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KONTROWERSJE WOKÓĐ REKLAMY
PRÓBA PODSUMOWANIA
SPOĐECZNEJ KRYTYKI TEGO ZJAWISKA

Krytyka reklamy jest szeroko obecna zarówno w dyskursie akademickim1,
jak i publicystycznym. ReklamĊ krytykuje siĊ wieloaspektowo, wysuwając
róĪne argumenty i odnosząc je do zmiennych kontekstów. Jednak okazuje siĊ,
Īe ta rozproszona i chaotyczna debata obraca siĊ wokóđ wniosków wczeĞniej
juĪ wielokrotnie formuđowanych, czy teĪ stwierdzeĔ doĞü trywialnych, niewiele wnoszących do relacji Ğwiata biznesu z jego „otoczeniem” – konsumentami. ĝcierają siĊ tu argumenty obroĔców reklamy, czĊsto zaangaĪowanych w przemysđ reklamowy, a oskarĪanych o krótkowzrocznoĞü i skrajny
pragmatyzm oraz krytyków tego zjawiska, którym z kolei zarzuca siĊ demonizowanie skutecznoĞci stymulacji reklamowej. Z jednej strony mówi siĊ o negatywnych spođeczno-kulturowych konsekwencjach tego oddziađywania, wskazując na reklamĊ jako ideologiczny dyskurs, zastĊpujący dotychczasowe autorytety i modelujący wiĊkszoĞü aspektów Īycia spođecznego. Z drugiej strony
wylicza siĊ przykđady kampanii, które nie zrealizowađy swojej misji, wskazuje
na opornego widza, którego reklama nie tylko nudzi, czy denerwuje, ale teĪ
który jest przekonany o wđasnych kompetencjach medialnych, dziĊki czemu
đatwo rozpoznaje konwencje reklamowe, a wiĊc reklamy nigdy nie traktuje
powaĪnie.

Dr ANETA DUDA – adiunkt Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spođecznej KUL; adres
do korespondencji: Al. Racđawickie 14, 20-950 Lublin; e- mail: aduda@kul.lublin.pl
1
Dokđadnie omawiam tĊ literaturĊ w: Reklama w teorii kultury – przegląd wybranych stanowisk, „Kultura i Edukacja” 2005, nr 1, s. 32-47.
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W niniejszym artykule spróbujĊ uporządkowaü pojawiające siĊ w literaturze przedmiotu argumenty „za i przeciw” reklamie pojĊtej jako fenomen natury przede wszystkim spođecznej i kulturowej. PostulujĊ, by w kolejnych debatach, które wydają siĊ juĪ na stađe towarzyszyü praktyce reklamowej, zrezygnowano z powtarzanych wielokrotnie argumentów o reklamie jako narzĊdziu manipulacji na rzecz zagadnieĔ związanych z koniecznoĞcią dodatkowych regulacji z zakresu ochrony prawnej konsumenta (choü te, jak wiemy,
nigdy nie są wystarczającym Ğrodkiem prewencyjnym), jak i dziađaĔ z zakresu
formowania Ğwiadomego i kompetentnego uczestnictwa w odbiorze reklamy.

REKLAMA
JEST WSZECHOBECNYM INTRUZEM

JuĪ prawie 50 lat temu magazyn „Fortune” poczyniđ uwagĊ, Īe „Īadne
miejsce na Ziemi nie pozostađo poza zasiĊgiem sprzedawców, a jedyną oazą
spokoju, uwolnioną od reklamy, są pogrąĪone w cieniu izolatki umierających
ludzi, którzy jako klienci nie są warci zachodu, ewentualnie kilka ulic bez
billboardów, czy parki narodowe”2. Twierdzi siĊ, Īe marketingowcy agresywnie komercjalizują wszystkie te obszary Īycia, które pozostają jeszcze poza
ich zasiĊgiem. Reklamy zawiesza siĊ dzisiaj na Ğcianach szkóđ (gđównie amerykaĔskich), czy dachach (jeĞli w pobliĪu jest lotnisko), umieszcza na zabawkach, w grach komputerowych, szkolnych autobusach, gabinetach lekarzy, korytarzach szpitali, bibliotek, kin, teatrów, wkđada za wycieraczki samochodów, zostawia w skrzynkach pocztowych, okleja ubrania sportowców i miejsca, gdzie odbywają siĊ zawody, bądĨ imprezy kulturalne, tatuuje nimi ciađo,
rozwiesza na wysokoĞci wzroku nad pisuarami w toaletach, emituje na pokđadach samolotów, czy laserowo rzutuje na niebo.
Coraz powszechniejsze stają siĊ reklamy typu infomercials, które udają regularne programy telewizyjne, jak i advertorials, kilkustronicowe wkđadki
redagowane przez kilku sponsorów, mające formĊ regularnego artykuđu redakcyjnego. Ciągle pojawiają siĊ nowe, coraz bardziej wyrafinowane techniki:
sponsorowanie programów telewizyjnych czy radiowych (w tym dla dzieci
i mđodzieĪy), podczas których bez odpowiednich zapowiedzi produkt przedstawia siĊ w pozytywnym Ğwietle; techniki tzw. marketingu peer-to-peer opar2

M. F. J a c o b s o n, L. A. M a z u r, Marketing Madness. A Survival Guide for a Consumer
Society, San Francisco–Oxford 1995, s. 12.
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tego na przekazie informacji w grupie rówieĞniczej, np. wysyđanie atrakcyjnych fizycznie nastolatków do pubów i dyskotek, gdzie ostentacyjnie uĪywają
promowanych marek; sponsorowanie materiađów edukacyjnych tworzonych
pod kątem sprecyzowanych zađoĪeĔ marketingowych; tworzenie „fađszywych”
witryn w sieci, czy nawet wđączanie siĊ do mđodzieĪowych czatów przez
agentów, którzy poznali wczeĞniej Īargon, zainteresowania i poglądy nastolatków, by potem namawiaü ich do odwiedzenia strony, bĊdącej rzekomo ich
osobistą stroną, a gdzie w rzeczywistoĞci chodzi o praktyki product placement. Gary Ruskin, przewodniczący jednej z amerykaĔskich organizacji konsumenckich Commercial Alert, konkluduje, Īe poszanowanie czasu konsumenta czy jego prawa do prywatnoĞci to wartoĞci, które zajmują ostatnie (jeĞli
w ogóle jakieĞ) miejsce w hierarchii praktyk biznesu3.
Z perspektywy Ğrodowiska biznesu i reklamy fakty te mają zaĞwiadczaü jedynie o tym, Īe coraz trudniej dotrzeü z przekazem do odbiorcy. Skoro reklam
jest tak wiele i są niemal wszĊdzie, to tracą one na swej skutecznoĞci, wzajemnie siĊ znoszą, co prowadzi do tego, Īe odbiorca przestaje je dostrzegaü.
PodkreĞla siĊ równieĪ, Īe to wđaĞnie mđodzi ludzie, których uwaĪa siĊ za najbardziej podatnych na reklamowe wpđywy, najszybciej nabywają umiejĊtnoĞci
filtrowania setek tysiĊcy reklam, natychmiast rozpoznając ich sđabe strony4.

REKLAMA KSZTAĐTUJE
STEREOTYPOWE I FAĐSZYWE WYOBRAĩENIA
NA TEMAT RZECZYWISTOĝCI SPOĐECZNEJ

Reklama posđuguje siĊ stereotypami, które umoĪliwiają jej oddawanie subiektywizmu w postrzeganiu Ğwiata i porządkowanie go wedđug kryteriów Īyczeniowych. Dychotomiczny podziađ Ğwiata, jasny rozkđad wartoĞci sprawia,
Īe odbiorca w znacznym stopniu zostaje pozbawiony moĪliwoĞci oceny i refleksji prezentowanych treĞci. Reklamowy obraz Ğwiata jest przejrzysty, zdefiniowany i uporządkowany, w przeciwieĔstwie do peđnej konfliktów niejednoznacznoĞci rzeczywistoĞci spođecznej. Konfiguracje obrazów reklamy
ksztađtują siĊ w cađkowitym oderwaniu od logiki faktów. Reklama stwarza
jakby wđasną faktografiĊ idylliczną i fađszywą, naiwną i tendencyjną, mającą
3

Much of What Advertisers Are Doing is An Invasion of Privacy, „Advertising Age” 2004,
nr 26.
4
Zob. szerzej: M. L i n d s t r o m, Dziecko reklamy, Warszawa 2005.
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niewiele wspólnego z naturalnym doĞwiadczeniem. ĝwiat taki, zawsze wypeđniony (finalnie) radoĞcią, zapađem i znakomitymi wróĪbami na przyszđoĞü,
peđen utopijnego banađu, okazuje siĊ groĨny dla czđowieka. Stereotypowe wizerunki czđowieka, które siĊ upowszechnia, a gđównie kobiet w roli gospodyĔ
domowych, prowadzą do obniĪania ich poczucia wartoĞci5. Z kolei „seksistowskie” obrazy roznegliĪowanych modelek wywođują u mĊĪczyzn wyraĨny
wzrost akceptacji wobec przemocy seksualnej i skđonnoĞci do instrumentalnego traktowania kobiet, a u samych kobiet wzrost niezadowolenia z wđasnego
wyglądu6.
RównoczeĞnie wskazuje siĊ na zauwaĪalną ewolucjĊ w strategiach kreatywnych, za którymi idzie zmiana wizerunków kobiet mających coraz czĊĞciej odgrywaü role decydentów w relacjach spođecznych. Przytacza siĊ takĪe
przykđady reklam niekonwencjonalnych, odchodzących od đatwo rozpoznawalnych schematów w dosđownoĞci pokazywanego Ğwiata i od zunifikowanej
estetyki na rzecz róĪnego rodzaju eksperymentów angaĪujących wyobraĨniĊ
odbiorcy, podwaĪających wđasne konwencje, siĊgających po autoironiĊ, humor, wieloĞü estetyk i odniesieĔ intertekstualnych.
Relatywizuje siĊ teĪ pojĊcie gustu wskazując, Īe najczĊĞciej krytykowane
formaty dramy, lekcji7, a takĪe metaforyczne obrazy raju są pozytywnie oceniane przez okreĞlone grupy docelowe. Dyrektorzy agencji przytaczają wyniki
pre-testów reklamy, które wyraĨnie wykazują, Īe kobiety po prostu lubią
„Ğwiat sđodkiej telenoweli”8. A skoro podstawowym celem segmentacji jest
minimalizowanie polisemii komunikatu, zmniejszanie komunikacyjnych strat,
toteĪ w praktyce reklamowej dąĪy siĊ do moĪliwie dokđadnego dopasowywa-

5

M. L. R i c h i n s, Social Comparison and the Idealized Images of Advertising, „Journal of
Consumer Research” 1991, nr 18.
6
H. L a v i n e, D. S w e e n e y, S. H. W a g n e r, Depicting Women as Sex Objects in Television Advertising: Effects on Body Dissatisfaction, „Personality and Social Psychology” 1999,
nr 8(25).
7
Format, rozumiany jako pewien rodzaj, schemat, w przypadku lekcji dotyczy bezpoĞredniego zwracania siĊ do odbiorcy w prezentowaniu faktów czy argumentów. Aktor moĪe graü
uĪytkownika produktu (testimonial) lub kogoĞ, kto ma podstawy twierdziü (np. z racji wykonywanego zawodu), Īe produkt jest dobry. MoĪe to byü równieĪ znana postaü nakđaniająca do
zakupu (endorsement). Drama z kolei to krótkie scenki rodzajowe z fabuđą opisującą codzienne, „Īyciowe” sytuacje. Widzowie mają byü jedynie obserwatorami, a nie bezpoĞrednimi
odbiorcami informacji, jak w formacie.
8
P. C i a c e k, J. S z t e j n e r t, W poszukiwaniu mađej stabilizacji, „Gazeta Wyborcza”
2003, nr 221.
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nia znaczeĔ reklamowych do upodobaĔ odbiorcy. Reklama oceniona przez
grupĊ docelową jako draĪniąca czy nudna nie realizowađaby swoich celów.

REKLAMA
PROPAGUJE ETOS KONSUMPCJI

Istotą kaĪdej reklamy jest traktowanie konsumpcji jako miary ludzkiej
wartoĞci. W jej przekazach absolutyzowane są te pojĊcia i obrazy, które đączą
ludzkie aktywnoĞci z posiadaniem produktów9. W swoim raporcie Sean MacBride stwierdza, Īe promocja produktów mających satysfakcjonowaü wszystkie potrzeby czđowieka sprzyja psychologicznej wierze w konsumpcjĊ jako
Ĩródđo wszelkiej satysfakcji10. Wymienionych autorów đączy przekonanie, Īe
rola konsumencka staje siĊ dzisiaj drugą naturą czđowieka, a produkty – jĊzykiem komunikowania siĊ ludzi i to nie tylko w tradycyjnym sensie statusu,
prestiĪu czy zamoĪnoĞci, lecz o wiele gđĊbiej, jako wyraz osobowoĞci, gustów
i upodobaĔ. Drogi samochód czy eleganckie pióro mają pomagaü czđowiekowi
potwierdzaü unikalnoĞü jego toĪsamoĞci, realnoĞü tego, kim jest.
RoĞnie wiĊc ĞwiadomoĞü i koniecznoĞü rzucającej siĊ w oczy konsumpcji.
Luksusowe, limitowane serie produktów stają siĊ fetyszami lansowanego komercjalizmu. Takie produkty są poza zasiĊgiem wiĊkszoĞci ludzi, ale i tak
wielu kupuje wiĊcej, niĪ moĪe sobie na to pozwoliü. Dla zobrazowania tez
o rosnących aspiracjach materialnych przytacza siĊ statystyki dotyczące liczb
zaciąganych kredytów, czy teĪ problemów z ich spđacaniem11. Przedstawia siĊ
9

Zob. A.A. B e r g e r, Ads, fads and Consumer Culture: Advertising’s Impact on American
Character and Society, Lanham 2004; S. E w e n, All consuming Images: The Politics of Style
in Contemporary Culture, New York 1988; R. G o l d m a n, Reading Ads Socially, London
1992; S. J h a l l y, Codes of Advertising, Fetishism and the Political Economy of Meaning in
the Consumer Society, London 1987; t e n Ī e, Advertising and the End of the World, Massachusetts 2000; W. L e i s s, S. K l i n e, S. J h a l l y, Social Communication in Advertising. Persons. Products & Images of Well-Being, New York 1986; R.W. P o l l a y, Measuring the Cultural Values Manifest in Advertising, w: J. H. L e i g h, C. R. M a r t i n, Current Issue and Reasearch in Advertising, Michigan 1983.
10
S. M a c B r i d e, Many Voices, One World: Communication and Society Today and
Tomorrow, New York 1980.
11
PrzeciĊtna rodzina w Stanach Zjednoczonych posiada okođo 10 kart kredytowych, 50%
amerykaĔskich rodzin ma trudnoĞci w spđacaniu kredytów. ĝrednia zadđuĪenia mieszkaĔca USA
na kartach kredytowych to 7 tysiĊcy dolarów. 1,3 miliona Amerykanów ogđosiđo w 2000 roku
bankructwo. Dane podajĊ za M. Zawadką (Uroki totalnej jawnoĞci, „Newsweek” 2001, nr 9),
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diagnozy postaw Polaków, zgodnie z którymi najliczniejszą grupą jest ta,
którą wyróĪnia chĊü do szybkiego wzbogacenia siĊ, ale bez ĞwiadomoĞci, Īe
osiągniĊcie materialnego sukcesu wymaga wzmoĪonego wysiđku12. PodkreĞla
siĊ przy tym, Īe angaĪowanie cađej swojej aktywnoĞci na rynku musi nieĞü
negatywne konsekwencje dla wszystkich pozostađych niekomercyjnych aspektów Īycia czđowieka.
Artur Berger, Steward Ewen, Robert Goldman, William Leiss, Richard Pollay
i Judith Williamson gđówny problem z reklamą widzą w tym, Īe czyni ona
produkt autonomiczną, a potem zwierzchnią i dominującą wartoĞcią13. Twierdzą, Īe reklama gđĊboko dotyka najwaĪniejszych aspektów ludzkiego Īycia,
niesie treĞci, które nie są jasno (logicznie) związane z produktem i peđni aktywną, ideologiczną funkcjĊ. Nawiązuje siĊ tu do stale powracającej kontrowersji miĊdzy stanowiskiem, zgodnie z którym reklama to ideologicznie monolityczne i zawĊĪone psychologicznie pole ekspresji okreĞlonych treĞci,
a stanowiskiem definiującym ją jako system cađkowicie pluralistycznej struktury. Są to takĪe kontrowersje dotyczące tego, czy stanowi ona zwierciadđo
istniejących juĪ wartoĞci i przekonaĔ, ewentualnie jedynie utwierdza te, które
zostađy uznane przez odbiorcĊ za wđasne, czy zaĞ je ksztađtuje i zmienia. Pojawia siĊ zatem pytanie, czy treĞci reklamy naleĪy traktowaü jak informacjĊ
o stanie spođecznej ĞwiadomoĞci, czy raczej propozycjĊ mającą aktywne funkcje socjalizujące. Krytycy reklamy dostarczają dowody skđaniające do podąĪania w kierunku drugiego ze stanowisk. Korelacje miĊdzy rankingami wartoĞci uwaĪanymi za dominujące, centralne14 a rankingami najczĊĞciej pojawiających siĊ wartoĞci w reklamie są negatywne15. Fakt, Īe zmiany strukturalne czy
zmiany wartoĞci w spođeczeĔstwie nie są odzwierciedlane w reklamie, równieĪ ma potwierdzaü tezĊ Pollaya i Gallaghera. Reklama wskazuje jedynie na

która z kolei powođuje siĊ na American Consumer Credit Counceling, non-profitową organizacjĊ, mającą na celu pomoc Amerykanom w spđacaniu ich dđugów.
12
C i a c e k, S z t e j n e r t, dz. cyt.
13
B e r g e r, dz. cyt.; E w e n, dz. cyt.; G o l d m a n, dz. cyt.; L e i s s i in., dz. cyt.; P o l l a y,
dz. cyt.; J. W i l l i a m s o n, Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising, London–New York 1991.
14
WartoĞci centralne definiujĊ – za Leonem Dyczewskim (Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993, s. 60) – jako te „co do których panuje spođeczny konsensus i które są podstawą organizacji systemu spođecznego oraz toĪsamoĞci kulturowej”.
15
R. W. P o l l a y, K. G a l l a g h e r, Advertising and Cultural Values: Reflections in the
Distorted Mirror, „International Journal of Advertising” 1990, nr 9.
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niektóre centralne wartoĞci spođeczeĔstwa i tylko te, które moĪna wykorzystaü
w sprzedaĪy produktów.
Stanowisko to krytykuje siĊ za lewicowoĞü, radykalizm, a nawet purytanizm. PodkreĞla siĊ, Īe zachowanie czđowieka nie jest efektem dziađania jedynie jednego bodĨca reklamowego (czy szerzej: promocyjnego), jest natomiast
wynikiem zđoĪonej konfiguracji róĪnorodnych uwarunkowaĔ. Odbiorca dostrzega i odtwarza te fragmenty przekazów, które stoją w bezpoĞrednim związku
z jego wđasną biografią. Podaje siĊ dđugie listy moĪliwych uwarunkowaĔ odbioru reklamy: cechy osobowe odbiorcy, jego styl komunikowania siĊ i sposoby wychowywania, rodzicielskie koncepcje dotyczące udziađu mediów w Īyciu, poziom wyksztađcenia, a takĪe umiejĊtnoĞü codziennego korzystania
z mediów. Za Davidem Morley’em moĪna uwarunkowania wymieniaü dalej:
style oglądania, zaplanowane bądĨ spontaniczne oglądanie, iloĞü czasu mu poĞwiĊconego, rozmowy na tematy związane z oglądanym (obejrzanym) przekazem, uĪywanie magnetowidu, oglądanie „solo” i poczucie winy związane
z oglądaniem, preferencje okreĞlonych programów i kanađów, wybór telewizji
lokalnej bądĨ ponadlokalnej16 i wiele innych uwarunkowaĔ sytuacyjnych. Stworzenie i weryfikacja wszechstronnego i peđnego modelu uwarunkowaĔ preferencji przekazów medialnych, ich efektywnoĞci, czy teĪ w ogóle postaw Īyciowych, wydaje siĊ zadaniem niewykonalnym.
Co wiĊcej, jeĪeli szuka siĊ winnych wzrostu konsumpcyjnych aspiracji
spođeczeĔstwa, to akt oskarĪenia naleĪy kierowaü ku systemowi kapitalistycznemu z jego imperatywem ciągđego wzrostu gospodarczego, a nie ku reklamie.
Ta jest bowiem tylko jednym z wielu jego narzĊdzi.

REKLAMA WYWOĐUJE FRUSTRACJE
I NIEZADOWOLENIE SPOĐECZNE

Z jednej strony mówi siĊ o wzroĞcie materialnych aspiracji Polaków, a z drugiej – wskazuje na zjawisko frustracji, rozdĨwiĊku miĊdzy tymi aspiracjami
a rzeczywistoĞcią17. SpođeczeĔstwo polskie jest bowiem relatywnie biedne.

16

Family Television, London 1986.
Na przykđad bardzo podatny na reklamĊ, mimo Īe ekonomicznie prawie z niej wykluczony, jest Ğwiat wsi. ĝrodowiska wiejskie wbrew stanowi faktycznemu deklarują korzystanie
z poĪądanych przez nie, reklamowanych produktów: „Gdy na wsi pytasz, co palą, mówią, Īe
Marlboro, chociaĪ tak naprawdĊ palą je tylko od ĞwiĊta, a codziennie kurzą jakieĞ papierosy
17
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WskaĨniki biedy spođecznej (Human Poverty Index – HPI) są wyĪsze niĪ
w innych krajach europejskich. Dochód na jednego mieszkaĔca to okođo 30%
Ğredniego dochodu w Unii Europejskiej, a blisko 50% spođeczeĔstwa Īyje na
poziomie minimum socjalnego. Tym wđaĞnie ludziom – jak zauwaĪa Georges
Elgozy – „reklama uprzytamnia […] wszystko to, czego im brakuje”18.
Przytacza siĊ takĪe statystyki mające obrazowaü spođeczne usiđowania, by
sprostaü lansowanym wzorcom czđowieka. Chcąc uprzedziü to, co nieuniknione, kobiety w Stanach Zjednoczonych wydają szacunkowo 20 miliardów
dolarów kaĪdego roku na Ğrodki, które obiecują eliminowaü zmarszczki i zatrzymaü proces starzenia (na kosmetyki w ogóle – 300 miliardów), a przemysđ
dietetyczny generuje rocznie 33 miliardy dolarów zysków. Badania przeprowadzone na próbie 33 000 amerykaĔskich kobiet wskazują, Īe 75% respondentek w wieku od 18 do 35 lat sądzi, Īe za duĪo waĪy, mimo Īe ich waga
jedynie o 25% jest wyĪsza, niĪ podaje medyczny wskaĨnik. Co wiĊcej, 45%
kobiet z niedowagą twierdzi, Īe waĪy za duĪo. Na szczupđą sylwetkĊ jako
upragniony cel Īycia wskazuje okođo 30% badanych. 25% amerykaĔskich
kobiet jest na diecie, nastĊpne 50% zaczyna ją, przerywa, bądĨ koĔczy. WiĊcej
niĪ pođowa amerykaĔskich nastolatek twierdzi, Īe jest otyđa, mimo Īe jedynie
15% faktycznie waĪy za duĪo19. 46% nastoletnich dziewczynek nie lubi swojego ciađa, 35% rozwaĪyđoby moĪliwoĞü operacji plastycznej, a 7% ujawnia
zaburzenia i problemy z jedzeniem. Pokolenie dzisiejszych nastolatków, pomimo Īe najzasobniejsze spoĞród wszystkich dotychczasowych, cechuje równieĪ niepewnoĞü i skđonnoĞü do depresji20. Tu równieĪ jako innych winnych
tych procesów wskazuje siĊ przede wszystkim kolorowe magazyny mđodzieĪowe, kobiece lansujące zawsze mđode i wrĊcz anorektyczne ciađo, jak i pozostađe formy kultury popularnej z jej filmami, programami rozrywkowymi, czy
wideoklipami.

bez filtra. W sferze deklaracji niby nie ma róĪnicy, a w sferze realnej jest ona ogromna”
– komentują wyniki swoich badaĔ Paweđ Ciacek i Jacek Sztejnert (dz. cyt.).
18
Paradoksy reklamy. Perswazja legalna, Warszawa 1973, s. 40.
19
J a c o b s o n, M a z u r, dz. cyt.
20
L i n d s t r o m, dz. cyt.
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REKLAMA
MANIPULUJE ODBIORCĄ

Spór ten moĪna prowadziü stawiając od nowa pytania o rolĊ odbiorcy
w procesie komunikowania. WciąĪ aktualne okazuje siĊ, trwające juĪ co najmniej od póđ wieku, dialektyczne napiĊcie miĊdzy obozami tzw. politycznych
ekonomistów i kulturalistów. Upraszczając, moĪna pytaü, czy – zgodnie z tradycjami szkođy frankfurckiej – widzowie to pasywna masa konsumentów,
swoisty „produkt” sprzedawany korporacjom przez telewizjĊ, czy teĪ – siĊgając do opcji kulturowych studiów Uniwersytetu Birmingham, a potem idei
Johna Fiske – twórcy znaczeĔ i preferencji, „zđoĪona konstelacja spođeczna”,
która w procesy interpretacji aktywnie wđącza swoje unikalne doĞwiadczenia,
uruchamia zakres wiedzy, emocji, intelektualnych zdolnoĞci i ustawicznie angaĪuje siĊ w tzw. semiotyczną partyzantkĊ?
ObroĔcy reklamy podkreĞlają, Īe to wđaĞnie mđodzieĪ, grupa uwaĪana za
bardzo podatną na reklamowe treĞci, najczĊĞciej podejmuje grĊ z reklamą, odrzucając preferowane przez nadawcĊ znaczenia na rzecz znaczeĔ negocjowanych czy wrĊcz sprzecznych z zamierzeniami nadawcy. Przywođuje siĊ wyniki
badaĔ Jürgena Barthelmesa i Ekkeharda Bandera, które dowodzą, Īe mđodzieĪ
bardzo dobrze potrafi rozróĪniaü Ğwiat fikcji i rzeczywistoĞci, a odpowiedzialne korzystanie z mediów, w tym z przekazów reklamowych, zwiĊksza jej
kompetencje spođeczne: „[…] jest dla integracji spođecznej nie tylko w rodzinie, a takĪe w grupach rówieĞniczych, wzglĊdnie w relacjach przyjacielskich,
pomocnicze i wspierające”21. Autorzy ci wskazują, Īe wraz z dorastaniem
wzrasta takĪe dystans do treĞci medialnych, co i tak nie zmienia faktu, Īe dalej
mogą one przyczyniaü siĊ do tworzenia poczucia wspólnoty w grupach rówieĞniczych, a jednoczeĞnie, bĊdąc czynnikiem odgraniczania wobec upodobaĔ
rodziców i rodzeĔstwa, pomagają w ksztađtowaniu wđasnej toĪsamoĞci. Twierdzi siĊ zatem, iĪ w procesie socjalizacji dzieci i mđodzieĪy reklama moĪe odgrywaü pozytywną rolĊ.
Z jednej strony akcentuje siĊ wiĊc wagĊ semiotycznej polisemii odbioru,
aktywnoĞci jednostek w konstruowaniu wđasnych interpretacji i znaczeĔ rzeczywistoĞci spođecznej, gdzie kultura popularna i wszystkie jej formy (w tym,
co oczywiste, reklama) jawią siĊ jako „mniej bądĨ bardziej autentyczny wyraz

21

R. N a v e - H e r z, Socjalizacyjne oddziađywanie telewizji na dzieci, w: L. D y c z e w s k i, Rodzina-dziecko-media, Lublin 2005, s. 92.
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gđosu ludzi”22. Z drugiej strony, ową polisemiĊ okreĞla siĊ mianem „kulturowego populizmu”, gdyĪ – jak twierdzi Jim McGuigan – przeczy moĪliwoĞciom jakiegokolwiek oddziađywania na odbiorcĊ23. Znaczenia reklamowe są
tu bowiem cađkowicie zaleĪne od odbiorcy. „Ustawicznie” podwaĪa on spójnoĞü tekstu, opierając siĊ na wđasnej interpretacji, i odrzuca preferowane przez
nadawcĊ znaczenia na rzecz znaczeĔ negocjowanych czy wrĊcz sprzecznych
z zamierzeniami nadawcy. W takim ujĊciu reklama jawi siĊ jako polisemiczny
przekaz dostarczający odbiorcy jedynie dekonstrukcyjnej przyjemnoĞci wypaczania jego sensu. Jej istotą staje siĊ zabawa, Īart, doĞwiadczanie przyjemnoĞci z uczestnictwa w tej semiotycznej partyzantce. Nie moĪe byü mowy o narzucaniu znaczeĔ, upodobaĔ, toĪsamoĞci spođecznych, czy manipulacji, gdyĪ
reklama speđnia wymogi jedynie dyskursu rozrywkowego, który odbiorca w peđni kontroluje i z którym Ğwiadomie podejmuje grĊ.
Jak godziü te zađoĪenia z podstawowym celem reklamy, którym jest wywieranie wpđywu na odbiorcĊ? Na ile reklama jest niewiele znaczącym dla
odbiorcy, zabawowym dyskursem w peđni przez niego kontrolowanym, a przez
to nieprzynoszącym adekwatnych do nakđadów rezultatów? Na ile zaĞ przyczynia siĊ w istotnym stopniu – jako dyskurs w mediach uprzywilejowany
– do modelowania waĪnych spođecznie form aktywnoĞci czđowieka? Czy reklama to element agresywnej walki o rynek, manipulacyjna perswazja, i to
najbardziej wyrafinowana, bo silnie związana z zyskami finansowymi, taka
„udawana gra w udawanie”, mogąca sprawiaü wraĪenie wzglĊdnej spođecznej
uczciwoĞci i rzetelnoĞci, a w rzeczywistoĞci siĊgająca po techniki „budzące
grozĊ”24? Czy moĪe teĪ niedocenione w peđni Ğwiadectwo kreatywnoĞci jej
twórców, wrĊcz dzieđo sztuki? Reklama wydaje siĊ byü jednym i drugim jednoczeĞnie.

REKLAMA
NIE DBA O INTERES DZIECKA

Od lat 60. dzieci stanowią odrĊbną target group w pozycjonowaniu produktów. Twierdzi siĊ, Īe zaznajomienie dziecka z produktem daje producentowi lojalnego konsumenta równieĪ przez nastĊpne dziesiątki lat. I nie wystar22

D. S t r i n a t i, Wprowadzenie do kultury popularnej, PoznaĔ 1995, s. 203.
Cultural Populism, London 1992.
24
J. B r a l c z y k, JĊzyk na sprzedaĪ, Warszawa 1996, s. 191.
23
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czy juĪ reklama w mediach: „Musisz dosiĊgnąü dziecko gdziekolwiek by nie
byđo i czegokolwiek nie robiđo […]. Musisz staü siĊ czĊĞcią rozkđadu jego
dnia”25 – zalecają marketingowcy. Wskazuje siĊ przy tym, Īe dzieci są wyjątkowo đatwym obiektem manipulacji. Do 6. roku Īycia bardzo Īywo, a nawet
entuzjastycznie reagują na reklamy, są wobec nich zupeđnie bezkrytyczne
i đatwowierne, nie umieją wartoĞciowaü i poddawaü ocenie tego, co oglądają,
traktują je jako usankcjonowaną poradĊ, nawet wskazówkĊ na temat swoich
oczekiwaĔ wobec rodziców. Niemal zawsze wierzą, Īe mówi prawdĊ i podchodzą do niej jak do informacji. Przekazy reklamowe podobają im siĊ bardziej niĪ same programy telewizyjne. Ich oglądanie staje siĊ dla nich nawykiem, a z czasem utrwaloną potrzebą26.
AmerykaĔscy rodzice niemal jednogđoĞnie (92%) przyznają, Īe reklama
sprawia, iĪ ich dzieci stają siĊ zbyt materialistyczne27. Podobnie myĞlą i polscy rodzice, którzy są przekonani, Īe wpđyw reklamy na zachowania dzieci
jest bardzo silny. Objawia siĊ on rozpoznawaniem, wskazywaniem i poĪądaniem reklamowanych towarów. RównieĪ tych nieprzeznaczonych dla dzieci28.
Inne interesujące badania potwierdzają, Īe dzieci są Ğwiadome znaczenia marek i wskaĨników statusu, zanim jeszcze nauczą siĊ czytaü. W wieku trzech lat
wiĊkszoĞü prosi o markowe produkty, co wiĊcej, nim skoĔczy osiemnaĞcie
miesiĊcy, bezbđĊdnie rozpoznaje logo produktów. W wieku piĊciu lat dzieci
same potrafią zdecydowaü, co chcą kupiü, a rodzice jedynie finansują ich Īyczenia29. Gdyby spytaü je, czy wolą zabawĊ z niezbyt miđym równolatkiem,
który ma znaną (reklamowaną) zabawkĊ, czy z o wiele milszym, który jednak
zabawki tej nie ma, wiĊkszoĞü dzieci wybierze pierwszą opcjĊ30. Badania
„Dziecko a marka” przeprowadzone w grupie wiekowej 9-14 lat w siedmiu

25

J a c o b s o n, M a z u r, dz. cyt., s. 22.
WiĊcej na ten temat: M. B r a u n - G a đ k o w s k a, Reklama telewizyjna a dzieci, cz. 1,
„Edukacja i Dialog” 1997, nr 5; cz 2, tamĪe, nr 6; E. K a s z t e l a n, Stan zareklamowania:
reklama wobec dziecka w Ğrodkach masowego przekazu, Wrocđaw 1999; P. K o s s o w s k i,
Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999; Dziecko we wspóđczesnej kulturze medialnej,
red. B. Đaciak, Warszawa 2003; I. S a m b o r s k a, Dziecko i telewizja. Reklamy i bajki telewizyjne a zachowania jĊzykowe wspóđczesnego przedszkolaka, Bielsko-Biađa 2004.
27
J a c o b s o n, M a z u r, dz. cyt.
28
Raport CBOS, Reklama a konsument, kwiecieĔ 2004.
29
L i n d s t r o m, dz. cyt.
30
J a c o b s o n, M a z u r, dz. cyt.
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krajach dowodzą, Īe na pierwszym miejscu marzeĔ nastolatków (64,2%) znajduje siĊ popularnoĞü i sđawa, za którymi idą marzenia o bogactwie31.
AĪ 80% dzieci w wieku 5-10 lat bardzo pragnie mieü reklamowany produkt, jednak w wiĊkszoĞci przypadków odmawia siĊ dziecku jego kupna. Jedynie 25% dzieci przyznaje, Īe wiĊkszoĞü ich materialnych pragnieĔ zostaje
zaspokajana32. Komercyjne przesđania sytuują niezadowolone dzieci i ich niezamoĪnych rodziców we wrogich sobie obozach. Dziecko czuje siĊ nieszczĊĞliwe i pokrzywdzone bĊdąc przekonanym, Īe nieposiadanie reklamowanego
produktu obniĪa wartoĞü jego samego i jego rodziny, uniemoĪliwia przynaleĪnoĞü do grupy rówieĞniczej i wyklucza z uczestnictwa w atrakcyjnej kulturze
konsumenckiej33. Dobrze ilustruje to zjawisko wypowiedĨ 11-letniej dziewczynki: „Uwielbiam marki. Marki są moim Īyciem. Nie tylko mówią, kim jestem, ale chronią mnie przed kđopotami z innymi kolegami z klasy”34. Blisko
pođowa ankietowanych dzieci potwierdza, Īe marki ubraĔ, które noszą, okreĞlają to, kim są i definiują ich status spođeczny35.
Podobnie jak w przypadku argumentów dotyczących krytycznych wobec
reklam postaw mđodzieĪy, tu równieĪ marketingowcy twierdzą, Īe dzisiejsze
pokolenie dzieci wyksztađciđo umiejĊtnoĞü filtrowania przekazów reklamowych „zupeđnie jakby miađo wrodzony instynkt pozwalający na zrozumienie
wartoĞci przekazu lub jego intencji”36. JednogđoĞnie przekonują, Īe kognitywny (i psychiczny) rozwój dziecka przebiega dziĞ duĪo szybciej i nieaktualne
stają siĊ wyniki badaĔ z lat 70., 80., zgodnie z którymi dzieci mają ograniczone moĪliwoĞci rozumienia konwencji reklamy czy opierania siĊ jej presji.
Geoffrey Roche, czĊsto nagradzany kanadyjski creative director, nie wierzy,
by ktokolwiek z jego Ğrodowiska zawodowego znađ jakikolwiek sposób, by
zmusiü dziecko do zrobienia czegokolwiek37.
Wskazuje siĊ równieĪ na pozytywne efekty reklamy i idących za nią decyzji o zakupie. MiĊdzy innymi Gene Del Vecchio twierdzi, Īe dziecko dziĊki
reklamom i produktom moĪe zaspokoiü silną w tym wieku potrzebĊ niezaleĪ31

L i n d s t r o m, dz. cyt.
J a c o b s o n, M a z u r, dz. cyt.
33
A. D. K a n n e r, M. E. G o m e s, The all-consuming self, w: Ecopsychology: Restoring
the earth, healing the mind, red. T. Roszak, M. E. Gomes, A. D. Kanner, San Francisco 1995.
34
L i n d s t r o m, dz. cyt., s. 236.
35
TamĪe.
36
TamĪe, s. 27
37
J. S c h o r, Born to Buy: The Commercialized Child and the New Consumer Culture,
Scribner 2004.
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noĞci, osiągnąü poczucie kontroli poprzez uczenie siĊ obsđugi zabawki, posiadanie moĪliwoĞci wyboru miĊdzy produktami, nawet jeĞli wybór ten sprowadza siĊ do decyzji o kolorze. Równie istotne w zaspokajaniu tej potrzeby jest
oglądanie reklam, w których odgrywane przez dziecko role wskazują na jego
wyraĨną przewagĊ nad dorosđym38. Nie widzi siĊ w związku z tym potrzeby
wprowadzania dodatkowych restrykcji dla ochrony dziecka przed praktykami
marketingowców. Co wiĊcej, ci, którzy domagają siĊ tego, są uwaĪani za
„nadopiekuĔczych” ignorantów, moralistów bez odpowiedniej wiedzy i zrozumienia zmieniającego siĊ Ğwiata dziecka. Faktycznie, trudno byđoby dyskutowaü z faktem, Īe obecne dzieci rozwijają siĊ szybciej niĪ jakiekolwiek pokolenie dotychczas. Jednak związek, jaki te nowo nabyte umiejĊtnoĞci mają z
ich zdolnoĞcią do opierania siĊ perswazyjnej sile reklamy, nie jest wcale tak
oczywisty, jak sugerują marketingowcy. A nawet jeĞli są takie obszary, gdzie
dziecko przeciwstawia siĊ perswazji reklamowej, to czy nie są one natychmiast przez marketingowców dokđadnie eksplorowane?39 – pyta Juliet Schor.

*
Podstawowy sens znaczeĔ reklamowych nie powinien budziü kontrowersji.
Reklama promuje ideologiĊ konsumpcji. OczywiĞcie na nic zdadzą siĊ tu zgorzkniađe narzekania na jej prostactwo, co wiĊcej moĪna nawet dostrzegaü tu
pozytywne funkcje (spoiwo integrujące poszczególne elementy systemu spođecznego, narzĊdzie systemowe, umoĪliwiające utrzymanie porządku spođecznego, pole do wyraĪania buntu i rozwijania semiotycznej aktywnoĞci spođecznej itp.). Jednak, nie unikając – wydawađoby siĊ – niemodnej dziĞ rozmowy
o wartoĞciach, podkreĞlĊ, Īe reklama to jeden ze wspóđczesnych fenomenów
zawđaszczenia przez pieniądz obszarów duchowych, które do tej pory byđy
domeną Ğwiata kultury. Jest to zjawisko promujące produkty, których konsumpcja nie wymaga wysiđku, intelektualnego zobowiązania niezbĊdnego na
przykđad do przeczytania ksiąĪki czy pójĞcia na koncert. Reklama kreuje poĪądane dla wielu wzorce zachowaĔ i wizerunków dostĊpne wraz z zakupem
produktu w kaĪdej drogerii czy supermarkecie.
Nie moĪna równieĪ mieü wątpliwoĞci co do tego, Īe reklama dziađa. Potrafi
przy tym tak poinstruowaü konsumenta, Īe zapomina on, skąd tĊ instrukcjĊ
38
39

TamĪe.
TamĪe.
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otrzymađ. Reklama dziađa, choü wcale nie kontroluje tak dokđadnie naszego
zachowania, jak wskazuje na to jej najsurowsza krytyka.
Wobec tego pozostaje pytanie, jak silny jest spođeczny wpđyw jej przekazów? Bliskie jest mi stanowisko, które zarzuca niektórym krytykom reklamy
swoiste utoĪsamianie wđasnych negatywnie wartoĞciujących, nieobiektywnych
interpretacji treĞci reklamy (reklama jest seksistowska, stereotypowa, naiwna,
zbyt liberalna, ofensywna i defensywna, propagująca indywidualizm, egalitaryzm itd.) z analizami z zakresu pragmatyki odbioru tychĪe treĞci. Sądząc, Īe
demaskują oni (czy teĪ zgodnie z modnym dziĞ Īargonem – dekonstruują)
sposoby odczytywania przez odbiorców znaczeĔ reklamy, w rzeczywistoĞci
nie wychodzą poza wđasne ramy interpretacyjne i nie koncentrują siĊ na procesie odbioru tekstu narracyjnego, czyli na relacjach miĊdzy znakiem a jego
odbiorcą, a jedynie na samej narracji, czy teĪ znaku reklamy. Ma siĊ wiĊc
wraĪenie, Īe tego typu ogólne oceny są pochodną przyjĊtych wczeĞniej przekonaĔ i nabytych doĞwiadczeĔ krytyków, nie zaĞ wynikiem rzetelnych i obiektywnych badaĔ.
Problem skutecznoĞci reklamy naleĪy kierowaü ku pytaniom, jak reklama
jest interpretowana przez publicznoĞü. SferĊ badaĔ powinno siĊ umiejscawiaü
na przeciĊciu Ğwiata tekstu ze Ğwiatem odbiorcy. Przy czym, podkreĞlmy raz
jeszcze, interpretacja taka nie moĪe koncentrowaü siĊ jedynie na róĪnorodnoĞci moĪliwych skojarzeĔ u poszczególnych odbiorców. ZaprzeczalibyĞmy
wówczas moĪliwoĞciom jakiegokolwiek oddziađywania reklamy. Skoro odbiorca byđby jedynym twórcą znaczeĔ, reklama stađaby siĊ polisemicznym
przekazem bez Īadnej wewnĊtrznej osi znaczeĔ czy „gđĊbszych” struktur organizujących ludzkie poznanie. Jedyną jej wartoĞcią byđby sam udziađ w odbiorze obrazu, szeroki zakres wolnoĞci dla wyobraĨni i osobistego zasobu
skojarzeĔ.
MoĪe zgodnie z sugestiami Aarona C. Ahuviego40 naleĪađoby dokonaü pewnej reorganizacji obszaru badaĔ, tzn. przyjąü wielowymiarową pđaszczyznĊ
interpretacji, umoĪliwiającą konfrontacjĊ perspektyw zarówno odbiorców,
krytyków reklam, jak i ich autorów? Dopiero taka wielowymiarowa analiza
mogđaby dawaü podstawy do formuđowania ogólnych wniosków o reklamie,
a konfrontacja tych interpretacyjnych perspektyw mogđaby zarówno obaliü
wiele mitów o tym zjawisku, jak teĪ przyczyniü siĊ do lepszego zrozumienia
mechanizmów jej oddziađywania.
40

Social criticism of advertising: On the role of literary theory and the use of data, „Journal of Advertising” 1988, nr 3(22).
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CONTROVERSIES OVER ADVERTISING
AN ATTEMPT AT SUMMARIZING
THE SOCIAL CRITIQUE OF THE PHENOMENON

Summary
Advertising is criticized from many angles, offering a variety of arguments and referring
them to different contexts. However, it turns out that this fragmented and chaotic debate is
concentrated on conclusions that have been formulated many times in the past, or on rather
trivial statements that do not contribute much to the relation between the world of business and
its „environment” on the one hand and consumers on the other. The basic meaning of advertisements should not arouse any controversies. Advertising promotes the ideology of consumption. It creates the desired patterns of behavior and of images that are available along with
the purchase of a product in any drugstore or supermarket. One also can have no doubts about
the fact that advertising does work. It is also able to instruct the consumer in such a way that
he forgets where he got the information from. Advertising does work, although it does not
control our behavior so closely as its most severe critics say.
Translated by: Tadeusz Karđowicz
Sđowa kluczowe: reklama, marketing, media, stereotypy, manipulacja, perswazja.
Key words: advertisement, marketing, media, stereotypes, manipulation, persuasion.

