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TECHNIKI OPEROWANIA STEREOTYPEM 
W REKLAMIE

Reklama bazuje na stereotypach obecnych w potocznym myśleniu danej 
społeczności, ale ich nie ujawnia, stereotypy stanowią bowiem narzędzie ma-
nipulowania odbiorcą, jego sposobem myślenia i jego wartościowaniem; przy-
czyniają się do kształtowania reakcji, postaw oraz decyzji i działań odbiorcy. 
Reklamodawca operuje stereotypami, zarazem przystosowuje do swoich ce-
lów, eksponuje cechy pożądane, pomija natomiast te, które mogłyby wywołać 
negatywne skojarzenia, np.: reklama ze względu na dominujący w społeczeń-
stwie kult młodości przetwarza stereotyp wieku podeszłego, neutralizując nie-
przyjemne skojarzenia związane ze starością i przypisując starszym ludziom 
zachowanie właściwe raczej młodym. Sposób profilowania stereotypu w komu-
nikacie reklamowym zależy od specyfiki adresata — jego płci, wieku, potrzeb,
przyzwyczajeń, upodobań. Potrafi schlebiać i przewartościowywać, np. cecha 
uchodząca powszechnie za wadę pici pięknej — gadulstwo, w jednej z reklam 
nabiera pozytywnego znaczenia — nadawca podchodząc z wyrozumiałością do 
kobiecej natury zachęca: „gadaj jak najęta!”.

Reklama profiluje stereotyp tak, aby osiągnąć pożądany cel — skłonienie 
odbiorcy do zakupu oferowanego produktu.

Reklama jako gatunek kultury masowej

Reklama jest specyficznym aktem komunikacji, w którym wszystko jest 
podporządkowane intencji pozyskiwania odbiorcy. Tekst reklamowy ma 
sprawić, że produkt zostanie zauważony, i że odbiorca poczuje potrzebę 
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skorzystania z oferty i nabędzie reklamowany towar. Nad realizacją tego ce-
lu pracuje wielu specjalistów, którzy obserwują rynek, sporządzają analizy,
prognozują, opracowują plany, projekty i strategie. W reklamie wszystko 
— każde działanie i — wydawałoby się — najdrobniejszy szczegół, pod-
porządkowane jest precyzyjnie określonemu celowi, dokładnie przemyślane. 
Przeciętny odbiorca nie zdaje sobie sprawy, jak starannie zaplanowane me-
chanizmy działają na jego psychikę, wpływając na jego reakcje i decyzje.

Specyfika reklamy pojmowanej jako akt komunikacji polega na braku 
bezpośredniego kontaktu pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Wzajemny kontakt 
w tej relacji odbywa się jedynie poprzez komunikat reklamowy. Nadawcę 
i odbiorcę dzieli „dystans czasowy, przestrzenny i sytuacyjny” (Pstyga 1994: 
276).

Jednak nadawca (w zależności od rodzaju reklamowanego produktu 
i grupy potencjalnych nabywców) dokonuje autokreacji, stara się przeko-
nać odbiorcę, że w konkretnym komunikacie reklamowym mówi „swój do 
swego”, że nadawca jest osobą, która doskonale rozumie adresata, wie o nim 
niemal wszystko, zna jego potrzeby i bolączki, a niejednokrotnie się z nim 
utożsamia. Zawsze stoi po jego stronie, chętnie służy dobrą radą i pomo-
cą w rozwiązaniu i usunięciu zaistniałego problemu, przekazuje odbiorcy 
własny punkt widzenia; orzeka, przekonuje, zapewnia i uświadamia — „re- 
klamodawca [...] wkupuje się w nasze łaski, wykorzystując ludzką słabość 
do ulegania pochlebstwom” (Zimny 1994: 15). Jerzy Bralczyk nazywa to 
„techniką dopasowania się do odbiorcy” (Bralczyk 1996: 20).

W istocie nadawcę przekazu reklamowego należałoby rozpatrywać na 
trzech poziomach jako:

1. zleceniodawcę (np. właściciela firmy produkującej reklamowany to-
war),

2. agencję reklamową, która na zlecenie producenta towaru przygotowuje 
kampanię reklamową,

3. bohatera reklamy, który (pozornie w swoim imieniu) zwraca się do 
potencjalnego odbiorcy.

Komunikat reklamowy skierowany jest do pewnej grupy ludzi, którzy 
z różnych powodów mogą być zainteresowani oferowanym produktem — to 
właśnie oni są adresatami reklamy i potencjalnymi klientami. Rzeczywistym
odbiorcą natomiast może być (choć wcale nie musi) zakładany przez autora 
reklamy adresat — generalnie staje się nim każdy, kto zetknie się z komu-
nikatem reklamowym.

Adresat przekazu reklamowego jest jednak poddawany specyfikacji. Ry-
szard Tokarski zwracał uwagę na to, że „aby dowolny akt mowy, a zatem 
również reklama, był skuteczny, nadawca musi założyć [... ] istnienie określo-
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nego adresata, jego postawy wobec świata, wiedzy na temat rzeczywistości, 
potrzeb i pragnień [... ] Świat rzeczy oferowanych wyznacza [... ] potencjal-
nych odbiorców” (Tokarski 1995: 32), na przykład osobom starszym poleca
się preparat do czyszczenia sztucznej szczęki, kobietom — podpaski, tampo-
ny, kosmetyki do makijażu i depilacji, środki czystościowe, mężczyznom — 
kosmetyki i przybory do golenia, samochody i produkty bankowe (wynika to 
z faktu, iż — stereotypowo i zazwyczaj — to właśnie mężczyzna podejmuje 
istotne „męskie” decyzje — między innymi dlatego samochody najczęściej 
przedstawiane są jako symbole mocy i pozycji społecznej), osobom, które 
ukończyły naukę (i podjęły pracę zawodową) — ubezpieczenia emerytalne, 
ludziom młodym — papierosy (bowiem dorosły palacz najczęściej jest już 
uzależniony, natomiast to właśnie spośród nastolatków rekrutują się rzesze
nowych konsumentów) i młodzieżowe ubrania.

W niektórych reklamach nadawca zwraca się do adresata osobiście — 
mamy wówczas do czynienia z wyraźnym naznaczeniem, wyszczególnieniem 
adresata spośród tłumu ludzi, potraktowaniem jego osoby i potrzeb indywi-
dualnie (ma to związek z rodzajem oferowanych towarów przydatnych dla 
każdego). Używane wówczas zwroty typu: Twój, Twego, Twoje, dla Ciebie 
posiadają takie znaczenie i moc jak opisywane przez Leo Spitzera you (ang. 
ty): „you jest słowem, które wstrząsa: budzi drzemiące w każdym z nas ego, 
you bowiem to nic innego jak nasze własne „ja” odbite w czyjejś świadomo-
ści. Słowo to umacnia nasze poczucie integralności, gdyż świadczy o tym, 
iż można nas wyróżnić i rozpoznać. Sugeruje ono także obecność kogoś, kto 
może powiedzieć do nas you, wyrażając w ten sposób swe poczucie funda-
mentalnej, ludzkiej z „nami” wspólnoty” (Spitzer 1980: 354). Pomimo iż
komunikat reklamowy kierowany jest do szerokiego grona odbiorców i oglą-
dany przez wiele osób, to jednak „do każdego, kto nawiąże z nim kontakt, 
przemawia on oddzielnie i każdemu z osobna pochlebia” (Spitzer 1980: 355); 
Leo Spitzer zauważa również, że „wzór for you zawiera apel do próżności ku-
pującego” (Spitzer 1980: 380).

Za przykład może posłużyć reklama pastylek na chrypkę:
[1] Twój głos się liczy — zapewnia zwracający uwagę duży nagłówek 

z wyraźnym podkreśleniem dwóch pierwszych słów {Twój głos). Odbiorca 
(będący „jednym z tłumu”) w pierwszej chwili ową wiadomość odbiera 
jako zaznaczenie, że ktoś liczy się z tym, co ma do powiedzenia, jego 
zdanie jest ważne: są ludzie, którzy słuchają Twego głosu, są zawody, 
w których głos jest Twoim atutem, są sytuacje, w których Twój głos się liczy. 
Dopiero przy dokładnym zapoznaniu się z treścią ulotki dowiadujemy się, 
czego ona w rzeczywistości dotyczy, a mianowicie — pastylek na chrypkę 
i niedyspozycje głosowe. Zatem: odbiorca to „ja jako chory na chrypkę”. 
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Mamy tutaj do czynienia z wyraźnym elementem pochlebstwa — odbiorca 
sądzi, że ktoś liczy się z jego zdaniem — spotyka go lekki zawód, gdy okazuje 
się, iż po prostu powinien dbać o swoje zdrowie. Na ulotce zamieszczono 
wizerunki trzech osób, do których to hasło można odnieść w szczególności 
— ich głos jest ważny, niezbędny bowiem w wykonywanej pracy: nauczyciela, 
wokalisty i spikerki radiowej.

Jednokierunkowy przepływ informacji w komunikacie reklamowym (role 
nadawcy i odbiorcy nie ulegają zamianie) wynika z rodzaju kanału komuni-
kacyjnego — są to zazwyczaj środki masowego przekazu (prasa, radio, tele-
wizja). W związku z tym „odbiorca nie ma możliwości wpływu na treść ko-
munikatu, nie ma też szansy bezpośredniego wyrażenia swojego stosunku do 
przedmiotu reklamy oraz opinii na temat przekazywanych treści”1 (Giedz- 
-Topolewska 2001: 20-21). Natomiast nadawca może wprowadzać w nim 
zmiany, dokonać poprawek w przypadku innej niż spodziewana (mało przy-
chylnej) reakcji odbiorcy. Przekaz reklamowy można zatem nazwać przy-
kładem komunikacji do masowego odbiorcy (Giedz-Topolewska 2001: 21). 
Podlega on prawidłowościom, które rządzą tym typem kontaktu. Zwłaszcza 
silnie daje o sobie znać funkcja perswazyjna.

1 Wyjątek stanowi reklama internetowa, która „zmienia relacje komunikacyjne [... ] 
Internauta może zapytywać o przedmiot reklamy, wyrażać swoją opinię o nim drogą 
elektroniczną” (Szczęsna 2001: 21).

Wśród mechanizmów perswazji Stanisław Barańczak wymieniał cztery:
1. „mechanizm emocjonalizacji odbioru, czyli spełnienie warunku bezre-

fleksyjnej percepcji” — polega on na częściowym sparaliżowaniu możliwości 
intelektualno-refleksyjnych odbiorcy i zwiększeniu jego zdolności do przeży-
wania emocji;

2. „mechanizm wspólnoty świata i wspólnoty języka, czyli warunek 
pełnego porozumienia” — tak więc język reklamy powinien być całkowicie 
przejrzysty dla odbiorcy;

3. „mechanizm symplifikacji rozkładu wartości, czyli spełnienie warunku 
łatwej orientacji aksjologicznej” — polega na kreowaniu świata o uprosz-
czonych wartościach, zredukowanych do czarno-białego schematu, w którym 
wartości pozytywne zawsze dotyczą reklamodawcy, przedmiotu reklamy oraz 
tych odbiorców, którzy skorzystali z oferty reklamowej; wartości negatywne 
natomiast odnoszą się do produktów konkurencyjnych i tych spośród od-
biorców, którzy jeszcze nie znają reklamowanego produktu;

4. „mechanizm odbioru bezalternatywnego, czyli spełnienie warunku 
zwolnienia od decyzji” (Barańczak 1975: 51-55).

Tekst perswazyjny jest konstruowany tak, aby na każdym poziomie jego 
odbioru adresat miał do wyboru tylko jedną możliwość. Odbiorca zostaje 
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zwolniony z podejmowania jakichkolwiek decyzji, ponieważ reklama udziela 
mu wszelkich rad i wskazówek, podsuwa najlepsze produkty. Wszystkie 
mechanizmy perswazyjne mają wspólny cel — zdjąć z odbiorcy „ciężar”
samodzielnego myślenia, w następstwie czego ma on stać się całkowicie 
uległy reklamowej perswazji.

Wywołanie pozytywnej reakcji jest zadaniem, jakie stawia sobie reklama 
— owa reakcja ma decydujący wpływ na tzw. efekt komunikacji. Aby
został on osiągnięty, reklamodawca tworząc tekst reklamowy, powinien wziąć 
pod uwagę okoliczności, od których m.in. zależy prawidłowe odczytanie 
sensu komunikatu oraz zrozumienie intencji nadawcy (np. wzorce i sposoby 
mówienia, konotacje kulturowe, zwyczaje, normy zachowań, przekonania 
i stereotypy właściwe społeczności, do której należy odbiorca) (Pstyga 1994: 
276).

Stereotyp w reklamie

Na użytek mojej analizy przyjmuję takie rozumienie stereotypu, jakie za-
proponował Jerzy Bartmiński. Za Walterem Lippmannem2 i Hilarym Putna- 
mem3 utrzymuje on, iż stereotypy dotyczą językowo-kulturowych wyobrażeń 
„ludzi i rzeczy” i są elementami językowego obrazu świata. Językowo-kul- 
turowy model świata nie odbija rzeczywistości, lecz ją interpretuje. Ów ję-
zykowy obraz świata jest tworzony z pewnego punktu widzenia, który jest 
czynnikiem decydującym „o sposobie wstępnej kategoryzacji przedmiotu, 
kształtuje perspektywę, w jakiej ukazany jest przedmiot w językowym obra-
zie świata” (Bartmiński 1990: 117). Obraz świata, który można odtworzyć 
w oparciu o analizę danych językowych (systemowych i użyciowych), podda-
wany jest w dyskursie profilowaniu (Bartmiński 1998: 65-66). Bartmiński4 
proponuje, by uznać stereotypy za specyficzną podklasę pojęć — „miano-
wicie pojęć potocznych, które są silnie zabarwione podmiotowo, swoiście 
wewnętrznie zorganizowane i wchodzą w skład językowo-kulturowego obra-
zu świata danej wspólnoty komunikatywnej” (Bartmiński, Panasiuk 1993: 

2 Walter Lippmann w swej słynnej książce Public Opinion (1922) definiuje stereotyp 
jako „schematyczny i jednostronny „obraz w głowie ludzkiej” jakiegoś zjawiska, człowieka, 
rzeczy — i zarazem opinię o nim przyswojoną z otoczenia jeszcze przed poznaniem samego 
obiektu”.

3 Zdaniem Hilarego Putnama stereotyp to „w potocznym użyciu językowym kon-
wencjonalne (często tendencyjne) wyobrażenie [...], które może być bardzo niedokładne, 
o tym jak jakieś x wygląda, jak działa, jakie jest” — ową definicję odnosi do zwykłego 
mówienia.

4 Za E. Yinackem (por. A. Schaff, 1981: Stereotypy a działanie ludzkie, Warszawa).
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365). Funkcje stereotypu są jednocześnie funkcjami języka; do nich należy 
kulturowe reprezentowanie rzeczywistości i wskazywanie człowiekowi „miej-
sca i sposobów zachowań w oswojonym świecie” (Bartmiński 1998: 64—65).

Człowiek poddaje stereotypizacji wszystko to, z czym się styka, co po- 
znaje (językowo i kulturowo) — takie „potoczne” widzenie świata wynika 
z punktu widzenia przeciętnego człowieka, „którego predyspozycje i potrze-
by egzystencjalne są «miarą rzeczy»” (Bartmiński 1990: 117). Przesądza to 
o antropocentryzmie owego „widzenia świata”.

Język ma moc kształtowania naszej wizji świata, postaw i zachowań 
(Bartmiński, Panasiuk 1993: 365-366). „Każdy przekaz słowny, każde uży-
te wyrażenie zabarwia na swój sposób przekazywaną informację [... ] na-
zwa nieuchronnie aktywizuje określony typ doświadczeń, model poznawczy 
i wartościowanie, a w kolejności — schemat odbioru i interpretacji [... ] 
Pozajęzykowa wiedza o świecie oraz ta, która została utrwalona w języ-
ku, w znaczeniach słów, wzajemnie oddziałują na siebie, dając w efekcie 
określony językowo-kulturowy obraz nazywanych przedmiotów” (Bartmiń-
ski, Panasiuk 1993: 366).

Autorzy stanowczo zaprzeczają twierdzeniu, że stereotyp „wartościuje 
i ocenia wyłącznie negatywnie, [... ] jest wyrazem uprzedzeń” (Bartmiński, 
Panasiuk 1993: 371); sprzeciwiają się również ograniczaniu „opisu stereo-
typu do jego składników wyłącznie wartościujących, bez brania pod uwagę 
składników poznawczych i przysługującego stereotypowi «ziarna prawdy»”5 
(Bartmiński, Panasiuk 1993: 370). Przykładem potwierdzającym to twier-
dzenie jest fakt kojarzenia w stereotypach zawodowych wykonawcy zawodu 
z narzędziem, którym się posługują, np. chłopa z kosą i cepem, robotnika
z młotem i kilofem, pisarza z piórem. Owe skojarzenia mają walor poznaw-
czy, mają oparcie w realnych faktach i działaniach. Dopiero na te skojarzenia 
nakładają się oceny emocjonalne, które — pomimo, że bywają pozytywne 
lub negatywne (w zależności od uwarunkowań kulturowo-subiektywnych) — 
nie przesłaniają całkowicie treści poznawczej stereotypów.

5 Takie stanowisko potwierdza również Uta Quasthoff, która początkowo przyjęła 
tezę o wartościującej funkcji stereotypu (w pracy opublikowanej w 1973 r.), ostatecznie 
jednak zweryfikowała swoje poglądy i w 1998 r. przyjęła, iż funkcja poznawcza jest 
nadrzędną funkcją stereotypu.

Oprócz naczelnej funkcji — poznawczej, Bartmiński i Panasiuk przypi-
sują stereotypom funkcje psychiczne (ułatwiają orientację w złożonym świe-
cie) oraz społeczne (służą przystosowaniu jednostki do wspólnoty, integrują 
ją i sprzyjają zapewnieniu jednostce poczucia akceptacji). Podobną hierar-
chię funkcji stereotypów przyjęła w ostatnich swoich pracach Uta Quasthoff 
(1998).
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Reklama szeroko wykorzystuje istniejące i funkcjonujące społecznie ste-
reotypy dla własnych potrzeb. Stereotyp jest przez reklamę zakładany, lecz 
niezmiernie rzadko zostaje przez nią ujawniony — jest on bowiem niezwy-
kle skuteczną bronią w walce o klienta. Stereotypy obecne w reklamie mają 
więc charakter funkcjonalny — podporządkowane są intencji pozyskiwania 
klienta, przyczyniają się do manipulowania jego emocjami, wpływania na 
decyzje i wybory.

Dokonam analizy wybranych reklam pod kątem stereotypów następu-
jących osób: studenta, kobiety, mężczyzny, człowieka starego i człowieka 
młodego.6 W celu zrekonstruowania owych stereotypów posłużę się słowni-
kami językowymi oraz wynikami ankiety przeprowadzonej wśród studentów 
przez Martę Nowosad-Bakalarczyk, a także danymi pochodzącymi z mojej 
ankiety.7

6 Wybór nie jest przypadkowy — stereotypy tych osób analizowałam w swojej 
pracy magisterskiej, napisanej w 2001 roku pod kierunkiem prof. Jerzego Bartmińskiego 
w Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego. Analizowany 
materiał reklamowy obejmował reklamy prasowe i telewizyjne z lat 1998-2000.

7 Badanie ankietowe przeprowadziłam w 2000 roku w środowisku studentów lubel-
skich uczelni — kwestionariusz ankiety wraz z zestawem wszystkich udzielonych przez 
respondentów odpowiedzi znajduje się w mojej pracy magisterskiej. Respondenci mieli 
wskazać cechy studenta prawdziwego i typowego.

8 Potwierdzeniem tego, że spożywanie alkoholu jest cechą związaną ze studentem 
i stanowi element życia studenckiego, jest fakt, iż w Słowniku gwary studenckiej hasło 
„picie alkoholu” jest bodaj najobszerniejszym hasłem tego słownika (zajmuje 14 stron 
druku, na których wymienia się wyrażenia określające w języku studenckim spożywanie 

[2] Adresatem reklamy piwa EB jest niewątpliwie student — wskazuje
na to fakt, iż zamieszczona została w „Plannerze Akademickim” (na rok 
1998/1999), rozdawanym na terenie uczelni. Reklamę opatrzono czerwonym 
nagłówkiem: zajęcia obowiązkowe — owa formuła funkcjonująca w języku 
oficjalnym określa, co należy, o czym nie wolno zapomnieć, czego nie
można zlekceważyć — stanowi specyficzny znak ostrzegawczy: „Uwaga!”. 
Można przypuszczać, iż nadawca wykorzystując oficjalną formułę w sytuacji 
bynajmniej nieoficjalnej (spotkanie towarzyskie studentów przy piwie), dąży 
do rozbawienia odbiorcy — sytuacja reklamowa sugeruje bowiem, iż do 
„zajęć obowiązkowych” należy regularne spożywanie piwa (wymienionej 
marki w szczególności).

Bohaterem tej reklamy jest student, który:
— nie opuszcza zajęć obowiązkowych (zwłaszcza takich!),
— prowadzi swobodny, rozrywkowy tryb życia,
— często pije piwo (jest nawet gotowy — w przypadku braku pieniędzy 

— wymienić zegarek na nie) .8
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Reklamę zbudowano w oparciu o grę językową przywołującą dwa (kon-
trastujące ze sobą) obrazy studenta:

a) będącego podmiotem instytucji, jaką jest uczelnia; wpisanego na listę 
studentów i zobowiązanego do uczęszczania na zajęcia obowiązkowe,

b) prowadzącego barwne studenckie życie towarzyskie, którego stałym 
elementem jest przesiadywanie w pubie i picie piwa.

Można powiedzieć, że pierwszy obraz studenta przynależy niejako do
obiegu oficjalnego — wynika z urzędowego pojmowania osoby studenta, dru-
gi natomiast funkcjonuje w obiegu nieoficjalnym, wynika z doświadczeń życia 
studenckiego i wyobrażeń o nim. W reklamie zderzono również dwa stereo-
typy studenta — prawdziwego i typowego9, na których istnienie wskazują 
wyniki przeprowadzonej przeze mnie ankiety. Podstawą dla obrazów studen-
ta prawdziwego i typowego jest antynomia: „uczy się”/ „zdobywa wiedzę” 
— „uczy się mało”. Prawdziwy zatem uczy się/ zdobywa wiedzę (19)10, jest
inteligentny (10), bawi się (9); typowy natomiast imprezuje (19), mało się 
uczy (14), jest leniwy (13), kombinuje (13) i pije (12).

alkoholu, tych, którzy go spożywają, napoje alkoholowe, toasty, miary ilości alkoholu oraz 
stany związane z nadużyciem napojów alkoholowych. Dla porównania — hasło „uczyć się” 
zajęło w słowniku 8 stron).

9 Na wagę tego rozróżnienia zwrócił uwagę Jerzy Bartmiński — wyrażenie „typowy 
ma funkcje głównie uogólniające w sensie statystycznym, jest opisowe, dotyczy przecięt-
ności, podczas gdy funkcje wyrażenia prawdziwy — są głównie modalnościowe w sensie 
nie tyle opisowym, co postulatywnym” (Bartmiński 2001, s. 45).

10 Podane liczby oznaczają, ile razy dana cecha została wymieniona przez responden-
tów — w ankiecie wzięło udział 95 osób.

Bohater reklamy posiada wyraźne cechy studenta typowego, tak jak 
się on przedstawia przeciętnemu Polakowi — preferuje życie rozrywkowe, 
imprezy z piwem.

Nadawca reklamy niejako pozostaje w ukryciu — być może jest „jednym 
z nich” — z pewnością jednak to ktoś, kto wie dobrze, co stanowi istotę życia 
studenckiego. Aby pozyskać odbiorcę, nadawca powołuje się na przyjemne 
dla niego skojarzenia — te zaś, które mogłyby wywołać mniej przyjemne 
dla studenta wspomnienia, potraktowano w sposób żartobliwy {zajęcia 
obowiązkowe to wizyty w pubie i picie piwa), co sugeruje pośrednio, że żywot 
studenta opiera się właśnie na swobodzie i rozrywce.

[3] Reklama TAK TAK (GW maj 1999) skierowana została do kobiet, 
co sugeruje użycie żeńskiej formy w wyeksponowanym (wielkością czcionki) 
tekście reklamy: W weekendy i święta gadaj jak najęta! W reklamie wyko-
rzystano cechę uchodzącą za typowo kobiecą — gadatliwość. Potwierdza to 
Słownik współczesnego języka polskiego, który pod hasłem gadatliwość poda- 
je: ‘skłonność do nadmiernego gadania, przesadne rozwodzenie się nad jakąś 
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sprawą; gadulstwo’: kobieca gadatliwość (SWJP Dun); gadatliwy to ktoś, 
kto ‘lubi dużo mówić’, np.: strasznie gadatliwa kobieta (ISJP Bań), oraz 
zrekonstruowany przez Martę Nowosad-Bakalarczyk (2002)11 za pomocą ba-
dania ankietowego obraz kobiety. W wizerunku kobiety typowej (w aspekcie 
psychospołecznym) szczególnie zaznaczyła się skłonność do plotkowania — 
zwłaszcza w ujęciu mężczyzn, kobiety wymieniały plotkarstwo/gadatliwość 
nieco rzadziej.

11 M. Nowosad-Bakalarczyk przeprowadziła badanie ankietowe wśród 100 studentów 
(50 kobiet i 50 mężczyzn). Respondenci mieli podać trzy najważniejsze cechy kobiety 
„prawdziwej” i „typowej”.

12 Gadać jak najęty to ‘mówić bez przerwy, dużo i szybko, nie dopuszczając innych 
do głosu’ (SWJP Dun).

„Gadanie” (generalnie uchodzące za wadę płci pięknej) w reklamie zosta-
je przewartościowane: nie podlega potępieniu — wręcz przeciwnie — nadaw-
ca wyraźnie zachęca: gadaj jak najęta!1112 sugerując jednocześnie, aby po pro-
stu była sobą — skoro lubi i ma ochotę gadać — niech to robi, nadawca zaś 
(w pełni akceptując jej potrzeby i naturę) wyjdzie im naprzeciw, stwarzając 
jej do tego najdogodniejsze warunki (czyli najtańsze połączenia): weekend 
to dla Ciebie czas prawdziwej wolności słowa! Wtedy wszystkie połączenia 
są najtańsze. Weekendy i święta to czas odpoczynku, swobody i wolności 
— reklama stwarza kobiecie możliwość przyjemnego spędzenia czasu w taki 
sposób, jaki lubi — na „gadaniu” z przyjaciółkami bez konieczności ogra-
niczania i poskramiania swej natury z obawy przed kolosalnymi rachunka-
mi telefonicznymi, obciążającymi jej (lub męża) kieszeń. Nadawca obwiesz-
cza potencjalnej odbiorczyni wolność słowa — może gadać i gadać, ile chce 
i o czym chce („wolność słowa” rozumiana dosłownie, wynikająca z niższych 
opłat). Używając tego wyrażenia podkreśla on również swoją wyrozumia-
łość dla kobiecej natury i potrzeb (w przeciwieństwie do tych — zapewne 
mężczyzn, którzy krytykują kobiecą gadatliwość, czynią z niej wadę — bo 
skoro kobiety lubią gadać i robią to, to któż inny mógłby widzieć w gadaniu 
coś złego?).

[4] W nagłówku reklamy Hondy Accord (GW marzec 2000) czytamy: Nic 
nie odwiedzie mnie od celu — najprawdopodobniej są to słowa mężczyzny, 

którego wizerunek znajduje się poniżej — lekki zarost, chłodne spojrzenie, 
stanowczy wyraz twarzy. Stwarza wrażenie zdecydowanego i pewnego siebie 
oraz swego sukcesu — powyższe słowa w jego ustach nabierają szczególne-
go znaczenia — to natura zdobywcy; człowiek czynu, energiczny, działający 
skutecznie, zdeterminowany, doprowadzający sprawy do zamierzonego przez 
siebie końca, niezłomny, nieznający porażek, zawsze osiągający cel. Taki ob-
raz mężczyzny znajduje potwierdzenie w słownikach: męskie jest to, co ‘jest 
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typowe dla mężczyzn lub zgodne z wyobrażeniem typowego mężczyzny’, np.
śmiałe, zdecydowane, stanowcze (ISJP Bań); pod hasłem męski czytamy: 
‘charakterystyczny dla stereotypu mężczyzny i jego zachowań; silny, odważ-
ny, śmiały, zdecydowany, stanowczy’: męski czyn, umysł, charakter / męska 
ambicja, postawa, decyzja / męska twarz (SWJP Dun), zaś po męsku to ‘w
sposób typowy dla mężczyzn; zdecydowanie, energicznie, stanowczo: rozmó-
wić się z kimś po męsku; [...] załatwić sprawę po męsku’ (SWJP Dun).

Obok wizerunku męskiej twarzy umieszczono sylwetkę nowej Hondy Ac- 
cord — być może słowa: nic nie odwiedzie mnie od celu odnoszą się również
do reklamowanego samochodu, zmierzającego szybko i pewnie do celu po-
dróży. Jednak na pierwszym planie reklamy znajduje się postać mężczyzny 
(znacznie przewyższająca wielkością samochód) — sugeruje to jego przewa-
gę nad maszyną — jeśli więc postanowi ją zdobyć, z całą pewnością osiągnie 
swój cel. Następnie zaś nowa Honda (posłuszna jego woli, precyzyjnie wy-
konująca jego polecenia) pomoże mu zrealizować własne zamiary. W jego 
planach nie ma miejsca na porażkę — on zawsze odnosi sukcesy. Taką inter-
pretację potwierdza angielskie hasło umieszczone drobnym drukiem w pra-
wym dolnym rogu reklamy pod logo marki: First man. then machinę. Zatem 
— najważniejszy jest człowiek, jego bezpieczeństwo i komfort, dopiero póź-
niej maszyna — technika pełni więc służebną rolę, jest podporządkowana 
człowiekowi; to dla jego potrzeb powstają nowe technologie, udoskonalenia. 
Można by rzec: samochód dla człowieka, nie zaś odwrotnie. Hasło zmieni 
nieco znaczenie, jeśli uwzględnimy, że angielskie słowo „man” oznacza nie 
tylko człowieka, lecz także mężczyznę.

Adresatem tej reklamy (jak zresztą większości reklam samochodów) jest 
przede wszystkim mężczyzna — to głównie mężczyźni kupują samochody, 
pasjonują się nimi, stanowią większość wśród kierowców. W przeprowadzonej 
przeze mnie ankiecie na liście przedmiotów kojarzących się z mężczyzną 
samochód wymieniło aż 38 osób (na 95 badanych).

Aby zjednać sobie męskiego odbiorcę, reklamodawca pochlebia jego 
męskiej ambicji, sugerując, że taki samochód jest godny tylko prawdziwego 
mężczyzny — jest nim mężczyzna z reklamy, z którym odbiorca może się 
identyfikować. „I Ty możesz być /będziesz taki — jeśli wybierzesz i kupisz 
Hondę Accord” — zdaje się mówić nadawca.

[5] Reklama Otwartego Funduszu Emerytalnego {ego} (GW kwiecień 
1999) przywołuje wizerunek człowieka starego i umieszcza go w dość 
nietypowej dla jego wieku sytuacji — starszy mężczyzna w rozwianym 
szaliku i w czapce z pomponem próbuje zjeżdżać na nartach, podpierając 
się kijkami. Wokół prószy śnieg (w telewizyjnej wersji tej reklamy ów śnieg 
był w rzeczywistości pierzem, które obficie rozsypywała z rozdartej poduszki 
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starsza kobieta (zapewne jego żona). Niezwykłości przydaje sytuacji to, że za 
plecami pochylonego narciarza znajduje się wersalka. Można uznać reklamę 
za zabawną i stwierdzić, że staruszek świetnie się bawi (jak dziecko), jednak 
zupełnie innego znaczenia nabiera ta zabawa, gdy zapytamy, dlaczego on 
udaje zjeżdżanie — po prostu nie stać go na wyjazd na narty (podobnie 
jak większości dzisiejszych emerytów). Zapewne chciałby „zaszaleć” — 
nie posiada jednak środków finansowych, dzięki którym eskapada stałaby 
się możliwa. Jak ten obraz człowieka starego odnosi się do utrwalonego 
społecznie stereotypu?

Słownik współczesnego języka polskiego pod hasłem starość podaje m.in. 
utarte połączenia: pogodna, smutna, trudna starość; starość dokucza, do-
skwiera komuś / stracić wzrok na starość / dożyć późnej starości / [... ] 
drżący, pochylony od (ze) starości (SWJP Dun); mówimy starość nie ra-
dość, mając na myśli to, że z wiekiem człowiek zaczyna odczuwać dolegli-
wości, których nie mają ludzie młodzi (ISJP Bań); zaś definicja starości 
brzmi: ‘to ostatni okres życia ludzi, zwierząt i roślin’ (ISJP Bań). Słow-
niki uwzględniają również hasła pokrewne: staruch, starucha — ‘ze zło-
ścią, niechęcią o starym (starej), często trudnym (trudnej) we współży-
ciu mężczyźnie (kobiecie)’: uparty, zgorzkniały staruch /złośliwa starucha 
(SWJP Dun) — zdecydowana większość określeń wieku starczego posia-
da wartościowanie ujemne, wyjątkami są jedynie staruszek, staruszka — 
definiowane: ‘pieszczotliwie, z sympatią, czasem ze współczuciem o sta-
rym mężczyźnie / kobiecie’: biedny staruszek /miły, sympatyczny staru-
szek/ czerstwy, zgarbiony, drżący staruszek; pochylona/ poczciwa staruszka 
(SWJP Dun).

Reklama wprawdzie posługuje się wizerunkiem człowieka starego, jednak 
to nie on jest jej rzeczywistym adresatem — są nim ludzie młodzi, którzy 
rozpoczynając pracę, stają przed wyborem funduszu emerytalnego. Slogan 
reklamowy zapowiada: Na emeryturze nie musisz udawać życia, bo z OFE 
{ego} — w przeciwieństwie do bohatera reklamy — stać będzie potencjal-
nego odbiorcę na zimowy wyjazd w góry na narty — nie będzie skazany
(jak bohater reklamy) na udawanie i wspomaganie wyobraźni pierzastym 
niby-śniegiem.

Reklama w sposób wyraźny promuje młodość — jest ona przywoływana 
chętnie i często (również jako hasło wywoławcze całej grupy przypisywanych 
jej cech, takich jak: energia, zdrowie, radość, optymizm, spontaniczność,
brawura, itd.). Bohaterami większości reklam są ludzie młodzi, tryskają-
cy energią, pełni optymizmu — takie są kobiety, które nawet podczas prac 
domowych wyglądają pięknie, kwitnąco i atrakcyjnie, podobnie mężczyźni 
— przystojni, zadbani, dobrze zbudowani, starszych ludzi również rozpiera 
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młodzieńcza energia. Reklama oddaje hołd młodości, podkreśla jej niezwy-
kłą wartość, którą należy chronić niczym drogocenny skarb.

[6] Bohaterami reklamy papierosów Spike (GW kwiecień 1999) są roz-
bawieni młodzi ludzie — to najprawdopodobniej oni zachęcają: Trzymaj 
z naszą paczką. Wszyscy roześmiani, tryskający młodzieńczą energią i świe-
żością; czują się świetnie w swoim gronie, łączy ich wspólna zabawa (i oczy-
wiście Spike) — paczka przyjaciół świetnie się bawi, kibicując mocującej 
się na ręce parze — dziewczyna i chłopak siedzą przy stole, na którym leży 
otwarta paczka Spike. To zapewne o nią toczy się walka — najprawdopodob-
niej ma być nagrodą dla zwycięzcy. Hasło: trzymaj z naszą paczką ewokuje 
następujące znaczenia:

1) ‘trzymaj z nami; zostań naszym przyjacielem; dołącz do nas’;
2) w oparciu o gest splecionych w zmaganiach dłoni; można je zapisać 

następująco: ‘trzymaj z (leżącą) paczką Spike — możesz ją zdobyć, zostając 
zwycięzcą pojedynku; ona doda Ci sił (jest świetną motywacją)’;

3) ‘trzymaj z naszą paczką; bądź wierny naszej marce’.
Atmosfery wyśmienitej zabawy (podobnie jak w przypadku wszystkich

reklam papierosów) nie jest w stanie zepsuć przygnębiająca informacja Mi-
nistra Zdrowia i Opieki Społecznej: Palenie tytoniu powoduje raka i choroby 
serca.

Obecny w reklamie stereotyp człowieka młodego koresponduje ze ste-
reotypem obecnym w języku ogólnym — młodość wartościowana jest raczej 
dodatnio: mówimy, że ktoś przeżywa drugą młodość, jeśli w wieku dojrza-
łym, zwykle pod wpływem jakiegoś bodźca, poczuł się znowu młody, silny 
i sprawny jak w młodości (ISJP Bań); młodzieńcze jest to, co jest charakte-
rystyczne dla ludzi młodych, np. energiczne, entuzjastyczne lub niedojrzałe 
(ISJP Bań). Młodość rządzi się własnymi prawami — potwierdzają to po-
łączenia młody gniewny ‘osoba młoda, buntująca się przeciwko jakimś zasa-
dom, narzucanym rygorom, manifestująca swoją niezależność’ oraz szaleń-
stwa młodości (SWJP Dun). Słownik Władysława Kopalińskiego wymienia 
powiedzenie przysłowiowe: młodość górna i duma (według wiersza Polały 
się łzy A. Mickiewicza), przysłowie: młodość musi się wyszumieć oraz frasz-
kę J. Kochanowskiego: Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, 
żeby młodzi nie szaleli (SMiTK Kop).

Znaczną grupę reklam, których rzeczywistymi adresatami są ludzie mło-
dzi, stanowią reklamy papierosów. O tym, że kierowane są one głównie do
młodzieży, świadczy dobitnie fakt, iż bohaterami zdecydowanej większości 
tych reklam są właśnie młodzi ludzie: beztroscy, szaleni, weseli, roześmiani, 
rozbawieni, wolni i swobodni. Reklama składa obietnice szczególnie atrak-
cyjne dla nastolatków: „i Ty możesz być taki jak my; żyć tak, jak my (palić 
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to, co my)” — zdają się mówić lansując określony styl życia „na luzie”: 
wspólne wypady, zabawy z przyjaciółmi, których nieodłącznym elementem 
są papierosy i piwo (dla młodzieży pierwszy alkohol, pierwszy papieros — 
szczególnie ten zapalony publicznie — stanowią nierzadko kryterium doro-
słości). Paradoksem jest fakt, iż właśnie w tych reklamach często pojawia się 
obietnica niezależności, wolności, swobody — a przecież zarówno papierosy, 
jak i alkohol uzależniają!13

13 Na ten fakt zwraca uwagę J. Bralczyk (1999, 219): „W banalnych kontekstach 
pojawiają się ] wolność i niezależność, częste zwłaszcza w reklamie uzależniających 
przecież papierosów”.

Teksty i analizy tych reklam znajdują się w mojej pracy magisterskiej — zostały 
tu pominięte z uwagi na ograniczenia ilości stron.

Sposoby ewokowania stereotypu

Nierzadko w reklamie mamy do czynienia ze zjawiskiem nadawania re-
klamowanym produktom cech ludzkich — „ożywiania” ich czy wręcz perso-

nifikowania — przenoszenia na owe produkty (np. samochody) cech istot 
żywych lub człowieka: typowo męskich (siła, osobowość, wygląd, charak-
ter, opanowanie, poczucie bezpieczeństwa) oraz kobiecego piękna (sylwetka, 
wygląd). Zdarza się, że przedmiot reklamy jest obdarzony ludzkimi uczucia-
mi, przypisuje mu się zdolność do przyjaźni, miłości, partnerstwa; wchodzi 
w charakterystyczne dla człowieka role, np.: silnik samochodowy jest nieza-
wodnym przyjacielem podczas każdej podróży, Twój nowy dyskretny przyja-
ciel to w przypadku reklamy z kobiecego pisma tampon firmy bella; samo-
chód marki Polonez staje się członkiem rodziny; natomiast Daewoo Matiz 
zostaje drugą połową — idealnym partnerem dla Eli.14

Poddam teraz analizie dwie reklamy Peugeota, w których na ten sam 
model samochodu przeniesiono w jednym przypadku cechy męskie, w drugim 
zaś kobiece.

[7] Peugeot 206 (GW luty 2000) przyrównany został do mężczyzny 
posiadającego niespotykaną inteligencję, której współczynnik wynosi 206. 
Dla porównania: przeciętne IQ, czyli iloraz inteligencji, wynosi 100 — 
oznajmia tekst umieszczony pod zdjęciem samochodu, a poniżej znajduje się 
szczegółowy opis jego walorów: Peugeot 206. Błyskotliwy samochód. 206-tka 
nieustannie zachwyca. Ta wybitna osobowość rozkocha w sobie każdą kobietę. 
Ale liczy się nie tylko wspaniały wygląd. Peugeot 206 jest wewnętrznie 
zorganizowany i ma, wyjątkowo miły charakter. Łatwo się nim kieruje, jest 
zawsze opanowany i da.je duże poczucie bezpieczeństwa. Słowem: chce się
z nim być przez cały czas. Z kimś, kto ma takie IQ nie można się przecież 
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nudzić. Peugeot jest tutaj niczym superman — posiada niemal wszystkie 
pożądane u prawdziwego mężczyzny cechy — ma to oczywiście schlebiać 
głównie męskiemu odbiorcy tej reklamy, podnieść w jego oczach wartość 
reklamowanego modelu, wywołać ciąg skojarzeń: prawdziwy mężczyzna +
Peugeot 206. Zatem: „jeśli jestem prawdziwym mężczyzną, to powinienem 
nim jeździć” lub: Peugeot 206 (będący niczym prawdziwy mężczyzna) jako 
idealny partner dla kobiety.

Reklamy samochodów adresowane są przede wszystkim do mężczyzn — 
świadczą o tym formy gramatyczne obecne w tekstach reklamowych, sugeru-
jące, że „właściciel (kierowca) samochodu jest (powinien być) mężczyzną” 
(Lewicki 1995: 19), kolejnym tego dowodem jest przypisywanie pojazdom 
cech charakterystycznych dla kobiety:

[8] W reklamie Peugeota (GW czerwiec 1999) pokazano jadący ulicą sa-
mochód — pod nim umieszczono słowa wypowiadane najprawdopodobniej 
właśnie przez niego: znowu się oglądają!. Auto staje się tutaj atrakcyjną ko-
bietą przyciągającą powszechną uwagę na ulicy (zwłaszcza mężczyzn). Na 
dole umieszczono uzupełnienie: Peugeot 206. Błyskotliwy samochód. 206-tka 
nieustannie zachwyca. W jej sylwetce można zakochać się od pierwszego wej-
rzenia. Co ciekawe, w opisywanej powyżej reklamie Peugeota przypisywano 
mu cechy męskie — jego błyskotliwość wynikała przede wszystkim z nieprze-
ciętnej inteligencji, a dopiero później z innych zalet (osobowość, wygląd). 
Natomiast w przypadku, gdy Peugeot obdarzony został cechami kobiecymi
— jeg° błyskotliwość odniesiona została do wyglądu zewnętrznego.

Technika profilowania stereotypu i jej uwarunkowania 
kontekstowe

„Każde kreatywne użycie języka, a dobra reklama ten warunek spełniać 
musi; dąży nie tylko do przywołania utrwalonych stereotypów, lecz także
— w miarę potrzeby — do wykreowania nowych obrazów pojęciowych” 
(Tokarski 1995: 32).

Nadawca reklamy dokonuje wyprofilowania stereotypu, wyeksponowując 
niektóre cechy, inne zaś pomijając — powstaje w ten sposób profil stano-
wiący „nie tyle wariant znaczenia, co raczej wariant wyobrażenia przed-
miotu hasłowego” (Bartmiński, Niebrzegowska 1998: 217). Profilowanie jest 
„subiektywną [... ] operacją językowo-pojęciową, polegającą na swoistym 
kształtowaniu obrazu przedmiotu poprzez ujęcie go w określonych aspek-
tach (podkategoriach, fasetach), takich jak np. pochodzenie, cechy, wygląd, 
funkcje, zdarzenia, przeżycia, itp., w ramach pewnego typu wiedzy i zgod-
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nie z wymogami określonego punktu widzenia” (Bartmiński, Niebrzegow- 
ska 1998: 212). Określając szczegółowiej — profilowanie polega na tym, że: 
„cechy charakteryzujące przedmiot i tworzące w swojej masie bazę seman-
tyczną, są poddawane pewnym operacjom upraszczającym, selekcjonowane,
porządkowane w wiązki odnoszące się do określonych aspektów przedmiotu. 
Z bogactwa cech bazowych, tj. ogółu cech utrwalonych użytkownik dokonuje 
wyboru i tworzy konfiguracje, które są w dużym stopniu konwencjonalne” 
(Bartmiński 1993: 269).

Reklama odwołując się do stereotypu kreuje go i przetwarza (jednak po- 
zostaje on niezmiennie punktem odniesienia). Profil, który powstaje w efek-
cie tych zabiegów, tworzony jest w określonym celu — aby zainteresować, 
zachęcić i pozyskać potencjalnego odbiorcę i klienta. Zdarza się, że nabiera 
cech, które chciałby posiadać odbiorca.

W reklamie piwa EB [2] student potraktowany został przedmiotowo; wy-
korzystano elementy i sytuacje typowe dla życia studenckiego, dobrze znane 
tej grupie (dając tym samym możliwość utożsamienia się z jej bohaterem)
— po to, aby skutecznie dotrzeć do wyspecyfikowanego adresata.

Nietrudno dostrzec, iż cechy ogólnie uważane za „studenckie” (swobod-
ne, przyjemne życie, spotkania towarzyskie i imprezy zakrapiane piwem, 
zabawa, a czasem też nauka) traktowane są aprobatywnie (ponieważ adre-
satem jest właśnie student); implikują przesłanie: „bądź taki, bo taki jest 
(być powinien) prawdziwy student”.

Poddając profilowaniu stereotypowy wizerunek kobiety [3] reklama od-
rzuca cechy, które mogłyby uchodzić za negatywne (lub zmienia ich zna-
czenie — z ujemnego na dodatnie), podkreśla tylko pozytywne; pochlebia 
kobietom i sugeruje, jakie być powinny; akceptuje, a nawet przyklaskuje ko-
biecym słabostkom. W konsekwencji reklama czyni z kobiety osobę, która 
ma odwagę być sobą, akceptującą własne potrzeby i umiejącą je zaspokajać
— jednym słowem — uczy ją asertywności. Staje się ona po prostu taka, 
za jaką sama chciałaby siebie uważać. Tak wykreowany wizerunek służy te-
mu, aby potencjalna odbiorczyni mogła się z zadowoleniem w nim przejrzeć 
i stwierdzić: „kupuję to!”.

Stworzony przez reklamodawcę profil mężczyzny [4] powstał w wyniku 
podobnych zabiegów na stereotypie — selekcji cech i wyeksponowaniu tyl-
ko tych, które sam odbiorca postrzega jako dodatnie (np.: odwaga, pewność 
siebie, zdecydowanie, męski wygląd) w celu zjednania sobie męskiego odbior-
cy komunikatu reklamowego, wyrobienia w nim przekonania, że określony 
produkt jest tym, czego naprawdę potrzebuje, czymś, co uczyni go bardziej 
męskim lub potwierdzi jego męskość, upewniając, iż właśnie ten wybór jest 
godny prawdziwego mężczyzny.
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W przypadku człowieka starego mamy do czynienia z wykreowaniem jego 
wizerunku odmiennie do rzeczywistości [5] — w języku potocznym starość
jest samotna, smutna, niedołężna (choć bywa również pogodna). W związku
z intencjami reklamodawcy nastąpiło wyprofilowanie pozytywnego obrazu 
wieku podeszłego — w przetworzonym stereotypie uwydatnione zostały 
cechy pozytywne, dzięki czemu otrzymano wizerunek człowieka starszego 
takiego, jakim on chciałby siebie widzieć: pełnego energii, żądnego nowych 
wrażeń, cieszącego się zdrowiem, umiejącego „zaszaleć”; mającego bujną 
fantazję i marzenia oraz dążącego do ich realizacji — dopiero teraz ma tyle 
czasu, aby zrobić to, czego nie mógł (nie zdążył) zrobić wcześniej.

Selekcji dokonano także wśród cech stereotypowych człowieka młodego 
— wyraźnie odrzucone zostały te cechy, które w jakikolwiek sposób mogły-
by być niewygodne, niechętnie widziane przez samą młodzież (na przykład 
często przypisywana młodym ludziom nieodpowiedzialność), natomiast wy-
eksponowano dodatnie (przez samych nastolatków za takie uważane). W ten 
sposób powstał taki wizerunek młodego człowieka, jakim on sam chciałby 
być (stać się); za jakiego się uważa. Reklama w sposób wyraźny afirmuje 
młodość; wychwala ją jako najlepszy okres w życiu, przypisuje jej cechy 
aprobowane i pożądane przez samą młodzież: swobodę, wolność, niezależ-
ność, życie na luzie, radość, beztroskę i zabawę, jednocześnie określając, jaki-
mi być powinni (jak się ubierać, zachowywać, itd.). Składa się im atrakcyjne 
obietnice — jeśli skorzystają z oferty (kupią papierosy), ich życie stanie się 
ciekawsze, intensywniejsze; zdobędą nowych przyjaciół, z którymi przeżyją 
wspaniałe chwile i fascynujące przygody.

Znany krytyk reklamy — Bob Garfield — o reklamie papierosów napi-
sał: „bezwstydna manipulacja młodą psychiką [...]. Od czasu hasła: «Arbeit 
macht frei» [... ] nad bramą Auschwitz nie było tak groteskowego zniekształ-
cenia słowa «wolność»”.15 To stwierdzenie można odnieść do większości re-
klam, które profilując stereotypowe, obiegowe wizerunki ludzi różnych za-
wodów i stanów eksponują cechy zyskujące akceptację a pomijają te cechy, 
które z różnych względów są niewygodne dla nadawcy (mogłyby utrudnić 
osiągnięcie pożądanego celu jakim jest pozyskanie klienta).

„Aida — media... ”, 1998, nr 1, s. 7.
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Wykaz źródeł i skrótów

GW — „Gazeta Wyborcza”, dziennik, Warszawa.
ISJP Bań — Inny słownik języka polskiego, 2000, M. Bańko (red.), t. I-II, Warszawa. 
PA — „Planner Akademicki 1998/1999”.
SMiTK Kop — Kopaliński W., 1987, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa.
SWJP Dun — Słownik współczesnego języka polskiego, 2000, B. Dunaj (red.), t. I-II, 

Warszawa.

STEREOTYPES IN ADVERTIZING

Advertizing rests on the stereotypes present in the folk modę of thinking characteristic 
of a given community. However, the stereotypes are not revealed in advertisements, 
which constitute a tool used to manipulate the receiver, his thinking and valuation; they 
contribute to the shaping of the receiver’s reactions, attitudes, decisions and actions. 
Copywriters use stereotypes and adapt them to their purposes: desirable characteristics 
of stereotypes are brought to the fore, those which might evoke negative associations are 
downplayed. For instance, because of the cult of youth, advertisements transform the 
stereotype of the old age, remove the unpleasant associations it evokes and attribute to 
the elderly certain patterns of behaviour typical of young people. The way a stereotype 
is profiled in an advertisement depends on the characteristics of the receiver: his or her 
sex, age, needs, habits and likes. It can flatter the receiver and transform the hierarchy 
of values; for instance talkativeness, usually considered a vice of the fair sex, is in one 
advertisement presented in the positive light: the sender is lenient with the female naturę 
and encourages women to “talk like you were getting paid for it!”.

Advertisements profile stereotypes in such a way as to achieve the desired aim: to 
make the receiver buy the advertized product.
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