch znaczeniach: 1) kurs w znacz. ‘nauka praktyczna cze-
goś / zajęcia przygotowawcze’; w spotach telewizyjnych udział brali członkowie kabaretu
Łowcy Kropka B, którzy w nonsensownych scenkach — skeczach brali udział w absurdalnych
kursach przyswajania wiedzy i namawiali do skorzystania z oferty i zakupu produktu; 2)
kurs w znacz. ‘kierunek’. Por. też inną reklamę — intertekstualnie nawiązującą do nazwy gru-
py kabaretowej: Łowcy okazji � Łowcy Kropka B. Do zobaczenia w MEDIA MARKT.

147 Por. też inne typy wieloznacznych dyrektyw zastosowanych w komunikatach reklamo-
wych przez sieć MEDIA MARKT (por. życzenia: Okazje niech Ci świecą! Kurs na najniższe ceny
oraz Łap najlepsze wakacyjne okazje! dopełniany przez sugestywny obraz atrakcyjnej dziew-
czyny łapiącej okazję na Kraków).



dodatkowo motywowano do zakupu, mówiąc o możliwościach wygrania
pieniędzy (Kupuj w ECO. Zgarniaj kasę!), odwołując się też do poczucia
własnej wartości odbiorców (Bądź trendy, kupuj taniej! MEBLE VOX). W jed-
nej z wynotowanych reklam wyzyskano w nietypowy sposób komisywę
(w formie przysięgi) w spocie radiowym dla sieci sklepów RTV AGD AVANS

(A teraz uroczyście przyrzekam, że nie będę pić przez 30 rat oraz Abstynen-
cja przez 30 rat), w innej — intertekstualnie odwołano się do fragmentu pio-
senki pt. Wspomnienie, wykonywanej przez Czesława Niemena (por. zawarty
w reklamie slogan Promocjami jesień się zaczyna a fragment piosenki Mimo-
zami jesień się zaczyna).

Wiele reklam, realizując temat atrakcyjnych ofert, odwołuje się jednocze-
śnie do typu produktu (por. m.in.: Zabójcza oferta. UPC; Mocna promocja.
Piwo OKOCIM; Wiosna w Twoim oknie. Świeże rabaty na zasłony i inne teksty-
lia. JYSK; Wieloseryjna wyprzedaż. PLAY; Ceny OPLA na wstecznym. Tylko teraz
rabaty na auta z rocznika 2009! oraz Dobrze wysmażona niska cena [patelni].
IKEA; Dobrze skrojona cena [zestaw do szycia] KLUB DLA CIEBIE). W tym celu
tworzy się różnego typu metafory (por. Schłodzimy z cenami. NEONET [rekla-
ma lodówko-zamrażarki]; Orzeźwiająco niskie ceny!; Ceny dobrze148 schło-
dzone. NEONET — reklamy chłodziarko-zamrażarki konotujące skojarzenia
typu ‘ugasić czyjeś pragnienie’ � neosemantyzacja � pragnienie niskich cen;
odpowiednie ceny poprawiają samopoczucie konsumentów; por. też: orze-
źwiać — ‘dawać ulgę; przywracać siły witalne’). W analogiczny sposób przy-
wołuje się nazwy firmy (por. TERMO zysk do 63%. TERMOORGANIKA; Garniero-
wy Zjazd Cenowy. Teraz topowe kosmetyki GARNIERA aż do 20% taniej!) lub
opisuje promowaną usługę (por. zawarte w wypowiedziach parafrazy do-
tyczące jakości i charakteru świadczonej usługi: Prawdziwy desant promo-
cji… Kup HONDĘ ACCORD i zyskaj nawet 15 000 zł. HONDA; W taryfie Twój Profil
masz prosto i tanio! Profil Tanio do wszystkich / Profil Tanio do PLUSA. SIMPLUS).

Oryginalny pomysł wykorzystujący historyjkę obrazkową do przekaza-
nia informacji o korzystnych obniżkach (Potworna zniżka 15% rabatu)
zastosował Otwarty Fundusz Emerytalny ALLIANZ DIRECT. W komiksowej
opowiastce człowiek przestraszył ducha posiadaną wiedzą na temat piętna-
stoprocentowej obniżki cen w Otwartym Funduszu.

Warte przytoczenia są też reklamy firmy IKEA, w których w nietypowy
sposób omawia się kwestię obniżek cenowych (por. formułę: Niskokalorycz-
na cena — na deser). Informację o obniżkach cenowych uzyskano dzięki
kompilacji kilku strategii komunikacyjnych: odwołanie się do frazeologii po-
tocznej, wieloznaczności, posłużenie się wyrazowymi przestawkami i fone-
tycznym podobieństwem wyrazów, wywołującym odpowiednie skojarzenia,
por. usługi fotelowe a usługi hotelowe). Dodatkowo pomieszczono w tekście
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148 Dobrze — w znacz. ‘wystarczająco, odpowiednio’.



czasowniki odwołujące się do eksponowania walorów promowanego pro-
duktu, np.: foteli (por. dobre oparcie; stabilność � nie bujamy149); przezna-
czenia stołów (na przystawkę stół: 1) imitacja posiłku przy stole — jako eks-
pozycja jego przeznaczenia; 2) por. czasownik: przystawiać � w znaczeniu
‘wedle życzenia/zapotrzebowania dołożyć jakiś element’). Na podobnych
zasadach stworzono komunikat omawiający temat wyprzedaży: Daj oka-
zjom się upolować, wspomagany odpowiednio dobraną ikoną — małym sa-
mochodem, który przemieszczając się polnymi drogami, na dachu bagażni-
ka wiezie większą ilość upakowanego w skrzyniach towaru, niż wynosi jego
własna masa i pojemność150.

Kolejną reklamą, zasługującą na uwagę, jest telewizyjny spot skompono-
wany w formie dialogowej. Reklama pod hasłem: Chwytaj świąteczne okazje,
stworzona dla sieci REAL, miała charakter okolicznościowy (zaprezentowano
ją w okresie wielkanocnym). Występowały w niej uosobione zwierzęta: K —
kot, P — pies, Ch — chomik, które pod nieobecność swoich właścicieli pro-
wadziły następującą rozmowę:

Reklama LXXXVIII
[spoglądający przez okno P]: — A gdzie oni są?
K: Na zakupach są, święta idą... Ciekawe, co kupią… Może śledzika?
Ch: Święta ci się pomyliły. Jajka kupią!
K: Jajka też dobre! Może się podzielą?
P: [zajmując się zabawą]: Podzielą, podzielą…!
K: [marzy]: Może kurczaczki kupią, i jeden im się zgubi…
P: [ponownie spoglądając przez okno]: O! Wracają!
K: To teraz pół dnia będzie o tym, ile to kupili…
Ch: I jak mało zapłacili…
K: Zawsze tak jest…

W reklamie tej zawarto zabawny komunikat o wyjątkowo niskich ce-
nach, niepowtarzalnych okazjach, informując, że zakupy w promowanej sie-
ci nie tylko są korzystne, ale mogą być przyjemne. Słowa kota zawsze tak
jest… (w znacz. ‘jak co roku’) waloryzują akt zakupów w sieci REAL, bowiem
komunikat ten przemyca informację dotyczącą stałości atrakcyjnych cen
oferowanych przez tę sieć.

Rymowanki odnoszące się do czasu promocji, jakości oferty, jej rozmia-
rów (por. A w AUCHAN wielka imponująca promocja XXL) oraz wartości pro-

306

149 Również w slang. znaczeniu: nie bujamy ‘nie oszukujemy, nie kłamiemy’.
150 W reklamie tej zastosowano komunikacyjną strategię lustra sprecyzowaną dzięki

uosobieniu promocji (z humorystycznego (kon)tekstu wynika, że to nie klient poluje na wy-
przedaże, a wyprzedaże na klienta).



mocyjnej (Styczniowy boom cenowy! NECKERMANN; CARREFOUR. Niskie ceny
nie schodzą ze sceny; ROSSMANN. Cena na do widzenia; Od Bałtyku do Tatr —
22% VAT. MIX ELECTRONICS — informujące o ogólnopolskim zasięgu promocji
dzięki zaznaczonym na mapie punktom sprzedaży)151; MEDIA MARKT: Świat
bez VAT; Weekendowy bzik cenowy! Proste tanie budowanie. BRICOMANN;
Niesłychanie tanie branie. NEONET) oraz wypowiedź silnie nacechowaną
podtekstem erotycznym (por.: Do rat mamy stosunek przerywany. Pierwsza
rata dopiero w październiku) zamykają segment klasyfikacyjny reklam obej-
mujących swym zakresem wyszukane formy i sposoby informowania od-
biorców o korzystnych warunkach promocji.

* * *

Kompleksowa charakterystyka materiału badawczego w postaci wyselek-
cjonowanych i odpowiednio pogrupowanych reklam dostarcza badaczowi
wielu cennych informacji152. Teksty te nie tylko ujawniają nieograniczone
możliwości i perswazyjne strategie mówienia o promocjach, wyprzedażach,
ofertach cenowych i obniżkach oraz o umiejętności tworzenia przekazu wy-
różniającego się na tle przekazów konkurencyjnych, ale ilustrują, w jaki
sposób jest kreowane konsumpcyjne podejście człowieka do rzeczywistości,
do świata wartości153 i języka w ponowoczesnej dobie. Wypowiedzi te bo-
wiem w sposób szczególny wpisują się w kulturę ponowoczesności, w któ-
rej to wartość pieniądza zyskuje na znaczeniu, a komfort życia i wolność
jednostki (w rzeczywistości — iluzoryczna) zyskują szczególny charakter
i wymiar na wszystkich płaszczyznach życia społecznego.

Odnosząc się do pierwszego z wymienionych zachowań komunikacyjno-
językowych, można stwierdzić, że najskuteczniejszymi sposobami podawa-
nia informacji o obniżkach cen, aktualnych promocjach na towary lub
usługi okazują się kreacje niepowtarzalnych, unikatowych czy innowacyj-
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151 Por. również reklamę o podobnej funkcji: Stąd do Grecji... Odległość się nie zmieni.
Gwarantowana cena również! Biuro podróży ECCO.

152 Potwierdzają pogląd T. S z u c k i e g o (Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców.
Wyd. 3. Warszawa 1999, s. 69), że w wypadku analizowanego typu tekstów „podstawową
funkcją reklamy nie jest opisywanie produktu, lecz pobudzanie percepcji nabywców dla mo-
tywowania zakupów przez wykazywanie osobistego znaczenia produktu lub usługi dla za-
spokajania potrzeb konsumpcyjnych lub produkcyjnych nabywców”.

153 Por. np. R. Z i m n y: Obraz samochodu jako kobiety w prasowych tekstach reklamowych.
W: Język w komunikacji. T. 3. Red. G. H a b r a j s k a. Łódź 2001, s. 46—53; I d e m: Funkcje
przymiotników wartościujących w kreowaniu obrazu samochodu w reklamie. W: Synchroniczne
i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. T. 7. Red. M. B i a ł o s k ó r s k a. Szczecin 2001,
s. 79—91; J. W a s i l e w s k i: Piwo i agencje towarzyskie — argumenty, toposy i sposoby nama-
wiania. W: Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku. Red. J. M a z u r, M. R z e s z u t -
k o - I w a n. Lublin 2006, s. 257—272.



nych (pod jakimś względem) konstrukcji wypowiedzi. Proces ten dotyczy
zarówno pojedynczych komponentów — ogniw reklamowych154, których
cechą dystynktywną jest oryginalna struktura, funkcje (kon)tekstowe, kono-
towane treści, jak i połączeń semantycznych, zestawień czy odniesień (m.in.
rozmaitych konotacji, kombinacji, kompilacji czy dubletów znaczeniowych).
W takim kontekście rozważań można stwierdzić, że „zgrabnie” skonstru-
owane połączenia leksykalne nie tylko stanowią dublety czy ciągi znaczenio-
we podejmujące ten sam temat, dowodząc pomysłowości, kreatywności, ale
i ilustrują ewaluację samego języka (praktyka komunikacyjna poświadcza
bowiem, że samo opatrzenie komunikatu formułą: atrakcyjna / przystępna /
korzystna / wyjątkowa cena skazuje go na zagubienie w gąszczu innych ko-
munikatów, a w rezultacie — niezauważenie przez odbiorców ze względu na
schematyczność, powszechność, pospolitość przekazu).

Odnosząc się do prób modyfikowania światopoglądu człowieka-konsu-
menta, trzeba zaznaczyć, że w efekcie cyklicznego oddziaływania komuni-
katów promocyjnych omawianego typu (głównie przybierających postać
wypowiedzi performatywnych i presupozycji) odbiorcy przypisuje się od-
mienne role komunikacyjne, wyznaczając mu nowe miejsce w komunika-
cyjnym modelu konsumpcji oraz mechanizmie komercyjno-perswazyjnych
zachowań i reakcji na nie. Pobudzana (re)aktywność interlokutora (bez)po-
średnio kształtuje stopień i charakter wyrabiania postawy „mieć” (zwłaszcza
wiele i tanio, por. Więcej za mniej. Super cena. KNORR), w miejsce „być”155.
Dodać należy w tym miejscu, że współczesne zachowania twórców przeka-
zów reklamowych dowodzą, że sprzedać można każdy produkt — wystarczy
go ukazać/objawić w niecodzienny sposób, eksponując jego cechy i oceny
(wartości), porównując go z innymi (mniej atrakcyjnymi), nobilitując go do
rangi fetyszu niezbędnego do szczęścia czy odniesienia sukcesu. Działania
te angażują emocjonalnie odbiorcę156 w sprawy błahe, mało istotne, buń-
czuczne, obnażające tematy tabu, wykorzystujące sferę seksu czy estetyki,
czyniąc z nich coś wyjątkowego, fragmentarycznie przypominającego akt
mistyfikacji. W owej machinie marketingowych działań nie tylko klientowi
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154 Przywołane reklamy obrazują, że jeden wyraz łącząc się z innymi, nie tylko z charakte-
rystycznymi dla polszczyzny konsumpcyjnej leksemami, może tworzyć ciągi synonimów
kontekstowych (por. cenka opada, diabelsko niska cenka; supercenka; cenowe rewolucje; Super-
oferta; Supertaniość, superokazja; Supercena; Super promocja; supernowa wyprzedaż).

155 Por. np. J. P u z y n i n a: Co znaczy „walka o wartości”? W: Człowiek wobec wyzwań
współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość? Red. J. M a z u r, A. M a ł y s k a,
K. S o b s t y l. Lublin 2007, s. 24—36.

156 Por. np. R. Z i m n y: Składnik emotywny w reklamach samochodów. W: Funkcja emocjo-
nalna jednostek językowych i tekstowych. Red. K. W o j t c z u k, A. W i e r z b i c k a. Siedlce
2004, s. 315—326; I d e m: Wartościowanie i magia w języku reklamy. W: Kreowanie świata
w tekstach. Red. A.M. L e w i c k i, R. T o k a r s k i. Lublin 1995, s. 239—254.



i produktowi nadaje się określone cechy i wyznacza im role157. Podobne za-
biegi perswazyjne dotyczą również samego aktu składanej oferty, traktowa-
nej jako najistotniejsze ogniwo łańcuchowej podaży i popytu.

Nokautujemy  konkurencję  —
o  możliwościach  deprecjonowania  usług  innych  firm

Jesteśmy świadkami dużych zmian w całej ludzkiej kulturze
oraz w jej składowej, jaką stanowi rzeczywistość komunika-
cyjnojęzykowa. W odbiorze […] tekstów mamy do czynienia ze
sporym pluralizmem, z różnym rozłożeniem akcentów, z prze-
chodzeniem od „co to jest tekst” do „jak tekst działa”158.

Reklama — jako jeden z najczęściej analizowanych tekstów współczesnej
kultury — traktowana całościowo, tworzy pewien rodzaj ekonomicznego,
społeczno-filozoficznego i kulturowo-językowego systemu, w którym doko-
nuje się rozmaitych prób przewartościowania i reinterpretacji zastanej rze-
czywistości. W takim ujęciu „opisywany pośrednio przez reklamę świat staje
się tłem dla spełnionej obietnicy udanego zakupu, co często jest równo-
ważne obietnicy szczęśliwego, lepszego i udanego życia”159, a „ludzkie na-
dzieje, oczekiwania i pragnienia zostają w reklamie zebrane razem, poddane
procesowi ujednolicenia oraz nieuchronnie związanego uproszczenia; w ten
sposób dopiero mogą przekształcić się w oferowaną przy zakupie obietnicę
— intensywną, chociaż zupełnie nieokreśloną, magiczną, chociaż ustawicznie
powtarzalną”160. W reklamowe ramy precyzyjnie wpisuje się odpowiednio
sformułowane strategie językowe i komunikacyjne, ujmowane w postaci
zakładanych uprzednio efektów perswazyjnie włączonych w funkcjonalność
strategiczną celów. Wśród przenikających się elementów intencji reklamo-
wych (wplatanych w konkretne etapy reklamowego mechanizmu) zamiesz-
czone zostają komunikacyjne formy dotyczące prób eliminacji konkurencji,
bezpośrednio zawarte w akcie składanej oferty lub promowanej usługi.
Działania te — skierowane na pośrednią lub bezpośrednią walkę z konku-
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157 K. O ż ó g (Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku..., s. 213—215) pisze, że nowa aksjolo-
gia polszczyzny konsumpcyjnej wartościuje nadawcę, odbiorcę, a zwłaszcza wyrób.

158 S. G a j d a: Tekst / Dyskurs oraz jego analiza i interpretacja. W: Współczesne analizy dys-
kursu. Red. M. K r a u z e, S. G a j d a. Rzeszów 2005, s. 19.

159 W. Š m i d: Język reklamy w komunikacji medialnej. Warszawa 2009, s. 280.
160 Ibidem, s. 281.



rencją, jak poświadcza praktyka marketingowa — mogą nie tylko w sposób
widoczny zakłócić proces realizacji komercyjnych intencji konkurenta (oraz
ich poszczególnych faz), jak i znacząco wpłynąć na sukces jego kampanii
reklamowej (skazując ją nawet na niepowodzenie). Świadomość istotnej roli
konkurencji w przebiegu kampanii oraz chęć odniesienia sukcesu komercyj-
nego stanowią istotny determinant wyznaczający granice określonego wybo-
ru środków i odpowiednich narzędzi działania oraz zachowań komunika-
cyjnojęzykowych, które mają na celu usunięcie lub zagłuszenie (każdej
potencjalnej) możliwości wpływania konkurenta na efekt odbywającej się
kampanii reklamowej. Z myślą o wyeliminowaniu konkurencji — w sposób
ukryty czy jawny — stosuje się wiele zachowań zmierzających do jej wyklu-
czenia. Używa się w tym celu spreparowanego kompleksowo ciągu aktów
deprecjacji i nieetycznych środków działania — (poza)językowych i wizual-
nych (graficznych, ikonicznych). Warto dodać, że czasy recesji determinują
akt tworzenia komunikatów tego typu, wpływając na ich jakość, często-
tliwość występowania, a w samych komunikatach coraz bardziej czytelne
stają się bezpośrednie formy walki z konkurencją o klienta. Działaniami
tymi kieruje zasada konkurencyjności branż, w których istotnym elementem
jest cena, determinująca częstotliwość stosowania reklam porównawczych.
Popularność tych zachowań komunikacyjnych dotyczy szczególnie operato-
rów sieci komórkowych (telekomów), sieci sklepów ze sprzętem elektro-
nicznym (elektromarketów), banków, firm motoryzacyjnych, przemysłu
spożywczego, m.in. wytwórni soków, producentów kawy, stacji telewizyj-
nych, czyli branż, z których ofert potencjalny odbiorca-klient w dobie globa-
lizacji musi skorzystać. Biorąc pod uwagę te czynniki reklamotwórcy (kie-
rujący się celami zleceniodawców), formułują komunikat, odwołując się
najczęściej do logiki myślenia odbiorcy. Ich komunikat zawiera informacje
o możliwości zmiany decyzji lub wycofania się z uprzedniej umowy, tj. rezy-
gnacji z zakupu produktów lub z usług poprzedniej marki, i wyróżnia się
dwoma cechami: 1) eksponuje w przekazie postmodernistyczne wartości
typu: wolność wyboru i decydowania (por. NETIA. Wolność wyboru);
2) wskazuje na niepowtarzalność, wyjątkowość oferty lub jakość promo-
wanych towarów czy usług (por. Zawsze doskonała jakość paliw NESTE;
Wszystko mamy lepsze. Wyposażenie. Ceny. Kredyt 5,99%. VOLKSVAGEN;
Najlepsze ceny. Najbardziej niezawodna. Najbardziej innowacyjna. TOYOTA

YARIS). W trzech wypadkach zastosowano pośrednie lub bezpośrednie po-
równanie.

Jak wykazuje tytuł podrozdziału, jego problematyka ogniskuje się wokół
ilustracji sposobów deprecjonowania ofert konkurencji. Prezentacja i opis
materiału analitycznego (pogrupowanego i szczegółowo sklasyfikowane-
go), pochodzącego z reklam internetowych, prasowych, radiowych i te-
lewizyjnych, dokonana została w dwóch segmentach, opatrzonych odpo-
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wiednimi szyldami tematycznymi: Porównywarki cen jako konkurencyj-
ny element walki rynkowej; Reklamy deprecjonujące oferty konkuren-
cji.

Porównywarki  cen  jako  konkurencyjny  element  walki  rynkowej

W związku ze wzrastającym zainteresowaniem zakupów drogą interne-
tową niebagatelną rolę w informowaniu o cenach odgrywają stworzone
w ostatnich latach wynalazki techniki — mobilne i internetowe porównywar-
ki cenowe (por. ich nazwy: ALEJAHANDLOWA.PL; BAZARCEN.PL; CENOHIT.PL; COTO-

WARTE.PL; MCENEO.PL; COKUPIĆ.PL; CONAJLEPSZE.PL; GEMINO.PL; GWIAZDOR.PL; KUPU-

JEMY.PL; ŁOWCYOKAZJI.PL; NAJTANIEJ.INFO.PL; NAJTANIEJ24.PL; NOKAUT.PL; OKAZJE.PL;
PLACEMNIEJ.PL; RADAR.PL; SKĄPIEC.PL; SMARTBAY.PL; STREFACEN.PL; TANIO.PL; TORTURA-

CEN.PL; WEBKUPIEC.PL; 9SEKUND.PL) powstałe z myślą o użytkownikach sieci,
którym zależy na zakupie produktów wysokiej jakości za dobrą cenę. O po-
pularności internetowych porównywarek cen decyduje kilka czynników. Za-
wierają one wiele narzędzi ułatwiających trafne odnalezienie produktu oraz
uzyskanie wyczerpujących informacji o jego cenach w poszczególnych
e-sklepach. W ten sposób klient, wyszukując najkorzystniejszą ofertę,
oszczędza czas, a same porównywarki umożliwiają mu dokonanie przemy-
ślanych i satysfakcjonujących zakupów.

Komunikaty promujące usługi porównywarek sugestywnie zachęcają do
korzystania z ich pomocy (KUPUJEMY.PL. najlepszą porównywarką; Ucz się na
cudzych błędach. Planujesz zakup sprzętu AGD, kremu do twarzy, aparatu cyfro-
wego bądź nart? Dowiedz się, co kupić na COKUPIĆ.PL. To wiarygodny serwis opi-
nii o produktach, skupiający wszystkich tych, którzy pragną dzielić się swoimi
doświadczeniami. Poznaj je, zanim podejmiesz decyzję, oraz inne perswazyjne
wypowiedzi: Adam poluje na okazje cenowe. KUPUJEMY.PL; Jan zaoszczędził
156 zł. CENEO). Jedną z najbardziej kontrowersyjnych porównywarek tego
typu — ze względu na cykl komunikatów ją reklamujących — okazał się
budzący ciąg melioratywnych skojarzeń serwis TANIO.PL o nazwie zataniści
(por. grę słowem i skojarzeniami na poziomie struktury leksemu zataniści =
za+tani+ści ‘za taniością’ a sataniści). Począwszy od fazy teaserowej nazwa ta
zaintrygowała i przez zaskoczenie przyciągnęła uwagę odbiorcy. We wszyst-
kich kreacjach reklamowo-marketingowych, przywołując nazwę serwisu pro-
mocyjnego ZATANIŚCI.PL, zawarto manifest nawołujący do walki o niższe ceny,
definiując pojęcia zatanista, zatanizm, dając zarazem możliwości głosowania
na produkty, które zdaniem internautów, powinny być tańsze. Do promocji
serwisu on-line wykorzystano przede wszystkim formy niestandardowe,
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w tym filmy zrealizowane specjalnie na potrzeby kampanii. W drugiej fazie
kampanii wyjaśniono teaser. Na layoutach, wokół znanych już bohaterów,
umieszczono konkretne produkty, reduplikując następujący schemat wypo-
wiedzi: Jestem zatanistą. [podany typ produktu] porównuję i za taniej kupuję
wraz z hasłem TANIO.PL, szukam, porównuję, kupuję (Jestem Zatanistką. Dlacze-
go? […] bieliznę porównuję i za taniej kupuję. TANIO.PL; Jestem Zatanistą, laptopy
porównuję i za taniej kupuję. TANIO.PL. oraz reklamę nr 103 w Aneksie). Inno-
wacyjnym podejściem w przypadku części outdoorowej kampanii było za-
planowanie jej wyłącznie w małych i średnich miejscowościach (wybrano
ponad sto miejsc tego typu, m.in. w Cieszynie, Ełku, Zamościu), wychodząc
z założenia, że tamtejsi mieszkańcy częściej dokonują zakupów za pośred-
nictwem Internetu161.

Reklamy  deprecjonujące  oferty  konkurencji

Rola ekonomiczna reklamy rozumianej jako „środek informacyjny
uczulający nabywców na ceny i stymulujący konkurencję”162, zawęża jej
rozumienie (por. też: reklama to „informacja kreująca popyt na towary
i usługi spełniająca ważną rolę pobudzania konsumpcji oraz stymulowania
produkcji i wymiany”163). Interpretacja ta, ujawniając determinanty jej
typologizacji, ukazuje swoistość strategicznych działań związanych z kon-
strukcją komunikatu o odpowiedniej sile perswazyjnej. W obrębie oma-
wianego rodzaju przekazów reklamowych dominują trzy spośród pięciu
wyróżnionych przez Tadeusza Szuckiego typów reklam: konkurencyjna
(wskazująca na korzyści, jakie powoduje nabycie produktu w odniesieniu
do wyrobów innych producentów), defensywna (dążąca do przeciwstawia-
nia się reklamie konkurentów zagrażających pozycji firmy i jej wyrobów)
oraz prestiżowa (służąca podkreśleniu szczególnego znaczenia firmy, jej
pozycji na rynku, wyróżniającego się, unikatowego charakteru produktów
czy usług)164.

Jedną ze strategii promowania produktów w reklamach jest próba uka-
zania konkurencji w gorszym świetle. Jak wykazuje praktyka komunikacyj-

312

161 W kampanii wykorzystano m.in. prasę, komercyjne stacje radiowe (m.in. RMF FM,
ZET, ESKA, Złote Przeboje) oraz telewizje (m.in. Polsat, TV Puls, TV4); kino (sieci multiplek-
sów); ambient (nalepki na lustrach w sieciach odzieżowych); Internet (m.in. wp.pl, google,
sieci Ad.Net, Ad-vice).

162 T. S z u c k i: Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Wyd. 3. Warszawa 1999, s. 50.
163 Ibidem, s. 50.
164 Ibidem, s. 54.



na, twórcy komunikatów reklamowych, chwaląc usługi firmy X, a zarazem
dyskryminując inne — Y, mogą: a) składać lepsze, korzystniejsze oferty —
komunikaty tak odczytywane przez potencjalnego odbiorcę — klienta;
b) kierować pejoratywne aluzje w stronę oferowanych przez konkurencję
produktów lub usług, by odwieść odbiorcę od chęci skorzystania z ich ofert
bądź skłonić do wycofania się z ponownego zakupu ich produktów (konsu-
menckiej ciągłości), a tym samym przyciągnąć do składanej przez nich ofer-
ty i skorzystania z promowanej prezentacji. Zabiegów tych dokonuje się
przez liczne zestawienia, porównania, użycie właściwych modulantów czy
kwalifikatorów, które odpowiednio opisują, i wartościują składane lub po-
równywane oferty (np. jedyny, najlepszy, najpopularniejszy; najczęściej wybie-
rany; najbardziej ceniony; najczęściej używany; najatrakcyjniejszy; niepokonany,
por.: Jedyny taki smak. HELLMANN’S; Uwaga! Najlepsze konto osobiste. ALIOR

BANK; Czy wiesz, że… Co minutę w Niemczech pije się 10 butelek piwa TYSKIE.
TYSKIE. Nasze najlepsze; Najlepsza oferta na kartę. SIMPLUS; Najbardziej in-
ternetowy telefon na świecie. ERA; Mamy najlepsze oferty mieszkań. HOME BRO-

KER165; VECTRA — najbardziej cyfrowa telewizja. Dajemy więcej!; PLAY FRESH to
niepokonana oferta, ponieważ jest w niej wszystko; Najbardziej rozpoznawa-
na marka w Polsce. DIAMANT [cukier]; Najlepsze dla Twojej kuchni. FRANKE

[zlewozmywaki]; Najczęściej stosowany lek na kaszel suchy, kaszel mokry.
HERBAPECT; Jeden Browar. ŻYWIEC; TYSKIE. Nasze najlepsze w Europie; W naj-
większej sieci, najwięcejdający MIX PLUS; 5 lat gwarancji. To nas wyróżnia.
CERSANIT).

Na podobnej zasadzie stworzono liczne reklamy promujące soki. Część
z nich odnosiła się do eksponowania jakości produktów (por. dwie reklamy
firmy HORTEX: Ciągle poznajemy coś nowego, porywającego, subtelnego, zabaw-
nego czy intensywnego. I pewnego dnia odkrywamy, że życie poznaje się sma-
kiem. A wśród smaków warto wybierać tylko te najlepsze. Poznasz go sma-
kiem; Nic dodać, nic ująć; oraz inne: Więcej owoców. Niech moc zadziała. JUPI

ma moce na owoce; Delikatny miąższ ze świeżo przetartych owoców. Idealnie
połączonych, o niezwykłym, unikalnym smaku. Tak tworzymy platynowe nek-
tary HELENY. Jedyne prawdziwe nektary; W naszych sokach wszystko bierze-
my pod lupę […] Dlatego wszystkie soki BOBO FRUT JUNIOR, w odróżnieniu od in-
nych popularnych soków, spełniają rygorystyczne normy żywieniowe dla
niemowląt i dzieci do 3. roku życia), pozostałe — odnosiły się do ich ceny
(Doskonały smak, w doskonałej cenie. CAPRIO; Jeśli CAPRIO jest w takiej cenie,
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165 Por. też: TAK-TAK. Wszystko przed Tobą. ERA. W reklamie posłużono się sugestywną alu-
zją — symboliką koloru. Reklama bowiem prezentuje trzech nadbiegających w kierunku
atrakcyjnych dziewcząt (symbolizujących jakość składanej oferty przez operatora ERA) mor-
skich ratowników w pomarańczowych spodenkach (ORANGE), sugestywnie namawiających
do zmiany taryfy i usługi; PHILIPIAK. Jakość. Najwyższa jakość życia; PHILIPIAK. Zdrowie. Naj-
wyższa jakość życia; PHILIPIAK. Prestiż. Najwyższa jakość życia.



to wszystko jest możliwe; COSTA — pyszny smak owoców pełnych południowego
słońca. COSTA. Słoneczne chwile za tak niewiele).

Równie często, eksponując cechy danego produktu lub usługi, w sposób
pośredni, tworzy się na oczach odbiorcy obraz idealnego (a przynajmniej
niemniej lepszego niż inne) produktu w porównaniu (domyślnie) z innymi,
uprzednio odkrywając przed klientem właściwości oferty (Transporter. Jedy-
ny prawdziwy. VOLKSWAGEN; W TAK-TAKU jest pięknie nie tylko od święta. ERA [w
znaczeniu stałości oferty]; Takie rzeczy, to tylko w ERZE [takie rzeczy — w sen-
sie — okazje]; W PZU płacisz tylko za to, czego potrzebujesz [w domyśle — a nie
za inne, narzucane klientowi opcje, będące elementem usługi].

Składanie korzystnych ofert. Składanie niepowtarzalnych i wyjątkowo
korzystnych ofert to jedna z pośrednich możliwości eliminowania ofert kon-
kurencji. W związku z tym, prymarną inwencją przekazu staje się najpierw
próba skonstruowania czytelnej formy komunikatu, następnie zaś jej — od-
powiednia — prezentacja. Owe komercyjne komunikaty, odwołując się do
logiki myślenia odbiorcy, mają skłonić go do wyboru najlepszej i najkorzyst-
niejszej oferty. Przemawiając racjonalnie do odbiorcy (por. np.: Nie żałuj 9
złotych na starter. Nawet 300 minut gratis do wszystkich. PLAY; JEDYNKĄ możesz
pomalować wszystko […] Wybierz najprostsze rozwiązania. JEDYNKA. Po prostu
maluj; Rozmawiaj ze wszystkimi w PLAY bez opłat), dokonuje się odpowiedniej
selekcji tworzywa (pragma)lingwistycznego o maksymalnie nacechowanej
semantycznie mocy perswazyjnej. W dalszym etapie tworzywo to podlega
procesowi modyfikacji, otrzymując jako składnik zespolenia (spójności wy-
powiedzi) odpowiednio dobrane operatory behawioralne oraz aksjologicz-
no-emotywne. Aleksy Awdiejew, charakteryzując strategie aksjologiczno-
-emotywne, pisze, że w tego typu kontaktach językowych „nadawca dąży do
tego, by odbiorca uznał, że omawiany w konwersacji stan rzeczy jest ko-
rzystny lub niekorzystny dla nadawcy […]. Z tego punktu widzenia celem
perswazyjnym takich strategii jest przyjęcie przez odbiorcę manifestowanej
w aktach mowy nadawcy orientacji aksjologicznej […]”166.

Zdecydowane przywództwo na rynku można przypisać reklamom sieci
telefonii komórkowych (świadczących nie tylko usługi telekomunikacyjne,
ale i internetowe), których operatorzy zmagają się każdego dnia w walce
o względy klienta, powołując się na szczegóły swych ofert dotyczących: niż-
szych stawek abonamentu, niezawodnego zasięgu, promocyjnych (darmo-
wych) minut, ofert markowych aparatów telefonicznych po symbolicznych
cenach (por. np. reklamy PLAY: Wielkie wejście. Najlepszy starter już na rynku;
Ponad 99% Polaków w zasięgu; Wybrane numery za grosze. 10 gr/min do in-
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166 A. A w d i e j e w: Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków 2004, s. 76.



nych sieci. GADUAIR; Nie wysyłaj sms-a byle gdzie. SIMPLUS; Umowa minutowa.
Tylko w PLUSIE. Każda wydzwoniona minuta zbliża Cię do końca umowy; 1000
minut na zawołanie. ORANGE). W większości reklam tego typu główny ak-
cent kładzie się na oferowanie klientom niskich cen lub bonusów (por.
1000 sms-ów do wszystkich sieci za każde doładowanie konta. Bezpłatna akty-
wacja. 36.6; Numer za nic. Wybrany numer za symboliczne nic i 1080 minut.
Darmowe rozmowy bez limitu, z jednym, wybranym numerem. PLUS), zwłasz-
cza w obrębie jednej sieci (por. Taniej kolegami � skrót od taniej z kolega-
mi. 36.6; Namiętne szepty z wybrankiem z PLUSA są teraz tak proste i tanie, że
grzech nie skorzystać. Pociągający swobodny numer proponuje ci nielimitowa-
ne rozmowy i sms-y na amory z wybraną osobą. Gadane non-limite z wy-
braną personą. SIMPLUS). Specjalne zaplecze komunikacyjne tworzy się dla
stałych (lojalnościowych) klientów (por. Im dłużej z nami, tym więcej korzy-
ści. SIMPLUS; Oferta dla stałych klientów. Zobacz, co mamy dla Ciebie. Zniżki na
abonament. Jeszcze więcej darmowych minut. Specjalne pakiety kwotowe, czyli
wszystko, co sprawi, że Twoje rozmowy będą kosztowały teraz dużo mniej.
PLUS), z czym wiążą się oferty podwójnego lub potrójnego bonusu (prezen-
tu — nagrody), wyrażającego się m.in. w zwielokrotnieniu pakietu rozmów
w cenie jednego (por. np. Kupujesz raz — dostajesz dwa gratis. SZKŁA.COM;
Miej dwa razy więcej. PLAY MIXTURA; HEYAH: Ładujemy podwójnie. 8 pancer-
nych i dwa psy; W ORANGE podwajamy Twój świat; Trzygłowy gratis. Wybierz
trzy numery i rozmawiaj z nimi za darmo — w PLUSIE i na stacjonarne. PLUS).

W tym miejscu warto dodać, że prezentowany produkt można nabyć po
okazjonalnej cenie, niższej od ofert składanych przez konkurencję (Najwię-
cejdający PLUS dla firm), zgodnie z sugestią Robimy dla Ciebie odrobinę wię-
cej! ALWAYS, dzięki czemu zyskuje się podwójnie (Podwójnie udana premiera
— nowe smaki, więcej sera — HOCHLAND; Podwójne doładowanie; Podwójna wy-
przedaż. AUCHAN oraz Czasopodwajacz minutowy. SIMPLUS; Podwajamy doła-
dowania w TAK-TAKU i TAK-TAK FONIE. ERA; WARKA. Piwo w pełni. Dwusłodowe;
Załap się na promocję. 2 × więcej w abonamencie. ORANGE; Oferta Pół na pół.
SIMPLUS167), a nawet potrójnie (Troimy się, by dać Ci zysk — HOCHLAND).

Podobny efekt uzyskuje się, porównując ceny (por. użyte w komunika-
tach operatory tekstowe w formie uogólnień: Wybierz jedną z rewolucyjnie
prostych strategii. 19 gr/min do PLUSA. 19 gr/min do wszystkich sieci. PLUS —
mając na myśli konkurencyjne oraz W HEYAH sms 0,03 pln, 0,60 pln min,
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167 Por. jedną z dwu cyklicznych reklam operatora SIMPLUS, który opierając się na rozma-
itych typach derywatów (posiadających w swej podstawie prefiks pół- [również odnosi się to
do tworzonych neologizmów słowotwórczych], konstruuje tekst przypominający ludyczną
formę wyliczanki (folklor dziecięcy), w której informuje o korzystnych — pięćdziesięcio-
procentowych bonifikatach za rozmowy w sieci (por. Półprofesjonalista w półgolfie i półamator
z półświadka na półpiętrze się spotkali. Półprawdą jest, że przy półmisku o półprzewodnikach roz-
prawiali, bo za każdą minutę do wszystkich sieci pół płacisz, a pół nie w SIMPLUSIE).



poza HEYAH — mechanizm działający na podobnych zasadach — sms 0,20
pln, 0,80 pln min; Przenieś swój numer do 36.6. Bo taniej już nie można.
PLUS168). Na podobnych zasadach skonstruowano kolejny komunikat dla
operatora SIMPLUS, z tą różnicą, iż wykorzystano w nim dodatkowo wielo-
znaczność formuły najlepsze warunki, wspomagając się sugestywnym obra-
zem o podtekstach erotycznych (w pot. rozumieniu: mieć dobre / najlepsze
warunki znaczy tyle, co ‘być atrakcyjnym fizycznie’).

W wielu reklamach omawianej grupy wykorzystano oryginalne sposoby
wyróżnienia i informowania o wyższości prezentowanych ofert nad innymi.
Operator ORANGE wprowadził formułę nowe proste taryfy dla klientów indy-
widualnych169, a ich przejrzyste zasady (ich logikę i uporządkowanie pozba-
wione przypadku; wedle tego założenia — panujący u konkurencji chaos
symbolizuje akt odwracania uwagi klienta od rzeczy istotnych i ukrywanie
niekorzystnych fragmentów umowy), ujął w obraz perfekcyjnie przyciętego
drzewka ewokującego skojarzenia porządku i logiki. Jako odpowiedź na tę
ofertę operator ERA, reklamując usługi startera HEYAH, sugestywnie na-
woływał: Przebieraj, wybieraj! Tylko w HEYAH 5 ofert naraz! (zastosowany
w komunikacie modulant tylko sugeruje unikatowy charakter składanej
oferty).

Bardziej opisowo (charakteryzując wyjątkowość swojej oferty) wyzyskał
ów mechanizm operator PLAY (Jedyne prawdziwe, kuloodporne 29 gr/min.
Do wszystkich sieci. Święta, święta i po świętach… Tak długo obowiązuje nasza
nowa oferta. Od teraz w PLAY masz jedyne prawdziwe, kuloodporne 29 groszy za
minutę do wszystkich krajowych sieci. Wystarczy, że wybierzesz nową taryfę. […]
Dodatkowo mamy dla Ciebie nowoczesne telefony już za 1 zł. Jeśli przeniesiesz
numer, dostaniesz 50% rabatu na abonament przez 6 miesięcy. Oferta także dla
Klientów przedłużających umowę. Przenieś numer nawet w 1 dzień. Co druga
osoba, która w ostatnim czasie zmieniła operatora i przeniosła numer, wy-
brała PLAY). Zastosowana w komunikacie reklamowym perswazyjna for-
muła: Jedyne prawdziwe, kuloodporne wywołuje skojarzenia autentyczności,
niepowtarzalności, atrakcyjności i jakości nie do pokonania), pozwalając
jednocześnie wartościować ofertę. Na podobnej zasadzie skonstruowano
starsze komunikaty operatora sieci ERA (W HEYAH dobre rzeczy same przy-
chodzą! W Nowej HEYAH SMS-y w sieci masz bezpłatne. To nie wszystko! Teraz
masz darmowe rozmowy z wybraną osobą po każdym doładowaniu, a po wyż-
szym (30 PLN lub więcej) ze wszystkimi w HEYAH! Wybierz usługę odpowied-
nią dla siebie i gadaj swobodnie bez limitu, nawet przez 30 dni!) oraz ORANGE

(W ORANGE dla Firm tniemy stawki do 0,17 zł + VAT za minutę do wszystkich.
Proste cięcia usprawniają biznes. Teraz w promocji Cięte Stawki do Wszystkich
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168 Por. również: Zestaw DwuFon HEYAH z SIMPLUSEM. MYPHONE.
169 ERA zaś wprowadziła telefony z nawigacją dla firm.



zyskujesz: niższe stawki do wszystkich sieci; do 1800 darmowych minut na
rozmowy do wszystkich; nowoczesne telefony od 1 zł + VAT […])170.

Kolejny cykl reklamy operatora sieci ERA (promującego starter HEYAH)
odnosi się do znamiennych zabiegów dotyczących umiejętnej kompilacji
operacji komunikacyjnych i językowych odpowiedzialnych za jakość pre-
zentacji — ujawnienie atrakcyjności składanej oferty. W pierwszej wersji
z tej grupy zawarto następującą informację: Jedna płaska171 stawka do
wszystkich w Polsce i Unii Europejskiej 44 gr/min. W wersji drugiej dodano in-
formację — na komórki i stacjonarne. Zawarty w komunikacie leksem płaska
odnosi się do stałości warunków oferty i graficznie symbolizowany jest
przez walec spłaszczający ceny, oddający wysokość stawki (por. też starszą
formułę reklamową tego samego operatora: walec-wyrównalec ‘usługa wyrów-
nująca stawki za połączenia’).

W kolejnej deklaratywnej kampanii HEYAH, realizującej slogan Nie tole-
rujemy kruczków (por. kruczek w znacz. ‘niekorzystny dla klienta, ukryty
przed nim element umowy’; graficzny kruk [ptak] zostaje wyeliminowany),
zachęcając do skorzystania z oferty, dodano sugestywne komunikaty: Bez-
płatne sms-y do HEYAH 29 gr/min w Polsce. Do PLAY 79 gr/min (w pierwszej re-
klamie cyklu); w drugiej zaś posiłkowano się formułą: Najtaniej do UE
z komórki. Internet za 2 gr za 100 kB. W odpowiedzi na to operator PLAY

sformułował następujący komunikat: 29 gr/min. Przy naszej cenie nie ma
gwiazdek. One PLAY PRO 60 (na 24 m-ce). W podobny aluzyjny sposób, oma-
wiając kwestię ukrytych, niekorzystnych dla użytkownika fragmentów umo-
wy na usługę telefoniczną, żartobliwie postąpił operator sieci ORANGE (por.
Z operatorami jest jak z kobietami, są zmienne i nigdy nie powiedzą ci wszyst-
kiego do końca).

Jak wykazuje praktyka komunikacyjna twórców tekstów, o wyższości
oferty nad innymi można mówić też, używając stwierdzeń zawierających od-
powiednie oceniające i wartościujące składniki tekstowe, m.in. w postaci
modulantów (RTVEUROAGD. Lider rynku rtv i agd w Polsce; PLAY. Roaming
nie musi być drogi. Już tylko 3 dni… — pośrednia sugestia, że do tej pory
opłaty były wygórowane), równoległych informacji o gratyfikacjach dla
stałych klientów (PLAY dyktuje ceny. Najpopularniejsza taryfa ONE PLAY 65.
Teraz 50 zł przez cały czas umowy. A dla abonamentów PLAY INTERNET PLAY

ONLINE aż 10 Gb za 45 zł; 36.6. PLUS: Nie trzeba wybierać. Można ze wszyst-
kimi mieć taniej; 15 gr/min do grupy 100 znajomych przez 2 lata nawet), sfor-
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170 W odpowiedzi na tę ofertę operator PLAY stworzył bardziej pasywny komunikat: Wy-
bierz lepszego operatora. PLAY zmienia firmę na lepszą, natomiast ERA zareagowała nastę-
pująco: Mówi kobieta (stojąca na skraju pola): W pole wyprowadzić się nie dam. Przeniosłam
swój biznes do ERY, bo u nich z gruntu jest taniej. Tu telewizja, a Miecio glebnął!.

171 Leksemu płaska — użyto zarówno jako synonim do uniwersalna, jak i: stała, niezmien-
na, identyczna.



mułowanych też wedle określonego schematu — w formie absurdalnych py-
tań — quasi-odpowiedzi (Zdziwiony, że Metro jest po węgiersku? A nas
dziwi, że nie masz jeszcze PLAY FRESH. Sms-y za darmo do wszystkich sieci 1 rok
na 1 doładowaniu; Zdziwiony, że autobus jest na podsłuchu! A nas dziwi, że
nie masz jeszcze PLAY FRESHERA; Zdziwiony, że pod wodą słychać muzykę kla-
syczną? [obraz skrzypiec] A nas dziwi, że nie masz jeszcze PLAY FRESH. Sms-y
za darmo do wszystkich sieci. Freszcie!; Zdziwiony, że wszystkie kobiety
pływają topless? [obraz biustonosza ze stroju kąpielowego] A nas dziwi, że
nie masz jeszcze PLAY FRESH. Sms-y za darmo do wszystkich sieci. Freszcie!; Uwa-
ga! Po 30 sekundach pudełko ulegnie samozniszczeniu. Zdziwiony? A nas dzi-
wi, że nie masz jeszcze PLAY FRESH na kartę).

Kolejnym pośrednim sposobem delimitacji usług konkurencji jest suge-
stywne operowanie rozmaitymi aktami mowy, m.in. podziękowaniami
(Dziękujemy GERMANOS Polska za 6 lat obecności na Polskim Rynku i 3 lata
partnerstwa z PLAY. Dzięki GERMANOS, PLAY jest teraz jeszcze silniejszy i spraw-
niejszy — po prostu lepszy!) oraz warunkowymi gwarancjami (PLAY na kartę.
Jeśli korzystasz z karty w PLAY. Deser naprawdę Cię zaskoczy)172.

W równie oryginalny sposób złożył swoją ofertę operator sieci ORANGE.
Formułując komunikat Na Gwiazdkę pisanki. Milion sms-ów w prezencie
(wspomagany obrazem pisanek graficznie wykorzystanych jako zera two-
rzące liczbę milion, por. Aneks, reklama nr 104) nie tylko wartościuje swoje
usługi (obiecując korzystne upusty-bonusy), ale udowadnia, że jest w stanie
spełnić każde życzenie klienta, nawet to najbardziej wyszukane. Po wtóre,
tworząc nowe znaczenie dla wyrazu pisanka, zastąpiono nazwę czynności pi-
sania wiadomości smsowej (por. procesualny czasownik ‘pisać’: 1) pisać wia-
domości sms a 2) pisać pisanki w znacz. ‘pisać esemesy’), dzięki czemu uzyska-
no zredukowany wariant opisu czynności, powstał tym samym skrót myślowy
natychmiastowo przywołujący (przez charakterystyczne użycie kontekstual-
ne leksemu pisanka) skojarzenie oferty z firmą (oparte na grze słownej).

Nietuzinkowy wymiar miały też reklamy stworzone dla kampanii firmy
MLEKPOL. W pierwszej z nich formułę Dobre ŁACIATE wpisano w kontekst
prezentowanej historii ustąpienia przez krowy w łaty pierwszeństwa ślima-
kowi, z którym się spotkały na polnej dróżce. W drugiej — formuła ŁACIATE.
Mleko z klasą odnosiła się do jakości mleka i jego przeznaczenia — to mleko
dla ucznia każdej klasy.

Kolejny typ reklamy z tej grupy reprezentuje stylizowana na patetyczną
narrację, dzięki której składana oferta nabiera odpowiedniej wartości (Po-
nadczasowa potrzeba umowy minutowej. Jej Wysokość Potrzeba Umowy Minu-
towej oraz Sekretarz Stanu Ducha mają przyjemność przedstawić Umowę
Minutową: tylko w PLUSIE umowa liczona w minutach rozmowy, a nie w latach,
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172 Por. też: Rozmowy bezendu. 36.6.



każda wydzwoniona minuta przybliża nas do nowej promocji i telefonu, dla
Klientów przedłużających umowę oferta specjalna. Jednocześnie uroczyście oznaj-
miamy Jaśnie Państwu Abonentom: teraz w Umowie Minutowej Jej Wysoka Ja-
kość NOKIA E52 z superwytrzymałą baterią i GPS od 1 zł).

Reklamy zaklasyfikowane do grupy korzystnych ofert, dotyczące promowa-
nia usług operatorów sieci telefonii komórkowej, klasyfikacyjnie zamyka
przykład, w którym zawarto formułę pochodzącą z frazeologii potocznej (por.
Z góry wiadomo, ile Ci zaśpiewa — w znacz. ‘wiesz, ile zapłacisz’). Ta operacja
językowa powoduje, że wypowiedź (łącznie z odpowiednio dobraną ikoną —
klatką symbolizującą odebraną wolność) nabiera wieloznacznego wymiaru.

Grupę reklam eksponujących wyższość składanej oferty nad innymi re-
prezentują też komunikaty kreowane dla rozmaitych banków. Reklamy te
przybierają postać graficzną, ikoniczną oraz dialogową. W tych komercyj-
no-marketingowych wypowiedziach zwraca się uwagę na podwójny zysk,
jaki ma osiągnąć klient decydujący się na skorzystanie z oferty (Podwójny
napęd dla Twoich oszczędności. BANK MILLENNIUM; Zyskujesz dwa razy! BANK

MILLENNIUM; Wyśmienity procent. BANK MILLENNIUM). Stosowana w nich od-
powiednia symbolika powoduje, że komunikaty te przybierają wieloznaczną
postać (Wyśmienity procent. BANK MILLENNIUM — por. Aneks, reklama nr 105)
oraz postać kucharza i jego gest przyrównujący ofertę banku do wykwintne-
go dania polecanego przez szefa kuchni; Czas na… Dobry kredyt. 7% — por.
Aneks, reklama nr 106 wraz z motywem zegara (symbolizującego nie tylko
czas działania, ale sugestywnie — przez usytuowanie wskazówki — obra-
zującego walory procentowe oferty) lub środków (Wszystko masz za nic!173

Internetowe konto < 30.WBK. 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta do 30 roku
życia. 0 zł za możliwość bezpiecznych zakupów w Internecie kartą 30-secure.
0 zł za doładowanie komórek przez Internet, SMS i bankomat!).

Inne komunikaty przybierają postać deklaratywów lub zobowiązań
(Nowe konto Wydajesz&Zarabiasz. Teraz to bank płaci Tobie 100 zł za otwar-
cie konta. 1% co miesiąc — co miesiąc na Twoje konto wróci 1% wszystkich płatno-
ści dokonanych Kartą Wydajesz&Zarabiasz. Płacąc kartą, po prostu kupujesz
wszystko 1% taniej; Za darmo bankomaty w całej Polsce. Zmień konto dla pie-
niędzy. BANK ZACHODNI WBK; Masz bezpieczny kredyt mieszkaniowy. 4,99%
w PLN dla każdego. BANK ZACHODNI WBK S.A; Inspiruje nas życie. To nasz plan
działania, to nasze zobowiązanie wobec Klientów — obecnych i przyszłych.
BANK MILLENNIUM174) bądź skomponowane są na zasadzie wyliczanek (por. re-
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173 Ze względu na konstrukcję graficzną komunikatu i możliwość dwojakiego odczytu
użytego stwierdzenia, tekst ten można interpretować dwojako: 1) masz wszystko za nic!
[w znacz. ‘nic nie jest cię w stanie wzruszyć’ posiłkowanym przez fotografię dziewczyny
puszczającej balon z gumy do żucia]; 2) wszystko za nic w znacz. ‘tak wiele za darmo’.

174 Por. też: W PLAY wiosna zaczyna się na początku marca. Gwarantujemy, że nasze odświe-
żanie rynku podniesie wszystkim temperaturę. PLAY.



klamę, w której perswazyjna gra komunikacyjnojęzykowa odbywa się na
płaszczyźnie nazewnictwa charakteryzującego, wyróżniającego i wartościu-
jącego jakość usługi: Król Zerus I. Najtaniej wśród banków. Dołącz do Króla
i ciesz się ze wszystkich przywilejów. MBANK), ulegających odpowiedniej grada-
cji (por. Najlepsze rozwiązania depozytowe. Wyjątkowe produkty strukturyzo-
wane. Szeroka oferta funduszy inwestycyjnych. Indywidualne negocjacje do 200
tys. złotych. NOBLE BANK; Najtańszy Internet w Polsce. PLAY ONLINE. ŠKODA

FABIA — najchętniej wybierany w Polsce model wśród samochodów osobowych;
NATURIA jest najchętniej używaną farbą w Polsce; Konto DBNET króluje w rankin-
gach! Najczęściej nagradzane konto internetowe w 2009 roku. 0 zł za prowadze-
nie konta. 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie; ING OFE zaro-
bił najwięcej dla swoich Klientów spośród wszystkich funduszy emerytalnych.
Ponownie nr 1 w rankingach GAZETY WYBORCZEJ. Dołącz do najlepszych!).

Trafność wyboru oferty i podjętej decyzji zawarto w dwóch kolejnych re-
klamach (por. Aneks, reklamy nr 107 i 108). W pierwszej — banku WBK, za-
stosowano sugestywną formułę (por. Wszyscy biorą Nowy tani Kredyt Go-
tówkowy), waloryzując niebywałą atrakcyjność kredytu. W drugiej reklamie,
MBANKU, posiłkującej się hasłem Koniec ery bankozaurów… bo co dwie mi-
nuty ktoś otwiera darmowe konto w MBANKU i kończy z paleobankowością,
mowa jest o nowej jakości świadczonych usług, wyprzedzającej konkuren-
cję (por. paleobankowość).

Promując usługi MBANKU w sposób sugestywny (nakierowując odbiorcę
na właściwą odpowiedź — wybór), stosuje się rozmaite formy pytań (Inne
banki rorują Twoją pensję opłatami? Wybierz bezpłatne eKonto! oraz Ile pienię-
dzy wyrzucasz na opłaty bankowe? Policz i wybierz MBANK!). W obrębie reklam
z omawianej grupy wyzyskuje się też różnorodne środki językowe i styli-
styczne, m.in. odwołania intertekstualno-kulturowe (Czy to mąż czy nie mąż,
u nas wspólne ubezpieczenie dla dwojga to Pikuś! AVIVA do fragmentu piosen-
ki grupy Atrakcyjny Kazimierz: Czy to mąż czy nie mąż), metaforyczne (por.
Lokata mistrzowska — imponujące 6% na każdym dystansie. Zajmij wysoką lo-
katę. POLBANK EFG. Po prostu po ludzku; Zobacz, jak gorąca jest nasza oferta.
5,05% na naszym koncie oszczędnościowym to więcej niż 6% na zwykłej loka-
cie. Konto oszczędnościowe BANK BPH. Zarabiaj codziennie. Bez podatku).

Interesującą reklamą w tej grupie jest wypowiedź ujęta w formie oficjal-
nych przeprosin, zastosowana w kampanii PZU zatytułowanej: Sprawdź, co
warto doradzić, zanim będziesz musiał przepraszać (por. tekst reklamy pra-
sowej: Przeprosiny (nadawca: Mirosław, 28 lat, Warszawa). Mamo, przepra-
szam, że źle Ci poradziłem w sprawie tego OC, miałaś rację, trzeba było w PZU,
ale myślałem, że nie wyjdzie najtaniej. Mogłem to lepiej sprawdzić, bo czasem
pozory mylą. Ale wiesz, jak to jest, tyle spraw, że człowiek nie ma jak pomyśleć
rozsądnie. Chciałem pomóc i nie wyszło. Na przyszłość będę Cię słuchał i obiecu-
ję, że wreszcie odmaluję Ci przedpokój! Przepraszam. Twój syn Mirek).

320



Podobny perswazyjnie wydźwięk mają dwie sugestywne reklamy BANKU

MILLENIUM i LUCAS BANKU oparte na identycznym koncepcie — prezentację
pożyczki zapakowanej jak towar. Pierwszy typ komunikatu (por. Aneks, re-
klama nr 109) to stwierdzenie (o temacie: Pożyczka z najniższą ratą — war-
tościującym jakość oferty) i pytaniu (o temacie: Zapakować?); druga na
stwierdzeniu: Taką pożyczkę to ja poproszę! (w sensie — ‘atrakcyjną, na
wyjątkowych warunkach’, por. Aneks, reklama nr 110) — pożyczkę już zapa-
kowaną175 (‘przygotowaną, czekającą na odbiór — klienta’).

Pejoratywne aluzje względem oferowanych produktów. Zebrany mate-
riał analityczny dowodzi, że przykłady reklam, w treść których intencjonal-
nie wpisano (w sposób czytelny dla odbiorcy) próby eliminacji konkurencji,
można mnożyć i wyliczać bez końca. Jako pierwsze warto przytoczyć star-
sze, pochodzące z 2004 oraz 2005 roku slogany, stworzone przez operatora
sieci ERA, promującego usługi startera HEYAH (por. Pozdrawiamy drogich kon-
kurentów. Alternatywna w telefonach na kartę176; Nic na chwilę. Niskie ceny
raz na zawsze; Nie gramy na czas. 1-sekundowe naliczanie od 1. sekundy).

Zręcznie skomponowany komunikat (w postaci aktu powitania) zastoso-
wano w celu ujawnienia wygórowanych cen usług konkurencji, natomiast
wyzyskując formułę Nic na chwilę. Niskie ceny raz na zawsze — odnoszącej
się aluzyjnie do akcji promocyjnych konkurencji, gwarantuje się stałą atrak-
cyjność oferty cenowej.

Opierając się na owym mechanizmie, operator sieci PLAY tworzy nowy
cykl reklam tego typu, reprezentowanych przez wybrane przykłady reklam
porównawczych, emitowanych pod koniec 2009 roku, oddających osobliwe
możliwości manewrowania zakazami szkalowania wizerunku konkurencji
(por. hasła kampanii: w formie pytającej: Z PLAY do PLUSA jest taniej niż
z PLUSA do PLUSA? oraz stwierdzenia: Z PLAY do ORANGE taniej niż z ORANGE

do ORANGE)177.
Kolejna kampania operatora PLAY o identycznej, wpisanej w kontekst

przekazu intencji komunikacyjnej, mówi, iż warto być klientem konkuren-
cyjnego178 operatora po to, by przez pół roku otrzymywać 50% zniżki na
Internet w PLAY (por. też komunikat: Wakacje od abonamentu w PLAY ONLINE.
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175 Tacka symbolizuje akt konsumpcji.
176 Symboliczna czerwona łapa — jako znak charakterystyczny dla startera HEYAH pełni

w tym kontekście dodatkową funkcję — fatyczną w akcie pozdrowienia.
177 Identyczne konstrukcje stworzono, odnosząc się aluzyjnie do operatora sieci ERA. Por.

też: Ta sama stawka do wszystkich sieci. PLAY. Inna telefonia komórkowa.
178 Por. oryginał reklamy: Warto być w ORANGE, bo przez pół roku dostajesz 50% zniżki na

Internet w PLAY; Warto być w ERZE, bo przez pół roku dostajesz 50% zniżki na Internet w PLAY;
Warto być w PLUSIE, bo przez pół roku dostajesz 50% zniżki na Internet w PLAY.



Internet za 0 zł przez pierwsze 3 miesiące. Nowoczesne modemy w atrakcyjnych
cenach). Należy dodać, że reklamy pochodzące z tej kampanii odnoszą się
graficznie do symbolicznych kolorów konkurencyjnych operatorów: zielo-
ny — do operatora PLUS, pomarańczowy — ORANGE, niebieski — ERA.

Na podobnych zasadach stworzono kolejne reklamy graficzne, kontynu-
ujące hasło kampanii Nowe taryfy ONE PLAY. Z PLAY do innych sieci taniej
niż wewnątrz tych sieci, skierowanej przeciw operatorom PLUS i ERA (por.
Aneks, cykl reklam nr 111). W reklamach tych zaprezentowano w nieko-
rzystnym świetle ceny usług konkurencyjnych operatorów (por. informacje:
39 gr/min w nowej taryfie ONE PLUS 65 porównywaną z komunikatami:
52 gr/min. W ORANGE abonament 75 zł; 48 gr/min w PLUSIE w Taryfach Sy-
beryjskich179 75 zł; 59 gr/min w taryfie NOWA ERA 60 zł). Ofertę prezen-
towaną w owym pejoratywnym kontekście wartościowano melioratywnie:
29 gr/min do wszystkich sieci. Konto ważne 1 rok po każdym doładowaniu. Sm-
s-y za darmo do wszystkich sieci po każdym doładowaniu. Przejdź do PLAY

FRESH).
W kontrreklamie operator ERA formułuje tekst Śmiesznie niskie ceny. 25

gr/min do wszystkich sieci. HEYAH (leksem śmiesznie wyzyskano w znacz. ‘ab-
surdalnie / zaskakująco niskie’). Eksponując walor niskich cen za połączenia,
oferent ten jednocześnie zaznaczył, że promocja Nie dotyczy połączeń do
PLAY. W odpowiedzi na ten komunikat operator PLAY, promując nowy typ
usługi FRESH, wystosował kampanię, którą opatrzył hasłem FRESH „prześwie-
tla” Heyah (por. dwa spoty reklamowe czytane przez lektora: 1) Prześwietlmy
ofertę sms-ów za darmo. Zdziwiony, że HEYAH nie daje sms-ów za darmo po
każdym doładowaniu? A nas dziwi, że jeszcze nie masz PLAY FRESH. Sms-y za
darmo bez żadnych haczyków. Freszcie; oraz 2) Nie obawiamy się prześwietle-
nia naszej nowej oferty na kartę. Zdziwiony, że u nas nie ma haczyków180?
Aktywacji? Kodów? Dodatkowych opłat? A nas dziwi, że jeszcze nie masz
PLAY FRESH — bez żadnych haczyków. Freszcie181 oraz ich wersję graficzną).

Zarówno opowiadana historia reklamowa — informacyjno-konkludująca,
symbolicznie ukazująca proces prześwietlania ukrytych — niekorzystnych
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179 Por. W PLUSIE Taryfy Syberyjskie teraz! Gadaj zdrów ruski rok! Złocimierz czuwa nad ra-
chunkami! PLUS. Razem lepiej; Taryfy Syberyjskie. Bezkres darmowych minut. Tylko w PLUSIE naj-
więcej darmowych minut do wszystkich sieci oraz: najniższa stawka na rynku [...]; Złocimierz —
usługa ułatwiająca kontrolę rachunków.

180 Oferty bez haczyków (czyli bez ukrytych, nieeksponowanych / nieomawianych klau-
zul umowy dotyczących dodatkowych opłat).

181 Na uwagę zasługuje fonetyczna gra językowa (por. sposób artykulacji: ang. fresh [fresz]
+ cząstka -cie — użyta jako sufiks = fonetyczna hybryda freszcie imitująca leksem wreszcie
oznaczający emocjonalnie przeżywany i zrealizowany stan oczekiwania / wyczekiwania na
coś). Samo użycie nazwy usługi jest sugestywne; ang. fresh w znacz. ‘czysty, świeży’ symbo-
licznie sugeruje: jasność i klarowność, a przede wszystkim — uczciwość zasad oferty oraz
świeżość — innowacyjność proponowanych usług i składanej oferty.



warunków oferty (nazwanych haczykami182), jak i stworzony tekst, racjonal-
nie odwołują się do logiki oraz psychologicznych mechanizmów korzyści,
ukazując w lepszym świetle promowane usługi (niż oferty konkurentów).

W odpowiedzi na owe waloryzujące ujęcie, operator ERA wystosował dwa
teksty (por.: 29 gr nie za minutę, ale za godzinę rozmowy), w których oferuje
promocję dla użytkowników TAK-TAKA, gdzie za godzinę rozmowy w sieci ERA

i na stacjonarne zapłaci się tylko 29 groszy. W drugim zaś: W nowej HEYAH

darmowe rozmowy z wybranym numerem w HEYAH. Bez limitu, do 30 dni, po
każdym doładowaniu, pośrednio zwracając się do konkurencji — używając
formuły powątpiewającej: Dobra, dobra… w HEYAH nie ściemniamy… [zastoso-
wana formuła: dobra, dobra… imituje akt niedowierzania, potęgowany przez
slangowy leksem nie ściemniamy w znacz. ‘nie okłamujemy / nie oszukuje-
my’] — w subtelniejszy sposób deprecjonuje ofertę konkurenta.

Odmienny typ reklam deprecjonujących jakość usług konkurencji repre-
zentują spoty — aluzje do głoszonych przez ich slogany treści. I tak, kampa-
nia operatora SIMPLUS: Strasznie tanio do 5 innych ze wszystkich sieci wraz
z hasłami wspomagającymi: Nawiedzony numer. Darmowe rozmowy i sms-y
z wybraną duszyczką, oferując tańsze rozmowy również do innych (korzy-
stających z usług konkurencyjnych operatorów, melioratywnie nazwanych
innymi183) użytkowników telefonów komórkowych, stała się podstawą gry
komunikacyjnej dla operatora ERA (por. reklamę startera HEYAH: Zmień hor-
ror na sielankę. 48 gr do wszystkich. W HEYAH życie jest sielskie, bo rozmowy
są najtańsze w każdej sieci (masz dwa pakiety: Duża Sielanka […] Mała Sielan-
ka […]). Namawiając do zmiany gatunku na inny (symbolicznie horroru na
sielankę), w sposób pośredni mówi się o zmianie operatora184.

Charakterystyczny typ reklam prezentują cykliczne spoty prezentowane
przez operatora sieci PLUS. Wypowiedzi te zostały ujęte w absurdalne scenki
sytuacyjne, których bohaterem był TurboDymoMan185 (por. reklamę zapo-
wiadającą cykl — wprowadzającą: Lektor: Nowe wcielenie niezwykłego Super
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182 W reklamach PLAY haczyki nazywa się gwiazdkami.
183 Kampania nawiązuje do cyklu reklam telewizyjnych odnoszących się do metafizyczne-

go filmu Inni, który opowiada historię o kontaktujących się ze światem żywych duchach, na-
wiedzających mieszkańców starego wiktoriańskiego domu. Stąd też konotacje inni � obcy;
nawiedzony numer � duszyczka; por. podrozdział Najważniejszy jest koncept.

184 Por. też starszą reklamę HEYAH, opowiadającą uwspółcześnioną historię o Czerwonym
Kapturku, puentowaną słowami lektora: No dobra, nie umiemy opowiadać bajek. U nas 3 grosze
za sms-a w sieci, to zawsze trzy grosze. Zacytowana wypowiedź ma na celu uwiarygodnienie
komunikatu potwierdzającego prawdziwość oferty deklarowanej przez słowa operatora, któ-
ry (nie opowiada bajek � ‘nie mówi nieprawdy, nie tworzy fikcji, nie oszukuje klientów’).

185 Nietypowa nazwa własna, skonstruowana w formie założenia ma za zadanie przy-
woływać w odbiorcy skojarzenia typu: szybkość, precyzja, niezawodność, niedościgniona ja-
kość, oryginalność, nietypowość, niezawodność, wyjątkowość, nieograniczone możliwości,
które to zostają transformowane na jakość i wartość promowanej usługi, i wedle przekazu re-
klamowego — zadziwiają samą konkurencję.



Bohatera. Łamie wszelkie zasady, przekracza wszelkie bariery. Przechodzi ludz-
kie pojęcie. TDM. Podziwiaj go bez ograniczeń). Kontynuujące cykl reklamy
skonstruowano wedle schematu: [tekstowe porównanie X] = zaprezentowa-
na nonsensowna scenka sytuacyjna prezentująca bohatera (symbolizującego
konkurencję) — będącego podstawą do porównania z wyglądem i zachowa-
niem, cechami i umiejętnościami TurboDymoMana (por. tekstowe reklamy
1—8, czytane przez lektora).

Reklama LXXXIX
Tekst 1
Lektor: Kura wydziobała 100 ziaren. TurboDymoMan zawstydził kurę,
wydziobał 150. Doładuj się tak jak on! W 36.6 za każdym razem dosta-
jesz o 50% więcej. Niech inni się wstydzą!

Tekst 2
Lektor: Bóbr znał 1000 bitów. TurboDymoMan zawstydził bobra, znał
1500 bitów. Kup starter i doładuj się tak, jak on! W 36.6 za każdym
razem dostajesz o 50% więcej. Niech inni się wstydzą!

Tekst 3
Lektor: Pędzel moczył się godzinę. TurboDymoMan zawstydził pędzel,
moczył się półtorej. Kup starter i doładuj się tak, jak on! W 36.6 za
każdym razem dostajesz o 50% więcej. Niech inni się wstydzą!

Tekst 4
Lektor: Basia spojrzała na dziesiąte piętro. TurboDymoMan zawstydził
Basię, spojrzał na piętnaste. Doładuj się tak jak on! W 36.6 za każdym
razem dostajesz o 50% więcej. Niech inni się wstydzą!

Tekst 5
Lektor: Smok musi dziewice jeść. TurboDymoMan nie musi dziewic
jeść. Ograniczenia są dla innych, a w 36.6 sms-y bez limitu do wszyst-
kich w PLUSIE.

Tekst 6
Lektor: Wartownik musi stać nieruchomo. TurboDymoMan nie musi stać
nieruchomo. Ograniczenia są dla innych. Sms-uj bez limitu za 3 zł w 36.6

Tekst 7
Lektor: Stańczyk musi być dziwnie ubrany. TurboDymoMan nie musi
być dziwnie ubrany. Ograniczenia są dla innych. Sms-uj bez limitu za
3 zł w 36.6
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Tekst 8
Lektor: Kanapka musi opaść masłem w dół. TurboDymoMan nie musi.
Ograniczenia są dla innych. Sms-uj bez limitu za 3 zł w 36.6

Przytoczone przykłady reklam wymagają szczegółowego omówienia. Re-
klamy te mają określonych bohaterów (indywidualizowanych: Basia; charak-
teryzowanych: wartownik; kulturowych: Stańczyk; legendarnych: smok; zwie-
rzęcych: kura, bóbr; personifikowanych: kanapka, pędzel), których cechy
i umiejętności okazują się bezwartościowe — są nijakie w porównaniu
z tymi, jakie posiada wyjątkowy bohater (TurboDymoMan), który zawsze —
w każdej czynności i okoliczności o 50% wyprzedza (pospolitość,
zwykłość) — jest zawsze od nich lepszy (por. formułę: TurboDymoMan za-
wstydził znacząca tyle, co ‘zawstydził, bo wyprzedził w czymś konkurencję’;
‘był w czymś od konkurencji lepszy’). Ponadto, ze względu na fakt, iż Tur-
boDymoMan nie musi X (cecha konkurencyjnych operatorów), jest lepszy
(wartościowszy), a Ograniczenia są dla innych186 (charakterystyczne dla kon-
kurentów — dla świadczonych przez nich usług i oferowanych promocji).

Po zakończeniu emisji cyklu przytoczonych reklam operator PLUS informu-
je o nowej promocji, „uśmiercając” swojego poprzedniego bohatera — Turbo-
DymoMana, ożywiając zaś nowego — Super Esa (por. reklamę zapowiadającą:
Lektor: TurboDymoMen się skończył, a sms-y nie w 36.6. Nadszedł, nadleciał
i nadpłynął zupełnie nowy, nieużywany Super-Bohater. Jest nieobliczalny, nie-
wyczerpany i nieograniczony. I, w dodatku — nieprzebrany, jak ilości sms-ów za
3 zł dla wszystkich w sieci PLUS. To nie trick, to Super Es. Super Es: W rzeczy sa-
mej. Nieskończona liczba sms-ów za 3 zł przez 30 dni w sieci PLUS).

W tym melioratywnie naznaczonym komunikacie zawarto (w sposób
narracyjno-aluzyjny) cechy przypisywane oferowanej usłudze (por. zupełnie
nowy, nieużywany Super-Bohater. Jest nieobliczalny187, niewyczerpany i nie-
ograniczony. I, w dodatku — nieprzebrany, jak ilości sms-ów za 3 zł dla wszyst-
kich w sieci PLUS); a wiarygodność komunikatu ma potwierdzać formuła to
nie trick (trick w znacz. ‘chwyt marketingowy’).

Konstrukcja cyklu reklam z nowym bohaterem SIMPLUSA przypomina
schematem poprzedni cykl z TurboDymoManem. W nowych absurdalnych
scenkach reklamowych formuła ‘coś się kończy’ odnosi się do lakonicznych
rzeczy czy czynności (np. załatwiającemu potrzebę fizjologiczną bohaterowi
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186 Formułę Ograniczenia są dla innych, zawartą w tym komunikacie, uznać można za
nawiązanie do cyklicznych reklam tego operatora, w którym to stosując wyraz inni (intertek-
stualnie — przez stylizację — odnoszący się do filmu o tym samym tytule), wartościowano
usługi świadczone przez konkurencję (por. cykl reklam z podrozdziału: Najważniejszy jest
koncept).

187 Przymiotnik nieobliczalny w owym kontekście znaczy zarówno: 1) ‘nie trzeba liczyć’
oraz 2) ‘trzeba się z nim liczyć’ (bać się go — jako przestroga do konkurencji).



reklamy skończył się papier toaletowy; por. bohater do Super Esa: — Super
Esie. Papier się skończył… / Super Es: […] — Na osłodę dodam, że sms-y w 36.6
nigdy się nie kończą…). W ten sposób mówi się o tym, że obietnice Super
Esa — operatora zawsze mają praktyczną gwarancję. Inne reklamy cyklu
ukazują Super Esa jako bohatera, który ocalił świat, odważnego, o impo-
nującej sile i mocy, którego heroizm jest podziwiany przez wszystkich
(w znaczeniu: oferty przyciągają wielu klientów — użytkowników), a także
szarmanckiego oraz zalotnego.

Do promujących usługi telefoniczne komunikatów reklamowych, w któ-
rych zastosowano dosadną deprecjację ofert konkurencji, zaliczyć można
cykl tekstów (wynotowanych z prasy) dotyczących możliwości zakupu kar-
ty Tani telefon. Rozmowy za grosze. W pierwszej reklamie cyklu kusi się od-
biorców atrakcyjną ceną (por. formuła połączenia telefoniczne wcale nie
muszą być drogie), dając opozycyjną możliwość tanich rozmów (por. Do
75% taniej niż konkurencja. Bez zmiany operatora. Połączenia telefoniczne
wcale nie muszą być drogie. Dotyczy to zarówno połączeń międzymiastowych,
jak i międzynarodowych. Kup naszą kartę i dzwoń jeszcze taniej! Tani telefon.
Rozmowy za grosze). W drugiej reklamie porównawczej (również przez final-
ne zastosowane quasi-pytania) przywołuje się cenę konkurencyjnego opera-
tora, dając odbiorcy możliwość wysnucia odpowiednich oszczędnościowych
wniosków (Jak płacić mniejsze rachunki za telefon? Sposób na oszczędzanie.
Dzięki Karcie Tani Telefon cena za połączenia międzymiastowe może spaść do 18
groszy, co może oznaczać oszczędność nawet o 88% w stosunku do tego, ile
płacimy obecnie. Połączenia lokalne i międzymiastowe też mogą być dużo tań-
sze. Dla porównania minuta rozmowy międzymiastowej u największego pol-
skiego operatora kosztuje 49 groszy (zgodnie z cennikiem TP — plan standar-
dowy, połączenia w dni robocze w godzinach 8—18), natomiast korzystając
z Karty Tani Telefon koszt takiego połączenia może spaść do 11 groszy.

W innej wersji tej reklamy wykorzystano dwie fotografie kobiety wyra-
żającej dezaprobatę związaną z wygórowanymi cenami za połączenia telefo-
niczne operatora TP S.A. Na pierwszym zdjęciu zdegustowana kobieta poka-
zuje język; pod fotografią widnieje tekst-stwierdzenie: Co myślimy o operato-
rach zdzierających za połączenia międzynarodowe w Święta. Na zdjęciu
drugim — kontrastywnie — twarz kobiety wyraża radość, a tekst informuje —
w formie quasi-odpowiedzi: Co myślimy o tanim telefonie pozwalającym
oszczędzać na Święta? 35 groszy za minutę połączenia. Połączenia telefoniczne
wcale nie muszą być drogie. Dotyczy to zarówno połączeń międzymiastowych,
jak i międzynarodowych. Kup naszą kartę i dzwoń jeszcze taniej! Tani telefon.
Rozmowy za grosze. W reklamie tej, stosując komunikat w formie uogólnienia:
Tam drogo, a tu BIEDRONKA. 33 grosze za minutę. Tanie telefonowanie, dokonuje
się próby wartościowania usługi z jednoczesną eliminacją konkurencji. Wy-
powiedź ta skomponowana została w formie skrótu myślowego generu-
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jącego sedno refleksji w postaci racjonalnego wniosku (por. tam drogo [wszę-
dzie], tu [tylko tu, w Biedronce] — tanio. Reklama sieci BIEDRONKA, zamyka wy-
brane typy reklam stosowane podczas promocji usług telefonicznych.

Znamienny wymiar — choć mniej agresywny i nie tak nieetyczny, jak
w wypadku zwalczających się sieci telefonii komórkowych, mają akcje rekla-
mowe producentów piwa. Obrazowo-narracyjna kampania LECHA realizowa-
na pod hasłem Więcej z życia. Zimny LECH (por. promocyjny tekst: Rodzi się
w mieście. Od początku szuka wrażeń. Wszystko, co jeździ pływa lub lata, jest do-
bre. Dużo się uczy, dużo konstruuje. Znużony miastem wstępuje do legii cudzo-
ziemskiej. Znużony pustynią, trafia do dżungli. Wraca jako bohater. Poznaje smak
miłości. Burzliwy romans kończy się skrajnym wyczerpaniem. Ze snu wybudza go
Apokalipsa. Wyrusza natychmiast… Znowu wraca jako bohater. Tu poznaje swoją
drugą miłość, a także trzecią, czwartą i… piątą. W domu starców też nie próżnuje.
W końcu jedna z pielęgniarek przyprawia go o zawał. Czy z życia można wycisnąć
jeszcze więcej? Można. Więcej z życia! Zimny LECH!) wyznaczyła podstawy do
reklamowej gry komunikacyjnej, zastosowanej przez producenta piwa CARLS-

BERG (por. Opowiem wam o facecie… Lubił w życiu przyjemność… Hm…, wiecie,
o co chodzi… Jeździ trochę po świecie. Podobno miał nawet przyjemność… No
mniejsza o to… Lecz zawsze, gdy wraca w te strony, odkrywa, nawet lekko zadzi-
wiony, że nieważne, czy widziałeś już wszystko, bo przyjemność może być bardzo
blisko. OKOCIM. Przyjemność jest blisko!). Zastosowane formuły w reklamie
piwa grupy OKOCIM implicite doprowadzają odbiorcę komunikatu do pra-
widłowego (przez zastosowaną aluzję) odczytu (Opowiem wam o facecie…;
Hm…, wiecie, o co chodzi… — reklamy konkurencji). Zawierając element
powątpiewania (por. Podobno miał nawet przyjemność… — akty przechwala-
nia się konkurenta), miały na celu przywołanie morału, że nie trzeba szukać
wrażeń czy ekstremalnych przeżyć po świecie, gdyż tkwią one w małych-wiel-
kich rzeczach — przyjemności degustowania piwa CARLSBERG.

Wybrane do analizy kolejne dwie reklamy są odwołaniem do konkret-
nych przykładów, posługują się nazwami własnymi identyfikującymi konku-
rencję, a dzięki zastosowaniu porównań, deprecjonują ich oferty. Pierwsza
oferuje atrakcyjne ceny przelotów do Niemiec. Jej wersja graficzna (zaty-
tułowana Rozbój w biały dzień) opowiada historię o kradzieży i ucieczce
rzezimieszka z workiem pieniędzy. Pomieszczając w reklamie nazwę firmy
przelotowej LOT, deklasuje się wartość świadczonych przez firmę usług.
Aktu tego dokonuje się, podając informację, że szkalowana firma pobiera
opłaty paliwowe za lot powrotny do Niemiec (w przeciwieństwie do rekla-
mującej się firmy RYANAIR, por. pomieszczony w reklamie komunikat: Ceny
biletów RYANAIR zaczynają się już od 1 pln), a tym samym ograbia (zgodnie
z całą wymową reklamy) klientów ze 146 zł.

W innej z reklam tego typu, sieć sklepów MEDIA MARKT zamieszcza w ko-
munikacie krótkie wypowiedzi (pierwsza w formie pytania, druga — dyrek-

327



tywy, por. Euro? Daj spokój!) skierowane przeciw sieciom sklepów ze
sprzętem RTVEURONet. W reklamie tej wykorzystuje się wizerunek parago-
nu fiskalnego dowodzącego zakup telewizora w sieci RTVEuroNet za cenę
1899 (cena ta okazuje się być wyższa o 300 zł od ceny identycznego mode-
lu telewizora oferowanego przez MEDIA MARKT).

Podobny mechanizm wyzyskano, przywołując w reklamach konkretne
chrematonimy — nazwy programów i seriali charakterystycznych dla danych
stacji, po to, by zestawiając je ze swoimi propozycjami — wyeksponować ich
wartość, a obniżyć ofertę konkurencji. Przykładów reklam tego typu jest
więcej. Proponujemy przytoczyć dwa realizowane pod hasłem TV PULS Żyje
pulsem Twojej rodziny (por. schemat realizacyjny: podanie nazwy tekstu kul-
tury emitowanego w programie TVN, a następne oferowanego przez TV
PULS: Nieważne, co na Wspólnej. Ważne, co u Simpsonów oraz drugi Milione-
rzy mogliby się uczyć od 5-klasistów).

Reklamowa próba eliminacji konkurencji odbywa się też przez akt stoso-
wania podobieństwa nazw nowych produktów do nazw marek (chrematoni-
mów) już znanych lub z wykorzystaniem podobnych opakowań produktów.
Przykłady tego typu można mnożyć (por. np.: podobieństwo nazw: sok
Łabuś — firmy LABINEX a Kubuś — TYMBARKU; szata graficzna tych opakowań
jest również zbliżona).

Kolejnym przykładem jest podobieństwo w kreacji reklam producentów
kaw CARTE NOIRE i NESCAFE ESPRESSO. Obie marki nakierowane były na tę
samą grupę docelową, o której względy walczono za pomocą podobnych
środków kreatywnych. Istotnym elementem jest też podobieństwo opako-
wań, w jakich sprzedawane są warianty smakowe tych marek kaw — prawie
identyczne czarne słoiki w kształcie prostopadłościanu. Biorąc pod uwagę
owe determinanty (zbliżoną stylistycznie komunikację tych marek oraz po-
dobieństwo opakowań), niedoświadczeni konsumenci z dużym prawdopo-
dobieństwem mogą pomylić się podczas zakupów. Pozostając przy kwestii
producentów kaw, można stwierdzić, że jedną z możliwości zastosowania
reklamy porównawczej wykorzystał producent kawy DOUWE EGBERTS BLACK,
nawołując do jej degustacji — mającej poprzedzać wybór i zakup (Jak wybie-
rasz swoją kawę? Żeby wybrać, trzeba porównać! Dziś proponujemy, abyś po-
równał Twoją kawę z naszą nową kawą DOUWE EGBERTS BLACK. Naszym zda-
niem, Black jest najlepszą kawą na świecie, ale wybór należy do Ciebie.
DOUWE EGBERTS BLACK. Dla wtajemniczonych). W zacytowanej reklamie wyzy-
skano jednocześnie kilka zabiegów perswazyjnych, które mają sprawić, by
odbiorca uznał ów produkt za lepszy od tego, którego walory smakowe zna
i którym do tej pory się zachwycał. W podanej propozycji namawia się
wprost do porównania smaku promowanej kawy ze smakiem kawy znanej
i lubianej przez odbiorcę (por. formułę: Dziś proponujemy, abyś porównał
Twoją kawę z naszą nową kawą). Następnie sugestywnie (choć w subtelny
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sposób) uznano nowy smak za najlepszy (Naszym zdaniem, Black jest naj-
lepszą kawą na świecie), pozostawiając pozornie odbiorcy wolny wybór
(por. ale wybór należy do Ciebie). Zawarte w partii finalnej komunikatu wy-
rażenie dla wtajemniczonych naznacza wartością sam produkt (por. wyjątko-
wy, niepowtarzalny), podnosząc samoocenę zdecydowanego na zakup kon-
sumenta, który (przez reklamowy kontekst) uznany zostaje za smakosza
i wytrawnego znawcę — odkrywcę rzeczy doskonałej.

Kolejnym przykładem reklamy z omawianej grupy (deprecjonującej ja-
kość promowanych usług lub ich cenę) jest spot telewizyjny samochodów
firmy RENAULT, który prezentuje testy samochodowe (ang. crash test)
z udziałem produktów spożywczych (a nie manekinów). Sushi (reprezen-
tujące Japonię) i kiełbaska bawarska (Niemcy) w teście tym wypadają nega-
tywnie. Jako jedyna wymogom testowym sprostała bagietka (symbolizująca
francuskie RENAULT). Jednocześnie spot ten, dzięki operowaniu humorem
i grą skojarzeń, deprecjonuje rolę konkurencji.

Nietuzinkowy pomysł na reklamę zastosował producent samochodów
marki ŠKODA. Formułując w reklamie cyklicznej dwa komunikaty (Najwyż-
szy czas pokonać lidera rynku. ŠKODA FABIA — najchętniej wybierany w Polsce
model wśród samochodów osobowych w 2002, 2003, 2005 i 2006 roku wg
SAMAR oraz Dlatego stworzyliśmy sobie konkurencję. Nowa ŠKODA FABIA.
Sprawdź, co potrafi) i używając aktu wyzwania (etycznego sposobu wal-
ki z konkurencją), reklamuje nowy produkt, nadając mu gradacyjnie
(w oczach odbiorców) wysoką jakość i rangę.

Zebrany materiał dowodzi, że część tekstów reklamowych w sposób bez-
pośredni odnosi się do walki z konkurencją. Operacji tych dokonuje się
przez odpowiednie odwołania do charakterystycznych dla danej firmy slo-
ganów reklamowych (AVANS. Poniżamy ceny a To my poniżamy ceny. PIĘKNE

OKNA; Triumf niskiej ceny. RTVEUROAGD a Triumf inteligentnej technologii.
SATURN). Na podobnej zasadzie FOTOJOKER stworzył komunikat My nie wie-
trzymy magazynów! I zawsze mamy najniższe ceny!!! Najlepsze ceny w Polsce!
wystosowany przeciw hasłom reklamowym MEDIA MARKT (Wietrzenie maga-
zynów. Numer 1 w Polsce; Wielkie wietrzenie magazynów! Wietrz łatwą zdo-
bycz! Szukaj wielu specjalnie oznaczonych produktów; Wakacyjne wietrzenie
magazynów!). Wyzyskując ten sam mechanizm kreacyjny, sieć marketów ze
sprzętem rtv agd MEDIA MARKT sporządziła komunikat w formie anafory
(Nie wierz w rewolucje! Uwierz w rewelacje!), stanowiący formę gry komu-
nikacyjnojęzykowej z wcześniej zastosowanymi przez inne firmy hasłami
(por.: Cenowa rewolucja i raty 30 × 0% w RTVEUROAGD. Oferta promocyjna
od 1 do 15 października 2008 r.188). Podobny efekt można osiągnąć przez
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bezpośrednie porównanie usług lub cen konkurencyjnych produktów
z promowaną ofertą, wyzyskując w komunikacie leksem konkurencja, odpo-
wiednio usytuowany w ramach perswazyjnego stwierdzenia — deklaracji
(por.: formułę Nokautujemy konkurencję. Popraw pozycję w wyszukiwarkach.
Pozycjonowanie 3 miesiące za darmo. Bez zobowiązań. TOP SOLUTIONS) wspo-
magany fotografią kobiety, która na ręce miała rękawicę bokserską i za po-
mocą pięści wykonywała symboliczny gest gotowości do walki (por. też:
Konkurencję zostawiamy w tyle. OC i AC w MBANKU kupisz taniej! Nie tylko
dla nowych aut. Zwyciężyliśmy w 14 niezależnych rankingach! „Rzeczpospolita”,
„Gazeta Wyborcza”, BANKIER.PL. Sprawdź sam! MBANK; Zawstydzamy konku-
rencję. Markowa bielizna najtaniej w Polsce. KONTRI.PL; Lokata bezkonkurecyj-
na. Rewelacyjne oprocentowanie i pewny zysk na lokacie w GETIN BANKU!).
W podobnym tonie brzmiała reklama dialogowo-sytuacyjna, stworzona dla
firmy FORTUNA. W spocie tym sok KAROTKA mówi do cukru: Nie wejdziesz
(na imprezę soków — w kontekście reklamowym znaczy — do soków), na
co cukier odpowiada: — Łaski bez... do konkurencji wpadnę!

Interesujący charakter ma reklama dialogowa zastosowana przez BANK

BPH, promująca ofertę lokaty kapitałowej. W owej reklamie dialogowej
wystąpił Janusz Weiss (JW) przedstawiony w sytuacji komunikacyjnej,
w której zadaje identyczne pytanie pracownikom banku (P), doprowadzając
ich do utraty mowy, irytacji, zdziwienia i omdleń:

Reklama XC
JW: — Powiem tak, szukam lokaty, która jest prosta i bezpieczna…
P: — U… hmmmmm…
JW: — A czy jest to lokata, którą by państwo założyli sami sobie?
P [następuje moment konsternacji i zastanowienia]: — Hmmm…
JW: — Otóż to, a na lokacie banku BPH wszystko jest jasne. Dostaję 8%
przez rok. Prawda? [szukając potwierdzenia u jednego z pracowni-
ków oddziału BPH; sprzedawca przytakuje]. I ja to rozumiem!
Lektor: Lokata w banku BPH. Moje pewne 8%.

W tym sugestywnym przekazie kluczową rolę odgrywała symbolika ko-
lorów. Poszczególni sprzedawcy (jako reprezentanci konkurencyjnych ban-
ków) nie tylko zostali charakterystycznie ubrani, ale usytuowani w odpo-
wiednio aranżowanych lokalach wywołujących (przez zawartą symbolikę
koloru) odpowiednie skojarzenia odbiorcy (kolor zielony — BANK ZACHODNI

WPK; amarantowy — BANK MILLENNIUM; czerwono-granatowo-biały — MBANK;
pomarańczowy — ING; szary — każdy inny). Warto dodać, że w rankingu
odpowiedzi na zadane przez klienta pytanie plebiscyt wygrał BANK BPH,
którego pracownik bez wahania obiektywnie ocenił jakość świadczonej ofer-
ty (gwarantując jej jakość swoją postawą — ich wyborem spośród innych).
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Reklamę porównawczą, w której wykładnikiem formalno-perswazyjnym
stało się słownictwo slangowe, reprezentuje spot MBANKU (Czy ktoś za pleca-
mi nie rąbie cię na stawkach OC i AC? Nie daj się rąbać! Kup najtańszą polisę
w MBANKU. Sprawdź sam!; slang. rąbać w znacz. ‘oszukiwać, okradać, obligo-
wać do zbyt wygórowanych opłat’).

Kolejnego przykładu reklamy porównawczej dostarczyła firma AGROS NOVA

w relaunchowej kampanii telewizyjnej napoju MINERADO (AGROS NOVA) ze
składem (recepturą) produktu konkurencji, napojem CAPRIO (MASPEX). Porów-
nanie obu produktów dotyczyło kwestii dodawania cukru i innych substancji
słodzących. Na pudełkach obu napojów ukazano identyczny napis Bez dodat-
ku cukru, jednak wyjaśnienia lektora uzupełniały kontekst: Napis bez dodatku
cukru nie zawsze oznacza to samo. CAPRIO nie dodaje cukru, ale dodaje sztucz-
nych słodzików, a MINERADO jest bez dodatku cukru i bez żadnych substancji
słodzących. Sprawdzaj, co pijesz189. Strategia zastosowana przez firmę AGROS

NOVA ujawnia, że konsekwentnie buduje ona wartość swoich produktów
(uprzednio soki FORTUNA, następnie MINERADO) w oparciu o jeden istotny i wy-
raźny benefit — rezygnacji z dodawania cukru; por. Aneks, reklama nr 112.

Kampania telewizyjna przygotowana dla firmy FORTUNA utrwaliła
w świadomości odbiorców główny wyróżnik tej marki — soki bez dodatku
cukru190, co bezpośrednio przełożyło się w reklamie na sugestywny slogan:
W naturze owoce nie łączą się z białym cukrem, połączony w telewizyjnym
spocie z obrazem antonówki, która okładała liściem opakowanie cukru, za-
lecającego się do niej, por. reklamę sytuacyjno-dialogową.

Reklama XCI
Tekst 1
(na ławce odpoczywa jabłko antonówka (A), do którego chce przy-
siąść się cukier (C)):
C: Mmmmm, antonówka... Taki piękny dzień, a słodziutka taka sama...
Może poznamy się bliżej? Piękna byłaby z nas para...
[A uderza w C liściem i łodygą]
C: — Auuu, a za co? [zrezygnowany] — Pomyłka...
L: W naturze owoce nie łączą się z białym cukrem. Nowa FORTUNA

przedstawia pierwszy na rynku sok jabłko-antonówka bez dosypywa-
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189 Por. też inne reklamy: dwie reklamy TYMBARK (por.: Czysty sok stuprocentowy. Powstaje
z półtora kilograma jabłek [...]. Wiem, co piję; Pomarańcza i sok nigdy nie byli sobie aż tak bliscy.
Znaleźć najsłodsze pomarańcze jest prawdziwą sztuką. Nam udało się to w brazylijskim regionie
Matao. 2,5 kg takich pomarańczy wyciskamy zaraz po zbiorze, dlatego nasz sok smakuje tak wspa-
niale. TYMBARK. Czysty Sok 100%... i nic więcej. Wiem co piję) oraz inne: Mleko, które dzieci piją
duszkiem. Nowe mleko NESTLE– JUNIOR ma pyszny smak, bo nie zawiera dodatku cukru.

190 Por. też reklamowe teksty: W naszych sokach nie ma miejsca na cukier. BOBO FRUT;
Nowe mleko NESTLE– JUNIOR ma pyszny naturalny smak, bo nie zawiera dodatku cukru.



nia cukru. FORTUNA 100% sok. Bez dosypywania cukru. Aż w szesnastu
smakach.

Warte przytoczenia są kolejne teksty reklamowe z tego cyklu (por. rekla-
my dialogowe 2—4).

Tekst 2
(na przystanku trzy greifruty (G) oczekują przyjazdu autobusu;
przychodzi kolejny pasażer — cukier (C)):
(G) — A... jedzie… [o wyłaniającym się zza zakrętu autobusie, które-
go kierowcą (K) jest również G]
C: — Grejfruciki..., mmmm...
G [do siebie]: — A ten, co?
C [do wchodzącego na schody autobusu G]: — Dajesz, dajesz...
K [obserwujący sytuację ze swojego miejsca]: — Taaaa... [zamykając
drzwi, uwierając nimi cukier]
C: — Masakra...!
L: W naturze owoce nie łączą się z białym cukrem. Niestety, za wielo-
ma znanymi markami kryje się nawet do 20 kostek cukru [w tym
miejscu ukazano — za pomocą zbliżenia pudełko z napisem „nek-
tar”; jego kolory położone na pudełkach zdradzają marki produk-
tów, o których mowa]. A za FORTUNĄ stoją same soki. FORTUNA jedyna
marka stuprocentowych soków. Zawsze bez dosypywanego cukru.

Tekst 3
(dwie pomarańcze (P) odpoczywają na leżakach, stojących na kei;
w pewnym momencie podpływa do nich żaglówka z cukrem (C)
i słodzikiem (S) na pokładzie; inicjują z owocami rozmowę):
C dopingując do działania S: — No, słodzik, mi się nie udało, teraz
twoja kolej...
S [pewny siebie]: Phe... — Hej, dziewczyny, popłyniecie ze mną? Będzie
słodko...
P: — Hmmm… [odtrącając zalotnika, który wpada do wody)
L: W naturze owoce nie łączą się z białym cukrem ani słodzikiem.
W FORTUNIE, tak jak w naturze, nie dosypujemy cukru ani słodzików,
a nasze produkty robimy zawsze z samych owoców. FORTUNA. Czyste
owoce, bez dosypywania cukru i słodzików!

Tekst 4
(matka z synem w markecie, zmierza w kierunku półek z sokami,
by zakupić odpowiedni sok). Gdy chłopiec podbiega do jednego
z regałów, lektor czyta:
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L: Czy wiesz, że często, gdy sięgasz po sok, jest to napój lub nektar, za
którym kryje się nawet 20 kostek dosypanego cukru? [w tym momencie
następuje zbliżenie na kartony, na których widnieją napisy: napój /
nektar; a uśmiechające się do chłopca kostki cukru spadają z nieza-
dowoloną miną z półek w chwili, gdy ten zmierza za matką w kie-
runku regału z sokami firmy FORTUNA].
L [kontynuuje]: Na szczęście FORTUNA nie dosypuje cukru, bo za sokami
z Fortuny stoją same owoce. Dzięki temu mają one tak wyjątkowy
smak. FORTUNA na sto procent sok. Zawsze bez dosypywania cukru.

W ten efektowny sposób FORTUNA zdobyła etykietkę identyfikacyjną
zdrowych soków sto procent bez dodatku cukru191.

* * *

Opisane strategie i nieetyczne formy perswazyjnego oddziaływania za-
warte w reklamowych komunikatach ukazujących konkurencję w gorszym
świetle (Kup najtańszą polisę w MBANKU; Tylko u nas abonament tniemy precy-
zyjnie na pół. TP; FAIRY zmyje do 30% więcej talerzy niż wiodąca marka;
Żaden proszek nie usuwa plam lepiej. ARIEL 7 TECHNOLOGII) dowodzą nie tyl-
ko nieograniczonych możliwości tworzenia porównań bezpośrednich (de-
precjonujących), jak i pośrednich aktów obniżania jakości promowanych
przez konkurencyjne firmy towarów i usług. Przywołane przykłady reklam
ilustrują ciąg substytutów oraz dubletów znaczeniowych, innowacyjnie trak-
towanych jako novum komunikacyjne, wplatane w odmienny kontekst. Te
zachowania komunikacyjnojęzykowe ilustrują rozmaite sposoby wyzyskania
tworzywa językowego, odwołującego się zarówno do polisemii, homofonii,
synonimii, antonimii, desemantyzacji czy defrazeologizacji, jak i intertek-
stualnych odwołań i rozmaitych filiacji, budujących podstawy do interpre-
tacyjnych — nowych wymiarów funkcyjnych i funkcjonalnych. Inaczej
mówiąc, teksty te na pozór podejmują ten sam temat, jednak rematycznie
odmiennie go realizują (por. historie wplatane w struktury reklam); inny
jest typ, styl i gatunek prowadzonej narracji i wprowadzania odbiorcy
w jego świat, a nadany komunikat jest konstruowany z użyciem odmien-
nych komponentów ikonicznych, graficznych czy stylistyczno-językowych —
konstytuując odmienne modele strategii komunikacyjnojęzykowych. Styl
tych prezentacji mieści w sobie zarówno elementy patosu, jak i pospolitości,
banału, kiczu oraz zabawy i elementy gry z oczekiwaniami odbiorców (por.
naiwność lub nieświadomość podlegania tym działaniom).
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191 Por. też: Jedyny 100% sok winogronowy, za którym stoją same owoce. Na 100% sok. Bez
dosypywania cukru. FORTUNA.



Wybrane do analizy reklamy dowodzą również, że ten sam temat (ogni-
skujący się wokół celu zaprezentowania — przedstawienia towaru lub usługi
kosztem konkurencji — jej deprecjonowania i eliminacji) można realizować
w rozmaity sposób (wyzyskując różne akty mowy lub ich kompilacje, m.in.
pozdrowienia, pytania, stwierdzenia, gwarancje, deklaratywy, komisywy, qu-
asi-informacje czy formy metatekstowe), po raz kolejny poświadczając, że
wszystko we współczesnym, ponowoczesnym świecie jest na sprzedaż — od
zdewaluowanych słów, po nazwy, różnej jakości i produkty w rozmaitej ce-
nie, aż po uniwersalne wartości (autentyczności, piękna, prawdy). W ten
sposób też obnażona zostaje etyka współtworzenia konsumpcyjnego rynku
i podmiotowego traktowania konkurencji, jak również samego odbiorcy jako
ogniwa mającego współdecydować o losach produktów innych producentów
marek. Zabiegi te poświadczają dodatkowo, iż w świecie tym nie ma miejsca
dla stałych uniwersalnych wartości, zarówno bowiem „żywotność”, jak i oce-
na jakości prezentowanego produktu lub oferowanej usługi, są ulotne i nie-
stabilne; konsekwentnie bezpośrednio wypierane przez nowo powstały pro-
dukt firmy lub prezentację produktu konkurencji (por. najpopularniejsze
z promocyjnych modulantów dowodzące tego typu perswazyjnych działań
dotyczących „narodzin” nowych, atrakcyjniejszych produktów: jeszcze lepszy
/ jeszcze skuteczniejszy / o (jeszcze) większej mocy; nowy: nowsza formuła / now-
sza technologia). Walka o wartości konsumpcyjne na komercyjno-marketin-
gowej scenie ciągle trwa. Napędza ją machina podaży i popytu, zasłaniana
kurtyną perswazji, pośrednio odsłaniającą się w momencie zakupu produk-
tu, bezpośrednio — w pragmatyce.

* * *

Rozdział poświęcony Perswazji — promocji — konieczności konsumpcyjnej
ilustruje ekspansywne zjawiska obecne we współczesnej przestrzeni rekla-
mowej, do których należą: wykorzystywanie wartości nazw własnych w ce-
lach komercyjnych, nakłanianie odbiorcy do korzystania z oferowanych
usług i promocji handlowych oraz prób eliminowania konkurencyjnych
produktów z rynku.

Współczesny konsument uwikłany jest w dynamiczną (innowacyjną se-
mantycznie i strukturalnie) grę nazewniczą, cenową waloryzację produktu
oraz deprecjonowanie wartości jednej marki kosztem innej, traktowanej
w sposób lojalnościowy. Takie działania reklamotwórców wciągają konsu-
menta w machinę zależności podaży i popytu oraz w iluzoryczny świat pra-
gnień i potrzeb.
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Zakończenie

Analiza różnych tekstów dotyczących kultury ponowoczesnej, w jakiej
wszyscy ugrzęźliśmy i w jakiej mościmy sobie prywatny mikroświat, sprzę-
żony mimo wielu mechanizmów obronnych i prywatnych systemów zabez-
pieczających ze światem globalnym, dowodzi, iż ogarnia nas bezwarunkowa
wielość.

Obserwujemy spiralne oddziaływanie reklam, które drenują mózgi i kie-
szenie1, które wytwarzają i zaspokajają potrzeby2. Reklamy trwają (i udo-
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1 Dzięki nominowanej użyteczności reklama jest współcześnie potężnym przemysłem.
Jak w każdej innej dziedzinie biznesu, tak i w reklamie używa się narzędzi i technik opar-
tych na szczegółowych badaniach naukowych i rozbudowanej teorii. Są to głównie zdobycze
teorii mediów, psychologii i socjologii (badania nad percepcją, uwagą, pamięcią, rozpozna-
waniem obrazów, przetwarzaniem języka oraz informacji wizualnej, psychologia społeczna,
rozwojowa, twórczości, psychologia osobowości, badanie wpływu i atrakcyjności interper-
sonalnej). Efektywna kampania reklamowa wymaga wiedzy na temat: co reklamujemy, komu
chcemy to sprzedać i w jakich mediach zamierzamy reklamować. Agencje reklamowe dys-
ponują imponującą wiedzą o adresatach swoich komunikatów perswazyjnych (opierają się
na danych statystycznych, badaniach socjologicznych, studiach antropologicznych doty-
czących kultur i społeczeństw, w których działają; prowadzą również badania własne: kwe-
stionariuszowe, testy psychologiczne, wśród nich testy projekcyjne, które pozwalają na
zdiagnozowanie opinii niezwerbalizowanych, zogniskowane wywiady grupowe — tzw. grupy
fokusowe).

2 W reklamie skrupulatnie wykorzystuje się potrzeby wszystkich poziomów uwzględ-
nionych w hierarchicznej koncepcji Abrahama Maslowa (od najniższych potrzeb fizjologicz-
nych, przez potrzeby bezpieczeństwa, afiliacji — związków interpersonalnych, szacunku
i uznania aż po potrzebę samorealizacji). Najbardziej oczywisty poziom to potrzeby fizjolo-
giczne (jedzenie, ubranie, usługi medyczne, budowlane itp.). Potrzeba bezpieczeństwa jest
uwzględniana w reklamie firm ubezpieczeniowych lub funduszy emerytalnych, potrzebę afi-
liacji — w branży kosmetycznej, ponieważ jej produkty mają zwiększyć naszą atrakcyjność,
a w rezultacie zagwarantować sukces w kontaktach międzyludzkich. Inne przedmioty (ele-
ganckie auto, biżuteria, drogie perfumy) zwiększają poczucie zadowolenia, sygnalizując nasz
status społeczny. Cała gama produktów elektronicznych (aparaty fotograficzne, komputery,



skonalają swoją siłę rażenia), mimo iż wydaje się, że je ignorujemy. A one
wdzierają się w zakamarki naszej pamięci i wyskakują z nich wtedy (jako
hasła i recepty), gdy np. czegoś pożądamy lub poszukujemy. Podsuwają go-
towe rozwiązania (gotowce). Ułatwiają życie, bo pozwalają niby dokonać
wyboru, który zdecydowanie wcześniej ich twórcy zaprogramowali (wybrali
za nas), operując zręcznym i fortunnym aktem mowy, przemyślanym obra-
zem (ruchomym lub nieruchomym), a także łatwym do zapamiętania i od-
tworzenia dźwiękiem.

Ignorujemy te teksty kultury i niby się nimi nie sugerujemy, a jednak ich
obecność jest niepodważalna i niezaprzeczalna. Dlaczego mają taką moc ra-
żenia? Czy pomagają porządkować naszą wiedzę? Odpowiedzią na zadane
pytania jest m.in.: wielopłaszczyznowe oddziaływanie przekazów komercyj-
nych, obecność na rynku reklam o dominującej funkcji kognitywnej, które
intensywniej odwołują się do parametrów i właściwości produktu (tak nam
się wydaje, ale czy słusznie) niż do podatnych na perswazję umysłów.

W nowym systemie gospodarczym gra toczy się o każdego konsumenta3,
zatem celem podstawowym tej gry jest sprzedaż towarów i usług. Twórcy re-
klam (a i sami producenci) stosują różnego rodzaju gry reklamowe, aby
klient poczuł potrzebę posiadania produktu lub skorzystania z usługi, i w re-
zultacie zakupił kompleksowo ofertę. Cel przyjętych działań determinuje
i kreuje zarówno nowy typ ponowoczesnej kultury, tekstu kultury (skon-
struowanego wedle określonych reguł i strategicznych konceptów) oraz
nowy obraz odbiorcy wpisany w model perswazyjnego oddziaływania na
jego gusta, upodobania, nawyki, marzenia, system wartości i przekonania.

Gry i techniki reklamowe przyjmują różne formy (opis, narracja, mono-
log, dialog) i skorelowane z nimi funkcje (od kognitywnej, poprzez informa-
cyjną, magiczną, fatyczną, kreatywną, po perswazyjną i manipulacyjną). Aby
sprostać tym zadaniom, reklamotwórcy odwołują się do różnych wartości
i powołują się na różne parametry produktu czy usługi (prestiż, renoma, ja-
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telefony komórkowe) ma sprzyjać kreatywności, która stanowi obecnie paradygmatyczny
przykład samorealizacji. Por. J. S o w a: Fabryka dostępnych mózgów. „Wiedza i Życie” 2006,
nr 11, s. 43.

3 Termin społeczeństwo konsumpcji wprowadził J. B a u d r i l l a r d (La sociaté de con-
sommation; ses mythes, ses structure. Paris 1970; polskie wydanie Społeczeństwo konsumpcyjne.
Jego mity i struktury. Warszawa 2006). Jego zdaniem, chociaż ludziom wydaje się, że konsu-
mują „dla siebie”, de facto konsumują „dla innych”. Konsumpcja jest rodzajem przekazu, za
pomocą którego komunikujemy naszą zamożność, czyli ustalamy nasz społeczny status.
Wzorcowym przykładem przedmiotu konsumpcji jest samochód — najdroższy przedmiot,
który można pokazać największej liczbie ludzi. „Nowoczesne, liberalne społeczeństwo póź-
nego kapitalizmu nie tylko konsumuje, ale na konsumpcji opiera swoje istnienie. Ma też
swoje irracjonalne rytuały, mity i magię”. Marks pisał wręcz o „fetyszyzmie towarowym”,
a Baudrillard podobne zjawisko nazywa „formalną liturgią przedmiotu”. Por. J. S o w a: Fa-
bryka dostępnych mózgów..., s. 43.



kość, technologia, uznanie, konkurencyjność, komfort, niezbędność, niepo-
wtarzalność, unikatowość).

Współczesne „kuźnie” marketingowe generują świat rzeczywisty i świat
fantastyczny (nasycony magią, nadprodukcją marzeń i pragnień). Jesteśmy
uwikłani w tę grę w realne i nierealne (w rzeczywistość i prawdę, w marze-
nia i magię). W tej grze odbiorca staje się nadrzędnym komunikacyjnym
ogniwem — najpierw efektywnie osaczonym, następnie — uwikłanym w po-
nowoczesność. Musi być mocny i niezłomny, aby przetrwać tę „nawałnicę”
ponowoczesności.

Reklama jest mozaiką, w której niczym szkiełka mienią się różne zabiegi
marketingowe (gry językowe, gry semantyczne, gry stylistyczne, gry kultu-
rowe, gry społeczne, gry historyczne, gry muzyczne, gry ludyczne i cywiliza-
cyjne). Twórcy reklam chcą, aby odbiorca nie tylko podziwiał reklamy, ale
także — angażował się jako wytrawny uczestnik gry, której na imię perswa-
zja (stopień trudności proponowanych gier jest na miarę możliwości recep-
cyjnych odbiorcy). Stąd nawiązania do ikon (znanych obrazów, kadrów fil-
mowych, postaci historycznych, sławnych artystów), które niejednokrotnie
(wbrew, jak myślimy, społecznej akceptacji, ale też bez wyraźnego buntu
i kontestacji ze strony społeczeństwa) poddawane są procesowi trywializacji
i desakralizacji.

Reklama również uczy. Śmiemy tak twierdzić, ponieważ w analizowa-
nym repertuarze tekstów reklamowych znalazły się teksty z różnych obsza-
rów aktywności człowieka. Informacyjność reklam jest zatem niezbywalnym
atutem (reklamy kosmetyków, farmaceutyków, elementów wyposażenia
wnętrz, elementów budowlanych, architektury ogrodowej). W tekstach tych
zawarto namiastkę edukacji. Walory edukacyjne tego typu reklam pod-
porządkowane są zawsze nadrzędnemu celowi — marketingowi, promocji,
klientowi, czyli wypromowaniu marki, sprzedaży produktu czy usługi, przy-
ciągnięciu i zatrzymaniu klienta. Reklama uczy także odbiorcę — późniejsze-
go konsumenta, który stojąc przed półką z majonezami (o podobnych
właściwościach), jest zdecydowany kupić jeden słoik, np. majonezu WINIA-

RY, ponieważ jest to rezultat preselekcji, preeliminacji, dokonanego wyboru,
jest to także wpływ braku czasu. Wybór jest czasochłonny (strata czasu za-
przecza teorii ponowoczesności). Kiedy wiemy, jakiej marki produkt kupu-
jemy, to oszczędzamy czas. Do przywiązania do sprawdzonej marki
nawiązują także małe firmy gastronomiczne (por. KRAKOWSKI KREDENS), sta-
wiające na smak i aromat, tradycję i postęp.

Życie w tak zmienionej rzeczywistości wymaga wytworzenia poczucia
bezpieczeństwa (jako podstawy normalnego funkcjonowania) opartego na
zaufaniu do tzw. systemów abstrakcyjnych, czyli różnych urządzeń i organi-
zacji (instytucje międzynarodowe, środki masowego przekazu). W rezulta-
cie nasz współczesny świat odznacza się przepływem zmasowanych infor-

337



macji. Ludzie natomiast są zmuszeni do refleksyjnej egzystencji w tak
osaczonym informacjami świecie4. Fakt ten zmienia też status współczesne-
go człowieka, który dokonując wielu wyborów, niejednokrotnie musi zaufać
a priori firmom produkującym artykuły pierwszej potrzeby. Człowiek musi
wybierać na każdym kroku (bez podejmowania decyzji co do podstawo-
wych dziedzin życia nie można już funkcjonować). Zachowania komunika-
cyjne determinuje cywilizacja, która samoistnie naznaczona jest wyborem,
mogącym być zbawieniem (możliwość wyboru), jak i przekleństwem (dyle-
mat wyboru)5.

Świat ponowoczesny generuje i godzi antynomie. Jest uwikłany w relaty-
wizm, w wielość, w magię mnogości i wyboru. Ale świat ponowoczesny jest
także niestabilny i szokuje antynomiami (skrajnościami — są osoby, które
nie wiedzą, jak spożytkować nadmiar pieniędzy, i są osoby, które nie
wiedzą, jak przeżyć, bo pieniędzy nie wystarcza im na zaspokojenie podsta-
wowych potrzeb). Te dysproporcje są widoczne także w języku kampanii re-
klamowych (por. kampanie dyskontów spożywczych i kampanie ekskluzyw-
nych delikatesów).

Z jednej strony aktywny odbiorca, rozumny odbiorca, racjonalny odbior-
ca to odbiorca odporny na perswazję; a z drugiej — konsument nie podej-
muje decyzji sam. Nawet jeżeli myśli, że podjął ją, nie ulegając wpływom
postronnych czynników, to i tak uczynił to, znajdując się pod wpływem
przypomnianego bodźca (impulsu wywołanego dawno słyszanym lub wi-
dzianym przekazem).

W rzeczywistości człowiek nie istnieje w komunikacyjnej próżni, tylko
stosuje schematy myślowe i konstrukcje tekstowe, które są kalkami i reprin-
tami kiedyś zasłyszanych tekstów i reakcji.

Reklama skierowana jest do odbiorców o różnym zasobie doświadczeń
i różnych możliwościach interpretacyjnych. Wydaje się, że jest odbierana
różnie także ze względu na inne cechy odbiorców (nie tylko ze względu na
doświadczenie) takie, jak wiek, płeć, wykształcenie, wykonywany zawód,
a także role życiowe, w jakich w danej chwili występuje odbiorca (rola mat-
ki, kucharki, stylistki, wizażystki, dekoratorki, ogrodnika, inwestora, kierow-
cy i wiele innych).

* * *
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4 A. G i d d e n s: Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczes-
ności. Warszawa 2002, s. 698.

5 M. R u t k i e w i c z - H a n c z e w s k a: Farmakonimy jako narzędzie brandingu. „Język
Polski” 2007, z. 3, s. 199.



Żyjemy w dobie multiplikacji kodów oraz daleko idącej transformacji
już istniejących sposobów komunikowania, dlatego zgodnie z poglądami
Edwarda Kasperskiego, współczesne media mają wybitnie egalitarny cha-
rakter, ponieważ, jak nigdy dotąd w historii, zacierają tradycyjną (kulturo-
twórczą i opiniotwórczą) rolę społeczną inteligencji6.

Istotną rolę w kształtowaniu świadomości (i podświadomości7) współ-
czesnego konsumenta odgrywają spoty i kampanie reklamowe realizowane
z użyciem zróżnicowanych technik oraz publikowane niejednokrotnie ze
zwielokrotnioną siłą przez współczesne nośniki informacyjne. Poruszanie
się w sieci informacji reklamowych utrudnia i paradoksalnie ułatwia coraz
doskonalsza (kompatybilna, symultaniczna, synkretyczna) technika na usłu-
gach machiny perswazji i manipulacji8.

W naszej monograficznej publikacji zwracamy uwagę na wiele ekspan-
sywnych zjawisk charakterystycznych dla kultury ponowoczesnej: rażenie
obrazem, krzyk koloru, igranie fakturą i kształtem, krojem i wielkością
czcionki, bezczeszczenie sacrum i epatowanie cielesnością oraz seksualno-
ścią, a także (interesujący z punktu wiedzenia analiz pragmalingwistycz-
nych) dynamizm i dynamit języka — wszystko to składa się na polisen-
soryczny dyskurs produkowany i dostarczany przez twórców reklam
odbiorcom uwikłanym w ponowoczesność.

* * *

Akt komunikacji, a ściślej — proces komunikacji — zachodzi wtedy, gdy
odbiorca potrafi tekst zrozumieć i zinterpretować. Rozumienie tekstu polega
na odczytaniu przez odbiorcę znaczenia intencjonalnego wypowiedzi, czyli
treści aktu mowy nadawcy. Nadawca tę treść wypowiada albo explicite, albo
implicite z intencją zrozumienia jej przez odbiorcę. Zdaniem Jadwigi Puzyni-
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6 Refleksja uczonego zapamiętana przez M. Friedricha; M. F r i e d r i c h: „Język” ko-
munikatorów elektronicznych a sposób postrzegania świata przez młodzież. W: Kształcenie języko-
we w dobie kultury masowej polisensorycznej. Red. U. K o p e ć, Z. S i b i g a. Rzeszów 2010,
s. 103.

7 Por. rozprawę R. Heatha poświęconą m.in. przechowywaniu informacji o markach,
czyli systemom pamięciowym (pamięci długotrwałej i pamięci ukrytej); R. H e a t h: Rekla-
ma. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność. Tłum. A. N o w a k. Gdańsk 2008.

8 J. Aitchison, pisząc w pouczającej rozprawie Ziarna mowy o narodzinach ludzkiego ję-
zyka, zauważa, iż w procesie komunikacji nic się nie zmieniło: „[...] język często jest wspie-
rany przez znaki wizualne, takie jak mruganie oczami, machanie rękami, wzruszanie
ramionami, oraz przez znaki dotykowe, takie jak popchnięcia, klepnięcia i pocałunki. Te ge-
sty przypuszczalnie wspomagały komunikację głosową miliony lat temu tak samo jak dzi-
siaj”. A dalej konstatuje: „[...] mimo naszego przyjacielskiego nastawienia jesteśmy rasą
manipulującą innymi i skłonną do przekonywania ich do naszych racji”. J. A i t c h i s o n:
Ziarna mowy. Tłum. M. S y k u r s k a - D e r w o j e d. Warszawa 2002, s. 101.



ny9, do rozumienia tekstu potrzebna jest znajomość kilku kodów: przede
wszystkim kodu językowego, a także pragmatycznego (obejmuje mechani-
zmy przenośni, ironii, hiperboli, aluzji, skrótów, wykorzystywanie konotacji
itp.), kulturowego, stylistycznego, socjalnego, postaw światopoglądowych
i wiedzy o świecie10.

Codziennie docierają do nas tysiące komunikatów, które dostarczają
pewnej wiedzy o markach (sami także nadajemy nonwerbalne komunikaty,
do których należą, np. ubiór, marka samochodu, jakim się poruszamy, ze-
garek, pióro czy długopis, jakim składamy podpisy, jogurt, jaki zjadamy
w pracy na drugie śniadanie itp.). Nośnikiem informacji we współczesnej
reklamie (tak jak w komiksie) jest głównie obraz. Słowa, które także są
w niej obecne, stają się obrazami. Autorzy reklam (tak jak twórcy m.in. ko-
miksów) operują zróżnicowaną czcionką, powiększonymi literami (powięk-
szenie świadczy w komiksie o wzburzeniu emocjonalnym czy wzruszeniu,
w reklamie — może podkreślać wagę jakiegoś komunikatu), a pojawiające
się w nich słowa stają się składnikiem obrazka, uruchamiają pamięć (np.
onomatopeje — uruchamiają pamięć dźwiękową, por. klik).

Żyjemy w epoce późnej nowoczesności (określenie A. Giddensa11). Jed-
nym z jej wyznaczników jest nowy wymiar ryzyka jako konsekwencji wielu
zmian: cywilizacyjnych (np. krach na giełdzie), przyrodniczych (np. zatrucie
środowiska, efekt cieplarniany), technologicznych (np. katastrofa nuklear-
na), a także nieprzejrzystość i niepewność życia społecznego (jako kon-
sekwencja działania skomplikowanych systemów abstrakcyjnych oraz ich
nieprzewidywalnych i niepożądanych efektów), globalizacja ekonomiczna,
polityczna i kulturowa12.

W ponowoczesności zmienił się status i funkcyjność nazwy, która kreuje
markę. Nadanie czemuś nazwy (onimu) nie jest dziełem przypadku. Stwo-
rzona dzięki nazwie marka może się przyczynić do zwiększenia sprzedaży
nazwanego produktu lub być powodem totalnej klęski, polegającej na ze-
pchnięciu onimu, a wraz z nim produktu, w konsumpcyjny niebyt13.

Nazwa kreuje markę i wywołuje odpowiednie skojarzenia i emocje kon-
sumenta, formuje odpowiedzialny za sprzedaż brand image14 (por. neolo-
gizm branding w znaczeniu ‘kreowanie marki’), a firma promująca określony
produkt nie może sobie pozwolić na przypadkową nazwę. Odbiorca w pro-
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9 J. P u z y n i n a: Lingwistyka a rozumienie tekstu. Słowo — wartość — kultura. Red. J. P u -
z y n i n a. Lublin 1997, s. 35—51.

10 J. K o w a l e w s k a - D ą b r o w s k a: Rola perswazyjna słowotwórczych..., s. 80.
11 A. G i d d e n s: Nowoczesność i tożsamość...
12 Ibidem.
13 M. R u t k i e w i c z - H a n c z e w s k a: Farmakonimy jako narzędzie..., s. 199.
14 M. Z b o r a l s k i: Nomen Omen, czyli jak nazwać firmę i produkt. Warszawa 1995,

s. 20; por. także I d e m: Nazwy firm i produktów. Warszawa 2000.



cesie aktu onimizacji jest skazany na dokonanie wyboru spośród wielu pro-
pozycji, które oferuje współczesny rynek. Klient musi zaufać nazwie, za
którą kryją się eksperci. Musi przeanalizować wady i zalety jak największej
liczby oferowanych przez ekspertów produktów. Spośród oferowanych wy-
bierze tylko jeden produkt, kierując się m.in. nazwą jako jednym ze wskaź-
ników15, który wartościuje i informuje zarazem.

Współczesną przestrzeń wypełniają różne jednostki onimiczne. W zasa-
dzie każdy element przestrzeni chce być nazwany (można mówić o tenden-
cji do sygnifikacji, o tendencji do nadawania nazw wszelkim składnikom
ludzkiego funkcjonowania). Nienazwany obiekt zdaje się nie istnieć. Posia-
danie nazwy jest efektem brandingu (ang. brand ‘marka’), czyli sterowanej
walki o zysk finansowy przez odpowiednie wykorzystanie marki w procesie
marketingowym w celu wyróżnienia produktu i przypisania mu określonej
wartości16.

Reklamy w języku i komunikacji ponowoczesnej funkcjonują jako obra-
zy. Są łatwe w odbiorze, wzbudzają rozliczne skojarzenia, ale w zamyśle kre-
atorów oddziałują na podświadomość, ponieważ ich głównym celem jest:
1) pozyskanie konsumenta, 2) nakłonienie konsumenta i 3) wypracowanie
systemu lojalnościowego.

Cywilizacja obrazkowa, język filmu, za pomocą którego dociera do nas
wiele treści, stawia przed odbiorcami nowe zadania. Przekaz wizualny (roz-
wijany i doskonalony od ubiegłego wieku) stał się jednym ze sposobów in-
formowania w świecie ponowoczesnym. Jego dominacja motywuje do
kształcenia nowej umiejętności — umiejętności czytania przekazów audiowi-
zualnych i prowadzenia dialogu wychowawczego z dzieckiem medialnym
(już nie jedynie — telewizyjnym). Potęga wizualnej perswazji, jak zauważa
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15 W gąszczu wielu zróżnicowanych produktów najróżniejszych firm (rodzimych i zagra-
nicznych) trzeba się czymś wyróżniać, aby nie zginąć, roztapiając się w tle. Najbardziej do
tego predysponowane (poza opakowaniem, jego kolorem, kształtem) jest nomen proprium.
Klient powinien się zdecydować na jedną nazwę oferowanego produktu. Wydaje się także, iż
do skutecznych zabiegów stylizacyjno-językowych należy posługiwanie się w warstwie wer-
balnej dyskursu reklamowego okazjonalizmami i neologizmami typu: jestem zając wielkamoc-
ny (z węzłem kontaminacyjnym utworzonym w miejscu nałożenia się leksemów wielkanocny
i mocny) czy smoczny sok � smaczny sok. Udane i wpadające w ucho eksperymenty językowe
obejmują kontaminacje, skróty i akronimy (wielka wyprz w znacz. ‘wielka wyprzedaż’; ana-
logicznie wielka oszcz w znacz. ‘wielka oszczędność’), leksemy celowo zawierające błędy
i omyłki, np. dotyczące fonetycznej organizacji wyrazu lub tekstu (jako zabiegi eksponujące
grę z konwencją i odbiorcą). Łamanie konwencji językowo-stylistycznych na płaszczyźnie
kontaktu publicznego (wg klasyfikacji Władysława Lubasia: publiczny, lokalny i indywidual-
ny) i oficjalnego (medialny dyskurs reklamowy przeznaczony do jak najszerszego kręgu
odbiorców) służy celom perswazyjnym; por. np. M. R u t k i e w i c z - H a n c z e w s k a:
Farmakonimy jako narzędzie..., s. 199—200.

16 M. Z b o r a l s k i: Nomen Omen, czyli jak nazwać firmę..., s. 30.



Zdzisław Grzegorz Grzegorski, jest wynikiem współdziałania słowa i obra-
zu, a także dźwięków, koloru, montażu, ruchów i ujęć kamery, oświetlenia,
przenoszenia widzów w czasie i przestrzeni. A zawsze chodzi o zysk!17 Szo-
kowanie, wzruszanie, zaskakiwanie widza stało się nieomal zasadą, a to
wzmaga bezkrytyczny, bezrefleksyjny odbiór — tylko dla przyjemności. Pro-
ces komunikowania się, jak sugeruje Z.G. Grzegorski, jest zawsze procesem
wymiany między dwoma dynamicznymi systemami (np. telewizja — dziec-
ko, rodzice — dziecko). Proces ten przebiega zarówno linearnie (np. od ro-
dziców do dzieci), jak i cyrkularnie, tzn. nie ma pierwszego, jedynego
nadawcy (ponieważ odbiorca może ulegać wpływom wielu osób, progra-
mów i instytucji)18.

Istotną częścią strategii reklamowej jest odpowiednie wykorzystanie me-
diów: trafne rozłożenie przekazu na różne media, dostosowanie komunika-
tu reklamowego do medium, w którym będzie on nadawany19, jak również
stosowanie dodatkowych trików: szybsze tempo mówienia (programy kom-
puterowe przyspieszające mowę bez zniekształcenia), głośniejszy dźwięk.

Świat ponowoczesny pełen jest sztuczności, mistyfikacji, kłamstwa
i oszustwa. Wyraziście postrzegamy to, analizując siatkę pojęciową obecną
w reklamach, na etykietkach i opakowaniach. Możemy tylko domniemywać,
iż producent uczciwie wymienił wszystkie składniki i walory produktu,
usługi, oferty. Pole sztuczności, nienaturalności tworzą m.in. słowa, wyraże-
nia i frazy typu: żywność genetycznie modyfikowana, produkt // kosmetyk
nietestowany na zwierzętach, żywność zawierająca śladowe ilości tłuszczu
lub cukru, orzechów lub mleka, produkt naturalny (por. np. 100% masła
w maśle) i inne20.
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17 Z.G. G r z e g o r s k i: Ja, dziecko i TV. Poradnik dla rodziców i wychowawców. Poznań
2000, s. 12.

18 Z.G. Grzegorski, popularyzując ustalenia amerykańskiego badacza J.T. Klappera, pi-
sze, że: 1) masowe środki przekazu nie są koniecznymi i wystarczającymi sprawcami czynów
odbiorców, ponieważ działają poprzez i pomiędzy innymi czynnikami; raczej wzmacniają po-
stawę widza, słuchacza, czytelnika, niż zmieniają; 2) ich oddziaływanie sprzyjające postępo-
waniu odbiorcy, a w pewnych sytuacjach — inspirujące do naśladowania jakiejś postaci — jest
zawsze uzależnione od sytuacji w chwili odbioru programu, a zwłaszcza od współwidzów
(a więc i rodziców); Ibidem, s. 8—9.

19 Stosuje się rozróżnienie mediów na media szybkiego i wolnego kroku. W przypadku
pierwszych (radio, telewizja) odbiorca nie ma kontroli nad tempem komunikatu. Drugi ro-
dzaj mediów (druk) pozwala zatrzymać lub cofnąć komunikat w dowolnym momencie. Me-
dia szybkiego kroku są lepszym środkiem perswazji; odbiorca nie ma czasu na przemyślenie
przekazu i sformułowanie kontrargumentów.

20 Prawdą jest, iż jesteśmy faszerowani przetworzonymi produktami (od żywności, po-
przez kosmetyki, farmaceutyki i parafarmaceutyki, odzież, po wyposażenie wnętrz), o wy-
dłużonej gwarancji (dwa, trzy, a nawet pięć lat), o nienaturalnie odległej dacie przydatności
do spożycia. Krótki rekonesans między półkami z żywnością dla dzieci (zgodnie ze stereoty-
pem — dzieci zasługują na to, co najlepsze, najzdrowsze) przekonuje o tym, iż produkty za-



W świecie tym wszystko przebiega w ekspresowym tempie. Wiadomo,
że decyzję o zakupie konsument podejmuje w ciągu ostatnich pięciu se-
kund namysłu, wybierając najczęściej znaną sobie markę (chociaż w Polsce
bardzo często istotne znaczenie ma cena towaru; pod tym względem różni-
my się od innych krajów)21.

Jak wykazuje praktyka konsumencka, odwoływanie się tyko do wzroku
i słuchu to za mało, żeby marka uwiodła klienta. Trzeba, w jakim stopniu
się da, oddziaływać także na trzy pozostałe zmysły, a zwłaszcza na zmysł
zapachu. Nie należy się wystrzegać również efektów specjalnych, zanegowa-
nia przyzwyczajeń, wykorzystywania wszystkich kolorów tęczy, nowator-
skich form. „Nawet kształt pianki w filiżance do kawy powinien być prze-
myślany i zastrzeżony jako znak firmowy” — takie jest zdanie Lindstroma,
guru współczesnego marketingu22.

Powszechnie wiadomo, iż w pejzażu społeczno-kulturowym funkcjonują
dwa układy komunikacyjne: 1) układ tradycyjny (typowy dla odbioru „kla-
sycznych” dziedzin artystycznych — malarstwo, rzeźba, grafika) z zachowa-
niem trójdzielnego charakteru komunikacji i sztywnego przydziału ról i za-
chowań w jej obrębie; 2) układ ponowoczesny — wpisany w praktyki
komunikacyjne typowe dla nowych form przekazu, które inicjują zacho-
wania odbiorcze analizowane w perspektywie nawigacji, gry czy interaktyw-
ności23.

„Popkultura to w końcu wielki mechanizm samooszukiwania”24. A może
— ponowoczesność to wielka machina samooszukiwania; zgody na iluzo-
ryczność, magię, uwodzenie? Kultura przypadku, chaosu, obalania wartości
społecznych w imię wartości hedonistycznych jednostki (zawłaszcza wol-
ności człowieka ponowoczesnego na każdej płaszczyźnie), zniewala jego
zmysły i oślepia rozum. Odbiorca komunikatów (jako potencjalny nabywca
produktu i w rezultacie — konsument) sekundarnie zostaje złapany w mar-
ketingowo-promocyjną sieć uzależnień od własnych kompleksów i słabości,
ponowoczesnych obietnic gwarantujących pełnię szczęścia, gier w ludycz-
ność i empatię, w ślepy zaułek strategicznych konstrukcji komunikacyjno-
językowych (imitujących potoczne akty komunikacyjnej życzliwości, zainte-
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mknięte w słoikach (zupki, obiadki, musy, soki i nektary) mają bardzo wydłużone daty
przydatności do spożycia (dwu-, a nawet trzyletnie).

21 K. L u b e l s k a: Duch marki. „Polityka” 2008, nr 15, s. 103.
22 Ibidem, s. 103.
23 A. O g o n o w s k a, B. S k o w r o n e k: Edukacja komunikacyjnojęzykowa wobec zja-

wisk ponowoczesności. W: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku.
Red. S. G a j d a, A. M a r k o w s k i, J. P o r a y s k i - P o m s t a. Warszawa 2005,
s. 270—271.

24 M. M i e c z n i c k a: Nowe garnki Isabel. „Newsweek Polska”, dodatek „Kobieta” 2009,
nr 49, s. 36.



resowania, chęci niesienia pomocy), prymarnie zaś — wpada w pułapkę
bezsilności wobec wyrafinowanych aktów manipulacji i perswazji. Tym sa-
mym proces walki o klienta poświadcza, iż człowiek jest uwikłany, wtopio-
ny w nową rzeczywistość komunikacyjnojęzykową, w którą wpisał się już
na stałe i sam język...



Aneks
(rysunki, reklamy 1—112, zdjęcia)
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Rys. 1. Rysunki siedmioletniego Pawła

1. BANK MILLENNIUM, Stwórz własny dom...

2. TRAS, Uwaga!!!
Ostry spadek cen

3. TRAS, Zdrowie — po wyjątkowo
niskiej cenie
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4. KNIPPING, Błogi spokój
w moim domu 5. AMBERLINE, Piękno bursztynowych okien

6. TRAS, Trzy style życia... 7. TRAS, Cztery style życia...

8a. OKFENS, Jakość w ramach
okien

8b. OKFENS, Jakość w ramach
okien

9. THYSSEN POLYMER, Wyprofi-
lowana jakość...
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10a. KÖMMERLING, Typ zwy-
cięzcy

10b. KÖMMERLING, Typ zwycięzcy 10c. KÖMMERLING, Typ zwy-
cięzcy

11. Cykl reklam BAYER TWOJA DZIAŁKA

12. Cykl reklam BAYER TWOJA DZIAŁKA
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13. BAYER TWOJA DZIAŁKA,
Ogródek filmowy

15. Cykl reklam produktów marki HUSQVARNA

14b. POLICE, Ogród ze smakiem14a. POLICE, Ogród ze smakiem

16. Cykl reklam produktów marki STIHL
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17. KNORR, Bądź mądry, jedz zupy!

18. KNORR, Gorące Kubki

19. Cykl reklam produktów marki WINIARY

Portret króla Rudolfa II
Habsburga
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20. KNORR, Dla gotujących od
serca...

21. Cykl reklam WINIARY, Kochanie przez gotowanie

25. Cykl reklam wędlin i przetworów warzywnych KRAKOWSKI KREDENS

23. STÓŁ POLSKI, Smak rodzin-
nego domu

22. HUNTER WILD, Na tropie
smaku...

24. STÓŁ POLSKI, Wędliny
z wiejskiego wesela
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26. BEBIKO, cykl reklam z kampanii Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci

27. KARTOONKI, Jest sześć powo-
dów...

28. TYMBARK, Tęcza smaków 29. GERBER, Była raz sobie lo-
komotywa

30. WINIARY, Galaretki Winia-
ry...

31. WINIARY, Lubię, jak jesteśmy
razem...

32. JEDYNKI, Doskona-
ły produkt
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33. WINIARY, Dobre pomysły, dobry smak 34. KNORR, Wyczarować żurek

35. NIVEA, Piękno to NIVEA 36. PLUS, Piękna potrzeba konsu-
menta

37. DOVE, Piękno nie pyta o
wiek

38. AWBUD, Są rzeczy trwa-
łe i piękne
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39. ART. COOL GALERIA, Sztuka
chłodzenia

40. SÉNIDÉCO, Sztuka tworzenia
nastroju

41. DAEWOO ELECTRONICS, Sztu-
ka zatrzymywania koloru

42. RÖBEN, Gdy inni tworzą sztu-
kę…

43. SIMPLUS, Największa sieć w Polsce burzy stary porządek!!!
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44. Fragment reklamy RAIFFAISEN BANK POLSKA, W niepewnych cza-
sach…

45. MBANK, Bankomaty podbijają ulice! 46. M&M’S, Czerwone górą!

47. TESCO, Rewolucja na warzywnym
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48. KRAKÓW. Żyć, nie umierać 49. MELISSA, Bedtime Stories: Czerwo-
ny Kapturek

50. MELISSA, Bedtime Stories: Królewna Śnieżka 51. MELISSA, Bedtime Stories: Kopciuszek

52. CAMPARI, cykl bajkowych reklam
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53. FALVIT, Jak w bajce... 54. LEVIS, Dupcia jak z bajki o Kopciuszku?

56. PANTENE, Odbuduj zniszczo-
ne przez czas włosy

58. BIC, Każdy może być
artystą

57. VIDAL SASSOON, Technika
wielkiego mistrza

55. POISE, cykl reklam promujących wkładki higieniczne
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59. SONY HANDYCAM, Śpiąca Mona Lisa

60. AGF MUTUAL FUNDS, Wszyscy w końcu idą na emeryturę 61. DAEWOO NUBIRA, Słoweń-
ska Mona Lisa

62. RASAYANA, cykl reklam z kampanii Zawrzyj pokój ze światem
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63. KORONKA.PL, Inspiracja lat 40
i 50-tych

64. DOLCE&GABBANA, cykl reklam promujących kosmetyki

65. ITAMBE FIT LIGHT, M.
Monroe

66. ITAMBE FIT LIGHT, Nagi in-
stynkt

67. ITAMBE FIT LIGHT, American
Beatuy

68. ALLEGRO, Letnie zakupy z Stonehenge w tle 69. HEINEKEN, Wieża Eiffla

70. HEINEKEN, Rio 71. HEINEKEN, Manhattan
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72. SIMPLUS, Nielimitowane kontakty…

79. LEGO, reklamy z cyklu erotyka kobieca z klocków

78. AMBI PUR, reklamy z cyklu Nowy
typ świeżości w toalecie

77. UNITED COLORS OF BENETTON,
Pocałunek

74. SIMPLUS, 100 mi-
nut lub sms-ów…

73. SIMPLUS, Gadanie
non-limite

76. DOVE, Piękno nie pyta o wiek75. DOVE, Czy trzeba być młodym, żeby być pięknym?
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80. WEDEL, Zanurz się w przyjemności 82. RENOVA, Papier toaletowy
i przyjemność

81. PRINCESSA, Subtelna
postać przyjemności

83. UNITED COLORS OF BENETTON, Biały
i czarny koń

84. CROPP TOWN, Zupełnie
inny jeans

85. DEEP, Króle mody 87. CROPP TOWN, Narodziny w stylu
Cropp

86. PATRICK COX, Kąsająca
kobieta

88. UNIMIL, Żadaj lepszego sexu 90. CLAVIN, Podpora erekcji89. FALUMAX, On robi to co-
dziennie
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91. PENIGRA, Zostań wirtuo-
zem…

93. OLIMP, Nareszce w formie92. PENIGRA, Wskocz na byka

94. PROMENADA, Bajeczne wyprzedaże
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95. Katowice. Miasto markowych uczelni 96. Rybnik. Miasto z ikrą

97. IKEA, Warszawa / Łódź

99. SIMPLUS, Do 600 darmowych minut na wynurzenia

98. RMF FM, Wybierz Klarę Weritas
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100a. HOUSE, Ściągamy do połowy 100b. HOUSE, Ściągamy do rosołu

101. RTVEUROAGD, Cena — leżeć! Rata — bierz ją!

102. KFC, Odjazdowe składy KFC
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103. TANIO.PL, Jesteśmy Zatanistami

105. BANK MILLENIUM, Wy-
śmienity procent

106. BANK SPÓŁDZIELCZY, Czas
na…

104. ORANGE, Na Gwiazdkę pisanki
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107. WBK, Wszyscy biorą 108. MBANK, Koniec ery bankozaurów...

109. BANK MILLENNIUM, Pożyczka z najniższą ratą

111. PLAY, Nowe taryfy ONE PLAY

110. LUKAS BANK, Taką pożyczkę to ja poproszę!
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112. AGROS NOVA, Sprawdzaj, co pijesz

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
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Izabela Łuc, Małgorzata Bortliczek

Die in die Postmodernität verwickelte Sprache

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die vorliegende Monografie beinhaltet die Auslegung von Werbemehrzeichen-
berichten, welche verschiedene Bereiche der menschlichen Aktivität betreffen (u. a.:
kulinarische Aktivität, kommerzielle Aktivität und Konsumaktivität, die auf die Ver-
vollkommnung des Abbildes von einem postmodernen Menschen und auf die Ver-
schönerung der nächsten Umwelt konzentrierte Aktivitäten.

Die Verfasserinnen konzentrieren sich auf die Analyse von Sprachphänomenen,
die das Bild von der in verschiedenerlei Werbungen kreierten Postmodernität wi-
derspiegeln. Die nach Kulturtexten stilisierten Werbemehrzeichenberichte werden
auch hinsichtlich einer Kulturinterpretation untersucht. Aus den Untersuchungen
geht hervor, dass die Postmodernität durch Kommerz und Verbrauch beherrscht
wurde; und die letztgenannten haben zur Folge, dass die in Kultur-, Marketing- u.
Stilisierungsrelationen als auch ikonische Relationen verwickelten Werte enttabu-
isiert und entwertet werden.

Die vielseitige Analyse einer repräsentativen Sammlung von Werbetexten erm-
öglichte, viele für postmoderne Werbung charakteristische Mechanismen wahrzu-
nehmen, welche der Hervorhebung von verschiedenerlei Vorzügen der den Ver-
brauchern angebotenen Waren und Dienstleistungen dienen. Das hier besprochene
Thema könnte auch zu weiteren Forschungen über die Wechselbeziehungen zwi-
schen Sprache, Kultur und der Wertesprache inspirieren.



Izabela Łuc, Małgorzata Bortliczek

Language entangled in postmodernisty

S u m m a r y

The book Language entangled in postmodernity was based on the analysis and in-
terpretation of multi-symbolic advertisement messages concerning various spheres
of human activity (among other things culinary activity, a widely-understood com-
mercial and consumerist activity, aesthetic activity concentrated on the improve-
ment of an image of a postmodern human being, as well as embellishment and im-
provement of the closest environment).

The book Language entangled in postmodernity concentrated on the analysis of
linguistic phenomena reflecting postmodernity created in multi-thematic,
multi-stylistic and multi-genre advertisements. Multi-symbolic advertisement mes-
sages (stylized culture texts) underwent the analysis and cultural interpretation.
A linguistic-cultural analysis of advertisements allows for drawing a conclusion that
postmodernity was overtaken by commerce and consumerism consisting in
(de)tabooisation and depreciation of values entangled in cultural, marketing, iconic
and stylistic dependences.

A multidimensional analysis of the advertisement texts under investigation allo-
wed for noticing many mechanisms typical of a postmodern advertisement used in
order to highlight various qualities and attributes of products and services offered
to customers.

The subject-matter dealt with by the authors of the book can inspire studies on
the relationships between language and culture and language of values.
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