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ZA CO CENIMY WITAMINY 
- O DAWNYCH I WSPÓŁCZESNYCH SPOSOBACH 

KREOWANIA NAZW PREPARATÓW 
ZAWIERAJĄCYCH W SWYM SKŁADZIE WITAMINY 

W literaturze przedmiotu witaminy określa się jako niezbędne do prawidłowego 
przebiegu procesów życiowych związki chemiczne, których organizm nie potrafi 
sam wytworzyć1. Pod względem morfologicznym wyraz witamina to hybryda, de
rywat złożony bez elementu spajającego, powstały z dwóch rzeczowników (łac. vita 
+ grec. aminy), w którym występuje zjawisko superpozycji (nakładania się) mor-
femów (Laskowski, 1998, 72): samogłoska a należy do wygłosu morfemu vita 
i nagłosu morfemu aminy. Pierwszy człon złożenia wskazuje na życiodajną moc 
substancji, drugi, powstały od rzeczownika (aminy), semantycznie wskazuje zwią
zek organiczny zawierający zasadową grupę aminową. 

Termin witaminy jest obecny w języku od dokładnie stu lat, a swoje istnienie 
zawdzięcza odkrywcy witamin - polskiemu biochemikowi Kazimierzowi Funkowi. 
Sama nazwa dzięki symetrycznej budowie sylab otwartych jest łatwa do zapamię
tania, a dzięki nietypowej dla polszczyzny równowadze samogłosek i spółgłosek 
również rytmiczna i melodyjna w brzmieniu. Przejrzystość motywacji, względy 
historyczne, jak i inne czynniki zadecydowały, że nazwę witaminy przyjęto również 
dla innych czynników pokarmowych, które nie mają w swym składzie grupy ami
nowej (np. witamina D). W związku z tym nazwy poszczególnych witamin pod 
względem słowotwórczym bywają niekiedy niejasne, ale nęcą swym potencjałem 
semantycznym i pragmatycznym, dzięki któremu stanowią nieocenione źródło dla 
twórców tekstów reklamowych i nazw produktów. 

Warto przypomnieć, że badania nad niedoborami w pożywieniu doprowadziły 
do odkrycia wielu witamin, co miało swoje konsekwencje w nazewnictwie. Jako 

' Hasło: Witaminy, [w:] Mata encyklopedia medycyny, red. zbiór., Warszawa 1989, s. 1339. 
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nazwy witamin początkowo przyjmowano jedynie oznaczenia literowe, a odkrycie 
drogi motywacji oznaczenia było możliwe i czytelne nie tylko dla specjalistów 
w zakresie medycyny i farmacji. Nazwy pierwszych witamin pochodziły bowiem od 
nazw schorzeń, w których miaty one zastosowanie. Dawną witaminę B określano 
tak dlatego, że miała zastosowanie w chorobie beri-beri, a dawną witaminę A 
(obecną witaminę D) określano tak (od lac. Antyrachitic), ponieważ chroniła przed 
krzywicą i osteoporozą. Badania nad kolejnymi witaminami przyniosły zmiany 
w nazewnictwie. Nazwy preparatów stanowiły już nie tylko oznaczenia literowe 
(witamina A, B, C, D) ale i cyfrowe (witamina BI, B2, B3). Warto też zauważyć, że 
wprowadzane oznaczenia niejednokrotnie poddawano korektom (np. dawną wi
taminę A zastąpiła witamina D, a dla witamin G, H, M przyjęto oznaczenia B2, B7, 
B9)2. Zastosowanie tych zmian spowodowało, że odkrycie drogi motywacji nazwy 
stawało się coraz trudniejsze dla przeciętnego użytkownika języka. Zjawisko to 
miało jednak pewną zaletę. Niezrozumialość oznaczenia prowadziła do postrzega
nia nazwy jako bardziej naukowej, co zapewniało swego rodzaju moc ukrytej pod 
nią substancji. 

Trzeba zauważyć, że samo słowo witaminy od początków sprzedaży preparatów 
witaminowych, a więc od lat 30. XX wieku, zrobiło niezwykłą karierę w reklamie. 
Sytuacja ta dotyczyła szczególnie dwóch potocznie znanych odmian witamin: wi
taminy A i D, które frekwencyjnie pojawiały się w reklamach najczęściej. Właści
wości tych witamin podkreślano początkowo w reklamach preparatów leczniczych 
(np. tranu - por. reklamy 5, 6, 7) i spożywczych (np. odżywek mlecznych dla dzie
ci). Z czasem lista produktów reklamowanych przez odniesienia do witamin stale 
rosła. Współcześnie zauważyć można, że dzięki witaminom reklamuje się już nie
mal wszystkie grupy produktów, począwszy od leków, poprzez produkty spożywcze 
i chemiczne, kosmetyki, aż do armatury sanitarnej i mebli3. Wartościowanie pole
canych przez reklamodawców produktów każdorazowo dokonuje się tutaj za spra
wą metaforyczności obrazów oraz tak typowego dla języka reklamy wykorzystania 
metonimii. W języku potocznym od lat przecież funkcjonuje sąd: witaminy to 
zdrowie, a kategoria potoczności, stanowiąc zbiór wbudowanych w pamięć sytuacji, 
wygodnie służy podkreślaniu głównej idei przekazu (Warchała 2003, 239). 

Zwyczaj wykorzystywania witamin do wartościowania produktów ma długą 
tradycję. Początkowo słowo witaminy nie jest widoczne w nazwach własnych pro-

2 Por. K. Radziwon, Co to są witaminy?, [w:] Encyklopedia zdrowia; Źródio: hltp:/Avww.zdro-
wie.med.plAvilaminyAvil_l.html; dostęp 11.11.2011. 

3 Przykładów reklam czy samych nazw produktów rekomendowanych poprzez odniesienia do wita
min można wskazać wiele. Por. m.in. nazwy: mydlą {ACTIS Premium Aloes z witaminami i proteinami), 
hipoalergicznego płynu do kąpieli {Biały Jeleń z witaminami AEF i panlenolem) oraz specyfikę charaktery
zowania w reklamach takich produktów, jak: proszki do prania (np. Clovin), kołdry i poduszki (np. firmy 
Aloe Vera), rączki do pryszniców (np. firmy Wellos) czy materaców (firma Relaks). 
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duktów, ale obecność tych substancji w ich składzie stanowi istotny składnik treści 
komunikatów reklamowych. Bodajże pierwszym reklamowanym preparatem na 
awitaminozę był Tran Norweski, w którego składzie podkreślano obecność witaminy 
A i D. Specyfika samej nazwy odnosiła się do przekonania, iż pochodzący z Norwe
gii tran jest zdrowy, otrzymano go bowiem z wątroby dorszy żyjących na czystych 
łowiskach. Sąd ten wspierały prowadzone od XVIII wieku badania, które wskazy
wały, iż mieszkańcy wybrzeży Norwegii dzięki spożywaniu tranu rzadko chorują. 
Współcześnie nazwa Tran Norweski nie stanowi nazwy marki (choć najczęściej myl
nie tak właśnie jest postrzegana przez konsumentów), ale określa kategorię pro
duktów, z której korzystać mogą wszyscy producenci" (do niedawna przykładem 
takiej nazwy była aspiryna'). Zjawisko to jest częste właśnie na iynku leków, choć 
proces zauważalny jest również wśród innych nazw produktów, gdzie początkowe 
nazwy marek funkcjonują w języku potocznym na prawach nazw pospolitych (por. 
adidasy, chleb żytni, bulka paryska), a niekiedy motywują nawet nazwy czynności 
(por. czasownik kserować pochodzący od nazwy marki Xerox lub funkcjonujący ana
logicznie czasownik utworzony od nazwy Google). 

Zjawisko przejmowania nazw jest częste na rynku leków, toteż nazwa Tran 
Norweski stała się pierwowzorem dla innych tworów (por. nazwy odmiejscowe Tran 
Grenlandzki, Tran Islandzki, Dorszowy Tran Norweski). Warto jednak zauważyć, że 
obecne nazwy odznaczają się inną niż dawna specyfiką, co wiąże się ze sposobem 
ich klasyfikowania. Ówczesne nazwy były typowym przykładem apeli do rozumu 
{Tran Norweski to tran pochodzący z Norwegii), podczas gdy nazwy tworzone obec
nie (Dorszowy Tran Norweski, Tran Norweski Moller'sa i stylizowany na poprzedni Tran 
Norweski Gal) traktować należy jako przykład nazw asocjacyjnych (np. Tran Norwe
ski Gal to produkt polski korzystający z wartościowania produktu wypracowanego 
przez pierwotną norweską markę), których zadaniem jest wywołanie pozytywnych 
skojarzeń wpływających na ocenę produktu. Przywoływane nazwy wykorzystują 
utrwalone w świadomości konsumentów wartości, odwołują się do stereotypu 
długowiecznego i zdrowego Norwega oraz na zasadzie skojarzeń nawiązują do 
funkcjonującego w języku potocznym frazeologizmu zdrowy jak ryba (por. też nazwę 

4 Szerzej na ten temat pisze: Altkom 1999, 44. 
3 Aspiryna jako znak towarowy utraciła na pewien czas prawo do ochrony prawnej na skutek braku 

cech odróżniających ją od innych produktów o podobnym działaniu. Sytuacja taka ma miejsce, gdy znak 
towarowy zaczyna funkcjonować jako nazwa w języku potocznym lub zwyczajowo jest używany 
w praktykach handlowych do określenia danego rodzaju lowarów, a nie towarów konkretnego przedsię
biorcy (por. M. Ceckowska, K. Biaiobrzeska, Pląsie niteczko, aspiryna, Google - czy to nadal podlegające ochronie 
znaki towarowe. Źródło: http:/Avww.causa.net.pbfiash/causa-ptasie_nrleczko.html; dostęp 5.11.2011). 
Powszechne stosowanie nazwy przez wielu producentów jest problematyczne dla pomysłodawcy i pod
miotu, który wprowadził na rynek znak towarowy. Dlatego producenci (tutaj firma Bayer AG) czynią 
starania, aby nazwa utożsamiana była z konkretnym produktem, nie przynosiła zysków konkurencji 
i służyła identyfikacji konkretnej firmy (np. wyszukiwarka Google). 
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Dorszowy Tran Norweski czy Tran z rekina grenlandzkiego). Zdrowie w tych nazwach 
jest wartością metonimicznie przenoszoną na konsumenta. 

Zdrowie stanowi główną z wartości wskazywanych w reklamach ówczesnych 
i dzisiejszych i choć specyfika reklamowych treści na przestrzeni lat uległa pewnym 
zmianom, to nadal jeszcze można odnaleźć echo dawnych tendencji. Zdrowie, bę
dąc wartością eksponowaną w pierwszych produktach zawierających witaminy, 
dawniej zestawiane było najczęściej z tężyzną fizyczną. Utrzymanie zdrowia miało 
stanowić gwarancję udanego życia, a nawet satysfakcjonującej pracy, o czym do
bitnie przekonywały komunikaty reklamowe. Ilustracją tej tendencji mogą być 
przedstawione poniżej reklamy (por. fot. 1, 2, 3, 4) zgodnie przekonujące adresata, 
że dzięki stosowaniu reklamowanego preparatu można przygotować dzieci do wy
konywania konkretnego zawodu (przyrodnika, inżyniera, lekarza, muzyka). Pro
mowanie produktu w sposób jednoznaczny odnosiło się tutaj do życzeniowego 
myślenia potocznego, którego cechą jest m.in. utożsamianie związku przyczynowe
go ze związkiem skojarzeniowym (Hołówka 1986, 22). Warto też zwrócić uwagę na 
sposób nakłaniania, gdzie oficjalność zalecenia („dziecko należy wychować") łago
dzi się poprzez hipokorystyka tak typowe dla języka, jakim mówi się do dziecka, 
a ponadto tworzące wokół wypowiedzi nastrój familiarności i zrozumienia dla ży
czeń odbiorcy. Trzeba też przyznać, że wykorzystanie spieszczeń wydatnie służyło 
tu przyjęciu perspektywy czasowej i odwoływało się do troski rodziców o dzieci 
w okresie niemowlęctwa (wybór męskich spieszczeń zakończonych w M. lp na 
-o znacznie lepiej nadawał się do tego celu niż wykładniki deminutywów, por. na
zwy Romcio i Romek, Stasio i Staszek, Stefcio i Stefek). Zmiana końcówki na charaktery
styczną dla rodzaju nijakiego służyła tu podkreśleniu emocji pozytywnych związa
nych z opieką nad młodą istotą. Nie bez znaczenia była też zbieżność rodzaju 
gramatycznego sugerowanego przez końcówkę imienia z przedstawionym na ry
sunku, a przywołanym w języku niemowlęciem. 

R O M C I O 
bcdiie iniynierem - n«lczy 
go tylko wycliowtie na ni-
n eg o i zdiowrgo ciło-
wlekn. Sile i zdrowie duje 
FOSFATYNA FAUF.RA 

pierwsza papka dziecka. 

S T A S I O 
będzie mu łykiem - należy 
go lylko wychować na wi
li r go i idi owego czło
wieka. Silq i zdrowie duje 
FOSFATYNA FALIGRA 

D A N U S I A 
będzie przyiodniczkę - na
leży H tylko wychować nu 
silna i Kirowi) kobietę. Siłę 
i zdrowie dnje FOSFA
TYNA FALIERA, płetw-

aza papka dziecka. 

S T E F C I O 
będzie lekarzem - należy 
go tylko wychować na til-

Fot. 1A 
Źródio: http://picasaweb.googlc.Com/115918840187590561375/Rcklamy37#5481548694506990050 
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Źródło: „Prasa Lekarska" 1935, nr 5. Zbiory Biblioteki Gdańskiej Akademii Medycznej. 

W n a j m ł o d s z y c h l a l a c h 

I NORWESKI TRAN LECZNICZY I 

Fot. 6. Źródło: „Młoda M a t k a " I 9 3 4 , nr 1. Fot. 7. Źródło: „Młoda Matka"1934, nr 3. 

Zdrowie prosto z Norwegii. 
W Norwegii, skąd pochodzą produkty Mbller's, dzieci i dorośli są 
zdrowi jak ryby. Norwegowie starają się przekazywać dobre nawyki 
żywieniowe swoim pociechom już od najmłodszych lat. Codziennie 
więc maluchy piją razem z rodzicami łyżkę Tranu Norweskiego Mol-
ler's. Dzięki niemu rosną zdrowo, nie chorują, a cała rodzina cieszy 
się pełnią sił do późnej starości. W końcu zdrowie to podstawa. 

Fot. 8. Źródło: http:/www.mollers.pl 

http://picasaweb.googlc.Com/115918840187590561375/Rcklamy37%235481548694506990050
http://www.mollers.pl
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Fot. 9. Źródło: http :/Avww. suplementy-die ty. com.pl/pl/produkt. 
aspx?id=76&id_menu= 

Fot 10. Reklama publikowana w 1936 r. w prasie norweskiej. 
Źródło: http://www.mollers.pl/historia.html, dostęp 28.10.2011. 

Adresatami komunikatów promujących preparaty witaminowe były osoby do
rosłe, których zawodową rolą lub życiowym powołaniem było sprawowanie opieki 
nad dziećmi. Dlatego reklamy witamin umieszczano przede wszystkim w czasopi
smach skierowanych do kobiet („Młoda Matka") oraz w specjalistycznej prasie 
medycznej („Życie Lekarskie", „Lekarz Polski", „Gazeta Lekarska", „Prasa Lekar
ska", „Przegląd Terapeutyczny")- Wybór adresata decydował o konwencji reklamy 
i usytuowaniu nadawcy, który do matek przemawiał z nadrzędnej pozycji doradcy. 
W tekstach reklam nagminnie sugerowano, iż niedobór witamin jest przyczyną 
chorób (por. fragm. reklamy nr 1: „Wszyscy rodzice powinni wiedzieć o tern, że 
witaminy A i D, właśnie niezbędne są dla normalnego rozwoju dzieci") i wskazy
wano właściwą drogę postępowania (por. fot. 6 i 7: „każda matka może racjonalnie 
odżywiać swe dzieci, jeśli tylko wie, jakie składniki są nieodzowne dla rozwoju 
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dziecięcego organizmu"). W komunikatach reklamowych wyjaśniano też terminy 
(np. krzywica to choroba angielska, por. fot. 6 i 7), co nie tylko podkreślało nad
rzędną pozycję nadawcy, ale w wygodny sposób służyło przyjęciu wskazywanego 
w reklamie wartościowania. 

Analizując przedstawione na zdjęciach reklamy z lat 30., można zauważyć, że 
w przekazie wizualnym szczególnie eksponowano postacie (opiekunów, dzieci) lub 
odnoszono się do sytuacji podawania leku, natomiast zrezygnowano z ekspozycji 
samego produktu, który w wizualnym przedstawieniu pełnił funkcję drugoplano
wą. Ten typ obrazowania oraz oficjalnośc i kategorycznośc wydawanych sądów 
(por. np. użycie wielkiego kwanty fika torą: wszyscy rodzice, każda matka) służyły przy
jęciu satysfakcjonującego dla odbiorcy uogólnienia jako swego rodzaju maksymy 
upowszechniającej roztropne zapobieganie chorobom (Hołówka 1986, 51). War
stwa wizualna wspierała przekaz werbalny poprzez odniesienia do utrwalonych, 
znanych odbiorcy sytuacji, co wpływało na odbiór komunikatu i jego „potoczną 
interpretację". 

W reklamie kierowanej do lekarzy stosowano inną konwencję. Nadawca reklam 
występował jako partner, który dzielił się swoją wiedzą na temat specyfiki leku 
i doświadczeniem w jego stosowaniu („Badania biologiczne wykazały, że Jecorol 
posiada aktywności czynników „A" i „D" analogicznie do tranu zawierając jony Ca. 
P. J. Jecorol jest bardzo smaczny i chętnie przyjmowany stanowiąc lek niezastąpio
ny w terapii dziecięcej" - por. fot. 3). Warto też dodać, że równorzędną do odbiorcy 
pozycję nadawców reklam wspierały inne komunikaty, w prasie medycznej bo
wiem pojawiały się nie tylko reklamy farmaceutyków czy sprzętu medycznego, ale 
takich produktów, jak kremy, pasty do zębów, gramofony, meble, morskie wy
cieczki. 

Analizując nazwy ówczesnych preparatów witaminowych, można zauważyć, że 
wykorzystują one przede wszystkim apel do rozumu i wspierają się autorytetem 
(por. nazwy Fosfatyna Faliera, Jecorol Bukowski, Tran Norweski MoIIer'sa). Proces ten 
zauważalny jest też w nazwach produktów farmaceutycznych o innej niż witaminy 
specyfice, np. Zioła magistra Wolskiego, Zioła magistra Gobieca, Ospochron Bukowskiego. 
Obecnie wykorzystanie nazwiska w nazwach preparatów leczniczych jest zabronio
ne prawnie, a dopuszczalne w nazwach produktów określanych mianem suple
mentów diety6. Do suplementów diety zaliczają się według dyrektywy unijnej mię
dzy innymi takie substancje odżywcze, jak witaminy i minerały, choć status 

6 „Nazwa produktu leczniczego nie może zawierać imion i nazwisk, w tym nazwisk odkrywców le
ków, nazwisk osób abstrakcyjnych, przy których użyto stopni naukowych i pseudonimów, jak również 
nie może zawierać określeń przywołujących skojarzenia religijne, nazw geograficznych, historycznych 
i przyrodniczych". Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz
nych i Produktów Biobójczych z 12 marca 2002 roku, pkt 11. 

http://com.pl/pl/produkt
http://www.mollers.pl/historia.html
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samych nazw nie zawsze idzie w parze z właściwościami leku. Zarejestrowanie 
produktu jako suplementu diety (w przeciwieństwie do produktu leczniczego) 
zwalnia producentów z konieczności przeprowadzania drogich badań i daje znacz
nie szersze możliwości kreacji nazwy. Proces ten wspiera też praktyka handlowa, 
produkty witaminowe bowiem najlepiej sprzedają się w aptekach (sprzedaż wita
min w innych punktach: sklepach spożywczych, hipermarketach i na stacjach ben
zynowych nie sięga nawet 10%)7. Umieszczenie preparatów witaminowych jako 
suplementów diety w aptekach ma dla producenta dodatkową zaletę. Kontekst 
sprzedaży powoduje, że konsument na ogól nie wnika w to, czy dany preparat jest 
suplementem zróżnicowanej diety, czy też poddanym badaniom klinicznym prepa
ratem leczniczym. 

Wspólnym rysem ówczesnych i dzisiejszych komunikatów jest spowodowanie 
przekonania, że leki zapobiegają chorobom, a niwelowanie wrażenia, że usuwają 
już nękające odbiorców przypadłości. Ten sposób argumentacji jest niezgodny 
z przepisami dotyczącymi sposobu reklamowania suplementów diety, zgodnie 
z którymi „etykietowanie, prezentacja i reklama nie mogą przypisywać suplemen
tom żywnościowym właściwości zapobiegawczych, leczniczych lub uzdrawiających 
choroby" (Komaszewska 2010). Warto też zauważyć, że wskazywanie możliwości 
zapobiegania chorobom jest dla reklamodawców wartościowe ze względu na moż
liwość uniknięcia negatywnych konotacji związanych z wyobrażeniem nadawcy 
(zarabia na chorych), jak i możliwość uniknięcia posądzeń o nieskuteczność dzia
łania leku (nie działa, bo został podany za późno). Proceder ten służy wywołaniu 
przekonania, że witaminy pomagają, a nie szkodzą, który w reklamie bywa wyko
rzystywany na różne sposoby. W tekstach komunikatów reklamowych nadużywa 
się czasu przyszłego, a w samych nazwach wskazuje się takie drogi motywacji, 
które wydatnie służą postrzeganiu preparatu jako zdrowego, odpowiedniego dla 
zaplanowanego konsumenta, smacznego i z różnych powodów wartościowego. 
Kontrowersyjność tych sądów od lat spędza sen z powiek specjalistom farmacji 
i lekarzom widzącym na co dzień zgubne skutki takiego sposobu myślenia (prepa
raty witaminowe są kupowane przez 44% Polaków; po lekach przeciwbólowych 
znajdują się na drugim miejscu, jeśli chodzi o leki kupowane bez recepty)8. 

Zbadanie tendencji rozwojowych w zakresie kształtowania się nazw i sposobu 
reklamowania preparatów witaminowych z pewnością przekracza ramy tego arty
kułu, wiąże się bowiem z problemami klasyfikacyjnymi i niejednoznacznościami 
pojawiającymi się w obszarze reklamowania oraz definiowania leku i suplementu 
diety. Przyjmując, że reklamowane dawniej preparaty zawierające w swym składzie 

7 Dane te pochodzą z badania CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia", przeprowadzonego we 
wrześniu 2010 roku w grupie 1041 osób. Źródło: http://www.cbos.pVSPISKOM.POLC2010/K_I43_10.PDF. 

8 Dane te również pochodzą z badania CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia" (ibidem). 
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witaminy są odpowiednikami dzisiejszych suplementów diety, do badań wyodręb
niłam drugą grupę. Material do analizy stanowiły nazwy 105 produktów, których 
specyfika pozwoliła wskazać siedem typów motywacji branych pod uwagę przy 
tworzeniu nazw witamin9. Analiza zebranego materiału pozwoliła dostrzec różno
rodność semantycznej motywacji, konstrukcji formalnych związanych z budową 
słowotwórczą i niejednoznacznym funkcjonowaniem nazwy. 

1. Nazwy motywowane w relacji do nazwy pierwotnej 
lub substancji zawartej w leku 

Vitaminum B6, Vitaminum C, Vitaminum E, Vitamex, D-vitum, Vitalux Plus, VITA-
MINUM A + E GAL, VITAMINUM A + GAL, VITAMINUM E + E GAL, Bio-Multi Wi
taminy i minerały, D-Vitum, Witamina C, Witamina E, Witamina K, Witamina C mo-
nowitan, Witamina Prolongatum, Vitamin Express, Maxivit, Vita-min, Vita-miner, 
Rutimal C (rutozyd i malina), Witagin, Multivital Complex, Multivitamol 1+, Multivi-
tamol 3+, Multivitamol 7+, Multiwitamina Yo 

Wymienione w tej grupie nazwy to najczęściej zestawienia wskazujące lub pre
cyzujące specyfikę substancji (np. Witamina C, Witamina E, Witamina K, Multivital 
Complex). Charakterystyczną tendencją w tej grupie jest wykorzystanie nazwy 
pierwotnej, która funkcjonuje zarówno w brzmieniu polskim, jak i łacińskim (por. 
Witamina C i Vitaminum C). Rozpoznanie motywacji służy tu pragmatycznej ocenie 
nazwy, którą wspiera zarówno słownictwo specjalistyczne (witaminy to związki 
chemiczne), jak i konotacje utrwalone w języku potocznym (witaminy to zdrowie). 
Wykorzystując doświadczenia odbiorcy i jego wiedzę (zarówno naukową jak i/lub 
potoczną), twórcy dążą tu do wywołania efektu akceptacji nazwy, co odbywa się 
dzięki jej interpretacji. Pozytywna ocena tych nazw wywoływana jest za sprawą 
apelu do rozumu, co pozwala odbiorcom żywić przekonanie, że zakup produktu jest 
wynikiem przemyślanej decyzji wynikającej z logicznego toku rozumowania. Takiej 
ocenie nazwy służy również jej formalna postać: posłużenie się oznaczeniami lite
rowymi i cyfrowymi, dające efekt konkretności, uporządkowania i kompetencji 

9 W artykule przywołane zostały nazwy przedstawione na opakowaniach produktów. Nie dysponując 
odpowiednimi do analizy tematu danymi, zrezygnowałam z omawiania relacji pomiędzy znakiem towa
rowym a nazwą. Przyjęcie tej perspektywy wydaje się zasadne, mianem znaku towarowego określa się 
bowiem nie tylko słowa bądź połączenia słowne (w tym hasła reklamowe), ale również zestawienia 
obrazów, symbole, rysunki, ornamenty, kompozycje kolorystyczne, formy przestrzenne, sygnały dźwię
kowe, a nawet zapach i smak. Szerzej na ten temat: A. Górka, Jak chronić znaki towarowe?, s. 10-13. Źró
dło: http:/Avww.marr.pl/multimedia/0000/3244/J(at chronić znaki towarowe.pdf; dostęp 23.10.2011; M. Kon
drat, Nazwy teków, suplementów diety i kosmetyków. Źródło: http:/Avww.marr.pl/multimedia/0000/4539/ 
nazwyleków_supłementów diety i kosmetyków tryb zgodności;.pdf; dostęp 24.10.2011. 
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wytwórcy. Pomocna w tym procesie jest hybrydyczność nazw (istniejąca zarówno 
w nazwie pierwotnej, jak i w jej naśladowcach) oraz typowe dla słownictwa spe
cjalnego zastosowanie złożeń i zestawień. Celowość takich zabiegów w reklamie 
potwierdzają badania konsumenckie10. W przypadku wymienionych nazw przeko
nanie o ich logiczności, konkretności i prawdziwości wiązało się z wiarą w dobro
czynne działanie witamin, co sprzyjało decyzji o zakupie. 

Pseudonaukowość nazw będąca między innymi wynikiem stosowania oznaczeń 
literowych i cyfrowych wyróżnia witaminy na tle innych preparatów leczniczych. 
Występowanie pojedynczych liter i cyfr w nazwach leków jest ograniczone praw
nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami „nazwa produktu leczniczego nie po
winna zawierać pojedynczych cyfr, liter ani symboli, gdyż może to wprowadzać 
w błąd w stosunku do dawki produktu leczniczego oraz sposobu dawkowania oraz 
trwania terapii. Witaminy jako preparaty immunologiczne, podobnie do szczepio
nek i radiofarmaceutyków są z tej grupy wyłączone"11. Warto też dodać, że posłu
żenie się oznaczeniem literowym bądź cyfrowym zwiększa asocjacyjność nazwy 
i umożliwia dodatkowe zabiegi kreacyjne. Badania potencjału konotacyjnego nazw 
wykazują, że niektóre z liter lub cyfr funkcjonujących w nazwach przyczyniają się 
do wytworzenia skojarzeń, które mają niewątpliwy wpływ na ocenę działania leku. 
Wiadomo na przykład, że występująca w izolacji (np. jako człon zestawienia) litera 
C lub D wywołuje wrażenie, że lek działa silnie i skutecznie, a litera P powoduje, że 
preparat wydaje się bardziej bezpieczny w stosowaniu. Zilustrowaniem tego proce
su może być nazwa leku przeciwbólowego APAP, wprawdzie nie do końca przejrzy
sta pod względem motywacji (można przypuszczać, że zawarta w nazwie cząstka 
-pa- wskazuje na substancję -paracetamol), ale posiadająca silny wydźwięk perswa
zyjny uzyskany za sprawą powtórzenia sylaby oraz symetryczności zapisu i brzmie
nia, w którym istotną rolę odgrywa głoska Ipj, konotująca bezpieczeństwo i spra
wiająca, że już przy jej wymowie użytkownikowi języka (jeszcze nie leku) robi się 
jakby lżej. 

10 Wiadomo, że klienci najchętniej charakteryzują swoje decyzje zakupowe jako wynik logicznego 
wnioskowania {Zaltman 2008, 76), chociaż w rzeczywistości osąd odbiorców zależy od tego, czy przeka
zywane informacje są zgodne z żywionymi przez nich przekonaniami, które decydują o tym, co uznaje 
się za wiarygodne i użyteczne (Tavris, Aronson 2008, 24). 

" Por. Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro
duktów Biobójczych z 12 marca 2002 roku, pkt 10. Podobny zapis można odnaleźć w wytycznych wskazy
wanych przez Europejską Agencję Leków (EMA). Por. K. Gos, Nazwy leków w procedurze centralnej. Źródło: 
http://pharma.irdo.p1/Nazwytjf:kowWProcedurzeCeniralnej-artykuly-9059.html; dostęp 11.11.2011. Przywołu
jąc w rozważaniach akty prawne, warto jeszcze wspomnieć o wytycznych dotyczących rejestracji leków 
bez recepty ogłoszonych przez Europejską Agencję Leków, gdzie czytamy, że stosowanie kwalifikato
rów/skrótów w nazwach produktów wydawanych bez recepty powinno być nakierowane na pomoc 
pacjentom w wyborze, identyfikacji i rozróżnieniu artykułów i z tego względu dopuszcza się tworzenie 
nazw mających pozytywne konotacje. Por. K. Gos, Nazwy leków w procedurze centralnej, op. cit. 
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2. Nazwy o podwójnej motywacji, w których jeden człon 
wskazuje adresata 

Vita-Femin, FemiFeral (femi + Fe), Maxivit dla niej, VITA_MIN PLUS dla kobiet, An-
droVit, Ceruvit junior, Juvit K (Juvik), Juvit K + D3, Vibovit Bobas, VitBaby D, VitBa-
by D+K, Vit, Baby K, Kinder Biovital, KiD Vitum, Kidabion, Vibovit Niemowlę, Vitba-
by, Citrosept Junior, Multivitamina, Ceruvit Junior, Vita-min Plus Mama, Centrum 
Materna, Femibion Vital Mama, Senior Spectrum, BODYMAX SENIOR 50, Pala-vit 
(witaminy dla palaczy), Witaminy dla diabetyków, Olimp Vita-Min Plus Senior, Olimp 
Vita-Min Plus dla kobiet, Bodymax Senior 50+, Revitaben Senior, Senior Spektrum, 
Vigor Junior, Vigor Plus dla aktywnych, Vita Juniorki, Juvit, Bobik D, Bobik DK 

Nazwy te ilustrują częstą w nazewnictwie preparatów witaminowych tendencję 
do wskazywania portretu wyobrażonego adresata: jego wieku (Bodymax Senior 50+, 
Baby K, Vigor Junior), pici (Maxivit dla niej, Vita-Min Plus dla kobiet), schorzeń (Wita
miny dla diabetyków), dolegliwości (Manoplant Soy-a 40+) czy potrzeb (Pala-vit). Ten 
typ nazw najczęściej łączy cechy apelu do rozumu z apelem do wyobraźni, gdzie 
kluczowe znaczenie ma portret odbiorcy. Połączenie argumentacji wynika tu 
z oceny procesu podejmowania decyzji, który najczęściej przebiega automatycznie 
i wynika z przyzwyczajeń oraz innych nieświadomych czynników. Warto też za
uważyć, że taka specyfika nazw odwołuje się do wpływu, jaki na decyzje-0 zakupie 
leku wywiera otoczenie (Zaltman 2008, 76). Wskazując portret adresata, nazwy te 
konotacyjnie konstruują dla odbiorcy grupę odniesienia, co podsuwa kolejny mo
tyw do zakupów: jeśli preparat jest dobry dla innych osób znajdujących się w po
dobnej sytuacji, to znaczy, że jest dobry również dla mnie. Ten typ nazw stanowi 
grupę łatwą do interpretacji, a wymagając od odbiorcy niewielkiego wysiłku men
talnego, wpływa na szybką ocenę produktu i jego przeznaczenia. 

3. Nazwy utworzone sztucznie o ukrytej motywacji 

CEM-M (por. fot. I l i l2 1 2 ) 

Nazwa CEM-M to skrótowiec13 o niejasnej dla odbiorcy motywacji, co wiąże się 
z brakiem możliwości odczytania skrótu, a także z trudnościami w jego zapamięta
niu (nazwa jest nieczytelna pod względem semantycznym, fonetycznie i ortogra-

12 Podana nazwa funkcjonuje w odniesieniu do dwóch preparatów (por. fot. 11 i 12). 
13 Posługiwanie się skrótowcami w działaniach reklamowych odnosi się do nazw sztucznych lub do 

nazw opisowych, typowo informacyjnych (por. Zboralski 1995, 130). Sama forma mogłaby więc służyć 
unaukowianiu nazwy i racjonalnej ocenie, choć trudno przypuszczać, by było to intencją producenta. 
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ficznie obca w odniesieniu do polskiego systemu leksykalnego). Zapis nazwy 
utrudnia też jej odczytanie i może być powodem do tworzenia zniekształceń (zgod
nie z prawami fonetyki łatwiej byłoby przeczytać nazwę, gdyby zapisano ją łącznie: 
CEMM). Analizując specyfikę tej nazwy, można też zauważyć, że nie spełnia ona 
wymogów zazwyczaj stawianych przy tworzeniu nazw produktów handlowych. 
Nazwa nie wskazuje na związek z produktem ani odbiorcą, jest trudna do zapamię
tania, wymówienia i nie uruchamia konotacji, które mogłyby służyć pragmatycznej 
ocenie. Ponadto językową nieczytelność nazwy pogłębia jej usytuowanie na opa
kowaniu, gdzie obraz wypiera treść, a wprowadzenie różnych krojów pisma odwra
ca uwagę od rzeczywistej nazwy. 

Fot. l i i 12. 
Źródło: hitp://vvww.tanie-leczenie.pl/aptê  

CEM-M to interesujący przykład działań ilustrujących, jak można stworzyć sku
teczną pod względem perswazyjnym nazwę i ominąć przepisy rejestracyjne. Klu
czowe znaczenie w tym procesie mają wykorzystywane na opakowaniu znane na 
całym świecie znaki słowne i słowno-graficzne. Znane od wielu lat z filmów posta
cie kotki Hello Kity oraz ulubionego superbohatera Spidermana bez trudu dzielą 
grono adresatów na dziewczynki i chłopców. Postrzeganie Hello Kity jako ikony 
mody, a Spidermana jako uosobienia nadludzkiej siły wydatnie służy nakłanianiu, 
ukierunkowując interpretację nazwy w pożądanym przez nadawcę kierunku. Pro
dukt jest tu postrzegany poprzez rangę bohatera, którego wizerunek sugeruje moż
liwość uzyskania popularności ulubionej postaci i projekcję jej cech na konsumenta 
produktu (np. chłopcy mogą przypuszczać, że dzięki witaminom nabędą nadludz
kiej sprawności Spidermana). Znamienne jest przy tym, że taki osąd eksponują 
materiały promocyjne, podpowiadające rodzicom, jak namówić dzieci do konsump
cji witamin14. 

1 4 Por. tekst artykułu Marnot Chcę CEM-M! Źródło: http://kulturka.com.pl/mamo-chce-cem-i 

dostęp 23.10.2011. 
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Szczególną cechą wskazywanej nazwy jest to, że uniemożliwia ona odbiorcy 
stworzenie właściwej dla niej reprezentacji, metonimicznie posługując się reprezen
tacją zastępczą. Nadawcy nie zależy również, by nazwa CEM-M zyskała odpowiedni 
potencjał konotacyjny, co jest typowe dla reklamowych nazw sztucznych, które 
poprzez uwarunkowania językowe, kolor, zestawienia przestrzenne lub typografie 
świadomie lub podświadomie prowadzą do przyjęcia odpowiedniej dla produktu 
interpretacji nazwy. Stąd pojawiający się na opakowaniu znak słowny SPIDER-
MAN (i wizerunek bohatera) oraz znak słowno-graficzny HELLO KITY, choć 
w myśl prawa farmaceutycznego i prawa własności przemysłowej nazwami nie są, 
to jednak spełniają ich funkcję. 

4. Nazwy w relacji do cech produktów 

Plusssz, VIBOV1T PSTRYCZKI JĘZYCZKI, Vibovit Aquazelki (por. zdjęcie), Vibovit 
ZOOżelki, D Kidusie, Misio-pastylki, Marsjanki kosmożelki, Marsjanki Głosozmie-
niacz, Marsjanki Bobaski, GwiazdoSprytki, Kinder Biovital Gumisie, Plusssz Ziz Disney 
tabletki smak malinowy, Colettt kids do ssania smak coli z limonką. Lizak EM-eukal 
z witaminami, Lizzzuś lizak musujący, MULTI-TABS ACTIVE POWER, Opti tabs, Mio 
Bio Vitazelki, Nimm 2 Żujki, ParaMisie, żelki, z miodem i witaminami, Dinusie (ta
bletki w kształcie Dinozaurów), Hokuski 

Fot. 13, 14, 15. 

Nazwy przedstawione w tej grupie podkreślają główne cechy produktów kiero
wanych do dzieci i najczęściej wykorzystują charakterystyczną dla małych adresa
tów umiejętność czytania logograficznego. Dzieci czytające logograficznie percypują 
słowa wzrokowo i rozpoznają wyrazy na podstawie kształtu, w czym istotną rolę 
odgrywa np. pierwsza litera i odwołujące się do doświadczeń dziecka cechy graficz
ne. Wyrazistym tego przykładem może być nazwa Marsjanki (por. fot. 15), w której 
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uwagę zwraca nie tylko zapis proporcjonalnie największych liter układających się 
w kształt klepsydry (zwiększającej dynamikę nazwy), ale liternictwo, poprzez wiel
kość i kształt przywołujące w skojarzeniach zarówno nieporadne istoty niedorosłe, 
jak i przybyszy z Kosmosu, których charakterystyczną cechą jest niski wzrost 
i czułki (por. np. kształt litery M). Siłę oddziaływania nazwie zapewnia przede 
wszystkim schemat dziecięcości, widoczny w zastosowanym liternictwie (wielkość 
i kształt liter) i sposobie zapisu (litery ściśnięte, specyfika połączeń międzylitero
wych), sugestywnie przywołujących zgraną i zadowoloną ze swojego towarzystwa 
grupę dzieci trzymających się za ręce. 

We wskazywanych nazwach najczęściej ujawnia się motywacja wskazująca na 
postać leku {Misio-pastylki, Vitazelki, Dinusie), jego konsystencję (Plusssz Ziz Disney, 
Lizzzuś lizak musujący), smak (Colettt kids do ssania smak coli z limonką) lub rodzaj 
wyróżniającego te preparaty oddziaływania (VIBOVIT PSTRYCZKI JĘZYCZKI, Mar-
sjanki Głosozmieniacz). 

Na podstawie wymienionych nazw można stwierdzić, że charakterystyczną ce
chą nazw kierowanych do dzieci jest magiczność, która objawia się na różne sposo
by (na przykład Hokuski poprzez odniesienie do słów zaklęcia hokus-pokus sugerują, 
że dzięki tabletkom dzieci zyskają czarodziejską moc, co uzasadnia też dołączona do 
opakowania czarodziejska różdżka). Z kolei ukryte w nazwach postacie (Marsjanki 
kosmożelki, Dinusie, D Kidusie) zdają się umożliwiać zabawę z istotami spoza Ziemi 
lub dają szanse spożywania „nieziemskiego" pożywienia, czego potwierdzeniem 
mogą być reklamowe hasła (por. slogan reklamowy „Marsjanki witaminy znane 
w całej galaktyce"). Magiczność tych produktów jest nie do zakwestionowania 
przez dziecko, tym bardziej, że do preparatów coraz częściej dołącza się figurki 
funkcjonujących w wyobraźni dziecka lub właśnie co powołanych do życia postaci. 

Nazwy te najczęściej sytuują witaminy obok słodyczy, co dodatkowo sprzyja po
zytywnej ocenie produktów. Witaminy przedstawia się jako cukierki, napoje, lody 
czy gumę do żucia (por. nazwy Vibovit pomarańczowy o smaku mandarynki, Vibovit 
Bobas waniliowy, kapsułki do żucia, Plusssz Ziz Disney tabletki smak malinowy, Colettt kids 
do ssania smak coli z limonką). Dzięki tym zabiegom dzieci nie dostrzegają różnicy 
pomiędzy ulubionymi słodyczami a preparatami leczniczymi, więc tym chętniej po 
nie sięgają bądź wpływają na decyzje zakupowe rodziców. Znamienne jest również, 
że tendencje do charakteryzowania witamin jako produktów spożywczych widać 
też w zabiegach typograficznych, gdzie wykorzystuje się typowy dla ekspozycji 
m.in. nazw słodyczy sposób zapisu: outline - krój złożony z obrysu kształtu liter 
(por. fot. 13-15 i 16-19). Ponadto warto zauważyć, że w świetle badań dotyczących 
postrzegania produktów to właśnie informacje prezentowane w formie graficznej 
są łatwiejsze do interpretacji, pozwalają, nawet przy relatywnie niewielkim wysiłku 
mentalnym, określić dominację jednego atrybutu nad innymi (Wanat 2009, 307). 
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Fot. 16, 17, 18, 19. Źródło: http://i-jedynka.pl/produkty.php?c=3&sc=78&s=21&o = &ho=DESC; 
http:/Avww.google.pl/search?q=baton^ 
6&biw=1440&bih=679&site=webh^ 
U6ITvuqL4uD-wa9-K0w&sqi=2&ved=0CCsQsAQ; dostęp 10.11.2011. 

5. Nazwy wskazujące na pożądany efekt działania leku / 
Vigor, Biovital Zdrowie, Zdrovit, Zdrowit, Vigor Bystrzaki, CENTRUM AZ MULTIE-
FEKT, Zdrowitki, Zdrowisie vitasilacze, Zdrowisie Bystroglówki, Vigor Odpornisie, 
MULTI-TABS ACTIVE POWER, Sanostol, Vita-miner energia 

Motywację wskazującą na pożądany efekt działania leku odnaleźć można 
w wielu nazwach leków i suplementów diety. Tendencję tę widać wyraźnie w na
zwach preparatów uspokajających (Sedabon - od łac. sedatio 'uspokojenie', Relakson), 
nasennych (Dobty sen, dobranoc plus, Calmax Sen), poprawiających nastrój {Super IQ, 
Happy plus), usprawniających trawienie {Ulgix Regulacja, Ulgix wzdęcia, Gastop). Na
zwy te, odnosząc się do zakodowanych w pamięci sytuacji (Warchała 2003, 240), 
nawiązują do powszechnych oczekiwań konsumentów i minimalizują wysiłek 
związany z oceną działania preparatów leczniczych. Badania wykazują, że odbiorcy 
koncentrują się na całościowym rezultacie działania leku, a samo przekonanie lub 
oczekiwanie pozytywnego efektu uruchamia odpowiedni proces fizjologiczny 
(Zaltman 2008, 102). 

W nazwach preparatów witairunowych wskazujących na pożądany efekt dzia
łania leku najczęściej wskazuje się zdrowie [Zdrowitki, Zdrowisie, Zdrovit, Biovital 
Zdrowie) oraz sprawność intelektualną {Zdrowisie Bystroglówki, Vigor Bystrzaki) i fi-

http://i-jedynka.pl/produkty.php?c=3&sc=78&s=21&o
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zyczną (Zdrowisie vitasilacze, Vita-miner energia, MULTI-TABS ACTIVE POWER, Vigor). 
Zestawienie tych wartości jest nieprzypadkowe i usankcjonowane myśleniem po
tocznym, w którym zdrowie łączy się z umysłową czy fizyczną sprawnością (por. 
m.in. frazeologizmy być w pełni sił i zdrowia, zdrowy rozsądek oraz przysłowie W zdro
wym ciele zdrowy duch). Istotne dla perswazyjności tych nazw jest też postrzeganie 
samego zdrowia jako jednej z fundamentalnych wartości życzeniowo oczekiwanych 
i szczególnie cenionych (por. m.in. wypowiadane na pierwszym miejscu podczas 
świąt życzenie zdrowia czy stosowany w języku potocznym frazeologizmyak pragnę 
zdrowia, funkcjonujący na mocy zaklęcia i służący potwierdzeniu prawdomówności 
osoby, która go wypowiada - Skorupka 1989, 815). Zdrowie jako główną wartość 
eksponują również slogany reklamowe (Rutinoscorbin - Ciesz się zdrowiem; Febrisan -
Jak pragnę zdrowia; Vigor - Bądź zdrów od stóp do głów; Gerber to zdrowe dziecko i szczęśliwa 
matka; Vkhy - Zdrowie to podstawa; Źródło zdrowej skóry; Marwit - Zdrowie każdego dnia). 

Przywołując zdrowie, twórcy nazw reklamowych niekiedy odnoszą się też do 
specyfiki substancji. Interesującym przykładem takich działań są nazwy: Zdrowit, 
Zdrovit, Zdrowitki, które rozpatrywać można jako przykłady formacji złożonych po
chodnych od dwóch podstaw rzeczownikowych: zdrowie i witaminy (z ucięciem 
tematu). Procesowi derywacji towarzyszy tu zjawisko nakładania się morfemów. 
Występujące w superpozycji w' (wariant graficzny IVI) należy do wygłosu morfemu 
zdrowi(-e) i nagłosu morfemu wita(-mina). Zabieg ten, służący skrótowości nazwy, 
wzmacnia jej perswazyjność i powoduje pozytywne postrzeganie nazwy. Odkrycie 
związku formalnego i znaczeniowego może służyć dowartościowaniu odbiorcy, 
a dodatkowo wzmacniać argumentację i tak wyraźnie już obecną w języku potocz
nym, gdzie witaminy uważane są za źródło zdrowia. 

6. Nazwy motywowane przez wskazanie na problem 

Sercen, Vicard 

Nazwy motywowane przez wskazanie na problem (tu: wskazanie serca jako 
miejsca występowania dolegliwości) są nielicznie reprezentowane w grupie nazw 
preparatów witaminowych. Nazwy somatomorficzne (od grec. soma 'ciało') funk
cjonują najczęściej w zbiorze nazw leków przeciwzapalnych, stosowanych w prze
ziębieniu (Gardlox, Nosox), usprawniających pracę jakiegoś organu (Na oczy, Na wą
trobę, Dla mózgu, Cordafen - od łac. Cór, Hepatil, Hepel od łac. hepar)15. 

' 

5 Na ten temat pisałam szerzej w innym artykule. Por. Rytko-Kurpiewska 2011, 143-154. 
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7. Nazwy podkreślające aspekt kwantytatywny 

Centrum A-Z, Vitamin A-Z 

Wskazywane nazwy odnoszą się do ilościowych atrybutów produktów, które 
mają stanowić o ich wartości. Przyjęte w zestawieniu doprecyzowanie A-Z ma cha
rakter opisowy i ukierunkowuje interpretację nazwy w pożądanym przez nadawcę 
kierunku (produkt zawiera wszystko, co powinien), sugerując konkretność. Pierw
szy człon funkcjonuje w nazwie, by wskazywać rodzaj preparatu i umożliwiać jego 
rejestrację (nazwa A-Z ze względu na jej spospolicenie nie podlega rejestracji i nie 
mogłaby podlegać ochronie), drugi w wygodny sposób przyczynia się do pozytyw
nego postrzegania produktu na tle towarów konkurencyjnych. Trzeba też zauwa
żyć, że tak skonstruowane nazwy w wygodny sposób korzystają z potocznych wy
obrażeń i wykorzystują badania na temat ukrytych motywów zachowań klientów. 

Nazwy te wykorzystują metaforyczne wyobrażenia o ciele człowieka i związane 
z tym pojęcie harmonii, osiąganej za sprawą prowadzącej do zdrowia równowagi 
lub jej braku, będącego powodem chorób. Te utrwalone kulturowo poglądy łączy 
się zazwyczaj z teorią Hipokratesa, dowodzącego, że ciało składa się z czterech 
pierwiastków (krwi, flegmy, żółci i czarnej żółci), a niedobór lub nadmiar którejś 
substancji zakłóca równowagę wewnątrz organizmu, wywołując chorobę16./ideę 
równowagi czy jej braku niejednokrotnie wykorzystuje się w nazwach lub działa
niach reklamowych. „Jest ona rodzajem magnesu, wokół którego skupia się wiele 
myśli. Myśli te przybierają następnie postać metafor jawnych, aby stać się nośni
kami bardziej szczegółowych idei" (Zaltman 2008, 139). Potwierdzenie tego stanu 
w badaniach dało początek niektórym kampaniom leków, których echo można 
odnaleźć również na naszym rynku17. 

Analiza zebranego materiału pozwala stwierdzić, że tworzone obecnie nazwy 
witamin niejednokrotnie odchodzą od nazwy źródłowej, by odnosić się do przyczyn 
podawania leku, skutków i czasu jego działania, konsystencji, cech adresata i ce
nionych przez niego wartości. Nową tendencją jest tworzenie tzw. „antynazw", 
których funkcją jest skierowanie uwagi na inny niż rzeczywista nazwa obiekt (por. 

15 Do teorii tej odnoszą się też używane w kręgach medycznych i naukowych terminy: sangwinik, 
flegmatyk, choleryk, melancholik. Por. Matsumoto, Yuang 2007, 254. 

17 Gerald Zaltman opisuje w swojej książce kampanię jednego z leków na niestrawność: „Pojęcie 
równowagi zastąpiono tu pojęciem ulgi. Równowaga i ulga są ze sobą związane, ale utajona metafora 
równowagi wyraża głębszą potrzebę konsumentów, którzy poszukują produktów pomagających w osią
gnięciu i utrzymaniu ulgi, aby doświadczać równowagi, nie zaś przeciwnie. Dzięki tej zmianie firma 
zdobyła znacznie większy udział w rynku, gdyż konkurencja kładła nacisk na ulgę jako ostateczny cel 
środka (nie rozumiejąc, dlaczego konsumenci oczekują ulgi)" (Zaltman 2008, 139-140). 
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nazwę CEM-M), który ze względu na ochronę własności nie może podlegać rejestra
cji. Ponadto można zauważyć, że współczesne odpowiedniki dawnych preparatów 
niwelują rolę tak popularnego niegdyś w nazwach apelu do rozumu (choć często 
stwarzają pozory jego istnienia; por. pseudonaukowe nazwy typu Multivital Complex, 
Bio-multi Witaminy i minerały), uzupełniając go o inne typy asocjacji (por. nazwy 
Vigor Bystrzaki, Marsjanki, Kinder Biovital Gumisie). Rozszerzeniu uległa też gama 
uzyskanych za sprawą witamin korzyści, na które składa się już nie tylko zdrowie 
i życiowe powodzenie, ale zabawa, dobra kondycja, przyjemność płynąca ze spoży
cia produktu, niekiedy idąca nawet w parze z mocą cudownego przemieniania (por. 
np. Marsjanki Glosozmieniacz, których spożycie umożliwia zmianę głosu na „mar-
sjański" lub Marsjanki z Nagrywającym Kosmodlugopisem). Kontekstualne przywoła
nie przyjemności ma tu związek z automatycznym i często nieświadomym proce
sem kategoryzowania słów na przyjemne i nieprzyjemne, co psychologowie 
określają mianem efektu torowania (Marcus 2009, 136). 

Cechą odróżniającą dawne preparaty od dzisiejszych jest też wskazanie intencji 
nakłaniania, gdzie powinność dbania o zdrowie coraz częściej uzupełnia się innymi 
względami: troską, szczęściem rodzinnym, miłością czy dobrą zabawą. Ta specyfika 
perswazji ma związek z rozszerzeniem grupy adresatów, których reklamodawca 
chce nakłonić do zakupów, bądź próbą wywarcia wpływu na osoby trzecie. Sytuacja 
ta szczególnie dotyczy dzieci, które zgodnie z art. 52 Prawa farmaceutycznego nie 
mogą być adresatami reklam leków, a komunikaty tego typu nie mogą być emito
wane 20 minut przed emisją i po emisji programów dla dzieci. Charakterystyczne 
jest, że tę niedogodność dla producentów nadrabiają same nazwy preparatów, które 
niekiedy z powodzeniem zastępują reklamowy przekaz i pełnią jego funkcje. 

Pod względem formalnym analizowane nazwy stanowią materiał bardzo zróż
nicowany. We wskazywanej grupie znalazły się leksemy (Vigor, Centrum), skrótow
ce (CEM-M), wyrażenia (Witaminy dla diabetyków, Vigor Plus dla aktywnych, Colettt kids 
do ssania smak colt z liomonką), zestawienia (Vitaminum B6, Witamina Prolongatum, 
Mulliwitamol Complex, Kinder Biovital, Senior Spectrum, Vigor Bystrzaki) oraz różne typy 
derywatów. 

Największą grupę w badanym zbiorze stanowią zestawienia, w których jeden 
z członów jest derywatem złożonym (Vitalux Plus, Witamina E, Multiwital Complex, 
Marsjanki Glosozmieniacz), co niekiedy wynika z odwołania do nazwy pierwotnej 
witaminy lub służy wywołaniu dodatkowych asocjacji służących wartościowaniu 
produktu (Multiwital Complex, Marsjanki Glosozmieniacz). Licznie reprezentowane są 
konstrukcje powstałe z połączenia morfemów, np. Rutimal C (ucięcie od rutozyd + 
ucięcie od malina), Vibovit, Kidabion, Maxivit. Powstałe złożenia niekiedy są osobliwe 
pod względem zapisu (GwiazdoSprytki, Misio-żelki) lub jedynie strukturalnie upo
dabniają się do złożeń, np. w nazwie Zdrowit, gdzie obecność -o- nawiązuje do typu 
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wyrazów z interfiksem. Nieliczne w badanej grupie są derywaty utworzone od jed
nej podstawy - najczęściej poprzez dodanie sufiksu (Sercen, Dinusie, Zdrowitki, Roku-
ski). Ten typ konstrukcji dominuje w nazwach preparatów przeznaczonych dla 
dzieci, choć i w tym zbiorze więcej jest derywatów złożonych, najczęściej wchodzą
cych w skład zestawień (Kinder Biovital Gumisie, Mio Bio vitazelki, Vibovit Pstryczki 
Języczki, Marsjanki Kosmożelki, Marsjanki Bobaski, Marsjanki Glosozmieniacz). Nazwy 
witamin dla dzieci stanowią też bardzo ciekawy materiał do rozważań nad specyfi
ką nazw preparatów leczniczych i dowodzą wpływu, jaki wywierają na zakupy 
najmłodsi odbiorcy. 

Charakterystyczną cechą nazw kierowanych do dzieci jest występowanie perso
nifikacji i wskazywanie innej niż lecznicza drogi motywacji. Mechanizm tworzenia 
nazw przywodzi tu na myśl tendencje wykorzystywane w telewizyjnych reklamach 
produktów spożywczych18: słodyczy, napoi, jogurtów czy serków, gdzie występująca 
na ekranie animowana postać bohatera wpływa na postrzeganie nazwy (por. np. 
nazwy Pysio, Smakuś, Bakuś, Danonek) i produktu, powodując, że dziecko podwójnie 
wartościuje produkt: jako posiłek i zabawkę (Ryłko-Kurpiewska 2008, 44). Postrze
ganie produktu jako słodyczy wspierają występujące w nazwach rzeczowniki kwali
fikujące te produkty jako słodycze: żelki, lizaki, żujki, cukierki. Wśród nazw kierowa
nych do dzieci bardzo często można spotkać hipokorystyka i konstrukcje 
przyjmujące strukturę derywatów deminutywnych (Zdrowitki, Dinusie, Zdrowisie). 
Nie bez powodu w nazwach tych używa się liczby mnogiej, co służy podkreśleniu 
relacji z produktem19 (tabletki, pastylki itp.) i wspiera zabiegi typograficzne, co 
wskazywano już przy omawianiu nazwy Marsjanki (por. rozważania na temat wy
korzystania schematu dziecięcości przy konstruowaniu asocjacji związanych z za
bawą w grupie). Sposób odbioru nazwy Marsjanki u starszych odbiorców (rodzi
ców) może również wspierać formant (-anka) typowy dla formacji feminatywnych 
(por. koleżanka, przedszkolanka, kresowianka), tożsamy z rodzajem gramatycznym 
produktu (tabletka). Żeńskość nazwy sugeruje tu takie cechy produktu, jak łagod
ność, opieka, bezpieczeństwo, które podświadomie uruchamiają skojarzenia po
dobne do symbolizmu fonetycznego. Występowanie takich psychologiczno-
gramatycznych zależności potwierdzają badania perswazyjnego potencjału nazwy 
marketingowej (Zboralski 1995, 218-219). 

18 Reklama telewizyjna dzięki swej specyfice najsilniej oddziałuje na dzieci. W ramach niektórych 
kampanii skierowanych do dzieci zdarza się, że reklamę telewizyjną wspierają również inne formy: 
reklama radiowa, prasowa bądź ambient media. 

19 Mechanizm ten obserwować można również w innych nazwach preparatów leczniczych, w któ
rych posłużono się formą zdrobnienia (por. tabletki do ssania Propolki, Chotinki czy maść Pupilek). Wska
zywane przykłady obrazują też asocjacyjność nazw w relacji do obiektu i czynności (Pupilek) oraz składu 
i działania (Propolki, Chotinki), w których dodatkowo uwagę zwraca potencja! głosek Ipl, Ul, lii, konotują-
cych łagodność i bezpieczeństwo. 
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Wykorzystanie schematu dziecięcości w nazwach, tak jak użycie rodzaju grama

tycznego czy formy deminutywnej, wydatnie siuży perswazyjnemu oddziaływaniu 

zarówno na dzieci, jak i n a dorosłych. Tym samym obie grupy odbiorców pod 

w p ł y w e m użytych w nazwie mechanizmów mniej krytycznie oceniają preparat, 

czują się dowartościowane jako odbiorcy, a ponadto wydaje się im, że zakupiony 

preparat jest bezpieczny w stosowaniu oraz dobry w smaku. Dzieci natomiast 

skłonne są przypuszczać, że kupowane lekarstwo zapewni im świetną zabawą 

i pozwoli przechytrzyć rodziców, którzy nie są skłonni do częstych zakupów słody

czy czy zabawek. 

Reklama zawłaszcza sposób postrzegania świata przez odbiorcę, wykorzystuje 

schematy myślowe, tworzy odpowiednie ramy dla odbiorczych wyobrażeń. Nazwa, 

będąc najkrótszą, a niekiedy nawet jedyną formą reklamy, często oddziałuje na 

odbiorcę w sposób niezauważalny. Zdarza się, że przedstawiony w nazwie sąd od

biorca przyjmuje za swój własny, nie mając świadomości, że jego ocena zależna jest 

od wielu wspierających się czynników: idei nazwy i jej przesłania, językowego zna

czenia (formuły leksykalnej, wartości stylistycznej, znaczenia realnego i metafo

rycznego), wybranej formy {budowy słowotwórczej, postaci fleksyjnej oraz łączli-

wości frazeologicznej) oraz zapisu (kroju liter, ich rozmiaru, koloru, relacji 

przestrzennych), które składają się na kształt zakodowanego komunikatu marke

tingowego (Zboralski 1995, 81-84). Odbiór nazw witamin zgodnie z przedstawio-

nyrni założeniami odbiega od sposobu postrzegania wykreowanych niegdyś pierw

szych preparatów witaminowych. Najbardziej znaczącą zmianą jest jednak to, że do 

konsumpcji witamin zachęcają już nie tylko dorośli, ale wiedzione siłą perswazji 

dzieci, które pozytywnie postrzegając nazwę, doradzają zakup wi tamin rodzicom, 

zamiast same przyjmować radę z ich ust. 
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What do we value vitamins for? 
Old and n e w naming conventions of v i tamin formulas 

S u m m a r y 

The text presents the findings above the issue of vitamin preparations names. The author 
proves that since 1930s' the word „vitamins" has made a significant career in advertising. 
She also shows that although the vitamin names tend to be vague under the morphological 
account, they entice with their semantic and pragmatic potential, what makes them an 
endless source for copy writers and product names founders. 

In the collected material, the author points on seven types of motivation/inspiration con
sidered while process of creating vitamin names (names directly related to its basic name, 
double motivation names double, where one of elements is referred to the addressee, names 
in relation to products features, names with hidden motivation constructed artificially, 
names suggesting expected effect, names inspired by pointing at the problem, names em
phasizing quantitative aspect). The presented analysis helps to realise semantic inspiration 
variety of formal constructions connected with the morphological structure and ambiguous 
functioning of the name. 
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