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ak si! czujesz, kiedy kto" wie 
lepiej, kim jeste", co lubisz, co 
zrobisz? Kiedy nawet wtedy, gdy 

#adna to prawda, wszyscy s$ przekonani, 
#e wiedz$ wszystko na twój temat. Stajesz 
si! wtedy nie ksi$#k$, ale notesem, który 
zapisuje kto" inny. Obiektem, którego za-
chowaniem mo#na zarz$dzi%, przewidzie% 
je, zaplanowa%… Czy lubisz by% czyj$" 
wizj$, czyim" wyobra#eniem, realizacj$ 

stereotypu? Na pewno nie lubisz –&kon-
sumenci te# nie. Dlatego w bardziej lub 
mniej jawny sposób buntuj$ si! przeciw 
rozpowszechnianiu stereotypów. 

Oczywi"cie najwi!cej emocji i dyskusji 
wzbudzaj$ stereotypy zwi$zane z p'ci$, 
Stosuje si! je nagminnie. Tyle #e mo#na 

zmieni% wygl$d, prac!, zainteresowania, 
ale p'e% jest, jaka jest, i lepsza nie b!dzie.
Chyba #e w reklamach –&tam jeste"my cz!-
sto jak z marze(. Problem polega na tym, 
#e marzenia jednego s$ przekle(stwem 
dla kogo" innego.

Stereotypy to przekonania, które za-
wieraj$ w sobie czynniki poznawcze, 
emocjonalne i behawioralne. S'u#$ one 
do upraszczania pewnych zjawisk. Tworz$ 
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automatyzmy, które s! nam niezb"dne, 
#eby przetrwa$. A im bardziej %wiat si" 
komplikuje, tym wi"cej potrzebujemy 
uproszcze&, #eby jako% sobie radzi$. 

Trzeba od razu sobie powiedzie$, 
#e stereotypy s! zarówno pozytywne, jak 
i negatywne (s! te# neutralne i wtedy s! 
traktowane jako fakty –'bezbarwne i dru-
goplanowe). Istota stereotypów jest zawsze 
takie sama: sk(ada si" na ni! uproszczenie 
oraz zbiorowo%$. Uproszczenie oznacza, 
#e %wiadomie wybieramy drog" na skróty. 
Wiemy, #e mo#e by$ inaczej, ale poniewa# 
najcz"%ciej zjawisko wygl!da tak, a nie 
inaczej, wi"c nie próbujemy ujmowa$ jego 
dynamiki, poziomu skomplikowania ani 
wyj!tków. Wszystko ma wspólny mia-
nownik, barwy, odcienie i robi si" w ten 
sposób poobcinane, zaokr!glane –'tak, 
#eby pasowa(o mniej wi"cej wsz"dzie. 
Cecha zbiorowo%ci oznacza za%, #e inni 
te# podzielaj! takie, a nie inne przeko-
nanie i #e nie jest to nasze sta(e osobiste 
prze%wiadczenie.

Co z tego wynika? Ano to, #e uprosz-
czenie jest b(ogos(awie&stwem dla re-
klamy. W ci!gu 30'sekund nie ma sensu 
rozwa#a$ wszystkich mo#liwo%ci. Wi"c, 
chcesz czy nie, w reklamie zawsze by(y 
i zawsze b"d! stereotypy. I dlatego roz-
mowa na temat tego, czy one powinny by$ 
czy nie, po prostu nie ma sensu. Powinni-
%my za to zada$ sobie pytanie, jakie one 
by$ powinny –'na ile bardziej wspieraj! 
konsumenta, a na ile przede wszystkim 
produkty.

Ludzie cz"sto ze swoich w(asnych prze-
kona& czy preferencji próbuj! zrobi$ 
stereotyp. Ich w(asne obserwacje cz"sto 
powoduj! przekonanie, #e co% jest bardziej 
powszechne ni# naprawd" jest. Podobnie 
jak brak kontaktu z innymi grupami spo-
(ecznymi wzmacnia przekonanie, #e %wiat 
jest taki, a nie inny. Wsz"dzie. I tak to, 
#e kto% ma córk" nastolatk" powoduje, 

#e jego wiedza i przekonania na temat 
tego, kim jest ta grupa, s! niepodwa#al-
ne. Z kolei to, #e kto% zajmuje si" kon-
sumenck! grup! seniorów, powoduje, 
#e jego przekonania na temat tej grupy 
staj! si"'prawd!, któr! uwa#a za powszech-
n! i nie do podwa#enia.

A co o tym wszystkim my%l! konsu-
menci? Wszystkie badania psychologiczne 
pokazuj!, #e ludzie nie lubi! stereotypów. 
Zw(aszcza kiedy dotycz! ich samych (lecz 
to nie przeszkadza im ich stosowa$). Skoro 
wi"c konsument w marketingu jest bo-
giem, to jak to si" dzieje, #e reklamy s! 
tak pe(ne stereotypów? 

Có#, s! takie, bo w reklamie nie chodzi 
o to, #eby j! lubi$, ale o to, #eby zadzia(a(a! 
Istotne wi"c, aby pami"ta$, jak si" ma 
deklaracja do rzeczywisto%ci.

To, #e co% lubimy, nie znaczy, #e to robi-
my. To, #e czego% nie lubimy, nie oznacza, 
#e nie b"dziemy tego robi$… Niektóre 
rzeczy s! cz"%ci! naszej natury i bardziej 
ni# zmian na lepsze potrzebujemy zgod-
no%ci z nasz! natur!. To w(asnie stanowi 
o sukcesie stereotypów w reklamie.

Panie cz"sto mówi! deklaratywnie, #e go-
tuj!, bo musz! i gdyby mog(y, to nigdy 
w #yciu nie dotkn"(yby garnków, ale co 
robi$… jak masz dziecko i m"#a –'nie 
masz wyboru.

Deklaratywnie kobiety chcia(yby 
wi"kszej pomocy w kuchni. Et voila! 
–'pe(no jest reklam, gdzie m"#czyzna 
jest w kuchni. Ale jak si" okazuje, natura 
jest silniejsza ni# marzenia. Okazuje si", 
#e kobiety nie s! zachwycone widokiem 
m"#czyzn przy garnkach, bo cz"sto nie 
jest zgodny z ich do%wiadczeniem, a wi"c 
wydaje si" nieprawdziwy. Po drugie za% 
–'nawet je%li on gotuje, to ona mu poma-
ga. A wcale tego nie chce. Mo#e i kobieta 
nie lubi gotowania, ale stanowi to wa#n! 

cz"%$ jest de)nicji jako matki i #ony. Pew-
no wi"c ch"tnie podzieli(aby si" swoimi 
obowi!zkami, ale nie chce si" dzieli$ swo-
j! rol! opiekunki. Dlatego, podejmuj!c 
decyzj", czy wybra$ do reklamy marzenie 
czy stereotyp, warto zastanowi$ si" nie 
nad tym, co kto lubi, ale jaki atrybut jest 
niezb"dny do de)nicji pokazywanej roli. 
Z psychologicznego punktu widzenia 
korzy%$ z zyskania czego% nowego, nawet 
przyjemnego, nie równowa#y drama-
tu stracenia czego%, co wydaje si" nam 
nieodzowne. Wi"c lepiej gotowa$ i tego 
nie lubi$, ale by$ doskona(! i absolutnie 
potrzebn! wszystkim matk! i #on!, ni# 
pozwoli$ m"#owi gotowa$ i samej mie$ 
problemy osobowo%ciowe.

Podobne zjawisko obserwujemy te#, 
kiedy pokazujemy, #e m"#czyzna jest jedy-
nym opiekunem chorego dziecka –'je#eli 
on si" nim opiekuje, to gdzie jest matka 
i czy to znaczy, #e ona jest… do zast!-
pienia?

W przypadku kuchni jest jeszcze jeden 
stereotyp, które niezwykle dra#ni kobiety 
–'stereotyp idealnej rodziny. Normalna 
rodzina nie zawsze jest u%miechni"ta, nie 
zawsze kochaj!ca, nie zawsze rozmowna 
i dziel!ca si" swoimi prze#yciami i emo-
cjami. Kiedy wi"c kobiety widz! szcz"%liw! 
i idealn! rodzin" –'mega ich to dra#ni, 
denerwuje, irytuje. Jest to rodzaj fantazji 
po#!danej, stereotyp, który zazwyczaj nie 
ma potwierdzenia w rzeczywisto%ci, cho$ 
kobiety bardzo by tego chcia(y. Dlatego nie 
lubi! tej wizji, bo bole%nie im u%wiadamia, 
co u nich jest nie tak –'z drugiej strony 
zdecydowanie wol! j! od obserwacji swo-
jej w(asnej niedoskona(ej rzeczywisto%ci. 
W odró#nieniu od gotuj!cego i pior!cego 
m"#czyzny, idealna rodzina jest czym%, co 
mo#e tylko doda$ pozytywnych atrybutów 
do roli kobiety jako matki i #ony. Niczego 
nie odbiera i niczemu nie zagra#a. Dlatego, 
mimo #e ten stereotyp jest nieprawdziwy, 
pozwala kobietom marzy$ i mimo wszyst-
ko buduje pozytywne skojarzenia.
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Kobiety nie lubi!, kiedy sprowadza si" je 
do roli sprz!taczki, wi"c dra#ni! je reklamy, 
które przedstawiaj! je w takiej roli. Ale jesz-
cze bardziej dra#ni! je takie, które pokazuj! 
co$ przeciwnego –%co$, co z ich punktu 
widzenia jest tak nieprawdziwe, #e a# ab-
surdalne –%m"#czyzn", który sprz!ta i pie-
rze. Mog! uwierzy&, #e m"#czyzna czasami 
gotuje, czasami pomaga w kuchni, czasami 
zajmuje si" dzieckiem. Ale nie jest specjali-
st! od sprz!tania, prania i zmywania –%tym 
bardziej wkurzaj!ce z perspektywy kobiet 
jest to, #e w'a$nie m"#czyzna ich poucza.

Wspania'e s! próby zmiany stereotypu, 
ale te zmiany musz! by& przynajmniej 
cz"$ciowo osadzone w rzeczywisto$ci 
i skryptach my$lowych ludzi, których 
one dotycz!. Inaczej jest to tylko fanta-
zja. Najgorsze, czyli najmniej skuteczne 

s! te fantazje, które pochodz! od twórców 
reklam, a nie od konsumentów.

S! pewne stereotypy, które s! po prostu 
faktami. I dzia'aj! dlatego, #e dotykaj! 
rzeczywisto$ci w najpe'niejszej formie. 
I m"#czy(ni, i kobiety zgadzaj! si" z tym, 
#e to m"#czyzna powinien zajmowa& si" 
wyborami i decyzjami zwi!zanymi z re-
montem czy budow! domu. Jedyny wyj!tek 
stanowi! elementy dekoracyjne. Rozumie-
nie tego podzia'u tworzy skuteczn! komu-
nikacj": kobiety wybieraj! kolor farby, ale 
to m"#czyzna powinien wybra& typ i mark".

I w #yciu, i w badaniach spotykamy si" 
z olbrzymi! liczb! stereotypów. I pomimo 
uproszcze) i cz"sto negatywnych konse-

kwencji s! nam niezb"dne do efektywnego 
funkcjonowania. Czasami stereotypy nie sa 
lubiane, s! ob$miewane czy nawet wywo'uj! 
gniew i irytacj", ale… niestety jest co$ takie-
go, jak wtórna korzy$& z choroby… Niby tego 
nie lubimy –%ale potrzebujemy do realizacji 
innych rzeczy, które kochamy. Dlatego jed-
nym uproszczeniem, na które mo#na sobie 
pozwoli&, zastanawiaj!c si" nad tematem 
stosowania stereotypów w reklamie, musi 
by& zadanie sobie pytania o zyski i straty oraz 
upewnienie si", #e nie odbieramy pokaza-
nym obrazem #adnego istotnego atrybutu, 
z którym si" cz'owiek uto#samia. 
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