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Cena oceny.
Przymiotniki wartościujące
w tekstach rosyjskiej reklamy komercyjnej
„Я хочу жить в элитной квартире со стильной
мебелью, носить эксклюзивные часы и актуальную
причёску”1.
„Poza ludźmi o żyłce badawczej rzeczywistość interesuje człowieka jako coś, co go przyciąga lub odpycha, co
mu zagraża lub sprzyja”2.

Badacze rynku reklamy w Rosji przyjmują za datę jej narodzin rok 19923. A zatem ma
ona za sobą stosunkowo niedługą, bo 18-letnią historię. Jednakże teksty reklamowe
w Rosji, tak jak na całym opanowanym przez komercję świecie, rządzą się wspólnymi
prawami, mającymi zapewnić niezależnie od przyjętej strategii marketingowej, która
jest kluczem do podziału reklam na tzw. informacyjne, przypominające, defensywne,
agresywne i prestiżowe4, optymalną realizację ich funkcjonalnej dominanty, którą
jest perswazja5. Jednym z mechanizmów perswazji wymienianych przez Stanisława
Barańczaka jest „symplifikacja rozkładu wartości, czyli spełnienie warunku łatwej
orientacji aksjologicznej”6. Mechanizm ten wchodzi w relację synergii z innym,
a mianowicie tzw. „mechanizmem odbioru bezalternatywnego, czyli spełnienia wa1
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runku zwolnienia od decyzji”7, który ma za zadanie pozbawić reklamobiorcę choćby grama ewentualnych hamletycznych rozterek, podpowiadając mu drogę prostą,
choć niekoniecznie tanią, do osiągnięcia szczęścia (przede wszystkim własnego) na
zasadzie zamiany deliberatywnego kupić nie kupić na kuszącą implikację chcieć to
móc, a móc to kupić, a kupić to być szczęśliwym. Skoro zatem reklama jest swoistym
targowiskiem wartości, które tu sprowadza się do rzeczy, a ściślej reifikuje do postaci
oferowanego reklamobiorcy produktu, to motorem napędowym działających w niej
mechanizmów perswazji musi być sąd wartościujący (oceniający).
Należy w tym miejscu uściślić, że choć termin „wartościowanie/waloryzacja”
jest hiponimem w stosunku do terminu „ocena/ewaluacja”8, na potrzeby niniejszego
artykułu, wzorem szeregu prac językoznawczych, oba terminy są stosowane zamiennie w znaczeniu zaproponowanym przez Jadwigę Puzyninę jako „językowe formułowanie wartościowań, polegające na przypisaniu posiadanym przez Y-a cechom
pewnej wartości, czyli tego, co jest dobre lub złe”9. Innymi słowy, sformułowanie
sądu wartościującego jest efektem przysądzenia przez podmiot wartościujący X
na podstawie określonych czynności poznawczych obiektowi Y jakiejś cechy czy
też zespołu cech i przypisaniu tej cesze lub temu zespołowi na podstawie nabytego
bądź przekazanego doświadczenia kognitywnego wartości lub tzw. antywartości,
czyli wartości negatywnej. Przy czym, co niezwykle istotne, ów podmiot wartościujący nie musi komunikować explicite cechy czy też cech, które są substratem
deskryptywnym dokonanego wartościowania, pozostawiając odbiorcy przekazu
jego ewentualną rekonstrukcję. Dla przyjętej w reklamie strategii perswazji oznacza
to możliwość odejścia od stylistyki racjonalizacji, polegającej na łączeniu oceny
z opisem10 w kierunku tzw. opisu negatywnego. Opis ten sprowadza się do zastąpienia informacji deskryptywnej informacją ewaluatywną11 i przypomina entymemat,
czyli „sylogizm, w którym została opuszczona jedna przesłanka”12 o charakterze
nie tyle dialektycznym, co erystycznym, bo opartym nie na przesłankach zgodnych
z opinią powszechną, tylko „na sądach, które uchodzą za powszechnie uznawane, ale
w rzeczywistości takie nie są”13. Na pytanie o przyczyny skuteczności takiego zabiegu
7
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odpowiedź dają badania psychologów, które dowodzą, że dla odbiorcy „informacja ewaluatywna musi być bardziej jednoznaczna niż informacja deskryptywna,
rozwiązanie dwuznaczności informacji ewaluatywnej jest (z przystosowawczego
punktu widzenia) ważniejsze niż rozwiązanie dwuznaczności deskryptywnej”14,
ponieważ „poza ludźmi o żyłce badawczej rzeczywistość interesuje człowieka jako
coś, co go przyciąga lub odpycha, co mu zagraża lub sprzyja”15.
Możliwość kompensacji powstałego przy opisie negatywnym „luzu informacyjnego”, a ściślej w tym wypadku – niedookreśloności deskryptywnej – zależy
od wiedzy pozajęzykowej odbiorcy o cechach jakościowych prototypu w klasie
obiektów, do której należy obiekt wartościowania. A zatem, choć niejeden reklamobiorca mógłby podpisać się pod tekstem „Я хочу жить в э л и т н о й квартире
со с т и л ь н о й мебелью, носить э к с к л ю з и в н ы е часы и а к т у а л ь н у ю
причёску”16, to zapewne ani ich mieszkania, ani meble, zegarki czy też fryzury nie
wyglądałyby identycznie, gdyż trudno znaleźć prototyp э л и т н о й квартиры,
с т и л ь н о й мебели, э к с к л ю з и в н ы х часов i а к т у а л ь н о й причёски.
Teksty reklamowe chłoną zatem oceny jak gąbka, po pierwsze, ze względu
na atawistyczne dążenie człowieka do kierowania się tym, co uznaje za dobre
dla siebie i swojego bezpieczeństwa, po drugie dlatego, że sąd wartościujący daje
możliwość pozostawienia w przekazie pola niedookreśloności deskryptywnej,
które to pole pozostaje nie do określenia w przypadku braku relewantnej wiedzy
pozajęzykowej, gdyż nie sposób wywnioskować na podstawie wiedzy językowej,
iż na przykład п р а в и л ь н а я московская девушка „отличается по колготкам:
только телесного цвета, только прозрачным и только оттенка загара”17, i po
trzecie z tej przyczyny, że ocena nie poddaje się weryfikacji prawdziwościowej ze
względu na swoje niezbywalne prawo subiektywności, por.:
[...] trzeba uznać różnicę pomiędzy zdaniami typu: to jest czerwone i to jest piękne. Pierwsze
z tych zdań odnosi się do rzeczywistości zewnętrznej, drugie – bezpośrednio do czyjejś
reakcji na rzeczywistość zewnętrzną. I nawet, jeśli nie można powiedzieć, że jedno jest
w pełni obiektywne (bo granice czerwieni są nieostre), a drugie w pełni subiektywne (bo
zależy w jakimś stopniu od standardu kulturowego czy też docierania do najgłębszych
transcendentnych pokładów osobowości), to jednak niewątpliwa jest różnica stopnia
subiektywności, dzieląca te dwa typy wypowiedzi18.
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Warto dodać, że owa subiektywność dochodzi do głosu ze szczególną siłą,
jeśli ewaluacja odbywa się w obszarze tzw. wartości nietranscendentnych, czyli
znajdujących się poza sferą sacrum, do których, według jednego z podziałów
przedstawionych przez Jadwigę Puzyninę, należą wartości etyczne, moralne,
poznawcze, witalne, odczuć psychicznych i/lub fizjologicznych, w tym, między
innymi wartości hedonistyczne19.
Omawiana specyfika tekstów reklamowych jest powodem, dla którego jedną
z częściej pojawiających się w nich części mowy są przymiotniki. W tej bowiem klasie
funkcjonalnej jednostek leksykalnych prawie wszystkie mają tę bardzo pożądaną
w reklamie właściwość nazywania oceny albo jej konotowania w sprzyjających warunkach komunikacyjnych. Wyrazem tego jest powszechnie przyjęty w literaturze
przedmiotu podział adiektywów na prymarnie wartościujące (nazywające ocenę)
typu идеальный i przymiotniki wtórnie, inaczej pragmatycznie wartościujące, czy
też, według innej nomenklatury, opisowo-oceniające – typu чистый (konotujące
ocenę)20. Jednak w większości stosowanych klasyfikacji do tej drugiej grupy są
niesłusznie zaliczane przymiotniki niezawierające w swej strukturze pojęciowej
semów deskryptywnych typu красивый, natomiast różniące się od adiektywów
tzw. prymarnie, a raczej ogólnie wartościujących tym, że wyrażają odniesienie
wartościowania do określonego typu wartości, tak jak przytoczony wyżej przymiotnik, który sytuuje ewaluację w sferze wartości estetycznych. Chlubnym i godnym
naśladowania wyjątkiem jest tu dokonany przez Ninę D. Arutjunową podział
ewaluatorów na tzw. „общеоценочные” i „частнооценочные”:
Первый тип реализируется прилагательными хороший и плохой, а также их синонимами с разными стилистическими и экспрессивными оттенками (превосходный,
отличный, замечательный). Эти прилагательные выражают холистическую оценку,
аксиологический итог. Вторая группа более обширна и разнообразна. В нее входят
значения, дающие оценку одному из аспектов объекта с определённой точки зрения21.

Dlatego też bardziej zasadny jest triadyczny, a nie dychotomiczny podział
przymiotników ze względu na typ i lokalizację semu wartościującego w ich strukturze semantycznej na:
1. ogólnie wyrażające wartościowanie
2. szczegółowo wyrażające wartościowanie
3. komunikujące wartościowanie, inaczej – wtórnie wartościujące, a więc
z semem znaczenia w warstwie konotacyjnej.
19
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Przy czym wydzielaniu tej ostatniej grupy winna towarzyszyć świadomość
konieczności rozróżnienia stopnia utrwalenia konotacji waloryzującej, począwszy
od konotacji ustabilizowanych, jak na przykład w przymiotniku свежий (nacechowanie melioratywne), po okazjonalne, tekstowe, których przykładem może
być funkcjonowanie adiektywu новый, por.: „W tekstach reklamowych wyraźnie
waloryzujący dodatnio staje się neutralny przymiotnik новый”22.
Podejmując się zadania analizy wykładników wartościowania w tekstach reklamowych, trzeba pamiętać, że adekwatność jej wyników jest silnie zrelatywizowana
do czasu powstania tych tekstów, bowiem „У оценочного слова в рекламном
языке недолгая жизнь”23. Stąd wszelkie szczegółowe wnioski dotyczące na przykład
frekwencji użycia określonych adiektywów szybko się dezaktualizują. Przedstawione
tu spostrzeżenia odnoszą się do około tysiąca tekstów reklamowych pochodzących
z lat 2006–200924. Przyjmując triadyczną klasyfikację przymiotników-ewaluatorów
można stwierdzić, że w tekstach zdecydowanie dominują przymiotniki wtórnie
wartościujące (66% ogółu przymiotników), spośród których największą frekwencją cechuje się adiektyw новый (14%), a za nim plasują się стильный, элитный,
эксклюзивный (9%) oraz якрий, уникальный (6%). Natomiast spośród przymiotników wyrażających wartości największą frekwencją charakteryzują się przymiotniki
ogólnie wartościujące: идеальный, гениальный, лучший (12%). Warto dodać, że
w badanych tekstach prawie nie spotyka się ogólnie wartościującego przymiotnika
хороший (został odnotowany zaledwie dwa razy), natomiast wymieniony wyżej
jako jeden z najczęściej pojawiających się adiektyw лучший pojawia się wyłącznie
jako elatyw, czyli nierelacyjny stopień najwyższy. Przykłady użyć wymienionych
przymiotników można by mnożyć, jednakże ze względu na brak ograniczeń w ich
łączliwości, vide połączenie эксклюзивная баранина25, byłoby to zajęcie z jednej
strony nużące, a drugiej – niecelowe. Ważniejszym wydaje się zwrócenie uwagi na
fakt zdecydowanej przewagi przymiotników wtórnie wartościujących, świadczący
o tym, że właśnie w tekstach reklamowych silnie kondensuje się intensywność
zjawiska obserwowanego w języku rosyjskim ostatniej dekady polegającego na tzw.
dyfuzji semantycznej26, czyli swoistym pustoszeniu strefy definicyjnej struktury
znaczeniowej leksemów na rzecz aktywizacji ich obszarów konotacji wartościują22
T. Giedz-Topolewska, Językowe wyznaczniki pragmatyki współczesnych rosyjskich tekstów
reklamowych..., s. 167.
23
M. Кронгауз, Русский язык на грани нервного срыва..., c. 31.
24
Opieram się na wynikach badań prowadzonych w ramach przygotowywanych w latach
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прилагательные в коммуникационном пространстве рекламы. На материале русских рекламных текстов i Julia Klus, Языковые показатели гендерных отношений в русской коммерческой рекламе.
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26
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лингвистика, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007, t. 1, s. 111.
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cych. Zjawisko to niebezpiecznie oswaja odbiorcę z sytuacją, którą z wyczuwalną
desperacją i jednocześnie odwagą tak opisał Maksim Kronhauz: „Я часто при
чтении сегодняшних текстов использую стратегию неполного понимания, то
есть стараюсь уловить главное, заранее смиряясь с тем, что что-то останется
непонятным”27. Czy ten coraz wyraźniej rysujący się margines niezrozumienia
to jedynie świadectwo negocjacyjnego charakteru komunikacji werbalnej, czy też
płynąca nie tyle z istoty języka, co z istoty jego użytkownika tendencja do unikania nazywania rzeczy po imieniu, a więc unikania odpowiedzialności za słowo?
Wprawdzie nie do językoznawcy należy odpowiedź, ale na językoznawcy spoczywa
obowiązek zadania tego pytania.

Цена оценки. Оценочные имена прилагательные
в текстах русской коммерческой рекламы
Резюме
Цель рекламного текста на любом языке создать положительное отношение
к предлагаемому продукту. Поэтому язык рекламы это наглядный пример того,
как эффектно и эффективно пользоваться категорией языковой оценки как
основным способом отражения системы ценностей. Основными показателями
этой категории являются имена прилагательные, которые являются надёжным
средством не только эксплицитной (обще- и частнооценочные прилагательные),
но и имплицитной (вторично оценочные прилагательные) передачи оценочного
значения. Анализ рекламных текстов с точки зрения функционирования в их
коммуникационном пространстве имён прилагательных с оценочным компонентом значения коннотативного характера послужил поводом затронуть вопрос
о явлении семантической диффузии, наблюдаемом в современном русском языке.
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