
67

Jak nie mówić do obywateli,  
czyli kłopoty z tłumacze-
niem zmian
Jacek WasileWski, Beata PaWłoWska

W   2014 roku rząd postanowił wydłużyć czas pracy Polaków i przesunąć 
wiek emerytalny. Wielu ludzi potraktowało to nie jako szansę dłuższej 

aktywności, ale jako odebranie przywilejów. Według sondaży badań opinii 
publicznej większość Polaków była przeciwna tej reformie. W tej sytuacji rząd 
zdecydował się na kampanię, która miała wyjaśnić zasady, oswoić niebez-
pieczeństwo i przekonać do reformy. Wyprodukowano trzy spoty telewizyj-
ne, z których jeden pod względem zmierzonych reakcji emocjonalnych był 
najbardziej irytującym reklamowym materiałem wizualnym. Podstawowe 
pytanie, na które stara się odpowiedzieć ten artykuł, brzmi: co było kluczo-
wym błędem w informowaniu o reformach?

Kontekst badania

Polki w 2014 roku nabywały uprawnienia emerytalne w wieku sześćdziesięciu 
lat, a mężczyźni pięć lat później. Takie zróżnicowanie jest sprzeczne z konstytu-
cyjną zasadą równości wobec prawa i równości płci oraz niekorzystne dla ko-
biet ze względu na wysokość ewentualnej emerytury. Mimo to postulat zrów-
nania wieku emerytalnego nie miał poparcia społecznego w reformie w 1999 
roku. W badaniu CBOS z 2010 roku przeciwnikami tego rozwiązania było nie-
mal trzy czwarte dorosłych Polaków (74 proc.), a zwolennikami – 20 proc.1 Naj-

1    Badanie pt. Aktualne problemy i wydarzenia (nr 237 przeprowadzone przez CBOS w dniach 4–10 
lutego 2010 r. na liczącej 1021 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków. Zob. tak-
że komunikat CBOS Oceny proponowanych zmian w systemie emerytalnym, marzec 2010, oprac. B. 
Roguska. Sprzeciw wobec ujednolicania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn przeważa we wszyst-
kich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Co ciekawe, propozycja zrównania wieku 
emerytalnego obu płci budzi opór samych zainteresowanych, kobiet (81 proc.) częściej niż mężczyzn  
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większą aprobatą postulat cieszył się wśród właścicieli firm, choć i tak nie była 
to większość. Argumentem przeciw zrównaniu wieku było większe obciąże-
nie kobiet w domu oraz bycie potrzebnym rodzinie, a także to, że kobiety są 
słabsze fizycznie (choć dłużej żyją i dłużej pobierają emeryturę). Nie są to jed-
nak dane jakoś szczególnie odbiegające od podobnych do Polski krajów (patrz: 
tabela poniżej2). Postulat niższego wieku emerytalnego dla kobiet z uwagi na 
poświęcenie sferze domowej ma związek z poziomem wykształcenia, a także 
fizycznym charakterem wykonywanej pracy. W marcu 2012 według badania 
CBOS aż 84 proc. Polaków było przeciwnych podniesieniu wieku emerytal-
nego mężczyzn do sześćdziesięciu siedmiu lat, a przeciw podwyższeniu wieku 
emerytalnego kobiet do sześćdziesięciu siedmiu lat było 91 proc.3

Wykres 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Powiedz, w jakim stopniu zgadzasz 
się bądź nie zgadzasz z każdym z następujących zdań dotyczących wieku eme-
rytalnego”, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf

(67 proc.). Stosunkowo bardziej przychylnie reagują na nią ludzie młodzi (29 proc. w wieku 18–24 lata), 
mieszkańcy największych miast (31 proc.) oraz osoby najlepiej wykształcone (28 proc. z wyższym wy-
kształceniem) i sytuowane (36 proc. badanych o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł). 
Zdecydowanie najczęściej postulat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn przyjmują z apro-
batą właściciele firm (46 proc.) (CBOS BS / 49/2010).
2   http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf, s. 64 (odczyt: 01.05.2015).
3   http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/84-proc--polakow-przeciw-pozniejszej-
emeryturze,25418,1 (odczyt: 21.09.2014).
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Dłuższa praca wydaje się więc akceptowana jako wybór, a nie koniecz-
ność (57 proc. za możliwością pracy wobec 34 proc. uważających, że osią-
gnięcie wieku emerytalnego winno skutkować zaprzestaniem pracy; dla 
Danii te liczby to odpowiednio 93 proc. i 5 proc.). Po osiągnięciu wieku 
emerytalnego tylko 37 proc. chciałoby pracować dłużej, 41 proc. nie, co pla-
suje Polskę w połowie średniej europejskiej. Według badań Eurobarometru 
dla Komisji Europejskiej wiek, w którym człowiek jest traktowany jako 
stary wynosi w Polsce nieco ponad sześćdziesiąt dwa lata. Dla porównania, 
średnio wieku, w którym przestaje się o kimś myśleć, że jest młody to w UE 
„czterdziestka” (w Polsce – trzydzieści osiem)4.

Drugim czynnikiem kontekstu jest średnia liczba zatrudnionych w wie-
ku 55–64 lat. Według zestawień Komisji Europejskiej z 2010 roku pracuje 
jedynie 34 proc. Polaków tej grupie wiekowej. W Szwecji wskaźnik ten 
jest wyższy niż 70 proc., w Finlandii, Danii, Niemczech i Anglii dobija do 
60 proc. Nawet w republikach bałtyckich, które z transformacją ustrojową 
startowały w tym samym czasie, wskaźnik zatrudnionych po pięćdziesiątce 
oscyluje wokół 50 proc. Polska zajmuje w tej klasyfikacji jedno z ostatnich 
miejsc5. Kwestie związane z odczuwaniem kryzysu i stabilnością miejsc pra-
cy dla starszych pracowników w kontekście reform emerytalnych omawia-
ją szerzej w swoim artykule badacze niemieccy6.

Trzeci czynnik, który w tym artykule trzeba wziąć pod uwagę jako kon-
tekst, to konieczność reform ze względu na koszty dla systemu emerytalne-
go: późniejsze przejście na emeryturę wiąże się z mniejszą liczbą lat pobie-
rania świadczeń. Im więcej osób po sześćdziesiątym roku życia nie pracuje, 
tym większe są rządowe wydatki i strata z powodu niepobierania podatku 
dochodowego. Według raportu WHO na 2014 rok obecne wyniki długości 
życia obywateli Polski odpowiadają wynikom mieszkańców Europy Za-
chodniej sprzed dwóch dekad. Według danych raportu Polak może przeżyć 
w zdrowiu około sześćdziesiąt sześć lat7. U progu transformacji mężczyźni 
w Polsce żyli średnio do sześćdziesiątego szóstego roku życia, a Polki do sie-

4   Zob.: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf, str. 11 (odczyt: 01.05.2015). 
„As one would expect, younger people (15–24 and 25–39 year olds) tend to describe themselves as 
‘young’. 40–54 year olds are more likely to describe themselves as ‘middle aged’ and while those 55 
years and over are the most likely to describe themselves as ‘old’, around half (51%) describe themse-
lves as ‘middle aged’”.
5   http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-217_en.htm (odczyt: 01.05.2015)
6   Lazarevski, Dimche and Mrsik, Jadranka (2012): Reformed Pensions Systems in Central and Eastern 
Europe: Challenges to future safe pension benefits. Published in: Development Economics: Microeco-
nomic Issues in Developing Economies Journal, Vol. 1, No. 48 (12. September 2012), http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/41996/ (odczyt: 21.09.2014).
7   http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2961690-0/fulltext (odczyt:  
01.05.2015).
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demdziesiątego piątego. Jak wskazuje cytowany raport – po dwóch deka-
dach od zmiany ustroju średni wiek życia mężczyzn wynosi siedemdziesiąt 
dwa lata, a kobiet – około osiemdziesiąt. Tak więc przeciętna Polka spędzi 
na emeryturze około dwadzieścia lat, Polak – około siedem. Różnica jest 
znaczna. Warto przy tym zaznaczyć, że 40 proc. mężczyzn w naszym kraju 
umiera przed sześćdziesiątym piątym rokiem życia, a więc tylko sześciu na 
dziesięciu mężczyzn cieszy się emeryturą.

W kontekście tych danych powstał w Sejmie projekt, w myśl którego 
od 2013 roku wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn miał być 
stopniowo zrównywany i podwyższany, by osiągnąć poziom sześćdziesię-
ciu siedmiu lat. Jeśli chodzi o kobiety, stanie się to w 2040 roku, w wypad-
ku mężczyzn – w 2020 roku.

Rządowa kampania

Chcąc ratować się przed krachem systemu emerytalnego, rząd postanowił 
przeprowadzić reformę. Przeprowadzono badania, w których ponad 70 proc. 
respondentów opowiedziało się za organizacją kampanii informacyjnej po-
święconej zmianom w emeryturach. Mając więc społeczną legitymizację, 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mogło zorganizować 
kampanię informującą o planowanej reformie w różnych źródłach: w te-
lewizji, internecie lub w rozmowie z konsultantem. Kampania zakładała 
kilka etapów. Na początek została uruchomiona strona internetowa emery-
tura.gov.pl oraz przygotowane zostały telewizyjne spoty8. Kampania mia-
ła trwać dwa tygodnie, jej celem było przekonanie do konieczności zmian 
i zachęcenie do korzystania ze strony internetowej. Koszt kampanii szacuje 
się na około 3 mln złotych.

Zostawmy na boku sprawę strony internetowej, wyrażając tylko opinię, 
że nie była zorganizowana pod użytkownika; oglądając stronę można za-
uważyć, że podział nie prowadził od znanego do nieznanego, a zbadanie 
indeksu mglistości użytego na niej języka wskazuje na wykluczenie mniej 
wykształconych odbiorców. Poniższy zrzut z ekranu prowadzi do wniosku, 
ze strona organizowana była z perspektywy pracujących nad ustawą i rzutu 
ogólnego na system, a nie konsekwencji i korzyści dla konkretnego odbior-
cy (dotyczył go ostatni punkt: Wiek emerytalny. Sprawdź, kiedy przejdziesz 
na emeryturę).

 

8  http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,11515701,Rzad_informuje_o_emeryturach__Infolinia__czaty__te-
lewizyjne.html#ixzz3CFZpEXIm (odczyt: 21.09.2014).
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Zajmijmy się szerzej sami spotami i różnymi próbami przekonania do 
reformy. Według informacji podanej przez ministerstwo spoty miały na 
celu9:
	spot Demografia – odpowiedź na pytanie, dlaczego rząd wprowadza 

reformę,
	spot Stopniowość – wytłumaczyć, kogo zmiany mają dotyczyć i w jaki 

sposób będą wprowadzane,
	spot Szczególne uprawnienia – poinformowanie o likwidacji lub ogra-

niczeniu przywilejów emerytalnych policjantów, żołnierzy czy rolni-
ków.

Metodologia

W badaniu spotów zastosowano metody empiryczne, zbierające dane bio-
metryczne (rozkład uwagi wzrokowej oraz poziom reakcji emocjonalnych), 
dane deklaratywne pochodzące z pogłębionych wywiadów indywidual-
nych oraz dane jakościowe, czyli analizę narracyjno-językową i semiotycz-

9    http://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/388150,michal-boni-o-rzadowym-spocie-
szczegolne-uprawnienia-o-reformie-emerytalnej.html (odczyt: 21.09.2014).
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ną analizę obrazu. Dzięki analizie emocji można było sprawdzić, jaki wzór 
emocjonalny powstaje u respondentów w reakcji na całość i części audio-
wizualnego przekazu. Analiza rozkładu uwagi wzrokowej pozwoliła spraw-
dzić, jakie elementy wizualne przyciągają uwagę i mają wpływ na odczu-
wane emocje.

Część empiryczna

Cele badania 
Głównym celem badania było sprawdzenie, czy oddziaływanie reklam 
dotyczących reformy emerytalnej jest pozytywne – w tym przypadku, czy 
wywołuje pozytywne emocje w odpowiedzi na argumenty i wyjaśnienia. 
W toku badania zostały sprawdzone podstawowe wskaźniki, takie jak rozu-
mienie reklam, ich perswazyjność, potencjał do zmiany postaw względem 
reformy emerytalnej oraz emocjonalność badanej komunikacji.

Materiały badawcze

Do badania wybrano trzy reklamy telewizyjne komunikujące zmiany zwią-
zane z planowaną wówczas reformą emerytalną. Były to spoty będące czę-
ścią ogólnopolskiej kampanii przygotowanej wspólnie przez ZUS, Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów oraz następujące resorty: pracy, finansów, obrony 
narodowej, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Kampania telewizyjna 
z badanymi spotami trwała dwa tygodnie, a jej celem było przekonanie 
do konieczności zmian i zachęcenie do korzystania ze strony internetowej 
poświęconej reformie.

Narzędzia pomiarowe

FaceReader
Stopień wywoływania emocji badanych materiałów został zmierzony na 
poziomie wskaźników biometrycznych. W tym celu został wykorzystany 
program komputerowy FaceReader firmy Noldus wraz z algorytmem ob-
liczeniowym będącym własnością intelektualną firmy Neuroidea. Pomiar 
jest bezinwazyjny, twarz osoby badanej jest jedynie nagrywana. Respon-
dent nie musi być świadomy tego, że pomiar jest wykonywany, przez co 
jego reakcje są spontaniczne i naturalne (Stasiuk i Maison, 2014).

Program FaceReader służy do pomiaru ekspresji mimicznej. W pierwsze 
fazie tego pomiaru twarz każdego respondenta oglądającego badane reklamy 
nagrywana jest kamerą wysokiej jakości. Następnie każda klatka filmu anali-
zowana jest przez program FaceReader. W tym celu program nakłada na na-



73

Jak nie mówić do obywateli, czyli kłopoty z tłumaczeniem zmian 

graną twarz siatkę złożoną z pięciuset punktów. Punkty znajdują się w miej-
scach przyczepów mięśni. Program analizuje napięcie 44 mięśni twarzy, licząc 
wynikające z napinania tych mięśni zmiany odległości między wybranymi 
punktami siatki. Tak uzyskane dane odnoszone są do wzorców Facial Action 
Coding System. FACS został opracowany przez Ekmana i Friesena w 1978 roku. 
Jest to system kodowania systematyzujący dane dotyczące napięcia poszcze-
gólnych mięśni twarzy podczas ekspresji mimicznej sześciu podstawowych 
emocji – złości, radości, smutku, strachu, wstrętu oraz zaskoczenia. Finalnie 
program FaceReader dostarcza informacji o rodzaju przeżywanej emocji oraz 
sile, z jaką jest wyrażana ta emocja podczas oglądania reklam. Dane są uzy-
skane z dokładnością dwudziestu pięciu klatek na sekundę. Tak uzyskane 
wartości przekształcane są przez algorytm, w wyniku którego dane przyjmują 
wartości od -100 do 100. Wartości dodatnie oznaczają wzrost, a ujemne spa-
dek poziomu danej emocji podczas kontaktu z bodźcem względem poziomu 
neutralnego (Maison, Pawłowska 2014).

Eyetracking

By sprawdzić, które konkretnie elementy badanych reklam telewizyjnych 
wpływają na odczuwanie poszczególnych emocji, zmierzony został rozkład 
uwagi wzrokowej respondentów. Pomiar został wykony za pomocą ey-
etrackingu stacjonarnego produkcji SMI. Pomiar wykonany tym urządze-
niem jest bezinwazyjny, za pomocą kamer na podczerwień ruch gałki ocznej 
rejestrowany jest sześćdziesiąt razy na sekundę.

Wywiady indywidualne

W celu weryfikacji poziomu zrozumienia badanych materiałów oraz ich 
wpływu na postawy wobec planowanej reformy emerytalnej zostały prze-
prowadzone piętnastominutowe wywiady indywidualne. Podczas wywia-
du indywidualnego moderator wraz z respondentem mieli do dyspozycji 
badane materiały.

Lokalizacja i czas badania

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od sierpnia do września 2012 
w Warszawie w lokalach badawczych firmy Neuroidea.

Osoby badane

W badaniu uczestniczyło sześćdziesiąt osób. Wszyscy, którzy wzięli udział 
w badaniu, czynnie pracowali. Rozkład płci w badanej próbie był równo-
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liczny: zostało przebadanych trzydzieści kobiet oraz trzydziestu mężczyzn. 
Minimalny wiek osób badanych to dwadzieścia osiem lat, maksymalny – 
pięćdziesiąt lat; średnia wieku w przebadanej próbie wyniosła trzydzieści 
osiem lat. Badane osoby pracowały w różnych zawodach (wykluczone 
były osoby związane z branżą reklamową, tworzeniem reklam telewizyj-
nych) oraz osoby posiadające niższy dochód netto na gospodarstwo do-
mowe niż 1500 złotych. W badanej próbie nie było osób wykonujących 
następujące zawody: żołnierz, policjant, sędzia, prokurator, rolnik oraz 
ksiądz.

Procedura badania

Badanie zostało przeprowadzone w schemacie wewnątrz obiektowym. 
Było to indywidualne badanie każdego respondenta. Każda z osób zapo-
znawała się z trzema reklamami i o nich rozmawiała. Przed przystąpieniem 
do pomiarów wszystkie badane osoby zostały poinformowane o tym, że 
podczas badania będą nagrywane oraz o tym, że wszystkie zebrane dane 
będą analizowane anonimowo, a badani podczas spotkania mają prawo 
wycofać się z niego w każdym momencie. Każda z badanych osób za udział 
w spotkaniu otrzymała zwrot kosztów w wysokości 40 złotych.

Badanie zostało podzielone na dwie części. Pierwszy etap trwał we 
wszystkich przypadkach 20–30 minut. Podczas tej części osoby badane oglą-
dały program telewizyjny Jak to jest zrobione przedzielony trzema blokami 
reklamowymi. Każdy z bloków składał się z czterech reklam buforowych 
i jednej reklamy badanej. Testowe materiały nigdy nie występowały na 
pierwszym i ostatnim miejscu w bloku. Badane materiały były rotowa-
ne, co oznacza że każda z reklam miała taką samą szansę znajdować się 
w pierwszym, drugim i trzecim bloku, jednak nigdy dwie testowe reklamy 
nie znajdowały się jednocześnie w tym samym bloku reklamowym.

Podczas tego etapu mierzony był rozkład uwagi wzrokowej. Rejestro-
wana była również ekspresja mimiczna twarzy, która w późniejszym etapie 
została przeanalizowana pod kątem poziomu emocji podstawowych prze-
żywanych podczas oglądania testowanego materiału.

Drugim etapem badania był wywiad indywidualny przeprowadzony 
w osobnym pokoju. Podczas tego etapu rozmowa była nagrywana na dyk-
tafon, a moderator wraz z osobą badaną mieli do dyspozycji badany mate-
riał. Moderator zadawał pytania na podstawie wcześniej przygotowanego 
kwestionariusza dotyczącego następujących zagadnień: 
	rozumienie badanej reklamy (opowiedzenie jej krok po kroku);
	zrozumienie i zapamiętanie głównego przekazu reklamy;
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	odbiór bohaterów przedstawionych w reklamie (kim są, jak są po-
strzegani, jakie relacje między nimi występują);

	ocena sytuacji, w jakich bohaterowie są przedstawieni;
	postawy wobec reformy emerytalnej przedstawionej w badanych 

materiałach.
Reklamy były omawiane w losowej kolejności. Ten etap badania trwał 

od dwudziestu do czterdziestu minut. W tej części zadaniem moderatora 
było przeprowadzenie rozmowy z badanymi oraz obserwacja komunikacji 
niewerbalnej, które mogły świadczyć o ich postawach wobec samych re-
klam, a także reformy emerytalnej, której reklamy dotyczyły (gesty i ton 
głosu).

Jak czytać wykresy?
Przy korzystaniu z zamieszczonych w artykule wykresów emocji dotyczą-

cych poszczególnych reklam należy przyjąć następujące zasady:
1. Kolor linii na wykresie należy odnieść do legendy z boku. Każda linia 

koduje jedną emocję.
2. Emocje wywołane filmem znajdują się na wykresie powyżej linii po-

ziomu neutralnego. Poziom neutralny to uśredniony poziom wyjścio-
wy dla grupy.

3. Emocje te mogą występować jednocześnie – wówczas widzimy kilka 
linii ponad poziom neutralny. Np. złość i radość jednocześnie to pozy-
tywne pobudzenie np. podczas walki i zwyciężania dobrego bohatera 
nad złym.

4. Nisko „pełzająca” nad linią poziomu zerowego linia czerwona, z cha-
rakterystycznym grzebieniem, oznacza próbę zrozumienia – przetwa-
rzanie informacji (podczas przetwarzania informacji obserwujemy na-
pięcie mięśnia mierzącego brew).

Analiza ekspercka

W tej części na materiale empirycznym w zestawieniu z badaną próbką 
przeprowadzono analizę narracyjno-językowa i semiotyczną analizę obrazu. 
W analizie narracyjnej kategorie analityczne dotyczą pozycji narracyjnych 
opracowanych na podstawie prac Greimasa (1989 i 2004), natomiast ana-
liza językowa przebiega poprzez wyodrębnienie występujących w tekście 
wyrazów związanych z podstawowymi kategoriami retorycznymi wyszcze-
gólnionymi przez Burke’a (1950). Podejście językowe również nawiązuje do 
narracji – pentada kategorii Burke’a jest oparta o dramatyczną teorię inter-
pretowania wydarzeń w świecie, natomiast analityczne kategorie narracyj-
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ne związane są z pracami strukturalistów nad elementami opowieści, które 
stanowią jej szkielet i decydują o jej mechanice i podziale ról (Wasilewski 
2012). Badanie języka pozwala zdefiniować wyznaczniki elementów nar-
racyjnych, są więc niejako analizą niższego rzędu w stosunku do struktury 
narracji badającej relacje w większych fragmentach tekstu.

Analiza narracyjno-językowa

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracano uwagę na to, jak są wyrażone:
1. Identyfikacja: 

a. Jak tworzy się poczucie wspólnoty;
b. Jak tworzy się mechanizm identyfikacji: 
	kto jest bohaterem; 
	jakie ma cele; 
	jak działa, w jakiej sytuacji, w jakiej roli;
	jakie w tym działaniu przyświecają mu wartości.

2. Argument:
a. jaką korzyść emocjonalną obiecuje spot;
b. jaką korzyść tożsamościową obiecuje spot;
c. jaki logiczny argument jest prezentowany i jakie przesłanki ku nie-

mu prowadzą;
d. jakie bariery względem poparcia idei propagowanych przez spot są 

ujawnione i niwelowane.
3. Określenia przeciwnika i innych relacji w narracji:

a. z czym walczy bohater;
b. jakie przeszkody musi pokonać; 
c. kto jest beneficjentem jego działań;
d. kto mu wyznaczył takie zadanie.

Analiza semiotyczna

W zakresie analizy semiotycznej odniesiono się do podstawowych kodów 
ikonicznych, które nawiązują do koncepcji de Saussure’a i Barthesa (Bar-
thes 2000) w zakresie rozumienia obrazów jako ikon poszczególnych sta-
nów emocjonalnych, syntagmy w ramach kodów estetycznych związanych 
z tymi ikonami oraz funkcjonowania zestawionych elementów znaczących 
jako połączonych w znak wyższego rzędu.
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Wyniki

Spot 1. Demografia
Analizując ten spot, należy zauważyć na samym początku, że poziom złości, 
jaką odczuwali respondenci, przekracza poziom, na jakim zwykle znajduje 
się ten wskaźnik w badaniach innych reklam. Druga kwestia to utrzymy-
wanie się negatywnych emocji do końca. Z innych naszych badań zwią-
zanych z działaniem narracji oraz działaniem poszczególnych słów wyni-
ka, że jeśli początek krótkiego filmu reklamy nie wywoła u widza emocji, 
trudno to później nadrobić. Widz nie angażuje się w komunikat i zazwyczaj 
linia emocji pozostaje niemal płaska10. Brak dramaturgii powoduje opada-
nie emocji i nudę. Z drugiej strony, jak wykazały wspomniane badania, róż-
ne teksty towarzyszące temu samemu obrazowi mogą wywoływać bardzo 
różne emocje. To one są odpowiedzialne za interpretacje obrazu.

W przypadku analizowanego spotu o emeryturach poziom złości jest sta-
le podwyższony. Nie jest to spowodowane wyłącznie obrazem – w przynaj-
mniej takim samym stopniu za emocje odpowiedzialny jest tekst. Poniżej 
prezentowany jest wykres emocji dla całego czasu trwania spotu – jedyne 
emocje to złość, strach i minimalne zaskoczenie. Zestawienie złości i zasko-
czenia wiąże się z irytacją i negatywnym odbiorem emocjonalnym spotu. 
Natomiast pojawiający się strach jest wynikiem odczuwania niepokoju 
i lęku wywołanego treścią reklamy.

Przypatrzmy się zatem zmianom natężenia złości, zastanówmy się nad 
tym, dlaczego zamiast opaść – wzrasta.

[Człowiek na parkingu:] Ale w ogóle... po co cała ta reforma? [Lektor:] Polska ro-
dzina jeszcze trzydzieści lat temu wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. Średnia dłu-
gość życia była niższa. Mieliśmy za to wyż demograficzny. Ten wyż wszedł dziś na 
rynek pracy. Typowa rodzina bardzo się zmieniała. Żyjemy coraz dłużej. To dobrze, 
przecież kochamy naszych rodziców, babcie i dziadków, ale rodzi się nam coraz 
mniej dzieci. Starzejemy się. Za kolejne trzydzieści lat co drugi Polak będzie miał 
więcej niż pięćdziesiąt lat. Liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie o pięć mi-
lionów. Bez reformy zabraknie nam rąk do pracy…, a nasze dzieci nie utrzymają 
systemu emerytalnego. Reforma to nie kaprys, to konieczność.

Dalsza analiza będzie dotyczyła zmian w natężeniu emocji w odniesie-
niu do tekstu. Następnie zostaną zanalizowane kadry ze spotu, które ukazu-
ją scenę z kilkorgiem bohaterów w studiu fotograficznym.

Przechodząc do analizy retorycznej, warto zawczasu przytoczyć bada-
nia CBOS z 2010 roku związane z wartościami Polaków. Za najważniejsze 

10    Badania prezentowane na kongresie Polskiego Towarzystwa Badań Rynku i Opinii w Warszawie 
2013 r.: Jak działa narracja? przez J. Wasilewskiego i J. Kowalskiego.
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w codziennym życiu zostały uznane uczciwość i miłość rodzinna (dla ponad 
75 proc. Polaków) oraz pracowitość i szacunek dla drugiego człowieka (dla 
ponad 50 proc.).

Spot 1. Demografia

Źródło: badanie Wartości Polaków (CBOS z 2010).

Które z wymienionych cech są dla Pana(i) szczególnie ważne
w codziennym życiu? Z podanej listy proszę wybrać maksymalnie

pięć najbardziej, Pana(i) zdaniem, istotnych cech

Uczciwość

Miłość rodzinna

Pracowitość
Szacunek

dla drugiego człowieka
Tolerancja

Religijność

Wierność partnerowi

Przestrzeganie prawa

Prawdomówność

Patriotyzm
Korzystanie z życia 

(rozrywkowość)
Przebojowość

Spryt

Trudno powiedzieć

Które z podanych na tej liście cech są dla Pana(i) najważniejsze
w życiu? Proszę wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi

Szczęście rodzinne
Zachowanie dobrego zdrowia

Uczciwe życie
Spokój

Praca zawodowa
Wiara religijna

Szacunek innych ludzi
Wykształcenie

Grono przyjaciół
Pomyślność ojczyzny
Dobrobyt, bogactwo

Wolność głoszenia
własnych poglądów

Życie pełne przygód i wrażeń
Kontakt z kulturą

Możliwość udziału w demokratycznym
życiu społeczno-politycznym

Sukces, sława

84%
84%

69%
74%

23%

23%
18%
19%

17%
11%

11%

13%
13%

10%
7%

8%
7%

5%
3%

3%
2%

1%
1%
1%
1%
0%
1%

4%

10%

23%
20%
20%

2005
2010 2005

2010

78%
76%

81%
72%

69%
61%
62%

53%
38%

34%
34%

29%
28%

25%
26%

23%
27%

22%
14%

17%
9%
9%

5%
4%
5%
4%

1%
1%
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Według tych badań sondażowych patriotyzm jako wartość plasował się na 
dziesiątym miejscu – był wymieniony wśród pięciu cech szczególnie ważnych 
dla niemal jednej szóstej Polaków. Kiedy jednak trzeba było wymienić trzy ce-
chy, pomyślność ojczyzny stanowiła wartość w codziennym życiu dla co dwu-
nastego Polaka. To szczęście rodzinne i dobre zdrowie okazały się kluczowe.

 W tym kontekście można przyjrzeć się pierwszym słowom spotu. Ze słyszal-
ną pretensją – „zwykły Polak” zadaje pytanie o cel reformy, a następnie lektor 
zaczyna całą argumentację. Prawdopodobnie dla lepszej identyfikacji z odbior-
cą aktor, który gra zwykłego Polaka, okazuje negatywne emocje przejawiające 
się w rozpoznawalnej pretensji słyszalnej w głosie nadawcy. Widz rzeczywiście 
utożsamia się z tą postacią i, co ważniejsze, z jej emocjami, co skutkuje współ-
odczuwaniem razem z aktorem złości skierowanej w stronę reformy.

Odpowiadający aktorowi lektor mówi o polskiej rodzinie. Podmiotem 
nie jest więc widz, do którego się mówi, lecz abstrakcyjna polska rodzina, 
która się zmienia. Jeśli tekst zaczyna się od tego, że trzydzieści lat temu ro-
dzina wyglądała inaczej, że trudno o identyfikację. Lektor, odpowiadając 
na pytanie, tłumaczy, co się takiego zmieniło w systemie emerytalnym, że 
państwo nie jest w stanie gwarantować wypłat w obowiązujących ramach. 
Mamy więc do czynienia z wykładem dydaktycznym, w którym mowa 
o pomyślności abstrakcyjnej polskiej rodziny. Nie odnosi się to ani do szczę-
ścia rodzinnego, ani do zdrowia rodziny widza. Odnosi się to jedynie do 
problemów zarządzających funduszem.
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Słowa te odpowiadają na wykresie wzrostowi poziomu złości pojawia-
jącej się jakby na hasło „polska rodzina”. Tymczasem na obrazie widzimy 
ludzi szykujących się do zdjęcia. Podczas tych przygotowań pojawiają się 
jednocześnie uśmiechy i czułe pożegnania, które wprowadzają niejedno-
znaczność. Szczegółowa analiza użytych kodów ikonicznych związanych 
z gestami pozwala rozpoznać w przygotowaniach do zdjęcia raczej kody 
spotkania poważnego, tradycyjnego; nie ma pewności, że widzimy żywą, 
wesołą rodzinę, którą czeka coś dobrego.
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Następnie lektor mówi o średniej długości życia odsyłającej nas do ofi-
cjalnego, statystycznego dyskursu, w którym nasze osobiste szczęście nie ma 
znaczenia. Garnitury i krawaty oraz ciemny ubiór podkreślają oficjalność 
stylu. Tymczasem lektor tworzy nieokreślone My – nie wiadomo, czy to My 
inkluzywne, czy ekskluzywne. Hasło: „My mieliśmy wyż demograficzny” 
– sprawia, że zwiększa się dystans do lektora. Widać dziewczynkę, dziecko 
– a słychać o wyżu demograficznym, co skutecznie hamuje pozytywne emo-
cje. Widz już wie, że to perspektywa nie jego, ale urzędnika. Zwykle pojawie-
nie się dziecka powoduje pozytywne emocje (zobaczymy to w późniejszych 
spotach), natomiast w tym przypadku widzimy na wykresie nagły skok 
poziomu złości i pełzającą linię poziomu strachu. Ten wyż demograficzny to 
coś niebezpiecznego, co – według lektora – na nieszczęście wchodzi na rynek 
pracy. To dość rzadki i nienaturalny sposób mówienia o pracownikach. Wyż 
wchodzący na rynek pracy narzuca perspektywę analityka-zarządcy. Tworzy 
przesłankę do racjonalnego argumentu, ale skoro widz odrzuca cały pomysł 
reformy, trudno, żeby upatrywał korzyści w My zbudowanym z pozycji 
urzędnika. To z takiej pozycji patrzy się na rynek pracy; mniej ważne jest 
to, że konkretny widz czy jego rodzic będą pracowali dłużej lub że dostaną 
niższą emeryturę. Korzyść pojawia się na poziomie abstrakcyjnym. Czy ma 
być to wspomniana wcześniej pomyślność ojczyzny?
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W kolejnych słowach spotu linia złości na wykresie lekko opada. W kadrach 
widzimy rodzinę pozującą do zdjęcia, z daleka. Nie są to ludzie, którzy ze 
sobą współpracują albo sobie pomagają, jeśli nie liczyć wiązania krawata. 
Zestawienie zdań: „Żyjemy coraz dłużej” oraz „To dobrze, przecież kochamy 
naszych rodziców” jest próbą powrotu do owego My-Polacy, ale to dzia-
łanie skazane na niepowodzenie, gdyż stylistyka wyrażenia wyż na rynku 
pracy jest dość daleka od zestawienia kochamy rodziców. Wkrada się więc 
niespójność stylistyczna, którą widz rozpoznaje oraz sztuczność, która irytu-
je. Słowa Kochamy babcie i dziadków poprzez spójnik ale zostaje przeciw-
stawione żalowi powodowanemu tym, że rodzi nam się coraz mniej dzieci. 
Intencją nadawcy było przekonanie widza o pozytywnym charakterze tego, 
że żyjemy coraz dłużej, przy czym źle, że rodzi się coraz mniej dzieci. W rze-
czywistości widz odnosi wrażenie, że twórca reklamy pozytywnie warto-
ściuje co innego: to, że kochamy naszych dziadków. Wciąż jednak rodzi się 
coraz mniej dzieci, czemu trzeba jakoś zaradzić; tak jakby dziadkowie w tym 
przeszkadzali… To przeciwstawienie jest efektem złej budowy zdania i za-
przeczeniu wynikającemu z użycia spójnika ale.

Rodzi się kolejne pytanie: komu się rodzi coraz mniej dzieci? W ramach 
doświadczenia typowego widza mieszczą się działania mające na celu ogra-
niczanie płodności oraz przykładanie wagi do związanych z tym kwestii 
ekonomicznych – wydatków ponoszonych na zapewnianie dzieciom wy-
chowania, edukacji i żywności. W związku z tym następujący po fałszywej 
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deklaracji kochania dziadków powrót do perspektywy zarządzającego po-
pulacją, z którego punktu widzenia rodzi się coraz mniej dzieci, wywołuje 
odrzucenie i irytację. Dzieci należą nie do nas, nawet nie do nas – Polaków, 
ale do nich, do zarządzających populacją, przedmiotem zmartwienia których 
są jakieś wyże i długowieczność widzianych jako obciążenie dziadków. Nie 
ma tu ani spójnej perspektywy rodziny, ani obywatela.

W dalszej części reklamy starszy człowiek staje się nieważny: znika z ka-
dru; widać tylko jego siwą czuprynę. Lektor kontynuuje wywód pełen tro-
ski o stan populacji, mówiąc, że co drugi Polak będzie miał za trzydzieści lat 
więcej niż pięćdziesiąt lat, a liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie 
o pięć milionów. W tym tkwi gwóźdź do trumny tego spotu – ponieważ 
widzów polskich ekonomicznie obchodzi raczej ich własna rodzina, która 
jest zresztą mniejsza niż ta na zdjęciu. Groźba tego, że co drugi Polak prze-
kroczy pięćdziesiątkę, jest kompletnie abstrakcyjna i niekoniecznie musi ich 
obchodzić. Prawdziwy problem stylu i perspektywy ujawnia wyrażenie: 
Liczba osób w wieku produkcyjnym. Samo sformułowanie liczba osób po-
zostaje z dala od języka mówiącego o kochaniu i rodzinie. Osoby w wieku 
produkcyjnym zakładają perspektywę zarządcy, który produkuje. Praca dla 
Polaka-widza jest związana z utrzymaniem rodziny, dla narratora – z pro-
dukcją, z którą ciężko się identyfikować. Kolejne zdania potwierdzają, że 
My używane jest w wariancie ekskluzywnym.
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Tym, którzy organizują produkcję, zabraknie rąk do pracy, a przecież cały 
passus o emeryturze traktował dotąd o konieczności odpoczynku. Celem re-
formy – jak rozbrajająco i zgodnie z prawdą przyznaje lektor – jest utrzyma-
ne systemu emerytalnego. Przy tym informuje się widza, że to jego dzieci 
mają go utrzymywać. Ponieważ narracja już wcześniej zgubiła identyfikację 
(urzędnik i jednocześnie ktoś, kto kocha babcie i dziadków), wychodzi na to, 
że dzieci narratora – któremu zabraknie rąk do pracy – nie utrzymają systemu 
emerytalnego. To dlatego potrzebuje innych dzieci! Gdy lektor wypowiada 
tę treść, widz zaczyna odczuwać strach, wywoływany przez konieczność po-
święcenia starszych ludzi. W kadrze widzimy, jak łapią się oni za ręce. Nie 
jest to jednak uścisk miłości, ale dodanie sobie otuchy przed nadciągającą 
katastrofą. Trudno byłoby w to uwierzyć, gdyby nie wyraźna linia strachu 
pojawiająca się w tym momencie. Komunikacja nie zbudowała więc iden-
tyfikacji, nie pokazała korzyści dla odbiorcy, argument jest wyabstrahowany 
i dotyczy systemu, z którym trudno się zidentyfikować, a groźba braku rąk do 
pracy powoduje zwiększenie dystansu dzielącego narratora i widza.

Przypatrzmy się jeszcze ikonografii tego spotu. W poszczególnych kadrach 
widzimy postaci zaangażowane w interakcje, jednak to, czy należą one do 
kodu miłości, czy pożegnania, jest ambiwalentne. Łatwo sprawdzić, które ele-
menty przynależą do ikonografii miłości, a które pożegnania, wpisując dane 
słowo w wyszukiwarkę grafiki i porównując wizualne elementy z kadrów 
z charakterystycznymi, powtarzającymi się typami wyszukanej grafiki.
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Analizując powyższe obrazy, dostrzec możemy w ikonografii miłości 
spontaniczność, naturalne pozy, radość, otwarte pozycje, leżenie czy siedze-
nie na ziemi oraz skakanie. W kodzie pożegnań widać wyprawianie w dro-
gę i łączące się z tym: charakterystyczny pocałunek na pożegnanie, długie, 
mocne przytulenie, złączone ręce, zamknięte pozy, stonowane, monochro-
matyczne kolory. Wiele z tych póz można odnaleźć w ikonografii spotu.

Zwróćmy jeszcze uwagę na kody estetyczne związane z typem rodziny 
i pozy, jaka przybiera. Czy jest to rodzina, która się zmienia, współczesna, pa-
trząca w przyszłość i doceniająca ją, czy też tradycyjna, odchodząca w prze-
szłość, zbudowana raczej poprzez konwencje niż więzi osobiste (a więc bez 
spontanicznych zachowań)? Użyty w spocie entourage związany z tłem, 
sposobem siedzenia i oficjalnością sytuacji, w których starsze osoby umiej-
scowione są w centrum, raczej sytuuje rodzinę ze spotu w przeszłości. Pozy 
przynależą bardziej do kodów rezydualnych niż dominujących we współ-
czesnej ikonografii wizualnej. Cała sytuacja odnosi się więc do historii.
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Podsumujmy relacje w narracji w omawianym spocie:
	BOHATER – CEL
 Bohaterem jest polska rodzina, której kształt uległ zmianie, ponieważ 

Polacy żyją coraz dłużej i na rynek pracy wszedł wyż demograficzny. 
Cel polskiej rodziny pozostaje niejasny – być może lepiej, żeby z eme-
ryturami zostało tak jak jest, ale dłużej tak się już nie da?

	PRZESZKODA
 Polska rodzina starzeje się i rodzi się jej coraz mniej dzieci. Zagroże-

niem jest to, że nie będzie miał w niej kto pracować, a jej dzieci nie 
utrzymają systemu (swojego czy polityków?).

	POMOC RZĄDU – REFORMA
 Polska rodzina jest zmuszona (!) do reformy (przez kogo – przez siebie 

czy przez rząd? Na pewno przez tych, którym brakuje rąk do pracy).

Spot 2. Stopniowość
W tym spocie, jak widać na wykresie, sam początek nie wywołał takiego 
poziomu negatywnych emocji jak w spocie pierwszym. Reklama zaczyna 
się od przedstawienia bezpośredniego kłopotu jednego człowieka, co po-
woduje, że jesteśmy zaskoczeni i mamy motywację do dalszego słuchania. 
Niestety pojawiające się w tym spocie emocje to głównie smutek i strach. 
Na końcu jest, co prawda, nieco radości, pozostaje ona jednak podszyta 
strachem i zaskoczeniem. Pozytywne emocje i strach to dobry znak jedynie 
wtedy, gdy oglądamy thriller dla przyjemności.
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Fakt, że powstałe w wyniku analizy wykresy emocji dla tematycznie 
jednorodnych i wykorzystujących stylistycznie podobne zdjęcia reklam są 
zupełnie różne, przemawia za tym, że poziom złości w poprzednim spocie 
wynikał głównie z konstrukcji tekstu i relacji łączących widza, postaci na 
ekranie i narratora. Spróbujmy przeanalizować to, w jaki sposób prowadzo-
na jest w spocie narracja werbalna i wizualna.

W przyszłym roku miałam przejść na emeryturę. A teraz się okazuje że jeszcze 
osiem lat. Ta pani, podobnie jak wielu jej rówieśników, obawia się reformy 
emerytalnej zupełnie bez potrzeby. Kobiety, które dziś mają lat pięćdziesiąt 
dziewięć i mężczyźni, którzy maja lat sześćdziesiąt cztery, przejdą na emeryturę 
według starych zasad. Ci nieco młodsi popracują tylko trochę dłużej. W pełni 
na nowych zasadach na emeryturę przejdą dopiero kobiety, które teraz mają lat 
trzydzieści osiem. Chyba że zdecydują się na emeryturę częściową, wtedy przej-
dą wcześniej. Tak naprawdę w tej reformie chodzi przede wszystkim o przyszłość 
naszych dzieci i wnuków. Wejdź na www.emerytura.gov.pl.

Bohaterka reklamy w pierwszym zdaniu nie neguje całości reformy, ale 
nawiązuje do realnego problemu jednostki – do osobistej sprawy. Widza 
może dotyczyć to w różnym stopniu, zarówno bezpośrednio, jak i pośred-
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nio, kiedy sprawa związana jest z członkiem rodziny, dlatego początkowo 
oglądający odczuwają zaskoczenie, które może świadczyć o zaangażowaniu 
w komunikat. Zobaczmy natomiast, jak ludzie reagują na słowa „A teraz 
się okazuje, że...” Wywołują one poczucie niesprawiedliwości: jakby ktoś 
złamał ustalone wcześniej zasady. Widzimy też ofiarę. Słysząc wspomnia-
ne słowa, widz zaczyna odczuwać lęk (nie jest to przerażenie z horroru, ale 
ujawnienie strachu jest kluczowe dla zrozumienia istoty reakcji widza na za-
warte w reklamie wyjaśnienia związane z reformą). Przy słowach o tym, że 
zaistniały nowe okoliczności, przez które bohaterka nie przejdzie na emery-
turę, widzowie zaczynają odczuwać wstręt. Jest to więc coś okropnego – coś, 
czego nie cierpimy, od czego się odsuwamy. Kiedy bohaterka kończy zdanie 
i mówi, że „jeszcze osiem lat” (pracy? katorgi?) wstręt znika, ale pojawia się 
irytacja, co jest dowodem na nieskuteczność próby przedefiniowania samej 
pracy i pozostawania dłużej na rynku pracy.

Następnie lektor uspokajającym głosem odpowiada na wyrażone przez 
kobietę wątpliwości. Przy tym należy zauważyć, że obawiać się bez potrze-
by to co innego niż może być spokojna. Mówienie o obawach wywołuje 
strach, podobnie jak prośba o to, by ktoś się nie denerwował, kiedy chcemy 
mu coś powiedzieć. To rama, która potwierdza istnienie obaw związanych 
z tą kwestią i wywołuje lęk, kiedy o niej mowa.
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Podczas gdy lektor wypowiada zdanie, widzimy w kadrze rówieśników 
kobiety. Widzowie wciąż pozostają zaskoczeni, ale pojawiają się też czerwo-
ne wstążki wyrastające lekko ponad poziom neutralny, co świadczy o prze-
twarzaniu komunikatu. Zaskoczenie i przetwarzanie komunikatu świadczą 
o zaangażowaniu, ale pełzający strach powoduje, że poziom emocji nie po-
zwala na całkowicie racjonalny odbiór komunikatu. Dlatego przy słowach 
zupełnie bez potrzeby poziom strachu jest nieco większy.

Później następuje dość zaskakujący moment tego spotu. Widzimy bardzo 
wysoki wzrost smutku, kiedy mowa o kobietach mających lat pięćdziesiąt 
dziewięć i nieco mniejszy w przypadku mężczyzn w wieku sześćdziesiąt 
cztery. Wcześniej, kiedy widzieliśmy kobietę w tym wieku, smutek nie był 
odczuwany. Można więc dojść do wniosku, że wspomniana emocja jest 
w tym wypadku generowana przez mówienie o kobietach w wieku około 
sześćdziesięciu lat i starszych mężczyznach, którzy przedstawieni są na czar-
nym tle; stoją w szeregu, nie są zaangażowani w żadne działanie.
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Tymczasem widzimy szereg ludzi, wzdłuż którego przemieszcza się obiek-
tyw kamery. Przywołuje to topos filmowy stojącego szeregu, co zostanie 
wyjaśnione za chwilę. Co jakiś czas postaci i ich twarze znikają w czerni; taki 
efekt bywa wykorzystywany w reklamach społecznych dotyczących wy-
padków i nieszczęść. Tak więc środki formalne nie odwołują się do przeszło-
ści pełnej zdrowia i rodzinnego szczęścia. Znikanie i odchodzenie wskazują 
raczej na istnienie czegoś niebezpiecznego.

Następnie widzimy stojących w szeregu młodych ludzi.
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Zaczynamy się domyślać, że skoro starzy ludzie nie muszą się tak obawiać, 
to zostaną oszczędzeni, a „ofiarę” poniosą młodsi. Widzowie boją się tego, 
co ma teraz nastąpić. Na kogo padnie wyrok? Lekki strach pojawia się, gdy 
lektor mówi o kobietach w wieku trzydziestu ośmiu lat, a my widzimy z góry 
ustawionych w szeregu młodych ludzi, którzy tracą swoją dotychczasową re-
lację z widzem – perspektywa z góry jest przypisana tym, którzy wybrali trzy-
dziestoośmiolatki do poniesienia wszystkich kosztów reformy. Ludzie stoją 
nieruchomi, bezradni i jacyś pomniejszeni przez ten sposób oglądu.

Dalej pojawia się jeszcze jeden element wizualny dopełniający strach, 
który towarzyszy lektorowi podczas lustrowania szeregu i wybierania „ofia-
ry”. Kiedy lektor wypowiada słowa „Chyba że zdecydują się…” ponownie 
widać na wykresie lekki skok linii poziomu strachu, która opada przy sło-
wach o emeryturze częściowej. Bierze się on najprawdopodobniej z widoku 
gestu złapania się pary młodych za ręce.

Wyliczmy środki formalne, jakie są w tym momencie elementami zna-
czącymi: szereg ludzi, niepewność, co się stanie z młodymi, zapowiedź ja-
kiejś decyzji, czarne tło, nieruchome stanie w szeregu – przed kim? Do tego 
złapanie się za ręce, które jest w tym wypadku gestem szukania pomocy 
i wsparcia; na filmach mógłby być to trop pary kochanków przed rzuceniem 
się w przepaść – ze słowami: „jeśli mamy zginąć, to zginiemy razem”.

Pojawiająca się u badanych widzów emocja strachu uprawdopodobnia 
tę interpretację. Znaczy to, że podczas słuchania widz doświadcza pewnego 
stopnia niepewności i każda nowa informacja związana z wyjątkami i wa-
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runkami (których wyznacznikami językowym są słowa: jeżeli, chyba że itp.) 
bywa odbierana z niepokojem. Spot generuje zaangażowanie emocjonalne 
jednak przekazywane informacje budzą niepewność i lęk. Dopiero pod ko-
niec spotu następuje wyjaśnienie, że „w tej reformie tak naprawdę chodzi 
o przyszłość dzieci i wnuków”. Wcześniej o celu reformy nie było mowy. 
Dlaczego wspomina się o tym dopiero pod koniec? Nie wiadomo.

Wykres emocji wskazuje, że widok stojących na końcu szeregu dzieci wy-
wołuje u badanych widzów pozytywne emocje; ludzie uwielbiają oglądać 
dzieci, zwłaszcza te radosne, bawiące się. Na ekranie widzimy jednak dzieci 
spokojne i stonowane w swym zachowaniu. Jak to zinterpretować w ramie, 
której dostarcza nam narracja lektora? Są spokojne, bo cała zmiana dotyczy 
ich przyszłości – pozytywne emocje, uśmiechy na widok dzieci są u badanych 
widzów podszyte strachem, którego linia jest widoczna przez cały czas ob-
serwowania dzieci. Dodatni poziom radości jest związany z tym, że spot ten, 
jako jedyny, daje przesłankę, po co jest reforma (dla przyszłości dzieci). Ów 
komunikat może nie przekona widza do dobra reformy, ale daje możliwość 
zastanowienia się nad tematem (mimo że nadal budzi on niepokój, na co 
wskazuje pełzający do samego końca dodatni poziom strachu).

Zaobserwowane emocje podsuwają interpretację kodów ikonografii, 
które mogą stanowić konotację sposobu zaprezentowania ustawionego 
w spocie szeregu ludzi. Być może zestawienie wydaje się na pierwszy rzut 
oka skrajne, być może nie dotyczy ono większości, ale trudno odmówić 
podobieństwa użytym elementom znaczącym, a gest złapania się pary za 
dłonie (lewy górny róg tablicy wizualnej) spójnie wpisuje się w poniżej 
zaprezentowane zestawienie ikonograficzne.
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Gdyby w spocie najpierw zaprezentowano pozytywne akcenty, powie-
dziano, o co „naprawdę” chodzi, wykazano, że młodzi pomagają starszym, 
zobrazowano troskę i szczęście rodzinne związane z wyższą emeryturą bądź 
uchronieniem przed niska emeryturą, być może wzór emocjonalny byłby 
inny. Widzielibyśmy, że ktoś – może ktoś dobry, komu ufamy – chciałby 
wyzwolić ludzi od niebezpieczeństwa, od niepewności. W tym spocie nie-
pokój pozostał do końca, więc emocjonalnej ulgi nie udało się wypraco-
wać. Przyszłość młodych rysuje się niepewnie.

Podsumujmy relacje w narracji w omawianym spocie:
	BOHATER – CEL
 Celem człowieka jest przestać pracować i na emeryturze odpocząć.
	PRZESZKODA
 Jednak okazuje się, że ktoś [zły pan?] każe człowiekowi pracować dłu-

żej; to wzbudza w nas strach.
	POMOC RZĄDU – REFORMA
 Starsi zostaną oszczędzeni. Ofiarę poniosą kobiety koło czterdziestki. 

Chyba że nie będą chciały pieniędzy, to zostaną uratowane. Muszą 
się poświęcić, bo chodzi tu o przyszłość ich (?) dzieci.

Spot 3. Szczególne uprawnienia
Trzeci analizowany spot dotyczy likwidacji szczególnych uprawnień emery-
talnych, a więc odwołuje się do zasady sprawiedliwości. Tymczasem emo-
cje, które wywołuje, wcale nie są pozytywne. Widocznie samo opowiada-
nie w ramie odbierania ludziom uprawnień powoduje niepokój. Potoczne 
myślenie odbiorcy może przybrać taki kształt: Nie dość, że rząd nie chce lu-
dziom dawać, to jeszcze zabiera!

Jak to się stało, że rzekome odwołanie do sprawiedliwości wcale nie 
budzi pozytywnych emocji, a za to rodzi złość, smutek, strach? Czy to ze 
względu na obraz, czy też ze względu na specyficzną narrację? Spróbujmy się 
przyjrzeć wynikom analiz. 
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Oto pełny tekst spotu:

[Kobieta w biurze]: Mam pracować dłużej? W porządku, rozumiem. Ale przecież 
są tacy, którzy przechodzą na emeryturę w pełni sił!

[Lektor]: Reforma emerytalna to nie tylko podniesienie wieku emerytalnego. To 
także ograniczenie szczególnych uprawnień emerytalnych niektórych grup za-
wodowych. Dzisiaj bywa tak, że na emeryturę przechodzą zdrowi i silni ludzie. 
Czasem w szczycie swoich możliwości. Dlatego po reformie dłużej pracować 
będą policjanci, żołnierze, sędziowie, prokuratorzy, rolnicy. Zmiany obejmą także 
księży. Jak wszyscy, to wszyscy. Solidarnie. Wejdź na www.emerytura.gov.pl.

Spot zaczyna się obrazem kobiety w biurze, która ma poczucie niespra-
wiedliwości. Deklaruje zrozumienie konieczności, że wszyscy będą musieli 
pracować dłużej, ale nie zgadza się na to, że są tacy, których wspólne ob-
ciążenie może nie dotyczyć. I rzeczywiście – na dźwięk jej słów o istnieniu 
uprzywilejowanych badani widzowie, jak widać na poniższym wykresie, 
czują irytację (skok czerwonej linii złości). W tym momencie wprowadzenie 
w temat się kończy, następuje cięcie i przenosimy się do studia z postaciami 
podobnymi do tych z poprzednio omawianych spotów. Dalej słychać głos 
lektora.
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Jak widać na znaczonym polu na powyższym wykresie emocji – złości 
towarzyszy strach. Nie jest to więc sytuacja, w której czujemy przyjemność 
płynącą z napięcia i pobudzaną widokiem walki z niesprawiedliwością 
(dzieje się tak, kiedy złości towarzyszy radość, jak podczas oglądania zma-
gań bohaterów filmowych ze złem). Zarejestrowane emocje wskazują raczej 
na poczucie, że się jest w położeniu ofiary losu (złość i strach); widz odczuwa 
złość podszytą bezsilnością i lękiem. Napięcie, które powoduje poczucie nie-
sprawiedliwości, powinno być zredukowane w dalszej części spotu w ten 
sposób, by widz czuł ulgę związaną z rozwiązaniem problemu nierówności, 
niczym w klasycznej bajce, w której ludzie są uwalniani od jakiegoś zła – 
potwora, klątwy czy choćby naruszenia porządku. Dzięki temu na końcu 
odbiorcy narracji powinni móc odetchnąć z ulgą i odczuwać pozytywne 
emocje w reakcji na proponowane rozwiązanie. W dobrze zaprojektowanej 
opowieści powinniśmy czuć się beneficjentem rozwiązania sytuacji – my 
lub ktoś, na kim nam zależy, np. dzieci czy rodzice. Co więc się stało, że wy-
kres nie pokazuje takiego wzoru emocjonalnego, jaki moglibyśmy znaleźć 
w każdej klasycznie zbudowanej reklamie?
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Początek wyjaśnień lektora na wykresie odpowiada wzbudzeniu nie-

pewności. Jeśli ludzie boją się reformy, wówczas mówienie, że reforma to 
nie tylko podniesienie wieku emerytalnego, rodzi strach i smutek, a w kon-
sekwencji poczucie rezygnacji u tych, którzy czują zupełny brak kontroli 
względem działań polityków i niepokój u tych, którzy mają coś, co można 
im jeszcze odebrać.

Co ma przed oczami widz? W kadrze widać ludzi biorących dziwne białe 
fragmenty, które początkowo do niczego się nie nadają, nie za bardzo wia-
domo, co z nimi zrobić. Pojawiają się one chyba tylko po to, by przy ich 
pomocy pokazać, że niosą je silni ludzie. Kiedy badani widzowie je zauwa-
żają, ich widok nie zaskakuje, ale budzi smutek, niczym jakieś rumowisko 
– to moment, gdy widnieje na wykresie tylko szara linia smutku, a w wy-
głaszanym przez lektora tekście wybrzmiewa pauza.

Kiedy mowa o ograniczeniu szczególnych uprawień emerytalnych, na 
wykresie emocji ujawnia się ponad poziom neutralny linia złości i smutku 
(a nie radości). Ne ma tu momentu emocjonalnego tryumfu sprawiedliwo-
ści. Zarejestrowane u badanych widzów emocje są przesłanką do tego, że 
korzyść związana z ograniczeniem (równość, sprawiedliwość) nie powoduje 
uspokojenia, ulgi, nie mówiąc już o radości. Nie jest odbierana jako korzyść. 
Można przypuszczać, że widz tego nie postrzega w ramach sprawiedliwości, 
ale ograniczania wszystkim uprawnień emerytalnych.
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Lektor kontynuuje wywód o tym, że dzisiejsza sytuacja jest zła – że zdro-
wi i silni przechodzą na emeryturę. Kolejne fale złości dotyczą tego, że ci 
zdrowi i silni są jeszcze w szczycie swoich możliwości. Jeśli chcemy wyjaśnić, 
co się dzieje z emocjami badanych widzów, musimy zwrócić uwagę, że lek-
tor powtarza diagnozę niesprawiedliwości z początku spotu. Występuje tu 
bardzo podobny wzór: strach + złość, który można by określić jako poczucie 
niesprawiedliwości. Odczucie złości z jednoczesnym odczuwaniem strachu 
może być związane z rezygnacją i bezsilnością. Ponadto poziom emocji stra-
chu i złości intensyfikuje się i jest wyższy niż w na początku spotu.

Widzimy też zdrowych i silnych ludzi, którzy podążają gdzieś z białymi 
podługowatymi przedmiotami. To nie są osoby, z którymi – odczuwając ta-
kie emocje – możemy się zidentyfikować. Chyba że widz zobaczyłby wspól-
nego dla bohaterów spotu i dla siebie wroga, wobec którego mogliby two-
rzyć wspólnotę. Postacie na ekranie tworzą wspólnotę ze sobą, zestawiając 
wzięte wcześniej białe fragmenty.
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Teraz pojawia się wątły pagórek pozytywnych emocji, kiedy lektor mówi, 
że „po reformie dłużej pracować będą…” – i w tym momencie krótkiej pauzy 
widzimy na wykresie wynurzającą się niepewnie ponad neutralny poziom 
niebieską linię radości, która za moment ustępuje szarej linii smutku, kiedy 
słyszymy, że dłużej pracować będą policjanci i żołnierze. Badani wcale nie 
cieszą się sprawiedliwością. Widzimy w kadrze policjanta, a wkrótce – po 
wymienieniu kilku uprzywilejowanych zawodów – zobaczymy wyłaniają-
cego się z czerni księdza i to też będzie budziło smutek.

Zauważalne na wykresie zestawienie linii złości i strachu, które były 
obecne w momencie mówienia o niesprawiedliwości, pojawia się ponow-
nie, gdy słyszymy o sędziach, prokuratorach i rolnikach mających dłużej 
pracować. Mamy więc po raz trzeci ten sam wzór napięcia w jednym spo-
cie, a nie ma emocjonalnego rozwiązania11. Nie wiemy też, co czynią osoby 
uprzywilejowane, które widzimy na ekranie. Po chwili orientujemy się, że 
połączyli oni białe fragmenty w obrys granic Polski.

11   Zasada emocjonalna, która powtarza się w badaniach reklam i zapowiedzi (promosów) telewizyj-
nych głosi, że przywrócenie sprawiedliwości – zwłaszcza zwycięstwo nad złym bohaterem – wywołuje 
radość. W tym wypadku nie mówimy o złym bohaterze, ale ambiwalencja związana z identyfikacją 
z tymi, którzy zostają przywołani do porządku (nasi czy nie nasi?) powoduje, że widz nie ma wrażenia 
ulgi (Niesprawiedliwie uprzywilejowani teraz pomagają dobrym czy to ci źli się zebrali razem? A może 
to tylko młodzi?).
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Zwróćmy uwagę na ostatnie fragmenty spotu. Przy słowach „Jak wszyscy 
to wszyscy. Solidarnie” – widzimy ludzi trzymających razem kawałki Polski. 
Każdy z nich wcześniej wziął jeden fragment i dołożył do obrysu kraju. Tym, 
co czuje w tym momencie badany widz, jest jednak złość i pewnego rodzaju 
smutek. Wydawałoby się, że przesłanie jest jasne – nie ma podróżowania na 
gapę, wszyscy muszą dźwigać ciężary, tworząc Polskę. Każdy musi dokładać 
swój kawałek kraju, sprawiedliwie. Czy jednak ikonograficznie zachowana 
jest spójność tego przesłania? Co właściwie jawi się przed oczami widzów?

W tym momencie widzimy ciemno ubranych ludzi na szarym tle, którzy są 
NA ZEWNĄTRZ Polski, jakby z niej wyjechali, a WEWNĄTRZ nie ma nic, jest 
pusto. Ich twarze i gesty jako ilustracja głosu lektora nie potwierdzają, że łączą 
się „kawałkami Polski” z własnej woli. Jako środek formalny został zastoso-
wany rzut z góry. To figura dystansu. Nie sprawia, że widz czuje się jednym 
z bohaterów. To element racjonalności, schematu, ukazywania całości. Kiedy 
więc lektor mówi o tym, że wszyscy i solidarnie, widzimy, że nikt i że pusto. Na 
wykresie emocji pojawia się teraz smutek, a kiedy lektor zachęca do wejścia 
na stronę z informacjami (chodzi o tę, która prezentowana była na początku 
artykułu), badani widzowie czują wstręt i smutek, a w końcu złość.

Właśnie ów wstręt jest porażką omawianego komunikatu, gdyż wska-
zuje, że został on odrzucony w swojej najważniejszej fazie – wezwania do 
działania. Domniemana korzyść, jaką byłaby sprawiedliwość, nie została 
wprowadzona na tyle, by badani byli zdolni odczuwać pozytywne emocje.
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Reakcje widzów wskazują, że kody wizualne mogły zawierać konotacje 
do treści kodowanej w spotach opozycji; przedstawiały one ludzi starych, 
którzy są zmartwieni i zmuszeni zostać w Polsce oraz młodych, mających 
chęć opuścić granice swojego kraju. Ale to tylko hipoteza.

Podsumujmy relacje w narracji w omawianym spocie:
	BOHATER – CEL
 Człowiek musiał pracować długo, mimo że inni pracowali krócej 

(szybciej przechodzili na emeryturę). Celem człowieka było dotrwać 
do emerytury i odpocząć.

	PRZESZKODA
 Teraz spotkało nas nieszczęście i musimy pracować dłużej.
	POMOC RZĄDU – REFORMA
 Dzięki rządowi wszyscy będą musieli pracować dłużej, po równo. 

Razem będziemy ponosić koszty, nikt nie będzie oszczędzony. [Jed-
nak efektem będzie to, że wszyscy młodzi znajdą się poza granicami 
kraju.]

Wnioski

Trudno powiedzieć, czy spoty realnie zachęciły ludzi do korzystania ze stro-
ny i czy zmieniły ich stosunek do reformy. Patrząc na zaprezentowany wzór 
wywoływanych przez nie emocji, taka hipoteza byłaby trudna do utrzyma-
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nia. Zresztą postulat skrócenia wieku emerytalnego był jednym z głównych 
wysuwanych przez opozycję w wyborach prezydenckich 2015.

Tylko w jednym ze spotów (drugim z kolei omawianym w tym artyku-
le) udało się na końcu komunikatu zbudować pozytywne przesłanie, choć 
i tak podszyte strachem. Spot o celach reformy (pierwszy w omówieniu) 
był odebrany w wielkim wzburzeniu i nie widać było reakcji wskazującej 
na zrozumienie, wspólnotę czy zgodę z lektorem. Natomiast spot ostatni 
ewidentnie wywołał wstręt do propozycji.

Oczywiście stosunku do reformy nie da się zmienić trzydziestosekundo-
wym komunikatem, ale można założyć, że konstrukcja samego komunikatu 
może zbudować pozytywny przekaz i być jakimś krokiem do zmiany posta-
wy. Wydaje się, że komunikacja rządowa nie poradziła sobie ani w zakresie 
zasady identyfikacji, ani przedstawienia korzyści z reformy dających się za-
akceptować emocjonalnie; spoty nie trafiły do wyobraźni w sposób, który 
koiłby lęki i niepokoje związane z reformą.

Nie podjęto próby redefinicji (zmiany ramy rozumienia) emerytury i pra-
cy w zaawansowanym wieku (por. Lakoffa uwagi o ramach, w jakich rozu-
miane mogą być podatki – Lakoff 2011). Nie stworzono dobrych motywacji 
emocjonalnych z perspektywy codziennego życia ludzi, uwzględniających 
ważne dla nich wartości.

Wątpliwości pozostawia też przyjęta w spotach struktura argumentacji. 
Hugh Rank w swojej książce Peptalk (Rank 1984), analizując skuteczne prze-
mówienia, wyodrębnił pożądaną kolejność modułów komunikatu:

1. Zagrożenie
2. Jednoczenie
3. Nasza racja
4. Nasza reakcja

Wydaje się, że komunikacja w zakresie emerytur, biorąc pod uwagę po-
wyższe uwagi i wyniki wcześniejszych analiz, mogłaby odbywać się w od-
niesieniu do bliskich relacji i więzi osobistych (nazwijmy to modusem re-
lacji w komunikacji); status sytuacji związany musiałby być z zagrożeniem 
przyszłości rodziny, racja dotyczyłaby obowiązku ze względu na więzy krwi 
(a nie lojalności wobec systemu), a reakcją byłby ratunek dzieci i wnuków 
(wnuki muszą ratować emerytury naszych dzieci). Oczywiście powyższa 
propozycja związana jest tylko z wynikami wcześniejszej analizy, strategicz-
nie argumentacja mogłyby zostać zaplanowana jeszcze inaczej. Dokonana 
analiza pozwala jednak ustalić zasadnicze problemy narracyjne badanych 
spotach:
Spot Demografia:
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	Niewłaściwy modus – abstrakcyjna perspektywa, ekonomiczny ra-
chunek.

	Element zagrożenia na końcu – brak emocjonalnej ulgi.
	Przeszkoda – istnieje jedynie dla rządu (zabraknie nam rąk do pra-

cy), nie dla obywatela, zwykłego człowieka.
	Cel – w proponowanej perspektywie zdefiniowany jest jako cel rządo-

wy i jest nim utrzymanie systemu emerytalnego.

Spot Stopniowość:

	Niewłaściwy modus – brak komunikacji bliskości, stworzenie dystan-
su między tymi, którzy mogą się bać i zarządcami.

	Zagrożenie, stawka – niezaznaczona. Nie wiemy, o co toczy się gra.
	Przeszkoda – jest nią jedynie lęk starszych osób. Pokonanie przeszkody 

oznacza, że starsi nie mają się o co bać, bo nieszczęście dotyczy kobiet 
mających trzydzieści osiem lat.

	Cel – niejasny – przyszłość naszych dzieci (?).

Spot Szczególne uprawnienia:

	Niewłaściwy modus – podział my pracujący vs. my uprzywilejowani.
	Zagrożenie, stawka: jeśli będzie tak jak teraz, to będzie niesprawiedli-

wie.
	Przeszkoda: brak reformy.
	Cel – żeby było równo, żeby wszyscy ponosili ciężary, a nie tylko my 

pracujący.

Reasumując, komunikacja między rządem a obywatelami mogłaby 
powodować lepsze emocje, niż te, które zostały zaprezentowane w oma-
wianym badaniu. Wskazują na to choćby spoty związane z przesyłaniem 
formularzy podatkowych PIT do urzędów skarbowych przez internet, pro-
dukowane w 2014 roku.

Skuteczność komunikacji rządowej, zwłaszcza przy ogólnie niskim zaufa-
niu społecznym w Polsce, wymaga wypracowania odpowiedniej perspek-
tywy w narracji. To perspektywa obywatela i jego wartości. Inaczej ideał 
demokracji jako rządu reprezentującego społeczeństwo nie urzeczywistni 
się, gdyż ludzie będą mieli poczucie, że są zarządzani z perspektywy syste-
mu, z którym się nie identyfikują.
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SUMMARY

How not to talk to the citizens, or difficulties with explaining  
      the change

The authors of the article address the issue of extending the retirement 
age in Poland in 2014 by state authorities. An essential part of the analysis is 
using the results of the survey for public opinion research which concluded 
that the vast majority of Polish citizens were against such reform. In these 
circumstances, state authorities chose the campaign with an objective to 
explain the rules, to become familiar with the danger and to convince  
to accept the change. Three TV advertising spots were produced, among which 
one was the most annoying visual advertising material when emotional 
reactions of the receivers were measured. The fundamental question raised 
in the article is: What was the key mistake in communication about the 
reform?

There are two methods of the analyses. First data come from biometrical 
research (eyetracking and facetracking), that concerns emotional involvement 
of the viewers. The second method is rhetorical and semiotic analyze. The 
connection between both methods gives an answer, what was wrong with 
narration about explaining the change.


