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Słowa-klucze w dyskursie o antykoncepcji

Artykuł omawia typowe słowa-klucze stosowane przez czołowych producentów środków anty-
koncepcyjnych na ich stronach internetowych. Celem jest pokazanie ich znaczenia i roli w dys-
kursie o antykoncepcji. Głównymi słowami-kluczami są piękno, bezpieczeństwo, naturalność, 
odpowiedzialność. Zaprezentowany jest także dynamiczny model słów-kluczy. Wynikiem analizy 
jest charakterystyka współczesnego dyskursywnego obrazu antykoncepcji, kobiety, seksualności, 
który jest budowany przez koncerny na ich stronach internetowych przy użyciu wyodrębnionych 
słów-kluczy. 

Słowa kluczowe: antykoncepcja, medykalizacja, klastry tekstowe, słowa klucze 

Keywords in contraception discourse

The article discusses the typical key words which are used by the leading producers of contra-
ceptives on their websites. The purpose of the paper is to examine the meaning and the role of 
these keywords in the discourse about contraception. The main keywords are: beauty, security, 
naturalness, responsibility. The dynamic concept of keywords is also described. The analysis builds 
a profile of the contemporary discursive image of contraception, women and sexuality, built by 
companies on their websites with the use of the identified keywords.
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Schlüsselwörter im Diskurs über Verhütungsmittel

In dem Artikel werden die typischen Schlüsselwörter untersucht, die Verhütungsmittelproduzenten 
auf ihren Internetseiten verwenden. Dabei soll aufgezeigt werden, welche Bedeutung und Rol-
le diesen Wörtern im Diskurs über Verhütung zukommt. Zu den Hauptschlüsselwörtern gehören: 
Schönheit, Sicherheit, Natürlichkeit, Verantwortung. Darüber hinaus wird ein dynamisches Kon-
zept für Schlüsselwörter präsentiert. Ergebnis der Untersuchung ist eine Charakterisierung der ak-
tuellen diskursiven Bilder von Verhütung, Frauen und Sexualität, welche die Unternehmen auf 
ihren Webseiten mithilfe der identifizierten Schlüsselwörter konstruieren.

Schlüsselwörter: Verhütung, Medikalisierung, Text-Cluster, Schlüsselwörter
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1. Wprowadzenie

Dyskurs o antykoncepcji jest przykładem dyskursu, w którym widoczne są 
dążenia jego aktorów na rzecz uznania i akceptacji przez odbiorcę znaczenia nie-
których pojęć, a w dalszej kolejności wzmocnienia lub przejęcia określonego 
wartościowania postaw, zachowań i koncepcji seksualności. Dyskurs ten może się 
w różnych krajach wprawdzie różnić i odmienny może być jego odbiór, jednak ze 
względu na ogólne spolaryzowanie postaw skupionych wokół obozów pro-choice  
i pro-life, dążenia te mają charakter uniwersalny i nie zależą od określonego 
obszaru kulturowego. Do głównych jego aktorów zaliczyć należy producentów 
środków antykoncepcyjnych.1 Koncerny farmakologiczne są nie tylko podmio-
tem gospodarczym dążącym do maksymalizacji zysków, ale również tworzą (np. 
poprzez wpływ na powstawanie portali internetowych poświęconych zdrowiu, 
seksualności, poprzez dziennikarzy) ważny ośrodek konstruowania obrazów 
dyskursywnych związanych z seksualnością. Świadczą o tym przede wszystkim 
treści zawarte w materiałach marketingowych, reklamowych pochodzących od 
tych firm i zamieszczanych jednocześnie na ich stronach internetowych, które 
są podstawą empiryczną niniejszego badania (por. Maciejewski 2014). Proces 
konstruowania tych obrazów odbywa się poprzez odpowiednie użycie języka, 
a w tym eksponowanie i modyfikację określonych słów-kluczy. 

Celem artykułu jest pokazanie, które słowa-klucze2 są w tych materiałach do-
minujące i jakie jest ich znaczenie, sugerowane przez koncerny farmaceutyczne. 
Według Teuberta (2006: 4) to w mówieniu o obiektach dyskursu, (np. konstruk-
cjach takich jak miłość, seksualność, piękno, rodzina itd.) ustala się, co te obiekty 
w rzeczywistości oznaczają. Z dyskursu dowiadujemy się bowiem, jakie znacze-
nie mają znaki, słowa, moduły tekstowe, teksty, hiperteksty. Teksty pochodzące 
ze stron internetowych producentów, będące bardzo ważnym środkiem komuni-
kacji z klientami, stanowią moim zdaniem odpowiedni materiał do identyfikacji 
tych znaczeń. Analiza ujęta jest w kontekście koncepcji ram interpretacyjnych 
(frames), która zakłada istnienie określonych wzorców postrzegania i interpreta-
cji, porządkujących strukturę wiedzy i regulujących zachowania społeczne (por. 
Goffman 1974: 21, Busse 2012, Tokarski 2006). Tworzenie tych ram jest dla 
firm farmaceutycznych sposobem partycypacji w omawianym dyskursie oraz na-
rzędziem popularyzacji swojej interpretacji rzeczywistości i profilowania okre-

1 Inni ważni aktorzy dyskursu o antykoncepcji to lekarze, organizacje rządowe i pozarządowe 
promujące antykoncepcję, naukowcy powiązani z przemysłem farmaceutycznym.

2 Słowa-klucze postrzegam w niniejszym artykule za Liebertem (1994: 4) jako tzw. słowa 
kierunkowe, powtarzające się wyrażenia, które w sposób skondensowany przedstawiają złożoną 
relację, koncepcję, ale jednocześnie jako jednostki, które są przedmiotem tematyzacji, metakomu-
nikacyjnych refleksji oraz posiadają pewien stopień kontrowersyjności.
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ślonych pojęć. Poprzez proponowanie określonych ram interpretacyjnych, pro-
ducenci preparatów medycznych sterują procesem postrzegania odbiorców np. 
uwypuklając jedne i marginalizując inne aspekty stosowania swoich produktów.

W pierwszej części artykułu scharakteryzowany zostanie dyskurs o antykon-
cepcji, który jest tłem do analizy wybranych słów-kluczy. W dalszej kolejności 
ukazany będzie dynamiczny model powstawania słów-kluczy według Lieberta 
(2003) w odniesieniu do nadawcy instytucjonalnego, którym są koncerny far-
maceutyczne. Model ten posłuży do przedstawienia jednego z najważniejszych, 
nadrzędnych słów-kluczy zdrowie. W środowisku multimedialnym i hiperteksto-
wym analiza słów-kluczy wymaga uwzględnienia specyficznego kontekstu, cha-
rakterystycznego dla analiz mediolingwistycznych. Dlatego słowa-klucze zosta-
ną przedstawione jako istotne elementy klastrów tekstowych (por. Püschel 1997: 
38), czyli modułów multimodalnych, tworzących strukturę strony internetowej. 
Zostaną one omówione pod względem funkcjonalnym w kontekście działania 
językowego na stronach internetowych firm farmaceutycznych oraz konstrukcji 
obrazów dyskursywnych (por. Czachur 2011). 

Słowa-klucze to jednostki leksykalne, których znaczenie jest typowe dla okre-
ślonego procesu komunikacji, ograniczonego z reguły czasowo i tematycznie, 
i które w jego przebiegu jest przedmiotem „negocjacji” zachodzących między part-
nerami komunikacji. Na płaszczyźnie konotatywnej wykazują tego typu wyraże-
nia, w porównaniu z innymi wyrazami, silną dynamikę, ponieważ są one indywi-
dualnie kontekstualizowane przez uczestników procesu komunikacji (por. Liebert 
1994: 4). Dlatego w artykule wychodzę z założenia, iż słowa-klucze mają cha-
rakter dynamiczny, co dobrze odzwierciedla model genezy słów-kluczy Lieberta.

Dyskurs o antykoncepcji, nie tylko w Internecie, ma naturę globalną, podob-
nie jak globalny jest zasięg działań językowych (reklamowych, marketingowych) 
koncernów farmaceutycznych. Z tego względu zdefiniowana baza empiryczna nie 
jest ograniczona do jednego obszaru kulturowego. Ma ona służyć ukazaniu spe-
cyfiki reprezentowanego przez te podmioty współczesnego kierunku modyfikacji 
słów-kluczy oraz niektórych kolokacji z ich udziałem.3 Dlatego materiał anali-
zy, zebrany w okresie od czerwca do listopada 2016 r., stanowią przede wszyst-
kim strony WWW dużych międzynarodowych koncernów [Bayer-Schering  

3 Wstępna analiza materiału pozwoliła stwierdzić, iż firmy na swoich stronach internetowych 
realizują bardzo zbliżone strategie tych modyfikacji. Zidentyfikowane słowa-klucze są wspólne dla 
zdecydowanej większości analizowanych stron. To uzasadnia moim zdaniem taki wybór materiału, 
który nie jest wprawdzie reprezentatywny dla jednego obszaru kulturowego, ale jest typowy dla 
działań globalnych aktorów dyskursu o antykoncepcji. Pozwala on z tego powodu na wyciągnięcie 
wniosków na temat aktualnych konstrukcji słów-kluczy. Ich odbiór, skuteczność w poszczególnych 
kontekstach społecznych i kulturowych może być przedmiotem dodatkowych badań (np. analiz 
kontrastywnych).
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(www.pharma.bayer.com), Janssen-Cilag (www.janssen.com), Dr Kade (www.
kade.de), Jenapharm (www.jenapharm.de), Merck (www.merck.com), Hexal 
(www.hexal.de), HR Pharma (www.hrpharma.com), MSD (www.msd.com)] 
oraz stron wybranych produktów farmaceutycznych (www.vikela.co.at, www.
ellaone.pl, www.nuvaring.com, www.kupferspirale.info, www.kupferkette.info, 
www.gynefix.pl, www.verhueten-gynefix.de, www.mirena-us.com, pille-danach.
de, yasmin-us.com, www.qlaira.com). Materiał empiryczny stanowią ponadto 
niemieckojęzyczne, brytyjskie i polskie portale informacyjne poświęcone anty- 
koncepcji i zdrowiu (reprodukcyjnemu), sponsorowane przez różnych produ-
centów oraz największe międzynarodowe organizacje zajmujące się zdrowiem 
(reprodukcyjnym).4 W centrum analizy wymienionych stron znajdują się strony 
startowe i zakładki dotyczące bezpośrednio antykoncepcji, w których zidentyfi-
kowane zostały moduły tekstowe ze słowami-kluczami, które będą przedstawio-
ne w dalszej części artykułu.

2. Dyskurs o antykoncepcji

Analiza dyskursu o antykoncepcji jest częścią badań nad szeroko rozumia-
nym dyskursem o zdrowiu seksualnym [np. Polzer & Knabe (2012), Thompson 
(2010)]. Elementy z dyskursu o antykoncepcji pojawiają się m.in. w dyskursie 
o edukacji seksualnej, kampaniach prewencyjnych o AIDS, przemocy seksual-
nej, ubóstwie, feminizmie oraz społecznych debatach o seksualizacji kultury. 
Istnieje obszerne piśmiennictwo na temat antykoncepcji, przy czym dominuje 
tu medyczny i społeczny punkt widzenia (Weisman/Plichta/Nathanson/Chase/ 
Ensminger/Robinson 1991). Niewiele jest prac dotyczących językowych aspek-
tów dyskursu o antykoncepcji.

4 Asia-Pacific Council on Contraception (www.apcoc.net), European Society of Contraception 
and Reproductive Health (www.escrh.eu), German Foundation for World Population (www.dsw.
org), International Planned Parenthood Federation (www.ippf.org), Pan American Health and Edu-
cation Foundation (www.pahofoundation.org), The Population Council (www.popcouncil.org), To-
warzystwo Rozwoju Rodziny (www.trr.org.pl), Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (www.ptgin.
pl),  Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton (www.ponton.org.pl), The International Consortium 
on Emergency Contraception (www.cecinfo.org), www.gynaekologie.hexal.de, www.meineverhü-
tung.ch, www.schoen-sicher.de, www.mädchensprechstunde.de, wpadka.pl, www.antykoncepcja-
beztajemnic.pl, www.antykoncepcja.com.pl/, www.birthcontrol.com, www.your-life.com, www.
mybirthcontrolapp.org, www.kobiety.org, www.mozeszzapomniec.pl, www.planbonestep.com, 
www.antykoncepcjabeztajemnic.pl, www.pigulka.pl, www.sicher-verhueten.de, www.sicher-ver-
hueten.de, www.frauenzimmer.de, www.optionsforsexualhealth.org, www.youngwomenshealth.
org, www.thinkcontraception.ie, www.antykoncepcja.studentka.pl. Strony te analizowane były 
w okresie od 20.06. do 15.11.2016 r.

44 Marcin Maciejewski



Od lat 60. do 80. antykoncepcja w dyskursie i jej reklama odnosi się wy-
łącznie do kontroli urodzeń. Dopiero późniejsze działania reklamowe obejmują 
także korzyści dla kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną. Od lat 90. anty- 
koncepcja promowana jest przez producentów jako tzw. lifestyle drug. Dziś dzia-
łania marketingowe koncernów powodują, że przesuwa się punkt ciężkości dys-
kusji o antykoncepcji. Działanie pozaantykoncepcyjne zaczyna dominować nad 
ich zasadniczym przeznaczeniem. Akcentowany jest ich wpływ na ogólną popra-
wę wyglądu, wpływ na skórę, wygląd włosów, komfort stosowania (por. Mamo/
Fosket 2009: 925).

Dyskurs o antykoncepcji to jednocześnie dyskurs o medykalizacji, czyli pro-
cesie podporządkowującym jurysdykcji medycyny rozległe obszary życia, po-
czynając od kontroli zwykłych funkcji ludzkiego organizmu, a skończywszy na 
problemach politycznych, moralnych i społecznych (por. Słońska/Misiuna 1993: 
21). Z medykalizacją mamy do czynienia, gdy medycyna jest wykorzystywana 
do wyjaśnienia i określenia problemów życia ludzi. To inaczej medyczne trak-
towanie naturalnych etapów życia człowieka, czy pewnych, postrzeganych jako 
niepożądane, cech jednostkowych, np.: planowanie rodziny (in vitro, antykon-
cepcja, aborcja), ciąża i poród, macierzyństwo, wychowywanie dzieci, dojrze-
wanie, PSM – premenstrual syndrome/zespół napięcia przedmiesiączkowego, 
menopauza, starzenie się, umieranie i śmierć, niepożądany wygląd ciała (niski 
wzrost, nadmierna masa ciała itd.). Proces medykalizacji polega na rozszerzaniu 
medycznej kontroli nad populacją. Faktyczną władzę posiadają tutaj naukowcy, 
lekarze, którzy, wykorzystując swój autorytet definiują choroby, określając, który 
stan uchodzi za normalny, a który nie (por. Forster 1997: 142). Definiują rów-
nież stany, które są pożądane oraz te, które należy eliminować. Dlatego dyskurs 
o antykoncepcji powiązany jest ściśle z dyskusją o możliwych problemach zwią-
zanych z ciałem, fizjologią i stanem fizycznym kobiet (np. bóle menstruacyjne, 
zmęczenie, drażliwość itp.), które za pomocą metod antykoncepcyjnych można 
rozwiązać. Uwypuklana jest możliwość zapobiegania tym niedogodnościom. 
Przykładowo menstruacja jest w dyskursie o antykoncepcji konstruowana jako 
kłopotliwa, a jej wstrzymanie prezentuje się jako coś pożądanego. 

Jak pisze Nowakowski (2015: 8) medykalizacja jest zjawiskiem wszechobec-
nym, procesem o podłożu kulturowym i ekonomicznym, który obejmuje coraz 
większą część ludzkiego życia, wypierając i zastępując m.in. religię, tradycje lo-
kalne. O tym, że dyskurs o antykoncepcji jest jednocześnie fragmentem dyskursu 
o medykalizacji świadczy też to, że w tekstach reklamowych o antykoncepcji wy-
korzystywany jest język specjalistyczny (medyczny). Problemy związane z za-
chowaniami seksualnymi, ich aspektami fizjologicznymi definiowane są za pomo-
cą terminów medycznych i języka medycyny, która staje się ich nadrzędną ramą 
interpretacyjną. W dyskursie o antykoncepcji, metoda hormonalna zapobiegania  
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ciąży jest prezentowana jako niezbędny element zdrowia (reprodukcyjnego). 
Można nawet powiedzieć, że dyskurs o antykoncepcji hormonalnej jest prowa-
dzony nie tylko na tle dyskursu o zdrowiu, ale jako dyskurs o zdrowiu. 

3. Słowa klucze: koncepcja dynamiczna

Zanim omówimy słowa-klucze w interesującym nas dyskursie o antykoncep-
cji, dyskusji zostanie poddany dynamiczny model powstawania słów-kluczy wg 
Lieberta (2003). W kontekście słów-kluczy możemy mówić o trzech rodzajach 
znaczenia: znaczeniu ujawniającym się w komunikacji społecznej, znaczeniu, 
które przypisują im użytkownicy i znaczeniu leksykograficznym. Model Lieber-
ta, który w zamierzeniu ma modyfikować sposób opisu ostatniego z wymienio-
nych typów znaczenia, jednocześnie ukazuje mechanizm i etapy kształtowania 
się słów-kluczy.

Nadrzędnym impulsem do powstania tego modelu była refleksja autora wy-
nikająca z dotychczasowego ujmowania słów-kluczy opisywanych wyłącznie 
semantycznie, jako przynależnych i typowych do określonego okresu czasu bez 
uwzględnienia kluczowego faktu, iż dyskusja na ich temat jest ciągła. Liebert kry-
tykuje tradycyjne przedstawianie słów kluczy w powszechnych słownikach jed-
nojęzycznych (np. Duden). Postuluje, iż przy omawianiu słów-kluczy powinno 
się wziąć pod uwagę zmiany znaczeniowe powstałe w czasie i fakt, czy były one 
wynikiem dyskusji społecznych i czy między poszczególnymi różnymi ujęciami 
danego pojęcia zachodzą jakieś relacje, czy są one kontrowersyjne. Przykłado-
wo w omawianiu pojęcia równouprawnienie za punkt wyjścia autorzy publika-
cji „Kontroverse Begriffe” [Pojęcie kontrowersyjne] (Stötzel/Wengeler 1995) 
przyjęli zdanie pochodzące z konstytucji (Mężczyzna i kobieta są równoupraw-
nieni), nie poprzedzając go szerszą dyskusją o równouprawnieniu np. w kon-
tekście wcześniejszych debat społecznych i nie wskazując, iż ma ono genezę 
w ruchach feministycznych oraz wcześniejszej rewolucji francuskiej. Podobnie 
hasło Globalisierung [globalizacja] w słowniku Duden nie ma, według Liberta, 
zadowalającej definicji, a tylko tautologiczny komentarz: globalisieren [globa-
lizować], Globalisiertwerden [stawać się zglobalizowanym], fraza nominalna 
Globalisierung der Wirtschaft [globalizacja gospodarki]. Brak uwagi, że chodzi 
tu o słowo-klucz, że jest ono dyskusyjne, nacechowane emocjonalnie i ma więk-
szy zakres znaczeniowy. Dla Lieberta problemem jest niedookreśloność, czym są 
w ogóle słowa-klucze. Rozwiązanie tego problemu widzi Liebert w połączeniu 
słów-kluczy z koncepcją socjologii grup społecznych, integrując ją w modelu 
genezy słów-kluczy. Mówi ona, że grupy stawiają ważne pytania, często o eg-
zystencjalnym charakterze, na które one same odpowiadają. To pytania dotyczą-
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ce tożsamości grupowej, historii grupy, sytuacji obecnej i przyszłości. Pierwszy 
etap kształtowania się słów-kluczy to tzw. faza innowacji, propozycji odpowie-
dzi na te pytania. Kolejne to faza dyskusyjna i (względnie) statyczna. Pytania, 
o których tu mowa, stawiał wcześniej w książce Das Prinzip der Hoffnung Ernst 
Bloch (1990: 1). Szczegółowa struktura tych pytań przedstawia się następują-
co: Kim jesteśmy? Czym odróżniamy się od innych? Czym charakteryzują się 
nasi członkowie? Co nas wyróżnia? Skąd pochodzimy? Jak postrzegamy włas- 
ną przeszłość (także wobec historii innych grup)? Jakie to ma konsekwencje 
dla sytuacji obecnej i przyszłej? Czy grupa się zmieniała? W jakiej sytuacji się 
znajdujemy? Dokąd idziemy? Jakie mamy cele, prognozy, wizje, oczekiwania, 
nadzieje, obawy? Jak pisze Liebert, odpowiedzi na te pytania strukturyzują gru-
pę, tworzą ramę jej społecznej rzeczywistości. Jako grupę, w kontekście powyż-
szego modelu, można moim zdaniem postrzegać adresatów działań językowych 
koncernów, a więc ich potencjalnych i rzeczywistych klientów, konsumentów 
środków antykoncepcyjnych. Grupa ta jest wprawdzie rozproszona i niehomoge-
niczna, jednak działania komunikacyjne koncernów, które można zaobserwować 
na ich stronach internetowych, wyraźnie świadczą o dążeniu do jej zintegrowania 
i nadania jej pewnej tożsamości i charakteru wspólnoty. Strony internetowe firm 
farmaceutycznych oraz ich produktów nie są tylko formą jednostronnej komu-
nikacji między firmą a klientami. Są one o wiele bardziej instrumentem dialogu. 
Nadawca przewiduje dla odbiorcy wiele możliwości interakcji. Użytkownicy 
posiadają takie metody partycypacji w tym procesie jak wpisy na forach, chat- 
rooms, konkursy online (np. quiz o antykoncepcji), NewsClubs (wiadomości, 
aktualności), poradniki online, (np. Zapomniałaś tabletki?), głosowania online 
(np. inicjatywa Odpowiedzialna antykoncepcja firmy Gedeon Richter), pytanie 
tygodnia, ankiety, gry online, organizacja wydarzeń, imprez i zaproszenia do 
wzięcia w nich udziału, możliwość umieszczania przez użytkowników portali 
informacji o różnych wydarzeniach integrujących. Wymienione propozycje in-
terakcji świadczą o tym, że producentom zależy na osiągnięciu spójności grupy 
(konsumentów), zintegrowaniu jej, umożliwianiu wypowiadania się, zachęcaniu 
do kontaktu między sobą. Komunikaty kierowane do tej grupy skonstruowane są 
tak, aby odbiorca poczuł wspólnotę, która początkowo ma charakter wirtualny, 
ale wiele firm (np. Jenapharm) dba o to, żeby kontakty te były rzeczywiste (np. 
poprzez organizowanie konkursów, zjazdów, szkoleń i inne formy aktywności 
online). Poniższa ilustracja pokazuje uczestników jednego z ogólnoniemieckich 
spotkań organizowanych przez producenta (Jenapharm), a tekst zachęca do po-
dzielenia się swoimi doświadczeniami o własnej metodzie antykoncepcji (Rys. 1).  
Słowo Freundinnen [przyjaciółki] sugeruje integrację uczestniczek tych spotkań 
na poziomie prywatnym.
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Rys. 1 Przykład konstrukcji zintegrowanej grupy (odbiorców, klientek). (Jena- 
pharm, www.meine-verhuetung.de, 16.10.16)

Przeprowadzona analiza pokazała, że wymienione wyżej narzędzia interakcji 
wykorzystują koncerny, aby potwierdzić konstruowane przez nie dyskursywne ob-
razy np. kobiety, kobiecości, seksualności, płciowości, o których będzie mowa poni-
żej. W kontekście przedstawionego wyżej modelu Lieberta można zaobserwować, 
że koncerny farmaceutyczne jako aktor dyskursu o antykoncepcji starają się być 
podmiotem, który w świetle tego modelu proponuje konstruowanej przez siebie gru-
pie odbiorców, poprzez własne teksty, odpowiedzi na wymienione wcześniej pyta-
nia. Wyraźnie widać to na przykładzie konstrukcji jednego z najważniejszych pojęć 
w dyskursie o antykoncepcji tj. zdrowia. Słowo to występuje we wszystkich tek-
stach analizowanych stron internetowych koncernów i portali poświęconych anty- 
koncepcji. Potwierdza to wspomniane już stwierdzenie, iż dyskurs o antykoncepcji 
prowadzony jest w dużej mierze jako dyskurs o zdrowiu. Pojęcie to jest jednocze-
śnie kluczowe w dyskursie o medykalizacji. Do ukazania dyskursywnego obrazu 
współczesnego pojęcia zdrowia, posłużą pytania z modelu Lieberta. Po nich wy-
mienione są sparafrazowane odpowiedzi, które wynikają z analizowanych tekstów.

1. W jakiej sytuacji się znajdujemy? Nowa sytuacja: zdrowie wiązane jest 
z nowoczesną medycyną, a z jej postępu należy korzystać.

2. Wizja przyszłości: Zdrowe społeczeństwo. Zdrowa seksualność, płodność, 
szczęście wypływające z bycia zdrowym.

3. Nowa tożsamość: Człowiek zdrowy i odpowiedzialny za zdrowie i decydujący 
o zdrowiu (seksualnym).

4. Jak osiągnąć tę nową tożsamość? Zażywać preparaty farmakologiczne, w tym 
hormonalne.

5. Złe prognozy dla tych, którzy nie zmienią swego stylu, własnej tożsamości: 
Będą nadal odczuwać niedogodności, niepewność, strach, będą pozbawieni 
komfortu życia.
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Na stronie internetowej firmy Bayer znajduje się tekst, który pokazuje 
związek zdrowia z antykoncepcją w świetle tych odpowiedzi i zachęca do stoso-
wania antykoncepcji hormonalnej długoterminowej. Opisana jest m.in. sytuacja 
życiowa pewnej Marty, szukającej idealnej metody antykoncepcyjnej.

Marta stara się dbać o swoje zdrowie. Wie, że życie pisze różne scenariusze. Za kilka 
lat może mieć stabilną pracę, rodzinę. Chce mieć pewność, że ma taką możliwość. 
(http://www.mozeszzapomniec.pl/?marta/3, 16.10.16)

Można stwierdzić, że przynajmniej niektóre z powyższych odpowiedzi mogą 
uchodzić za kontrowersyjne i być przedmiotem tematyzacji w mediach. Kontro-
wersyjność i tematyzacja to ważne cechy słów-kluczy w przedstawionym mode-
lu Lieberta. Taka konstrukcja słowa-klucza zdrowie sugeruje grupie odbiorców 
(konsumentów) specyficzną perspektywę, która w kontekście zabiegów medy-
kalizacyjnych może przybrać formę ideologii. Konstruowanie pojęcia zdrowie 
ma w omawianych tekstach charakter perswazyjny, to znaczy taki, w których, 
nadawca wspiera pożądaną przez siebie wizję zdrowia (por. Schiappa 1993: 
412). W odniesieniu do debaty o antykoncepcji i zdrowiu, koncerny farmaceu-
tyczne starają się w ujęciu pojęcia zdrowie wiązać je z antykoncepcją i definio-
wać, jakie zachowanie i działanie kobiet jest przejawem dbałości o nie, o wygląd  
i urodę.

Zdrowie kobiet to jeden z naszych kluczowych obszarów terapeutycznych, dlatego 
udostępniamy i stale rozwijamy dostosowane do indywidualnych potrzeb kobiet me-
tody antykoncepcyjne (…). (http://www.janssen.com/poland/zdrowie/ginekologia, 
23.10.16)

Szerszej analizy socjologicznej i mediolingwistycznej wymaga, na ile pro-
ponowana konstrukcja zdrowia oraz powiązanych z nią zachowań dotyczących 
seksualności (np. stosowanie antykoncepcji) staje się kolektywnym wzorcem 
myślenia. Według Liberta, niektóre ze słów-kluczy mogą bowiem taki status 
przyjąć, uprzedmiotowić się, podobnie jak słowo rynek, które po 1989 zostało 
spersonifikowane.

Jak już powiedzieliśmy, klienci, odbiorcy działań komunikacyjnych i mar-
ketingowych koncernów farmaceutycznych nie są grupą, która sama udziela od-
powiedzi na wymienione już pytania. Wskazane wyżej instrumenty interakcyjne 
i aktywacyjno-angażujące odbiorców ze strony koncernów interpretuję, zgodnie 
z modelem Lieberta, jako propozycję uczestniczenia w dyskusji o antykoncepcji, 
życiu seksualnym itp. Z drugiej strony jest charakterystyczne, że koncerny wy-
raźnie konstruują i pokazują w swoich tekstach grupę odbiorców (klientów) jako 
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dominującą i podobnie jak one interpretującą rzeczywistość. Dlatego w interakcji 
między grupą odbiorców i koncernami mamy do czynienia z sytuacją, w której 
producenci preparatów hormonalnych komunikują się za pomocą np. mediów 
społecznościowych z grupą docelową, wartościującą i postrzegającą płciowość, 
seksualność i antykoncepcję w taki sam sposób jak producenci. W działaniach 
tych dużą rolę odgrywają słowa-klucze, które pojawiają się w analizowanym ma-
teriale w kontekście działań argumentacyjnych, informacyjnych i reklamowych 
na rzecz stosowania antykoncepcji. Zostaną one omówione poniżej. 

4. Słowa-klucze w klastrach tekstowych

W niniejszej analizie postrzegam stronę internetową jako zbiór klastrów tek-
stowych, czyli według Püschela (1997: 38) ściśle powiązanych ze sobą elemen-
tów strukturalnych, jednostek multimodalnych, mogących przyjąć postać mo-
dułu hipertekstowego (np. jednostki składającej się z obrazu i tekstu z funkcją 
odnośnika hipertekstowego, pliku PDF do ściągnięcia itd.) lub prostego połącze-
nia elementów werbalnych i niewerbalnych. Jest rzeczą charakterystyczną, że 
słowa-klucze nie pojawiają się na stronach internetowych, w środowisku multi-
medialnym w izolacji, lecz są one składnikiem klastrów tekstowych, w których 
występuje określony przekaz wizualny. Celem analizy jest wskazanie najważ-
niejszych słów-kluczy, które znajdują się w poddanych analizie klastrach. W tym 
celu badanie obecności słów-kluczy było poprzedzone identyfikacją powtarzają-
cych się klastrów na poszczególnych stronach. Nie jest tu celem ich prezentacja 
i typologia. O dominacji i konstytutywnym dla klastra tekstowego charakterze 
słów-kluczy, świadczy nie tylko ich duża częstość użycia, graficzne wyekspo-
nowanie, ale także wspierający je przekaz niewerbalny. Ponieważ klastry mają 
charakter multimodalny, w identyfikacji słów-kluczy pomocny był ich składnik 
wizualny, który zawsze pełnił funkcję wzmacniającą i potwierdzającą. 

Zidentyfikowane zostały cztery grupy najczęściej występujących słów-kluczy, 
będących konstytutywnymi składnikami czterech grup klastrów tekstowych.

a. Piękno/uroda

W klastrach na stronach startowych oraz w wielu podrzędnych zakładkach 
nadawca łączy antykoncepcję ze słowem-kluczem piękno/uroda. Sprzężenie od-
działywania środków hormonalnych z pięknem odbywa się w dwóch etapach. 
W pierwszym, autor tekstu nadaje pięknu/urodzie wysoki status, a w drugim 
wzmacnia relację między nimi. Na stronach internetowych producentów oraz na 
stronach przez nie kontrolowanych umieszczane są liczne wskazówki i rubry-
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ki tematyczne związane z urodą i wyglądem. Uwypuklone jest antyandrogenne 
działanie preparatów antykoncepcyjnych. 

Haut und Haare werden schöner, und du kannst im Spiegelbild wieder deinem strah-
lenden Ebenbild begegnen. (…) Antiandrogene Pillen sind das Plus in jeder Emp-
fängnisverhütung. Mit ihnen kannst du nicht nur zuverlässig verhüten, du kannst 
auch etwas für Haut und Haare und damit fürs Aussehen tun (Jenapharm, zit. nach 
Blech 2013: 114). 

(Skóra i włosy stają się piękniejsze, a Ty możesz znów zobaczyć w lustrze swoje 
promienne odbicie. (…) Tabletki o działaniu antyandrogennym oferują ten „plus” 
w każdej antykoncepcji. Możesz z ich pomocą nie tylko się zabezpieczyć, możesz też 
coś zrobić dla Twojej skóry i włosów a tym samym dla Twojego wyglądu.)

Słowo-klucz piękno/uroda zawarte jest w klastrach na wszystkich analizo-
wanych stronach koncernów i stronach produktów. Znajduje się także w adresie 
strony WWW firmy Dr. Kade (www.schoen-sicher.de). Na stronie startowej tego 
producenta widoczne są ponadto dwa banery z występującymi słowami-kluczami, 
a autor stwierdza, że czytające ten tekst kobiety są piękne. Przykładowo klaster 
zapowiadający w zakładce jednej ze stron producenta Gedeon Richter materiał 
informacyjny o tabletkach Belara zatytułowany jest „O tabletce, antykoncepcji 
i urodzie”. Wszystkie klastry w tej kategorii zdominowane są zdjęciami ładnych 
kobiet, pięknych twarzy i szczęśliwych par, kwiatów. Przekaz wizualny odzwier-
ciedla motywy, mające kojarzyć się z pięknem, urodą. Poniżej klaster z zakładki 
Verhütung (antykoncepcja) z wyrażeniem być piękną ze strony internetowej kon-
cernu Jenapharm (Rys. 2).

Rys. 2 Klaster Być piękną (Jenapharm, www.jenapharm.de, 29.10.16).
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b. Wolność/samostanowienie/samorealizacja

Klastry ze słowami-kluczami wolność/samostanowienie/samorealizacja są 
obecne na wszystkich badanych stronach. Z analizy tekstów wynika, że wolność, 
samostanowienie i samorealizację można osiągnąć dzięki postępowi medycyny. 
Przekaz z tych klastrów sugeruje, iż poprzez właściwe decyzje (w tym wypadku 
stosowanie antykoncepcji) istnieje możliwość samorealizacji, korzystania z wol-
ności i układania sobie życia po swojemu, zgodnie z nowymi trendami. Korzy-
stając z osiągnięć medycznych, kobieta może czuć się swobodnie, niezależnie 
i spełniać swoje marzenia. Jako pożądane ukazane jest dążenie do zyskania no-
wej tożsamości kobiety samorealizującej się, decydującej o sobie. Akcentowana 
jest swoboda życia, wolność podejmowania decyzji dotyczących przyszłości, 
zwłaszcza w porównaniu z niedawnymi czasami, w których kobiety już w mło-
dym wieku zawierały małżeństwa, zajmowały się dziećmi i domem. 

Bei Frauen zwischen 20 und 30 Jahren ist heutzutage meistens noch alles offen. Wäh-
rend unsere Großmütter in diesem Alter großteils schon verheiratet waren und klare 
Aufgaben im Haushalt und bei der Erziehung der Kinder hatten, beschäftigen uns in 
diesem Alter oft noch ganz andere Themen. Wir denken zum Beispiel darüber nach, 
welcher Job uns erfüllen könnte, wie wir gerne leben wollen. 
(www.pillen-fragen.de/amelie-die-fabelhafte/lifestyle/job-studium, 16.10.16). 

(U kobiet między 20 a 30 rokiem życia dziś wszystko najczęściej jest otwarte. Pod-
czas gdy nasze babcie w tym wieku w większości przypadków powychodziły już za 
mąż i miały konkretne zadania w gospodarstwie domowym i przy wychowywaniu 
dzieci, zajmują nas w tym wieku często jeszcze zupełnie inne tematy. Myślimy przy-
kładowo o tym, jaki zawód może nas spełnić, jak byśmy chcieli żyć). 

W tekście implikuje się, że ci, którzy nie zmienią własnej tożsamości, nie 
będą mogli realizować swobodnie swoich planów. 

Stosując antykoncepcję długoterminową nie musisz o niej pamiętać! Jesteś wolna od 
regularnego pilnowania terminu i błędu w dawkowaniu. (www.mozeszzapomniec.
pl, 16.10.16)

Wolność/samostanowienie/samorealizacja podkreślane są również niewer-
balnie. Dominują tu obrazy ukazujące beztroskie twarze par i kobiet, swobodnie 
się zachowujących, oddających się swoim hobby, podczas spacerów, podróży itd.
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c. Naturalność

Naturalność pierwotnie używana była w kontekście naturalnych metod pla-
nowania rodziny. Obecnie widoczny jest trend nadawania atrybutu naturalności 
hormonalnym środkom antykoncepcyjnym i eksponowania w ich kontekście na-
turalności jako słowa-klucza. Z jednej strony propaguje się naturalność użycia 
środków hormonalnych (tabletka antykoncepcyjna jest czymś naturalnym, po-
wszechnym), z drugiej strony naturalność produktu. W tym pierwszym znaczeniu 
słowo to jest obecne na 90% analizowanych stron. Naturalność produktu podkreś- 
la się w 20% tekstów, w szczególności tych pochodzących z koncernów Jena-
pharm i Bayer. Bezpośrednią przyczyną takiego określenia jest zastosowanie tzw. 
naturalnego estrogenu, nowego składnika preparatów antykoncepcyjnych, który 
jednak sam w sobie nie jest naturalny, a jedynie, jak stwierdza Bublitz (2009), 
rozpada się m.in. do postaci naturalnego estradiolu. Akcentowanie naturalności 
to jedna ze strategii wartościowania pozytywnego reklamowanych produktów 
(np. środka Qlaira firmy Bayer). Z drugiej strony koncerny unikają nazywa-
nia środków hormonalnych sztucznymi, co kiedyś było praktykowane. W tym 
przypadku można zauważyć zarysowującą się (powoli) tendencję przesunięcia 
znaczeniowego, polegającą na próbie określania metod niehormonalnych jako 
alternatywne. Metodom hormonalnym nadaje się natomiast atrybut naturalności. 
Przykładem klastra tekstowego tego typu jest moduł ze strony koncernu Jena-
pharm, który po otwarciu strony pokazuje rozkwitającą roślinę, gałązkę oraz po 
chwili wyrażenie Natürlichkeit, czyli naturalność (Rys. 3).

Rys. 3 Klaster tekstowy ze słowem-kluczem naturalność (Jenapharm, www.jena- 
pharm.de, 29.10.16).

O naturalności preparatów hormonalnych informują także portale poruszające 
temat antykoncepcji:

Pigułka antykoncepcyjna najbardziej zgodna z kobiecą naturą. Nowa pigułka anty-
koncepcyjna zawiera estrogen o strukturze najbardziej przypominającej naturalny 
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kobiecy hormon. Dzięki temu, zachowując skuteczne działanie antykoncepcyjne, 
może dawać mniej działań ubocznych niż dotychczas stosowane preparaty. (anty-
koncepcja.studentka.pl/s/1943/51795-ANTYKONCEPCJA-newsy/3881579-Pigul-
kaanty-koncepcyjna-najbardziej-zgodna-z-kobieca-natura.htm, 16.10.16)

d. Bezpieczeństwo/komfort 

Centralne znaczenie w wielu klastrach tekstowych ma słowo-klucz bezpie-
czeństwo. Wszystkie koncerny zapewniają o bezpieczeństwie stosowania an-
tykoncepcji nie tylko jako środka zapobiegającego niechcianej ciąży. Bezpie-
czeństwo rozumiane jest także jako uniknięcie konsekwencji i problemów, które 
kobietę w tej sytuacji mogą spotkać w rodzinie, w życiu zawodowym. Bezpie-
czeństwo akcentuje się także w odniesieniu do pozaantykoncepcyjnego działania 
preparatów hormonalnych (np. w terapii trądziku lub obfitego miesiączkowania). 
Słowa-klucze takie jak bezpieczeństwo, komfort są też obecne w klastrach kwe-
stionujących wiedzę kobiet lub/i wzbudzających ich ciekawość. Jednym z nich jest 
klaster zatytułowany: Müssen Frauen wirklich bluten? Es gibt viele Mythen rund 
um den weiblichen Zyklus. Erfahren Sie hier, was stimmt und was nicht. (Czy ko-
biety rzeczywiście muszą mieć miesiączkę? Istnieje wiele mitów na temat cyklu 
kobiecego. Tu się dowiesz, co jest prawdą, a co nie). Jego kliknięcie prowadzi od-
biorcę do modułu, zawierającego informację, że środki antykoncepcyjne umożli-
wiają ograniczenie krwawień miesiączkowych. Bezpieczeństwo i niezawodność 
działania produktów obiecują firmy w stosunku do każdej grupy kobiet. W przy-
padku kobiet młodszych, akcentowane są cechy bezpieczeństwa i komfortu anty-
koncepcji doustnej. Wobec kobiet żyjących w stałych związkach stosowana jest 
strategia mająca wywołać uczucie niepewności wynikające z niedogodności jej 
stosowania (brak komfortu ze względu na dyscyplinę zażywania). Prezentuje się 
w tym celu klastry tekstowe, reklamujące antykoncepcję długoterminową (spirala 
hormonalna, plaster i pierścień hormonalny). Autorzy tekstów wskazują na fakt, 
że to rozwiązanie przeznaczone jest dla kobiet, które mają problemy z pamięta-
niem o zażywaniu preparatów, bądź nie mających zamiaru o nich myśleć w ogóle. 

Przekaz werbalny uzupełniony jest obrazami kobiet, które zapomniały tab-
letki, odczuwających stres z tego powodu i bojących się nieplanowanej ciąży. 
Zdjęcia ukazują pary, odwrócone do siebie plecami, w wyraźnym stresie, pod-
czas sytuacji kryzysowej związanej z faktem zajścia w ciążę partnerki. Odbycie 
stosunku bez zabezpieczenia określane jest najczęściej mianem wypadku i jest 
prezentowane jako źródło znaczącego stresu (Rys. 4).

Podobnie w portalach o antykoncepcji, jej stosowanie uznaje się za gwaran-
cję bezpieczeństwa i komfortu. Poniższy tekst sugeruje, że antykoncepcja ma 
charakter prewencyjny i opłaca się ją stosować.
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Rys. 4: Wypadki się zdarzają (HR Pharma, www.ellaone.pl, 02.11.16)

Prowadząc trudne rozmowy o zabezpieczaniu życia seksualnego, warto pamiętać, 
że jest to pewnego rodzaju profilaktyka. Koszt takiego dialogu zwraca się w warto-
ści bezpieczeństwa i komfortu, które gwarantuje stosowanie antykoncepcji. (www.
wpadka.pl/blog-eksperta/2013-01-18/uzywaj-antykoncepcji-badz-odpowiedzialny, 
16.10.16)

Należy podkreślić, że w tekstach na stronach producentów środków antykon-
cepcyjnych nadawca presuponuje z jednej strony elastyczny styl życia kobiet, 
pokazuje jego atrakcyjność i zalety, a z drugiej strony związane z nim obawy, 
wątpliwości i stres. Na tym tle prezentuje klastry reklamujące swoje produkty, 
rozwiązania, odwołując się do słowa-klucza bezpieczeństwo. Używa też argumen-
tum ad baculum i pokazuje przykłady, jak nieplanowana ciąża oddziałuje negaty-
wnie na związek. Buduje się klimat, w którym preparaty antykoncepcyjne mogą 
zapobiegać tego typu problemom. Celem perswazyjnym tutaj realizowanym jest 
zaoferowanie metod antykoncepcyjnych, aby cieszyć się seksualnością bez trosk 
i uniknąć obciążenia emocjonalnego związanego z brakiem bezpieczeństwa.

e. Odpowiedzialność

W dyskursie o antykoncepcji częstym słowem-kluczem jest odpowiedzialność. 
Na 85% stron internetowych producentów, na portalach poświęconych antykon-
cepcji używanie antykoncepcji jest wyznacznikiem odpowiedzialności za siebie 
i partnera. W poniższym klastrze słowo to występuje w połączeniu z innym, oma-

55Słowa-klucze w dyskursie o antykoncepcji



wianym już słowem-kluczem zdrowie (Rys. 5). Tekst informuje o nowym wy-
miarze odpowiedzialności przy kontaktach seksualnych i implikuje konieczność 
stosowania antykoncepcji, warunkującej zdrowie własne i partnera.

Rys. 5: Klaster Odpowiedzialny sex (Jenapharm, www.jenapharm.de, 29.10.16). 
(Od czasu odkrycia wirusa HIV temat odpowiedzialności w seksie otrzymał 
nowe znaczenie. Mężczyźni i kobiety powinni mieć zawsze na względzie zdro-
wie partnera i własne dobro, zwłaszcza w przypadku nowego związku).

Tekst komunikatu Towarzystwa Rozwoju Rodziny, członka International 
Planned Parenthood Federation oraz Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Ro-
dziny, współpracujących z firmami farmaceutycznymi, ilustruje skojarzenie an-
tykoncepcji nie tylko ze słowem odpowiedzialność, ale także z innymi słowami-
kluczami.

Antykoncepcja to miłość, partnerstwo i odpowiedzialność. Towarzystwo Rozwo-
ju Rodziny przypomina o znaczącej roli antykoncepcji dla budowania związków 
międzyludzkich opartych na odpowiedzialności i zaufaniu. Niestety, temat antykon-
cepcji jest często zaniedbywany, nie tylko ze strony systemu edukacji w Polsce, lecz 
także przez media. (www.familie.pl/artykul/Antykoncepcja-to-milosc-partnerstwo-i-
odpowiedzialnosc,45,1.html, 29.10.16)
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Można zaobserwować, iż nadawcy zależy na stworzeniu określonych relacji 
semantycznych między słowami-kluczami, a innymi leksemami, aby utrwalały 
się one jako stałe połączenia (np. naturalna antykoncepcja, antykoncepcja to 
miłość, odpowiedzialność itp.). Mechanizm ten polega na zestawieniu pozyty-
wnie kojarzącego się słowa z innym wyrażeniem, które w efekcie ma także nabrać 
pozytywnego wydźwięku. Koncern Jenapharm prezentuje klaster, w którym au-
tor bezpośrednio wiąże uczucie miłości z używaniem antykoncepcji (Weil Liebe 
und Verhütung zusammengehören – Ponieważ miłość i antykoncepcja stanowią 
jedność). (Rys. 6)

Rys. 6: Klaster Ponieważ miłość i antykoncepcja wiążą się ze sobą (Jenapharm, 
www.jenapharm.de, 29.10.16).

5. Zakończenie

Wnioski z analizy zidentyfikowanych słów-kluczy dotyczą dwóch płasz-
czyzn: dynamicznego modelu słów-kluczy oraz płaszczyzny funkcjonalno-prag-
matycznej. Z perspektywy dynamicznego modelu Liberta można stwierdzić, że 
słowa-klucze są wykorzystywane nie tylko w odpowiedziach na pytania bazowe, 
zaproponowane przez Ernsta Blocha (np. Kim jesteśmy? Czym odróżniamy się 
od innych? Co nas wyróżnia? W jakiej sytuacji się znajdujemy? Dokąd idzie-
my? Jakie mamy cele, oczekiwania, nadzieje, obawy? itd.). Pokazał to przykład 
konstrukcji dyskursywnej pojęcia zdrowie. Uwidaczniają się w jego znaczeniu 
trendy medykalizacyjne. Sugerowane znaczenie pojęcia zdrowie służy także 
nadawcy w udzieleniu odpowiedzi na pośrednio postawione pytanie, które moż-
na sparafrazować następująco: Dlaczego warto (ze zdrowotnego punktu widze-
nia) stosować antykoncepcję hormonalną? Odpowiedzi na wymienione pytania, 
zawarte na stronach internetowych i w innych tekstach pochodzących od pro-
ducentów i dystrybuowanych przez różne media mają duże znaczenie nie tylko 
dla klientów, ale też innych grup odbiorców (np. lekarzy, aptekarzy, młodzieży, 
rodziców, nauczycieli, polityków itd.). Należy zaznaczyć, że w zależności od 
tego, jak ukształtują się odpowiedzi na stawiane pytania, jakie odpowiedzi są 
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proponowane przez koncerny farmaceutyczne, tak zachowują się członkowie 
tych grup (np. młode kobiety) i odpowiednio do nich podejmują oni decyzje, 
które byłyby różne przy innych odpowiedziach. Przykładowo, odpowiedź na py-
tanie, czym jest zdrowie, determinuje zachowanie ludzi, którzy daną definicję 
i perspektywę przejmują. Podobnie ich działania i decyzje uzależnione są od po-
strzegania takich wartości, jak wolność, samorealizacja, piękno i odpowiedzial-
ność, które, co pokazuje analiza, poprzez słowa-klucze mogą być konstruowane, 
profilowane i sugerowane przez aktorów dyskursu. Ponieważ słowa-klucze mają 
charakter dynamiczny, a ich znaczenie jest zależne od sytuacji komunikacyjnej, 
należy zaznaczyć, iż omówione wyniki odnoszą się do dyskursu o antykoncep-
cji w ramach przedstawionego tu kontekstu, w którym nadawcą są współczesne 
koncerny oraz organizacje promujące antykoncepcję, a odbiorcą użytkownicy  
sieci WWW. 

Przedsięwzięciem godnym uwagi w dalszych badaniach byłoby ukazanie, 
na ile omówione słowa-klucze na stronach internetowych koncernów są przed-
miotem „walk semantycznych” (por. Felder 2006) w dyskursie medialnym. 
Pokazałoby to na płaszczyźnie metakomunikacyjnej stopień kontrowersyjno-
ści słów-kluczy i ich kolokacji. Wyniki takich analiz mogłyby, zgodnie z po-
dejściem Lieberta, znaleźć odzwierciedlenie w opisach słownikowych poszcze-
gólnych słów, pokazując ich kontrowersyjność, bowiem nie dla każdego są one 
przedmiotem sporu i nie każdy użytkownik świadomy jest zastosowanych me-
chanizmów powodujących zmiany semantyczne w omawianym dyskursie. Po-
stulat Lieberta jest, moim zdaniem, tym bardziej aktualny i słuszny w odniesieniu 
do stylistyki języka używanego w kontekście ważnych społecznie i kulturowo 
kwestii, których przykładem jest poruszony dyskurs.

Z funkcjonalno-pragmatycznego punktu widzenia analiza pokazała, iż nie 
tylko samo zastosowanie słów-kluczy, ale także umieszczenie ich w głównych 
klastrach tekstowych na stronach startowych koncernów farmaceutycznych ma 
charakter perswazyjny i strategiczny. Perswazyjność słów-kluczy polega na chęci 
wzmocnienia pozycji dyskursywnej nadawcy. Obejmuje ona kreowanie rzeczy-
wistości, w której wartości takie jak samostanowienie, samorealizacja, wolność 
powiązane są z zażywaniem środków hormonalnych.

Analiza wykazała istnienie określonych ram interpretacyjnych (frames), 
w których słowa-klucze odgrywają znaczącą rolę i które sugerują odbiorcy spo-
sób postrzegania, sens przyjmowania środków hormonalnych. Stosowanie an-
tykoncepcji hormonalnej ma służyć urodzie, pięknu i jest wyrazem odpowie-
dzialności za siebie i drugą osobę. Stan zakochania i miłość kojarzone mają być 
z korzystaniem z antykoncepcji. Nadawca dąży także do konstrukcji ramy in-
terpretacyjnej, zgodnie z którą odbiorca (klient) ma przed sobą pewien wybór. 
Z analizowanych tekstów wynika, iż właściwym wyborem jest, według nadaw-
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cy, używanie antykoncepcji, co ma nieść ze sobą pozytywne, wymienione wyżej 
skutki, a wszystkie omówione słowa-klucze mają się kojarzyć z tym wyborem.

Kontekstem tego wyboru są ramy interpretacyjne sugerujące naturalność oraz 
pozytywny wpływ na urodę, ale też zdrowie seksualne, większy komfort życia 
(np. zmniejszenie częstotliwości miesiączkowania lub jego eliminacja). Wyraźne 
jest tutaj ich selektywne oddziaływanie, gdyż nadawca dąży do eksponowania 
aspektów pozytywnych i do marginalizacji stron negatywnych (np. efekty ubocz-
ne stosowanych preparatów). Przy tak zarysowanym kontekście wspomnianego 
wyżej wyboru, wzrasta, moim zdaniem, prawdopodobieństwo przejęcia przez 
odbiorcę wartościowania (np. antykoncepcji, seksualności) sugerowanego przez 
koncerny farmaceutyczne, a w konsekwencji pożądanego wpływu na odbiorcę.

Z analizy wynika, iż celem firm farmaceutycznych jest ponadto taka kon-
strukcja antykoncepcji, która stwarza wrażenie jej szerokiej akceptacji i popular-
ności. Konstrukcje te wzmacniane są elementami niewerbalnymi. Strategiczność 
działania językowego wyraża się także tym, że klastry wraz ze słowami-kluczami 
umieszczane są wielokrotnie w strukturze hipertekstowej danej strony interne-
towej, a w takiej samej lub zmodyfikowanej formie mogą być dystrybuowane 
w innych kanałach przekazu (m.in. materiały filmowe na stronie internetowej, 
linki do filmów na YouTube, ulotki o produktach, foldery reklamowe dostępne 
w formacie PDF z poziomu strony internetowej).

Nieprecyzyjność semantyczna ukazanych słów-kluczy powoduje, iż słowa te 
mogą być używane w sposób manipulacyjny, w celu nadania emocjonalnego za-
barwienia wypowiedzi, podkreślenia solidarności z odbiorcą, o którym nadawca 
wie, iż podobnie interpretuje dane słowo. Ze względu na swój potencjał słowa-
-klucze są także w przypadku dyskursu o antykoncepcji świadomie eksponowane 
i mają na celu wytyczanie kształtu dyskusji w przekazie medialnym, ale też 
w konsekwencji w indywidualnych rozmowach. Z tego powodu także w kon-
tekście działań aktorów dyskursu powinny one być przedmiotem dalszych analiz 
językowych. Ciekawym rozszerzeniem pola badawczego byłoby przykładowo 
uwzględnienie fragmentów dyskursu pochodzących od klientów firm farmaceu-
tycznych, odbiorców treści reklamowych, marketingowych, internetowych (np. 
fora, dyskusje w Internecie itp.) w celu zbadania percepcji tekstów zawierających 
opisane słowa-klucze. Takie podejście umożliwiłoby też w szczególności uzy-
skanie wglądu w efektywność działań językowych koncernów i odpowiedź na 
pytanie, na ile zamierzone przez nadawcę konstrukcje dyskursywne dotyczące 
np. zachowań seksualnych, płci, relacji między partnerami są w tekstach dostrze-
gane i aprobowane przez użytkowników języka.

Badanie takie mogłoby także ujmować kontekst społeczny i wskazanie, jak 
proponowane tu znaczenia „zderzają się” z retoryką propagowaną w danym kraju 
np. przez grupy kościelne i pro-kościelne. Zgodnie z obraną definicją słowa-klucze  
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w danym obszarze tematycznym i w określonych ramach czasowych mogą być 
przedmiotem „negocjacji” w obszarze ich znaczenia. Strony internetowe kon-
cernów nie są w intencji nadawcy miejscem takich negocjacji, gdyż nie sprzyja 
to zaplanowanej marketingowo, zamierzonej konstrukcji różnych pojęć. Dlate-
go bezpośrednie badanie użytkowników języka, kobiet stosujących lub planu-
jących korzystanie z produktów hormonalnych, umożliwiłoby ustalenie, na ile 
omówione tu słowa-klucze są w ogóle postrzegane jako wyrażenia negocjowal-
ne i służące do konstruowania przez koncerny farmaceutyczne określonej rze-
czywistości oraz obrazów dyskursywnych. Wyniki takiego badania ułatwiłyby 
także obserwację przebiegu fazy dyskusyjnej, którą Liebert przewiduje w swym 
modelu. Dalszych badań ankietowych wśród odbiorców treści marketingowych 
na stronach internetowych wymaga kwestia, w jaki sposób stosowane ramy in-
terpretacyjne przekładają się na skuteczność wartościowania zagadnień bardziej 
kontrowersyjnych (np. działanie poronne niektórych preparatów hormonalnych).

Zaprezentowane wyniki analizy oraz przytoczone przykłady umożliwiają 
wgląd w określony fragment współczesnego dyskursu o antykoncepcji. Anali-
za pozwala z jednej strony na wyciągnięcie wniosków odnośnie zmian znacze-
niowych niektórych wyrazów, ich zmodyfikowanej konstrukcji, ale również na 
częściowy wgląd w obecny, dyskursywny obraz kobiety i seksualności w pre-
zentowanym dyskursie. Dalsze badania nad słowami-kluczami, ich kolokacja-
mi stosowanymi przez podmioty gospodarcze (np. koncerny farmaceutyczne) 
mogłyby pokazać, w jakim stopniu stosowane działania językowe powiązane są 
z dążeniem do uzyskania biznesowych korzyści, sukcesu komercyjnego, ale też 
do osiągnięcia terminologicznej hegemonii.
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