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ROZWAŻANIA O ZWIĄZKACH ESTETYKI I REKLAMY 

CONTEMPLATION ON RELATIONSHIPS BETWEEN 
AESTHETICS AND ADVERTISING

Streszczenie: Badanie reklamy wymaga wyrafinowanych narzędzi, bowiem jest ona ko-
munikatem wielopiętrowym i wielowarstowym. W artykule przedstawione zostaje pojęcie 
adverfaktu, czyli artefaktu reklamowego jako produktu reklamy. Adverfakt to komunikat 
znajdujący się pomiędzy sztuką a  pragmatycznymi formami komunikacji. Uwaga zostaje 
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skupiona na tych adverfaktach, w których jednoznacznie dostrzec można funkcję estetycz-
ną. Celem artykułu jest ukazanie istotnych relacji między estetyką a reklamą.

Słowa kluczowe: funkcja estetyczna, artefakt, advertfakt, struktura, reklama

Abstract: The language of art could not be studied by a simple transposition of linguistic 
models, as Jakobson and certain structuralists still insisted. Parallel with concept of inter-
textuality, Lotman elaborated a notion of art as a „secondary modeling system”. Based on 
natural language, art is evertheless of another, „superstructural” order: it redistributes the 
primary logic of language according to new logical rules, conferring on humanity new men-
tal (or, as one would say today, new cognitive) possibilities, different principles of logic for 
the reconstruction of the self and the world. The aim of the article is to show relevant rela-
tionships between aesthetics and advertising.
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Wstęp

 W XX wieku historia sztuki dostarczyła nam najróżniejszych narzędzi dla zro-
zumienia dzieł sztuki. Mówiąc „dzieła”, mamy na myśli również reklamę i komu-
nikaty propagandowe. Jesteśmy przekonani o tym, iż oba produkty zasługują na tę 
samą uwagę interpretacyjną, jak każde inne dzieło tzw. sztuki wysokiej. Dzisiejszej 
nobilitacji reklamy sprzyja także metodologiczny pluralizm, który uprawomocnia 
różne metody badawcze. W tej atmosferze zmianie uległa sytuacja, w której prawo 
do interpretacji było przynależne jednemu, profesjonalnemu środowisku. Obecnie 
równie ważnym jak przenikliwa analiza semantyczno-epistemologicza sposobem 
interpretacji jest traktowanie dzieła jako przestrzeni otwartej, która pojętnemu słu-
chaczowi – niekoniecznie profesjonalnemu krytykowi sztuki – sama nasuwa pod-
powiedzi interpretacyjne. Dzieło sztuki jest bowiem jak inteligentna, wyrafinowana 
i wrażliwa kobieta, która potrafi uwieść i poprowadzić w zamierzonym przez siebie 
kierunku. Przenikliwie o  takim rodzaju uwodzenia pisał Jean Baudrillard1. Trop 
uwodzenia wprowadza nas w zagadnienia erotyki. Oczywiście nie mamy na myśli 
erotyki jako tematu reklamy, ale erotykę jako paradygmat, jako język, jako struktu-
ralny i zhierarchizowany system narzędzi, pomagający nam się oswoić z dziełem i je 
zaakceptować. Erotyka jako paradygmat badawczy zakłada prowadzenie odbiorcy 
przez dane dzieło, dawanie mu wskazówek w odpowiednim miejscu i czasie. Celem 
artykułu jest zarysowanie istotnych związków między estetyką i reklamą.

1  J. Baudrillard, O svádění, Votobia, Olomouc 1996.
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1. Estetyka reklamy

Aby usystematyzować to, co właśnie nazwaliśmy erotyką reklamy, należy wy-
tyczyć sobie granice takich kategorii (lingwistycznych) jak agens i petiens całego 
procesu. Konieczne jest dookreślenie, jak do tego uwodzenia dochodzi i jakie kroki 
temu towarzyszą bądź go tworzą. Na pewno nie można się ograniczać tylko do kun-
derowskiego pojęcia „rejestraż” oraz „kontaktaż”. Chodzi bowiem o komunikacyjny 
proces sui generis. Kto kiedykolwiek uwodził lub był uwodzony, zapewne nie zaprze-
czy istnieniu tej cechy. Poręcznym narzędziem w rozwijaniu erotyki jako narzędzia 
badawczego reklamy jest błyskotliwa (?) estetyka szkoły kostnickiej. Trzeba zadać 
pytanie, które sygnały, w  którym miejscu i  w jakiej chwili prowadzą do przycią-
gnięcia uwagi. Oczywiście, możemy się w tym momencie poruszać w kategoriach 
klasycznej komunikacji marketingowej AIDA (uwaga, zainteresowanie, pożądanie, 
działanie). Ale jak by nie było, słowo pożądanie jest tutaj pozbawione erotycznego 
podtekstu. Krytyczny rozum oczywiście koniecznie musi wyrazić maksymę, według 
której nietrudno jest poddać się przyjemności, ale raczej trudno jej się nie poddać, 
ale to już jest tematem innych rozważań. 

A  teraz z  drugiej strony: mamy obsesję na punkcie interpretowania. Chcemy 
wszystko bardzo dokładnie zrozumieć. My także jesteśmy biernym obiektem inter-
pretacji. Nasza, już przeszło 200 lat pielęgnowana racjonalność, zmusza do zrozumie-
nia tego, co się wokół nas dzieje. W skrócie: opisać, a potem zrozumieć. Ludzkość 
interpretuje zawsze, wszędzie i wszystko. Być może należałoby niekiedy osiągnąć stan, 
w którym nie interpretujemy, a tylko przeżywamy doznania, które są niewyrażalne…

Zasadniczą rzecz na temat stopnia zaangażowania woli do interpretacji powiedział 
już przed siedemdziesięcioma pięcioma laty prekursor nowej historii sztuki Erwin Pa-
nofsky2, pisząc o trzech stopniach nasilenia przyswajalności dzieła. Obecnie dzięki Pa-
nofskiemu wiemy już, że nie zawsze musimy przechodzić całą drogę interpretacyjną. 
Jednakże nie może uczestniczyć w tym nasza wola. Wola jest wyrazem chęci posiadania 
władzy. Stąd interpretacja jest właśnie jedną z dróg prowadzących do władzy. Kiedy coś 
interpretacyjnie uchwycimy, to jest to nasze, pozbawiliśmy zjawisko jego symbolicznej 
siły i mocy. Tutaj przydatny okazać się może społeczny status reklamy jako zjawiska 
kultury popularnej, które ma za zadanie manipulować nami w pewnym kierunku. Ra-
cjonalna interpretacja pozbawia reklamę magicznej mocy w stosunku do naszych pra-
gnień. Obnaża podłoże naszego pożądania rzeczy, usług oraz, last but not least, idei. 

W wypadku reklamy pojawia się pytanie, czemu ją właściwie mamy interpretować. 
Odpowiedź jest prosta. Reklama jest integralną częścią naszej kultury i mówi ważne 
rzeczy o nas samych. Często wyrażany jest pogląd, że reklama to coś nieczystego, coś 
mało ważnego, na co nie trzeba zwracać tak bacznej uwagi jak na przykład na obrazy 

2  E. Panofsky, Význam ve výtvarném umění, Odeon, Praha 1981.
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Andrzeja Wróblewskiego. Analizy reklamy są zawężane do kilku zdań, bez głębszego 
zrozumienia istoty problemu. To symptom tego, co nazwaliśmy zredukowaną estety-
ką – jest to coś w rodzaju sterowania komputerem poprzez system awaryjny, gdzie co 
prawda działają podstawowe funkcje, ale w tym stanie nie da się zbyt długo pracować. 
Wydawałoby się, że do interpretacji reklamy wystarczy ograniczony zestaw narzędzi, 
a i tak niczego ważnego nie przegapimy. Przychodzi nam do głowy w sytuacji, kiedy 
w stosunku do advertfaktu wykorzystamy w całości cały objaśniający arsenał, wszyst-
kie kroki i metody, ale gdzieś tam w głębi nas powstają pewne wątpliwości, jaki to 
ma sens. Nikt nie podziwia tylu obszernych monografii znakomitych autorów, którzy 
pisali swoje życiowe dzieła o Madonnie Sykstyńskiej. Trzeba jednak zadać pytanie! 
Czy tylko uznane dzieła zasługują na analizę? Czy reklama ma prawo do tego, by po-
święcić jej taką samą lub przynajmniej znaczącą uwagę? Zachodzi tu znane od dawna 
rozróżnienie. Refleksję nad reklamą uznaje się za coś niestosownego, niemal wstydli-
wego. W kulturalnym środowisku nie wypada mówić poważnie o reklamie czy też 
o portrecie Józefa Wissarionowicza Stalina. A przy tym te zjawiska dotykają bardzo 
dużej grupy ludzi, byliśmy i jesteśmy z nimi codziennie konfrontowani, ale brakuje 
nam o nich istotnych informacji. Zostańmy teraz tylko przy reklamie. Jej autonomia 
jest już dziś nie do podważenia. Reklama wyemancypowała się w ramach wszelakich 
ludzkich produktów jako niezależna, różniąca się od innych, mającą własną gramaty-
kę, poetykę i pewnie również erotykę. Reklama zasługuje na głęboką, metodologicz-
nie popartą interpretację.

2. Advertfakt i reklama

Okoliczności życiowe, według prawa nosu Kleopatry, doprowadziły nas do 
zainteresowania się reklamą jako zjawiskiem społecznym, językowym, ale przede 
wszystkim estetycznym. Chcąc być wartym pierwotnego wykształcenia, musimy 
przypomnieć podstawową tezę historii sztuki wywiedzioną przez praskich struktu-
ralistów. Tym, co odróżnia dzieło sztuki od wszystkich innych dzieł, które otaczają 
ludzkość, jest dominująca obecność funkcji estetycznej, która w  danej pracy ilo-
ściowo przeważa nad pozostałymi – historyczną, kształcącą, ideologiczną, informa-
cyjną itd. Jak jest w reklamie? Tak samo jak we wszystkich innych nieartystycznych 
wytworach rąk ludzkich. Ale jest tu jeden wyjątek. Reklama ukierunkowywuje, 
celowo i świadomie, pracuje z estetycznymi zasobami, stosuje funkcję estetyczną, 
czasem nawet w znacznej części, ale nigdy nie w przeważającej. Ponieważ wtedy nie 
byłaby reklamą, ale estetycznym obiektem rządzącym się zupełnie innymi prawami 
i zobowiązaniami wobec otoczenia. Obecność reklamy w przestrzeni społecznej zo-
bowiązuje nas do zbadania jej proporcji, formy, funkcji i wpływu.

 Inspirującą propozycją jest np. badanie różnic między istniejącym już dziełem 
sztuki i jego twórczym wykorzystaniem w reklamie (na zasadzie cytatu czy odwoła-
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nia intertekstualnego). Refleksji poddawać można także obecność funkcji estetycznej 
w pierwotnej pracy (np.w sztuce portretowania w reklamach kosmetyków lub biżute-
rii, przy fotograficznej edycji krajobrazu w reklamach samochodów, odzieży i obuwia 
outdoorowego, w ofertach biur podróży, a także sztuce montażu filmowego w dyna-
micznych reklamach itp.). Oddzielną część w takich rozważaniach stanowiłaby rola 
identyfikacji oraz interpretacja praktyk narracyjnych, obserwowanie związków mię-
dzy fabułą a wątkiem historii ukształtowanym w kampaniach reklamowych, a także 
role i formy puenty opowiadań reklamowych oraz estetyzacja środków językowych.

Dla zjawisk i dzieł, w których dominuje funkcja estetyczna, historia sztuki wy-
korzystuje termin „artefakt”. Terminu tego po raz pierwszy prawie sto lat temu użył 
biolog sir Julian Sorell Huxley, brat pisarza Aldousa Huxleya, autora książek takich 
jak „Nowy, wspaniały świat” czy popularnej „Wyspy”. Artefakt oznacza dowolny 
obiekt lub proces, który powstał dzięki działalności człowieka. Spotykamy się z tym 
terminem w  archeologii, socjologii, informatyce i  oczywiście również w  nauce 
o sztuce. Tutaj, w węższym znaczeniu tego słowa, oznacza sens postrzegalnej stro-
ny dzieła sztuki, jego materialną realizację. Jego sekundantem jest pojęcie obiektu 
estetycznego, które oznacza realizację artefaktu w myśli postrzegającego. Szkoły es-
tetyczne oparte na zasadach teorii komunikacji twierdzą jednoznacznie, że dzieła 
jako takie, w swej zmaterializowanej formie (tą jest oczywiście np. również dźwięk) 
nie istnieją. „Ożywają” wyłącznie w procesie aktu zmysłowego, w chwili, gdy umysł 
odbiorcy i  jego zmysły wstępują z  nimi w  świadomy dialog. Artefakt jako słowo 
składa się z łacińskich wyrazów artificialis – artystyczny, sztuczny i factum – czyn, 
akt, wydarzenie.

Opisem, analizą i interpretacją tego pojęcia najszerzej zajmowała się czeska este-
tyka strukturalna, najpierw w dziele Jana Mukařovskiego3, a później jego uczniów – 
Květoslava Chvatíka4, Milana Jankoviča, Miroslava Červenki i Zdeňka Pešata, w tzw. 
drugiej generacji praskiej szkoły strukturalistycznej. Chodzi o zjawisko bardzo złożo-
ne, którego podstawowa charakterystyka tkwi w otwartości zmysłowej, w miejscach 
nieokreśloności, w możliwości ciągłego przedstawiania nowych interpretacji. 

Pozwalamy więc sobie zaproponować dla szerszego zastosowania w związkach, 
o których jeszcze wspomnimy, pojęcie advertfakt jako oznaczenie podmiotu komu-
nikacji reklamowej. Adverfakt to nosiciel informacji reklamowej.

3. Pojęcie advertfaktu

Advertfakt stworzony jest etymologicznie tak samo jak artefakt. Advertere po 
łacinie znaczy zauważać, obracać (na przykład też w znaczeniu odwrócić uwagę), 

3  J. Mukařovský, Studie I, Host, Brno 2000.
4  K. Chvatík, Strukturální estetika, Host, Brno 2001.
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factum zatem zostaje takie samo. Za znaczeniową przezroczyszość pierwszej części 
pojęcia odpowiada oczywiście także rozszerzenie angielskiego pojęcia „reklama”, 
konkretny produkt lub zjawisko, czyli advertising lub advertisement. Advertfakt 
jest, a  równocześnie nie jest w  stosunku do artefaktu symetryczny i  analogiczny. 
Wspólną mają swą materialną (czyli również tekstową, dźwiękową lub multime-
dialną formę), wspólny będzie także proces zmysłowy, który będzie wymagał, żeby 
w psychice odbiorcy konkretyzowało się, rozwijało znaczenie materialnej części ad-
vertfaktu. Związek pomiędzy znaczeniem i sensem advertfaktu oraz jego materialną 
realizacją nie będzie jednak miał tak złożonego charakteru jak ma to miejsce w dzie-
le sztuki. Ilość konkretyzacji – pod tym pojęciem rozumiemy w kontekście estetyki 
strukturalnej każdą następną realizację advertfaktu w odbiorcy – jest ograniczona 
(raczej niższa niż wyższa), a sam advertfakt działa na nas raczej powtarzalnością niż 
swą unikatową obecnością. Advertfakt swoim charakterem sugeruje „tworzystość”, 
zrozumiałość, a przede wszystkim znakowość. Jest dwuskładnikowy, ma swoje si-
gnifiant i  signifié, wskazujące i wskazywane, a przede wszystkim główną funkcję 
znakową, występuje w akcie komunikacyjnym jako zamiennik czegoś innego. 

Co nas właściwie doprowadziło do  tego śmiałego eksperymentu wprowadze-
nia do i tak już przeciążonego dyskursu profesjonalnego nowego pojęcia? Rozwa-
żania o reklamie cechuje pojęciowa różnorodność, co sprawia, że nie zawsze są one 
klarowne. Spotykamy się z pojęciami reklama, informacja reklamowa, komunikat 
reklamowy, ale często zastępują je synonimiczne i synekdochiczne oznaczenia ga-
tunkowe, takie jak billboard lub spot. Dla wielu zjawisk reklamy nie stworzono jesz-
cze nazwy lub stosujemy do nich wyrażenia opisowe, takie jak reklama w telefonie 
komórkowym. Klasyfikacji gatunkowych jest chyba najwięcej, jednak pozbawione 
są one funkcyjnego aspektu, koniecznego w analizie i interpretacji. 

W  środowisku badaczy reklamy pracuje się z  pojęciami zbyt szerokimi zna-
czeniowo, lub na odwrót – zbyt specyficznymi i bezużytecznymi w momencie ge-
neralizacji. Na przykład samo pojęcie „reklama’ jest pojęciem bardzo niejasnym, 
szerokim, cechującym się wysokim stopniem metaforyzacji i znaczeniowej pojem-
ności. Odnosi się do jednostkowego zjawiska i całego procesu. Z kolei wyrażenie 
„informacja reklamowa” mówi tylko o charakterze informacji, nie oddaje jej kształ-
tu i rodzaju. Naszym celem nie jest namawianie firm reklamowych, aby oznaczały 
swoje produkty jako advertfakty. Nasze pojęcie ma charakter metajęzykowy, jest 
przeznaczone do mówienia i pisania o reklamie z punktu widzenia refleksywnego, 
analitycznego, interpretacyjnego. 

Pojęcie advertfaktu umożliwia objęcie świata informacji reklamowych, jest wy-
starczająco znaczeniowo jasne, wymowne i ogólne, nie jest związane z żadną ideolo-
giczną, zawodową lub teoretyczną orientacją. Jest również wystarczająco elastyczne, 
by objąć krótkie ogłoszenie lub całą kampanię reklamową. Systematyzacja adverfak-
tów wyglądałaby następująco: 
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1. statyczne (tekstowe i obrazowe);
2. audiowizualne (wizualne, audialne, AV); 
3. interaktywne. 
Każde z nich możemy potem analizować w różnych zestawieniach, np. jednora-

zowe kontra seryjne (według typologii Umberta Eco możemy mówić o dwu typach 
serii: tych, które budują swoją narrację w każdej swej części, oraz takich, które wy-
kazują kontinuum narracyjne). Możemy mówić o advertfakcie wyjątkowym i wa-
riantywnym (charakter tej wariantywności można dalej analizować z perspektywy 
stosunków logicznych – może chodzić o proste zestawienie słów, związek przyczy-
nowy itp.). Możemy badać advertfakt z punktu widzenia spójności semantycznej, 
czyli stopnia i typu związku między poszczególnymi syntaktycznymi (w semiotycz-
nym słowa znaczeniu) składnikami advertfaktu.

Podsumowanie

Advertfakt jest ontologicznie ściśle celowy, czyli prowadzący przede wszystkim 
do wyżej wymienionej definicji pierwszego stopnia, do interpretacji pragmatycznej, 
na końcu której jest prosta akcja, czyli zakup produktu, usługi lub przyjęcie idei. Ist-
nieją jednak wyjątki, kiedy advertfakty powstają wprawdzie w zwykłym celu, twórczy 
składnik dominuje jednak nad informacyjnym i advertfakt zaczyna żyć swoim ży-
ciem, zwłaszcza w środowisku ludzi młodych, którzy potrafią się nim bawić całymi 
godzinami, podobnie jak na koncercie, imprezie muzycznej, festiwalu lub w kinie.

Przy reklamie pozostajemy najczęściej w niższych poziomach refleksyjności, po-
nieważ po spełnieniu swojej perswazyjnej funkcji jest ona zapomniana, natomiast 
o książkach i filmach rozmawiamy, kłócimy się, rozmyślamy. W większości przy-
padków nie chodzimy do kina na reklamy, nie oglądamy ich celowo, po prostu nas 
spotykają. Inaczej jest w  przypadku sztuki, którą wyszukujemy i  wybieramy, jest 
nam polecana lub właśnie reklamowana.

Sztuka jest dla naszego życia niezbędna, oferuje kompleksowe spojrzenie, mówi 
nam, jacy jesteśmy, nawet jeśli tego nie chcemy słyszeć. Mówi nam, jacy powinni-
śmy lub moglibyśmy być, jacy byliśmy. Reklama konfrontuje nas  przede wszyst-
kim z naszym aktualnym stanem, jest up to date, ponieważ pracuje z aktualnymi 
produktami współczesności. Niektórzy autorzy już dostrzegli, że jest jednym z naj-
bogatszych i najbardziej przekonujących źródeł historycznej wiedzy o stanie spo-
łeczeństwa w danym czasie. Jest w stanie przekazać nam, jakie były potrzeby, pra-
gnienia, życzenia, ale również jak w danej epoce wyglądały ideały, a także jaki był 
stan techniczny społeczeństwa.

Ambiwalencja reklamy tkwi także w  tym, że z  jednej strony odrobinę nami 
manipuluje, jest kompulsywna i  wścibska, z  drugiej strony, w  swych najlepszych 
częściach (a tutaj wchodzi w grę estetyczna funkcja jako niezbędny warunek tego 



246 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

efektu/działania/czynu) wykazuje znaki autonomicznego dzieła sztuki. Według ak-
tualnych badań ilościowych w reklamie przeważa humor i ironia. To jest najsilniej-
szy emocjonalny impuls wysłany do przestrzeni zmysłowej, który przyciąga naszą 
uwagę. Humor i  ironia, w przeciwieństwie do przemocy i  teroryzmu, są w stanie 
zachowywać się dywersyjnie wobec represyjnego dyskursu racjonalności, który jest 
filarem komunikacji komercyjnej. I ponownie znajdujemy się na początku nasze-
go rozważania, w temacie pragnienia racjonalności i  jego opozycji wobec emocji. 
Przed niemal pół wiekiem wybitna amerykańska filozofka i eseistka Susan Sontag5 
opublikowała tekst pod nazwą „Przeciw interpretacji”. W jego czwartym paragra-
fie mówi: „W kulturze, w której klasycznym problemem jest hypertrofia intelektu 
kosztem energii życia i zdolności zmysłowych, interpretacja stanowi zemstę umysłu 
na sztuce”. Dokładnie trzydzieści lat później czeski teoretyk Přemysl Blažíček prze-
konująco udowodnił, że twierdzenie to nie jest w pełni prawdziwe. Według niego 
interpretujący „nie ma dzieła przed sobą jako przedmiotu, nie ma go w swej mocy, 
ale na odwrót, on jest pod jego wpływem, jest zmuszony przyjąć sposób rozumienia 
i ogólny stosunek do życia, które świat dzieła sugeruje.“ Opowiadamy się za ade-
kwatnością tego twierdzenia nie tylko w  środowisku sztuki, ale również w środo-
wisku reklamy.
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