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Reklama i  jej  zastosowanie w glottodydaktyce

eklama jest dziś uznawana za najbardziej typowy komunikat współczesnej
kultury masowej. W zasadzie nie ma dziedziny życia, w której nie pojawia się
reklama jako specyficzna forma komunikacji – specyficzna ze względu na

dominującą funkcję perswazyjną, czyli nakłaniającą np. do nabycia czegoś, zazwy-
czaj produktu, ale też często przyjęcia lub zaakceptowania jakiejś idei czy skorzy-
stania z jakiejś usługi. Jednak nakłanianie do kupna to nie jedyne zadanie reklamy.
To zbyt oczywiste i proste. Reklama sytuuje produkt w sferze kultury, aksjologii,
świata wartości ważnych dla współczesnego człowieka, dlatego dzisiejsza reklama
nie promuje jedynie towarów, lecz promuje nowego człowieka z jego nową tożsa-
mością w nowym świecie wartości i znaków. A w masowym społeczeństwie postin-
dustrialnym wszystko jest towarem i wszystko podlega działaniu praw rynkowych
i wszechwładnemu marketingowi. Że prawom tym ulega gospodarka, to oczywiste:
nie ma możliwości sprzedania towaru w gospodarce wolnorynkowej, jeśli nie jest on
wcześniej wprowadzony przez działania promocyjne, choćby tylko ograniczone do
atrakcyjnej etykiety; dziś mówi się coraz częściej o tzw. marketingu politycznym, bo jak
się wydaje, polityka, utraciwszy bezpośredni związek z propagandą i retoryką (może
raczej: erystyką), uprawiana jest bardziej jako sztuka reklamy politycznej, a nie propa-
gandy skompromitowanej w systemach totalitarnych. W kampaniach politycznych nie
ma już miejsca ani na debatę, ani na program, który został zredukowany do chwytliwego
hasła. Tendencjom do myślenia w kategoriach marketingowych podlega dziś i sztuka,
w której, aby zaistnieć w masowej wyobraźni, trzeba prowokować i szokować – nieko-
niecznie warsztatem lub ideą. Podlega też nauka, gdzie np. szaleńczy rozwój leksykogra-
fii dzisiaj podyktowany jest nie tyle zainteresowaniami poszczególnych badaczy, co
wymogiem rynku: to się po prostu sprzedaje, bo masowy odbiorca kupuje słowniki
i kompendia, nie rozprawy naukowe, a popyt, jak w gospodarce, rządzi i nauką.

Dla filologa reklama jest przede wszystkim faktem językowym i to w trzech przy-
najmniej znaczeniach, które chciałbym pokrótce przypomnieć.

P o  p i e r w s z e :  jeśli mówimy „język”, mamy na myśli sposób kodowania in-
formacji reklamowej, czyli przekazu reklamowego. Zwykle język kojarzy się z ko-
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dem werbalnym – słowem, jego brzmieniem, kształtem zdania, tekstem itd. W tym
sensie reklama będzie jednak przekazem multikodowym, wielojęzykowym. Obok
kodu werbalnego musimy dostrzec także kod ikoniczny, gestyczny (kinetyczny) –
sfera tzw. body language, kody kulturowe (ubranie, muzyka, fryzura, sposób zacho-
wania), kod proksemiczny, czyli mowę kontrolowanej przestrzeni. Wydaje się, że
można by zaryzykować swoistą hierarchizację tych kodów jako składników tekstu
reklamowego: kodem organizującym, choć bynajmniej ilościowo w strukturze tekstu
niedominującym, będzie niewątpliwie kod werbalny; jego pozycja wynika ze zdol-
ności do semantyzacji o wiele bardziej precyzyjnej, logicznej i wyczerpującej niż
gest czy obraz. Nazywam go kodem wektorowym, ponieważ tworzy tzw. wektory
znaczeń (a precyzyjniej – sensów). Element rzeczywistości, powiedzmy, wizerunek
kota, może znaczyć tak wiele, że trzeba doprecyzować, jakie znaczenie odbiorca
powinien zaktualizować w danym momencie; a zatem ten sam kot może reklamo-
wać w zasadzie (podkreślam: w zasadzie) wszystko: zegarki, samochody, wycieczkę
krajoznawczą, lodówkę, obuwie domowe, czołg, wszystko bowiem zależy od słowa,
które wydobędzie to jedno właściwe znaczenie lub zespół właściwych znaczeń.

P o  d r u g i e :  język reklamy rozumieć możemy w jego aspekcie odmianowym, czyli
stylistycznym. W tym sensie reklama wykorzystuje style do nadawania przekazowi zna-
czeń dodatkowych, bardziej emocjonalnie odbieranych i wyraźnie celowo nastawionych na
„pozyskanie” odbiorcy: styl młodzieżowy to zwrot do tej grupy odbiorców, pozyskanie jej,
ale także pokazanie, że produkt kojarzy się z sytuacją luzu, prostoty i zwyczajności, że jest
elementem świata ludzi młodych (tak reklamowane się np. chipsy, deskorolki, napoje
Frugo itd.); język naukowy zastosujemy w reklamie informacyjnej, gdzie reklamodawca
kreuje swoją pozycję jako eksperta i chce osiągnąć wiarygodność znawcy, profesjonali-
sty oraz pozyskać maksymalne zaufanie do swego produktu (nauka ciągle jeszcze wzbu-
dza w społeczeństwie zaufanie); żargonów czy gwar użyjemy, gdy chcemy zamanife-
stować przynależność potencjalnego klienta do pewnej grupy społecznej, gdy na pierw-
szy plan w charakterystyce produktu wysuwa się jego funkcja tworzenia tożsamości
grupowej lub – inaczej mówiąc – wyodrębniania tej grupy spośród całego społeczeń-
stwa; języka potocznego użyjemy, gdy chcemy, aby klient „oswoił” się z produktem, aby
go postrzegał jako produkt codziennego użytku, swojski, dla każdego, a więc i dla niego.

P o  t r z e c i e : język jako „konceptualizacja świata”, czyli sposób rozumienia
świata przez daną społeczność – także odrębną narodowo; uwzględnia się tu pewne
sposoby patrzenia na świat, które często ujawniają różnice w jego rozumieniu.
A zatem: kobiety patrzą na świat od strony rzeczy i ich właściwości, stąd umiejęt-
ność precyzyjnego rozróżniania i nazywania kolorów, czego zwykle nie dostrzegają
i nie potrafią mężczyźni skupieni raczej na działaniu; w skrócie: do kobiety prze-
mawia bardziej przymiotnik, do mężczyzny czasownik; a oto inny przykład: Polacy
zwykle pojmują życie jako „walkę o wolność naszą i waszą”, są bardziej emocjonal-
ni, więc i wizerunek świata musi być bardziej emocjonalny, martyrologiczny, mesja-
nistyczny, czego nie dostrzeżemy np. w myśleniu przeciętnego Francuza.
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Język rozumiany jako kod werbalny dąży w reklamie do maksymalnego skrótu i la-
pidarności; nie ma nic nudniejszego i bardziej nietrafionego niż reklama przegadana.
Ta lapidarność języka jest cechą gatunkową reklamy; operując skrótem, ujawnia waż-
ną jego cechę: synonimiczność i metaforyczność. Im mniej słów, tym większe nasta-
wienie na ich dekodowanie synonimiczne i metaforyczne; im mniej słów, tym większa
ich pojemność semantyczna i zdolność do wieloznacznej interpretacji. Zabieg ten
znany jest z poezji, a także z tekstów sakralnych i profetycznych. Tu reklama zbliża się
do tekstu artystycznego, o ile uwzględnimy jedną zasadniczą różnicę: tekst artystyczny
jest autoteliczny, nastawiony na siebie (np. ma zachwycać, bawić, pokazywać kunszt,
czasami też, rzadko, pociągać do czynu); tekst reklamowy autoteliczność uzupełnia
lub zastępuje celowością wszystkich elementów składowych nastawionych na przeko-
nywanie: kolor nie ma zachwycać, ma przekonać do towaru; piękna dziewczyna jest
na billboardzie nie po to, żebyśmy się na jej twarzy zatrzymali, ale żebyśmy chcieli
kupić towar. Tekst artystyczny jest w pewnym sensie niewinny, tekst reklamowy zaw-
sze ma „niecne zamiary” przekonania, i po to jest skonstruowany. Tekst artystyczny
jest wyrazem natchnienia (to duże uproszczenie, zdaję sobie z tego sprawę), tekst
reklamowy – wyrazem kalkulacji i przemyślenia każdego elementu.

Synonimiczność i metaforyczność języka powoduje, że sensy budujemy nie poprzez
dodawanie słów poszczególnych (tak czynimy np. w języku naukowym czy sztucznych
językach fizyki i informatyki), ale poprzez zabieg zwany konotacją, rozumianą zwykle
jako tzw. znaczenie poboczne w przeciwieństwie do denotacji jako znaczenia podstawo-
wego. W pragmatyce konotacja pojmowana jest jako tzw. asocjacja semantyczna, czyli
kulturowo warunkowane skojarzenie z danym wyrazem, pewna tradycja używania tego
wyrazu, praktyka społeczna, która wykorzystuje skojarzenia budowane wokół wyrazu,
jakieś zestawienia bardzo kapryśne, jak określa to Jurij Apresjan (2000, 76) i często zindy-
widualizowane oraz zdeterminowane czynnikami pozajęzykowymi. Konotacje czy asocja-
cje semantyczne są zwykle podstawą procesu metaforyzacji, eksponują bowiem cechy
niewchodzące w pierwsze znaczenie leksykalne, w znaczenie wyjściowe dla danego lek-
semu, ale tworzą w słownikach zwykle drugie i kolejne znaczenia w procesie pojawiania
się wieloznaczności, czyli polisemii motywowanej metaforycznie (Apresjan 2000, 171).

A zatem konotacja to kojarzenie wynikające z kontekstualnej, a nie prawdziwo-
ściowej teorii znaczenia1.

Na potrzeby tego artykułu chciałbym ograniczyć rozumienie tego zjawiska do
procesu generowania skojarzeń w ramach tzw. „horyzontu konotacyjnego”, czyli
                                                          

1 Uzupełniając, trzeba dodać, że Lyons (za Firthem) pisze tu o procesie pokrewnym, czyli tzw. kolokacji (Ly-
ons 1989, t. 2, 224–225) jako tendencji do współwystępowania pewnych wyrażeń w tekstach: jak podaje,
jednym ze znaczeń wyrazu noc jest jego połączenie z wyrazem ciemna. Mamy tu do czynienia z procesem
kojarzenia par wyrazów w jednolite połączenia wyrazowe używane w praktyce komunikacyjnej danej społecz-
ności, współwystępowanie niektórych połączeń i ich stałą dystrybucję w pewnego typu tekstach. Z kolei konota-
cja w tradycji Millowskiej jest atrybucją, czyli sygnifikacją atrybutów danego podmiotu. W tym sensie konota-
cję rozumie się jako składnik emotywny lub afektywny dodany do centralnego (wyjściowego) znaczenia.
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przestrzeni ograniczonej, w której odbywa się gromadzenie słów, zwrotów, wyrażeń,
ale też obrazów niesionych ze sobą przez dane słowo, obrazów – dodajmy – indywi-
dualnie i społecznie, pokoleniowo, narodowo zdeterminowanych. Właśnie chciał-
bym to zjawisko kojarzenia powiązać z obrazowaniem, czyli wywoływaniem nie
tyle słowa o jakiejś funkcji gramatycznej czy stylistycznej, co s ł o w a - o b r a z u ,
rozumianego jako element sieci skojarzeń, nawarstwionych na słowie dzięki jego historii
wchodzenia w różne konteksty i jego zdolności do budowania własnych kontekstów. Dla
jednych „opornik” to po prostu urządzenie wykorzystywane w elektronice; dla mojego
pokolenia, oprócz znaczenia podstawowego, ma jeszcze inne: opornikami nazywano
ludzi stawiających opór władzy PRL-u; jeśli to słowo się pojawia, ja – przedstawi-
ciel pewnego pokolenia – odczytam je z tymi właśnie konotacjami, będę je rozu-
miał, będę budował obraz uwzględniający te właśnie treści. Nic więc dziwnego, że
potrafię skojarzyć opornik (zbudować jego sieć znaczeń) ze stanem wojennym,
milicjantem, walką, opozycją itd., co zapewne jest słabo zrozumiałe dla pokolenia
już młodszego, które nie ma tej samej tożsamości pokoleniowej.

Tę zdolność do wywoływania obrazów wykorzystuje reklama, sugerując sensy, nakła-
niając do budowania obrazów stanowiących rodzaj sieci zależności, które konstytuują się
poprzez „pamięć sytuacji” zanurzającej słowo w kontekście. Jeśli ktoś powie, że robi coś
z pewną taką nieśmiałością, to można rozumieć, że jest człowiekiem nieśmiałym, ale ja
(my) będę rozumieć, że czyni aluzję do właśnie śmiałej reklamy podpasek higienicznych
i zobaczę ambiwalencję śmiałości i nieśmiałości, zobaczę dziewczynę, która po raz pierw-
szy wypowiedziała te słowa w spocie reklamowym, widzę też posła, który z mównicy po
raz pierwszy cytuje to wyrażenie, wywołując wesołość sali sejmowej rozumiejącej aluzję;
wyrażenie nabiera specyficznych znaczeń, aspektu swobody obyczajowej, symbolu zmie-
niających się zwyczajów i zmieniających się granic tabu; podobnie, imię Mariola kojarzy
mi się z piwem Okocim, a słowo „prawie”, do niedawna zwykły nienacechowany przy-
słówek, ze świetną kampanią reklamową piwa żywieckiego. Możemy wspólnym wysił-
kiem wymienić setki takich słów, którymi reklama zawładnęła i poszerzyła ich znacze-
nie. Horyzont konotacyjny ma swój aspekt pokoleniowy, narodowy, grupowy, zawodo-
wy, ale także bardziej uniwersalny, związany z naszym kręgiem kulturowym.

Horyzont konotacyjny jako termin operacyjny chciałbym połączyć z Sear-
le’owskim pojęciem „Tła” (przez Searle’a pisane zawsze z dużej litery), a przede
wszystkim z takim jego rozumieniem, które doprecyzowuje wewnętrzne rozróżnie-
nie między tymi własnościami Tła, które są wspólne wszystkim istotom ludzkim,
i własnościami wiążącymi się z lokalnymi praktykami kulturowymi – stąd opozycja:
„Tło głębokie” i „praktyka lokalna” (Searle 1999, 255).

W przypadku praktyk lokalnych mamy do czynienia z problemami przekładu
pewnych kategorii z jednego języka na inny, ale posiadanie Tła głębokiego warun-
kuje to, że taki przekład jest w ogóle do pomyślenia.

W dość dowolnym rozumieniu można pokusić się o upraszczającą eksplikację Tła
jako zbioru założeń, które nie mają charakteru systemowego, stanowią zespół, wiąz-
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kę pewnych przekonań; składa się ono z mentalnych zdolności, dyspozycji, postaw,
sposobów zachowania, wiedzy praktycznej, taktu itd. (Searle 1999, 258).

Tło rozumiem zatem jako właśnie „horyzont konotacyjny”, czyli rodzaj pola
możliwości wyboru; jako zespół możliwych do wyrażenia sądów i przekonań, połą-
czeń wyrazowych, możliwych kombinacji metaforycznych, skojarzeń indywidual-
nych i indywidualnych asocjacji semantycznych, uwarunkowanych społecznie wy-
borów znaczeń i możliwości językowych połączeń na poziomie składni i stylistyki,
metonimicznych i metaforycznych zestawień obrazowych, na co nakłada się siatka
kategoryzowanych dyferencjacyjnych wyznaczników społecznych, np. płci, wieku,
narodowości, zawodu itd.

Czy Tło w rozumieniu Searle’a ma charakter społeczny, czy raczej, myśląc o Tle,
miał on na uwadze jedynie aspekty indywidualne i świadomościowe, ponieważ
świadomość związana jest z jednostkowym jej przeżywaniem – pojęcie świadomo-
ści zbiorowej jest jedynie metaforą. Searle-kognitywista interesował się aspektem jed-
nostkowym, nie akcentując determinacji społecznej dla Tła-horyzontu konotacyjnego.

Ale skoro doświadczenie jest doznaniem społecznym (mamy wspólne doświad-
czenia), to i Tło powinno dać się sprowadzić do przewidywalnych społecznie wybo-
rów założeń. Takie wybory przyjmować mogą postać stereotypu, wyboru stereoty-
powego, tzn. przewidywalnego, możliwego do jakichś ujęć probabilistycznych,
determinowanych przez jakieś czynniki społecznej natury.

Reklama jest wypełnianiem horyzontu konotacyjnego, czyli odbiór i rozumienie tekstu
reklamowego polega na interpretacji polegającej, w moim mniemaniu, na wypełnieniu
horyzontu konotacyjnego, przez co rozumiem – podsumujmy – b u d o w a n i e
p o l a  p r z e w i d y w a l n y c h  d o  p e w n e g o  s t o p n i a  s k o j a r z e ń  i  n a -
k ł a d a n i e  n a  t e  s k o j a r z e n i a  r e s t r y k c j i  n a t u r y  s p o ł e c z n e j ; twór-
cy reklamy, mając do dyspozycji badania grup społecznych, a także swoje własne
intuicje, przewidują pewne stereotypowe wypełnienia pola, tworzą coś w rodzaju
wektorów sensu (obrazy, słowa, gesty), które ukierunkowują takie skojarzenia; choć
zawsze mogą się pojawić jakieś indywidualne, idiolektalne odczytania sensu. Niety-
powe, idiolektalne wypełnianie tła jest wkalkulowane przez twórców reklamy –
nawet bowiem takie odczytanie ma jakieś uzasadnienie w mgławicowym sensie
budowanym przez obraz reklamowy.

Czy reklama rozumiana jako wypełnianie horyzontu konotacyjnego może mieć
praktyczne zastosowanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego? W moim
przekonaniu – tak.

Przede wszystkim sam przedmiot działań, czyli reklama, jest dydaktycznie bardzo
atrakcyjna dla studentów/uczniów ze względu na jej aktualność i świeżość nowego
spojrzenia na codzienność otaczającej nas rzeczywistości, na jej zabarwienie humo-
rem i na świadomą kulturową prowokację. Nazwałbym ten aspekt prezentyzmem
reklamy; jest ona aktualna, odnosi się do aktualnych spraw codziennych; nie wyma-
ga przy tym specjalnego przygotowania teoretycznego, aby ewentualna interpretacja
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była fortunna. Reklama ma także swój aspekt uniwersalistyczny lub globalny: istnieje
jakiś ogólnie zrozumiały aspekt znaczeniowy czy celowościowy – reklama prezentuje
produkt, który ma być sprzedany; zmieniają się środki wyrazu, różne kultury stosują
różne stylistyki, różne obrazy, a nawet różne chwyty perswazyjne, ale cel, który wyzna-
cza kontur znaczeniowy, pozostaje ten sam; może on zostać stosunkowo bezbłędnie
odebrany nawet przez przedstawicieli innej kultury; różnice, ujawniające się zwykle
podczas analizy i dotyczące wypełniania tła, są wyjątkowo pouczające dydaktycznie.

Do celów dydaktycznych i w pracy ze studentami uczącymi się języka polskiego jako
obcego przykładowe reklamy wykorzystamy przede wszystkim jako teksty o charakte-
rze językowym, zwrócimy zatem uwagę w pierwszej kolejności na jej płaszczyznę
werbalną, nie pomijając także elementów ikonicznych jako elementów znaczących
w ramach kodu kulturowego, zwłaszcza że jest to znakomity pretekst do nazywania
elementów stroju, wyposażenia domu, kolorów, elementów krajobrazu, typu czyn-
ności prezentowanych na zdjęciach, co jest zwłaszcza cenne w przypadku słuchaczy
o mniejszym zaawansowaniu w nauce języka. Pominiemy jednak np. aspekty reto-
ryczne, takie jak problem perswazji czy manipulacji, problem skuteczności reklamy
jako perswazyjnego aktu mowy, zagadnienie tropów, wszelkie aspekty formalne
związane z reklamą, czyli jej cel aktualny, rodzaj zastosowanych form promocji,
funkcje w procesie aktualnej strategii marketingowej itd. Reklama będzie dla nas
rodzajem tekstu ćwiczeniowego, nie przedmiotem analizy teoretycznej.

Znakiem rozpoznawczym reklamy jest slogan jako nieodzowny składnik rekla-
mowego tekstu, który jednocześnie, dzięki licznym pracom na ten temat2, jest już
dobrze opracowany formalnie i dobrze poddaje się analizie filologicznej. W zasadzie
każdy slogan, jako specyficzne użycie języka, zwykle jego użycie kreatywne, arty-
styczne, nadaje się do wykorzystania w zajęciach ze studentami obcokrajowcami.

Slogan posiada jedną ważną cechę: jest po prostu krótki, a przez to niewymagają-
cy szczególnych translatorskich zabiegów; praca nad jego deszyfracją polega raczej
na poszukiwaniu skojarzeń, a nie na dociekaniu treści literalnej, która jest do ogar-
nięcia w stosunkowo krótkim czasie, bo tłumaczy ją produkt.

Slogan z jednej strony musi być oryginalnym użyciem języka, tylko wówczas jest po
prostu sloganem, z drugiej jednak – musi być zrozumiały, a więc powinien wyrastać
z jakiegoś znanego i popularnego, potocznego, często stosowanego i oczywistego dla
całej społeczności, a przynajmniej dla przedstawicieli grupy docelowej, powiedzenia;
każdy slogan ma swą oryginalną nadbudowę i oczywistą, stereotypowo odbieraną bazę.

Są także slogany, których wartość polega na tym, że właśnie nie są oryginalnym
i przetworzonym, ale oczywistym i trywialnym użyciem języka, co wywołuje zwy-
kle efekt humorystyczny, gdy skonfrontujemy sens wyrażenia z przedmiotem, który
jest reklamowany i sytuacją, która jest nietypowa dla tego użycia.
                                                          

2 Godne polecenia są tu np. prace: Bralczyk 2008; Kamińska-Szmaj 2001; Kochan 2002; Lewiński
1999; Spychalska, Hołota 2009.
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Slogan jest znakomitym przykładem do analizy kolokacji poszczególnych elementów
leksykalnych i równocześnie do pokazania granic łączliwości danego słowa i jego uwa-
runkowań stylistycznych. Do tego typu rozważań nadają się przede wszystkim slogany
proste, oczywiste, które nie są osadzone na kreatywnym przetworzeniu języka i na grze
sensem. Dla przykładu, polski slogan kawy Jacobs wydaje się tu odpowiedni ze względu
na swoją prostotę i w pewnym sensie trywialność: „Ten aromat zawsze zbliża”.

Jakie zagadnienia mogą w tym wypadku zostać poddane analizie:
a) kontur składniowy (nietypowa dla sloganu forma zdania orzekającego, za-

miast zwykle – równoważnika zdania)
– analiza związków w zdaniu;
– analiza funkcji zaimka ten (jako zaimka deiktycznego i jako quasi-rodzajnika

określonego, czyli analiza kategorii wyznaczoności w języku potocznym)
wzmacniającej tematyczną funkcję leksemu (podmiotu) aromat;

b) analiza leksykalno-stylistyczna:
– znaczenie i możliwe związki czasownika zbliżać (się), np.: zbliżać

(twarz) do; zbliżyć się; być bliżej kogoś; przybliż coś; zbliż się itd.; aro-
mat zbliża, nie: *aromat zbliża się;

– analiza form derywacyjnych: zbliżyć – zbliżać; przybliżać – przybliżyć;
blisko, bliżej, bliziutko;

– związki frazeologiczne z czasownikiem zbliżać (tu zalecana praca ze
słownikiem): zbliżyli się do siebie; zbliżyć się do skraju przepaści; zbli-
żam się do rozwiązania problemu; zbliżały ich zainteresowania; zbliżać
się na krok, na strzał; zbliżać się do kresu;

– analiza możliwych wymian leksemu zbliżać bez utraty sensu zawartego
w sloganie (analiza wyrazów bliskoznacznych): np. (możliwe): ten aromat
zawsze łączy; ale ciekawe z punktu widzenia dydaktyki języka mogą okazać
się także propozycje wymian niemożliwych z różnych względów, np.: (nie-
możliwe ze względu na aspekt semantyczny): ten aromat zawsze spokrewnia
(dociera, dochodzi, nadbiega); (niemożliwe ze względu na aspekt stylistycz-
ny): ten aromat podchodzi (blisko); (niemożliwe ze względu na niezamierzo-
ną wieloznaczność): ten aromat zawsze podjeżdża (= podjeżdżać w języku
potocznym to znaczy śmierdzieć); podobnie: stykać się,

– analiza możliwych wymian leksemu aromat, np. (możliwe): ten zapach zaw-
sze zbliża; analiza różnic stylistycznych leksemów aromat vs zapach powin-
na ujawnić, dlaczego w reklamie zostało użyte słowo aromat, a nie zapach;

– analiza paremiologiczna – leksem zbliżać (się) jako składnik przysłowia:

Kiedy jaskółka lot swój zniża, deszcz się do nas zbliża
Sławne bębny za górami, jak się zbliżą, równe z nami (Orzeszkowa)
Rok za rokiem leci, a śmierć się przybliża
W czas dziadku do pacierza, kiedy śmierć się zbliża.
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Szukamy jednak zwykle takich haseł reklamowych, które ujawniają kreatywne użycie
języka, będące efektem jakiegoś przetworzenia, kontaminacji, świadomego błędu języ-
kowego; takie zwroty mogą nam coś powiedzieć o języku, ponieważ uzyskujemy, dzięki
przetworzeniu, swoisty dystans do form podstawowych i objętych normą. Daje to cie-
kawą podstawę do analizy schematów gramatycznych, żywych procesów słowotwór-
czych, analizy przetworzeń syntaktycznych, zestawień schematów stylistycznych, anali-
zy aluzji i cytatów do utworów literackich, piosenek, tekstów silnie wyrastających
z danej kultury, np. baśni, które mogą być dobrym wprowadzeniem do zagadnień kultury
jako wspólnoty i pojawiających się tu ewentualnych różnic.

Częstymi zabiegami stosowanymi w tworzeniu sloganów są przetworzenia zwrotów
frazeologicznych, porzekadeł i powiedzonek, stosowanie cytatów ze znanych filmów,
utworów literackich czy piosenek, które często zmienione i kreatywnie skontaminowane,
dają nowe powiedzonka, porzekadła, a nawet przysłowia. Umiejętność rozpoznawania
użyć typowych i nietypowych, twórcze podejście do hasła poprzez konieczność jego
umieszczania w różnych kontekstach, tworzenie tych kontekstów, rozpoznawanie różnic
stylistycznych, poszukiwanie w słownikach użyć właściwych i nietypowych angażuje
studenta emocjonalnie w budowaniu kompetencji komunikacyjnej.

Analiza użyć typowych (trywialnych) i nietypowych:
Dbaj o siebie (Garnier): z akcentem zdaniowym na dbaj daje nam użycie typowe,

trywialne; z akcentem zdaniowym na siebie, jest kreatywnym przetworzeniem po-
wiedzenia, które akcentuje personalny, osobisty charakter produktu (dbaj o siebie,
o swoją osobę, wobec innych, od których musisz się odróżniać, być innym).
Łupież już nigdy nie przyjdzie ci do głowy (coś przyjdzie do głowy w sensie:

myśli przychodzą do głowy ‘pomyśleć coś, wymyślić coś, myśleć o’ – tu powiedze-
nie metaforyczne zostaje użyte paradoksalnie w sensie dosłownym: przychodzić
‘przybywać, pojawić się’; zamienione zostaje użycie metaforyczne przyjść do gło-
wy = ‘pomyśleć, wpaść na jakąś myśl’, na dosłowne przyjść do głowy = ‘przybyć,
podejść w kierunku, pojawić się’.

Mówi językiem Twojego ciała (mówić językiem: miłości, nienawiści, naukowym
itd. – analiza możliwych kolokacji oraz język ciała).

Bierz, jak cię bierze (polisemia: analiza dwu znaczeń słowa brać – zwykłego
(brać coś np. do ręki) i metaforycznego, frazeologicznego znaczenia: bierze mnie
choroba, bierze mnie katar, zbiera mi się na katar).

Przetworzenie frazeologizmu:
Dla miłościwie nam kupujących (wymiana: panujących na kupujących; podkre-

ślenie efektu humorystycznego).
Lekka przyjemność (wafelek Princessa) (drobna przyjemność, ale też kontami-

nacja z lekka przesada; polisemia: lekka w sensie lekkości jedzenia, nietłustości,
łatwej przyswajalności i lekka w sensie: ‘mała, drobna’).

Miłość od pierwszego dotyku (Lenor) (miłość od pierwszego wejrzenia).
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Nowe zwroty frazeologiczne i powiedzonka, wprowadzone właśnie przez reklamę
do współczesnego języka potocznego:

Bo zupa była za słona (stosowane, gdy dostrzegamy elementy przemocy);
Jestem (jesteś) tego warta (często ironicznie);
No to Frugo (wieloznaczność młodzieżowego powiedzonka: no to fru/thru/sru);
Z pewną taką nieśmiałością (podpaski higieniczne) – dziś bardzo popularne po-

wiedzenie z lekkim zabarwieniem ironiczno-humorystycznym, drobna prowokacja.

(Nietypowe) kolokacje i wymiany:
Wypierze wszystko prócz kieszeni: wyprać kieszeń, wyczyścić kieszeń, czyli

‘wyciągnąć (z kieszeni) nadmierną ilość pieniędzy’ (ciekawe i nowe użycie wy-
prać = ‘wyczyścić, spłukać się’ itd.);

Dotrzymujemy Twoich obietnic (dotrzymać obietnicy; zwykle: dotrzymuję, do-
trzymać (swojej) obietnicy).

Frazeologizmy stare z wymianą elementów:
Co Knorr, to Knorr (powiedzenie: co prawda, to prawda);
Czas na RB (biblijne);
Dobry do ostatniej kropli (do ostatniej kropli krwi, wypić coś do ostatniej kropli)

(kawa Maxwell House);
Fakt – o tym się mówi (mówić o czymś – coś jest w tym momencie na ustach

wszystkich itd.) („Fakt” – gazeta codzienna);
Fortuna owocem się toczy (fortuna kołem się toczy) (soki firmy Fortuna).

Frazeologizmy potoczne:
M&M: Lecą w kulki (lecieć w kulki – ‘kpić’)
Dobre. Bez gadania (7 days)
Gwiżdż na pryszcz (gwizdać na coś)
Jak pragnę zdrowia (szczęścia) – (Febrisan)
Kichaj na przeziębienie (kichać na coś) (Coldrex)
Lisner. Ryby mają głos (dzieci i ryby głosu nie mają)
Masz ból z głowy – mieć coś z głowy, mieć ból głowy (rodzaj kontaminacji)
Na lekkim gazie (Muszynianka – woda mineralna) (być na gazie – ‘być pijanym’)
Nie dla idiotów (Media Markt)
Nie łam się, przełam się (batony czekoladowe)
O niebo lepsze (ptasie mleczko)
Palce lizać (KFC)
Sakramencko dobre piwo (Tatra).

Zagadnienia systemowe w języku, czyli gra z gramatyką:
Zagadnienia systemowe:
Superlatywizacja:
Czysto, czyściej, Bryza (uzupełnienie: najczyściej)
Dużo, tanio, Tesko (nieregularne stopniowanie).
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Pozorna superlatywizacja:
Taniej niż najtaniej (załamanie wzorca gramatycznego).
Odmiana wyrazów:
Metoda na głoda (powinno być: głód, ale tu głód personifikowany jako potwo-

rek, więc na głoda) (fleksja).
Cytaty i przetworzenia cytatów:
Cały ten świat (cały ten zgiełk)
Ociec prać (proszek Pollena) (z Henryka Sienkiewicza)
Nie ma jak u mamy (Kinder Bueno) (z piosenki Wojciecha Młynarskiego)
Mały, wielki samochód (Hyundai) (tytuł filmu: Mały wielki człowiek)
Piękna ta bestia (Renault) (tytuł: Piękna i bestia).
Analiza rozszerzeń i zawężeń semantycznych poszczególnych składników sloganu:
Pij mleko, będziesz wielki (kompania mleczarska) (wielki: ‘wysoki’; wielki: ‘sławny’)
Piwo po zbóju (piwo Harnaś) (po zbóju – najpierw pił (próbował) je zbój; po

zbóju – ‘świetne, znakomite’ w żargonie młodzieżowym)
Paradoksy semantyczne:
Poczujesz, że nie czujesz (podpaski Always).
Analiza sfery dźwiękowej i ortograficznej:
Pora na polar (eufonia)
To llubię (Gellowe)
Unimil sobie życie (umil sobie życie) (Unimil – prezerwatywy)
Ciekawym, ale zarazem trudnym dla filologa problemem jest analiza związku obrazu

i słowa w reklamie, który ustanawia rodzaj dialektycznego napięcia między symbolicz-
nością obrazu i wieloznacznością słowa. Czasem obraz jest w centrum i to on wyznacza
sens całości reklamy, tak jest np. w reklamie firmy Benetton, gdzie słowo w zasadzie
sprowadza się do logotypu-hasła: United Colors of Benetton – zawsze tak samo, więc
różnorodne obrazy, często prowokujące i szokujące, są centrum sensu i to one w procesie
interpretacji budują właściwe rozumienie oraz ewentualne pole znaczeniowe. Innym
razem słowo, pozostając w centrum, narzuca pole skojarzeń poprzez swoją wieloznacz-
ność, a obraz w zasadzie jedynie doprecyzowuje to, a nie inne aktualizowane znaczenie
– tak w przypadku reklamy rynien Weavin, gdzie hasło: Trwałe jak miłość – nigdy nie
rdzewieją – skojarzone ze zdjęciem fragmentu domu z rynną w centrum ujawnia możli-
wość doprecyzowania semantycznego hasła i ukazuje jego humorystyczny charakter –
połączenie dwu całkowicie odległych światów: miłości i rynny jedną cechą funkcjonują-
cą w polu semantycznym (horyzoncie konotacyjnym) obu leksemów: rdzewieć: stara
miłość nie rdzewieje vs rynny wcześniej czy później rdzewieją, bo są zwykle metalowe
(ale nie Weavin!).

Obraz niesie ze sobą spory potencjał symboliczny; ma dwie interesujące nas tu ce-
chy: jest z jednej strony uniwersalny i globalny, z drugiej strony asemantyczny
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w tym sensie, iż musi dopiero zostać doprecyzowany przez słowo, a zatem stanowi coś
w rodzaju wektora znaczeniowego, wyznaczającego sensy potencjalne, czasami indywi-
dualne, grupujące się w pewnym określonym i przyjętym kierunku. Pamiętać jednak
należy, że kierunków może być wiele, ale zwykle liczba ich nie jest nieograniczona. Choć
ujawniają się jako skojarzenia i sensy zależne od indywidualnej inwencji odbiorcy, to niosą
ze sobą znaczenia silnie utrwalone w tradycji kulturowej (rodzaje toposów, alegorii o kultu-
rowo utrwalonej strukturze sensu, np. matka z dzieckiem na ręku = boskie macierzyństwo,
świętość macierzyństwa itd., kobieta, mężczyzna i dziecko = rodzina; płynący stru-
mień = świeżość, zdrowie, chłód, życie) w postaci mitemów i archetypów, a także w jak
najbardziej współczesnej i uniwersalistycznej ikonosferze reklamowej, która „nauczyła
nas” kojarzyć pewne produkty (idee, usługi) z pewnymi obrazami (np. srebrny kolor
samochodu = nowoczesność, najnowsza technologia; strumień, zieleń = zdrowie, ekolo-
gia; owoc wpadający do jogurtu/płynu = naturalność produktu itd.).

Daje to nam możliwość podjęcia zabawy interpretacyjnej, rodzaju gry w interpre-
tację z wykorzystaniem albo reklamy jako już gotowego produktu zestawiającego
słowo i obraz (interpretacja sloganu i jego relacji do obrazu), albo – co z punktu
widzenia dydaktycznego wydaje się bardziej interesujące – z wykorzystaniem jedy-
nie zdjęcia jako „pustego” niewypełnionego jeszcze horyzontu skojarzeń i sensów,
zwanego tu „horyzontem konotacyjnym”. Burza mózgów, częsta technika stosowana
przez zespoły tworzące kampanię reklamową, powinna w grupie studentów wywo-
łać zespoły skojarzeń ukierunkowanych na jakiś, wyimaginowany produkt, który
można z danym zdjęciem skojarzyć. Naszym dydaktycznym zadaniem będzie
z jednej strony zabawa w tworzenie kampanii reklamowej, z drugiej, najważniejszej
ze względu na cel dydaktyczny, tworzenie słownika wyrazów, wyrażeń i zwrotów,
metafor i metonimii, zestawu „słów niezbędnych” możliwych do wykorzystania
w określonych wykreowanych kontekstach (horyzontach). Zdjęcie, cel reklamowy,
emocjonalność zwykle w tej sytuacji osiągana, dają ogromne możliwości wykorzy-
stania głębszych pokładów pamięci, a zarazem trwalszych technik zapamiętania,
które kojarzyć pozwolą słowo z kontekstem i konkretnie zdefiniowaną sytuacją
komunikacyjną.

Zabawa zwykle odbywa się w kilku etapach, kierowanych przez prowadzącego:
P i e r w s z y  e t a p : gromadzenie słów i wyrażeń, często oderwanych i niepowią-

zanych w pierwszej chwili, wynikających z dowolnych i niczym nieograniczanych
skojarzeń; powinno to doprowadzić do stworzenia „słowniczka”, który podzielimy
np. na określenia cech i przymiotów; rzeczy i idee, działania i stany oraz na „słówka
konieczne”, czyli konektory, i słówka pomocnicze (np. zaimki lub przyimki).

D r u g i  e t a p  to grupowanie zgromadzonych wyrażeń, zwrotów i słów
w otwartych i nakładających się na siebie polach semantycznych.

Bardzo ważne jest także zwrócenie uwagi na (i ewentualne pogrupowanie słów)
możliwość występowania w różnych stylach funkcjonalnych, przede wszystkim
w stylu wysokim (literackim, urzędowym) i potocznym.
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T r z e c i  e t a p  – praca w grupach: kojarzenie pól semantycznych z jakimiś pro-
duktami (ideami, usługami), które mogą być dzięki temu dobrze określone; jest to
zestawienie metaforyczne lub metonimiczne obrazu z zespołem słów i zwrotów
dobrze dany obraz ugruntowujących, tzn. tak, aby obraz wyjściowy był tym, co
twórcy reklam zwykle nazywają wizualizacją produktu.

C z w a r t y  e t a p  – praca w grupach: tworzenie hasła, twórcze, artystyczne, tzn.
kreatywne wykorzystanie „słowniczka” – w haśle powinny znaleźć się wybrane ze
słowniczka słowa lub zwroty.

P i ą t y  e t a p  – ewaluacja: ocena poprawności językowej haseł, ich kreatywności,
dopasowania hasła do zaproponowanego produktu. Oceny dokonuje się wspólnie poprzez
aktywizację umiejętności zastosowania słownictwa oceniającego, aktywizacji poszczegól-
nych studentów do formułowania sądów oceniających i własnych przemyśleń.

Aby zilustrować powyższą koncepcję zajęć3, przyjrzyjmy się następującemu zdjęciu:

E t a p  p i e r w s z y : Słowa i zwroty zgromadzone: woda, prysznic, szampon,
strumienie wody, czysta woda, ręce, palce, paznokcie, skóra, przeciekać, przepły-
wać, piękne, młode, przechodzić, przeciekać przez palce, dłonie, przeciekać przez
dłonie, modlitwa, kąpiel, świeżość, czystość, oczyszczenie, zmyć, zmyć brud, życie,
żywa woda, żywa woda zdrowia doda, ciecz, oblać, przelewać się, strumienie wody,
źródło, wodospad, woda życia, rozpryskiwać się, wilgoć, nawilżanie, nawilżenie,
kobieta, kobieta i mężczyzna, pan – pani, pragnienie, kobiece dłonie, kobiece ręce,
seksualność, seks, płeć, piana, gładkość, środki czystości, trzymaj-trzymaj, źródło,
nie utrzymasz, woda spada na dół, krople, kap-kap, deszcz, rynna, gasić pragnienie,
wpaść pod rynnę, z deszczu pod rynnę, deszczówka, miękka woda, pić, pić wodę
życia, zatrzymać powódź, kropla drąży skałę, skropić, kropić, do ostatniej kropli,
padać, lać jak z cebra, leje deszcz, brzydka pogoda, wiosenny deszczyk, majowy
deszczyk, ulewa, wypić, wylać, smakować, pachnieć; święcona woda, woda i wino,
potop, Noe, topić się, dużo wody upływa, oblać wodą, śmigus-dyngus.
                                                          

3 W zrelacjonowanej poniżej koncepcji odwołuję się częściowo do zajęć przeprowadzonych w grudniu 2008
roku na Uniwersytecie Lwowskim ze słuchaczami Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania
Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.
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Tak zgromadzony materiał zostałby następnie pogrupowany zgodnie z kategoria-
mi zaproponowanymi powyżej, a uszczegółowienie tych kategorii (np. dokładny
podział na części mowy) zależeć powinno od zaawansowania grupy i jej „świado-
mości gramatycznej”:

– rzeczy i idee: woda, prysznic, modlitwa, czystość itd.
– cechy i przymioty: czysta, miękka, zdrowa itd.
– działania i stany: lać, lać jak z cebra, przeciekać, zmywać, pachnieć itd.
– słówka pomocnicze: jak, z, pod, i.
E t a p  d r u g i : proponowano wprowadzenie kilku homogenicznych pól semantycz-

nych, które pozwolą na pogrupowanie (często krzyżujące się) słów i wyrażeń, np:
1. Kobieta: kobieta, seks, płeć, dłonie, ręce, palce, skóra, piękne, młode itd.
2. Zdrowie: zmywać, nawilżać, prysznic, szampon, kąpiel, żywa woda zdrowia

doda, smakować, nawilżać itd.
3. Natura: kropić, padać, wodospad, wiosenny deszczyk, ulewa, lać jak z cebra,

brzydka pogoda, seksualność itd.
4. Kultura: modlitwa, kropla drąży skałę, Noe, potop, woda życia (baśń), rynna,

wpaść pod rynnę, smakować, nawilżać, szampon, śmigus-dyngus, święcona
woda, woda i wino itd.

5. Życie codzienne: środki czystości, prysznic, trzymaj-trzymaj, wpaść pod ryn-
nę, kąpiel, wilgoć, kap-kap itd.

E t a p  t r z e c i : zaproponowane produkty (hipotetyczne kampanie reklamowe):
szampon, woda do picia niegazowana, gazowana woda do picia, rynny, bank, pre-
zerwatywy.

E t a p  c z w a r t y : zaproponowane hasła:
Szampon: „Piana dla pana”; „Szampon, który oczyszcza”; „Skrapia, oczyszcza,

nawilża – szampon X”;
Woda do picia: „Do ostatniej kropli”, „Woda życia, ale bez gazu”; „Woda, która

gasi pragnienie”; „Kropla pragnienia”; „Woda – żyj na gazie”; „Wypijasz do ostat-
niej kropli”;

Rynny: „Wpadnij pod naszą rynnę, nie zmoczy cię nawet kropla”;
Bank: „Wpuszczaj – nie przepuszczaj”; „Z naszego źródła pieniądze płyną stru-

mieniem”; „Strumień pewnych pieniędzy”;
Prezerwatywy: „Zatrzymujemy też wodospady”.
E t a p  p i ą t y : ocenie nie podlega oczywiście udatność i celność hasła, lecz jego

poprawność gramatyczna, umiejętność doboru słów, umiejętność przetworzenia
zwrotów frazeologicznych, pewna artystyczna umiejętność wykorzystania słow-
nictwa, humor i zdolność do wykorzystania wzorca gatunkowego sloganu (krótkość,
zwięzłość, umiejętność operowania metaforą).

Zajęcia powinny być dynamiczne i utrzymane w tonie twórczej zabawy, ale także
powinny przynieść praktyczne rezultaty w postaci zintensyfikowania umiejętności
odmiany wyrazów, stosowania poprawnych form gramatycznych, powinny prowa-
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dzić do przyrostu zasobu słownictwa z wielu dziedzin, zwiększenia się świadomości
różnic stylistycznych w obrębie polszczyzny oraz umiejętności rozróżniania stylów
funkcjonalnych w języku polskim i umiejętności klasyfikowania niektórych wyrażeń
jako „markerów” stylu.
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J A C E K  W A R C H A L A

T h e  a d v e r t i s e m e n t  a n d  i t s  u s e  i n  g l o t t o d i d a c t i c s

The article addresses the use of the language of advertising in teaching Polish as a foreign language. The
issues surrounding the language of advertising are discussed in three dimensions: language as a method of
conceptualizing the world, language as a set of variations (in other words, functional styles), and language
as a set of codes. The rules governing the interpretation of the language of advertising as constructing the
connotative horizon (connotations that arise from specific advertisements or images) is the basis of the
proposed didactic lessons. The ultimate goal is the construction of a dictionary of phrases and terms.

W e r b u n g  u n d  i h r  E i n s a t z  i n  d e r  G l o t t o d i d a k t i k

Der Beitrag diskutiert den Einsatz von Werbetexten im Unterricht mit Studierenden des Polnischen als
Fremdsprache. Die Probleme der Werbesprache werden unter drei Gesichtspunkten erörtert: Sprache als
Konzeptualisierung der Welt, Sprache als System von Varianten, das heißt Funktionalstilen, sowie
Sprache als System von Codes. Die Interpretation von Werbung zur Ausgestaltung des konnotativen
Horizonts (einer Konnotation, die durch eine konkrete Werbung, ein vom Lehrer vorgestelltes Bild
hervorgerufenen wird) ist der Ausgangspunkt des vorgeschlagenen Didaktik-Unterrichts, der die
Konzeption eines Wörterbuchs der Ausdrücke und Redewendungen zum Ziel hat.


