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 Nie pamiętam już, którą warstwę roz-
kopywanej ziemi i skał uznał Schlie-
mann za pozostałości Troi, zdaje się  
drugą, ale pamiętam, że się pomylił, 
bo miasto stało na szóstej. A wszyst-
kich warstw było około dziesięciu. 
Wynikałoby z tego, że każda następna 
powstawała średnio co dwieście lat. 
Z moich doświadczeń związanych
z pracami w ogródku na Wygodzie, 
kopaniem dołów i fundamentów, wy-
nika, że tylko w ciągu ostatniego stule-
cia powstały aż trzy poziomy. Czwar-
ty, najniższy, powstał w pierwszej po-
łowie dziewiętnastego wieku. Miesz-
kamy na polu bitwy o Olszynkę Gro-
chowską, więc wydobywamy czasem 
jakiś guzik, sprzączkę od ładownicy 
lub kawałek przerdzewiałego ostrza 
bagnetu z tamtego czasu. Trzeci po-
ziom stanowią pozostałości bo bun-
krze niemieckim z okresu okupacji. 
Świadczą o nim dziurawe garnki, pła-
skie buteleczki po lekarstwach, szcząt-
ki talerzy i kubków ze swastykami. Na 
drugim poziomie natykamy się na naj-
rozmaitsze szkła z rozbitych butelek, 
flakoników, kawałki fajansu i porcela-
ny, niekiedy jakiś powyginany wide-
lec i kości zwierząt. Są to zwyczajne 
resztki śmieci zakopywanych po woj-
nie. W sumie jest ich niewiele jeśli 
zważyć, że były wyrzucane przez wie-
le lat. Dzisiaj w ciągu dwóch tygodni 
potrafimy „wyprodukować” dziesięć 
razy tyle. Pierwszy poziom, in statu 
nascendi, jest poziomem naszej epo-
ki. Tworzymy go w beztroskim obłę-
dzie.  Będzie on trwalszy od spiżu, bo 
z plastiku, a dokładnie z plastikowych 
butelek, buteleczek, pojemników i po-
jemniczków. Przyszłe pokolenia nie-
chybnie nazwą nasze czasy epoką 
spłaszczonej flaszki, lub czymś w tym 
rodzaju. Wygrzebałem ostatnio taką o-
gromną zgniecioną butlę po coca-coli 
spod krzaka i poczułem, że jest mi naj-
bardziej nienawistna, bardziej niż ro-
syjskie sprzączki od ładownic, nie-
mieckie kubki i kawałki polskiego po-
wojennego szkła. Natykam się na to
świństwo niemal wszędzie: na strychu, 
w piwnicy, w parku, lesie, podwórku
(psom się rzuca do gryzienia), w przy-
drożnych rowach, na polach i łąkach. 
W „Ostatnim brzegu”, „już po wszyst-
kim”, turlają się po opustoszałych uli-
cach jakieś kępki traw i papierki, w dzi-
siejszej wersji filmu walałyby się i zde-
rzały pogniecione plastiki, wydając
dźwięk grochu tłukącego o ścianę. Zu-
pełnie jak ja – grochem o ścianę – gdy 
wołam o opamiętanie. Moi domowni-
cy kupują tak zwane zgrzewki, w któ-
rych jest po osiem półtoralitrowych 
pocisków niby mineralnej wody. Stoją 
te zgrzewki w przedpokoju w charak-
terze dodatkowych mebli. Pojedyn-
cze, puste lub w połowie opróżnione 
butelki, stoją wszędzie, na parapetach, 
koło łóżek, na biurkach, blatach i ko-
modach. Lecz dopiero widok wielkiej 
butli coca-coli pośród porcelany na 
urodzinowym lub świątecznym stole  
uświadamia w pełni istotę wszechobec-
nego kiczu. Jedyne na co możemy się 
zdobyć to segregacja odpadów, czyli 
wciąż ta sama śpiewka: łagodzenie 
przykrych skutków idiotyzmu. „Lu-
dzie, paskudzimy, więc sprzątajmy” 
– to na wskroś ideologiczne hasło, jak 
wszystkie tego typu, sprowadza się do 

  Stereotyp matki i strażniczki domo-
wego ogniska jest głęboko zakorze-
niony w historii reklamy i zdaje się 
być najtrudniejszy do przełamania. 
Przypuszcza, że producenci środków 
czystości czy sprzętu AGD nawet nie 
zastanawiają się nad alternatywnym 
sposobem ich zareklamowania, choć 
według sondaży powinni, ponieważ 
badania wykazały, że takie reklamy są 
po prostu nudne albo irytujące.

   Tradycyjny obraz rodziny – mąż i 
żona z dwójką dzieci, mężczyzna pra-
cuje na utrzymanie, kobieta zaś nie 
pracuje bądź pracuje tylko dla przy-
jemności, ale przede wszystkim pro-
wadzi dom – jest w rzeczywistości 
obrazem fikcyjnym, zapożyczonym 
prawdopodobnie z zachodnich re-
klam, głównie amerykańskiej propa-
gandy zapoczątkowanej już w latach 
czterdziestych. W rzeczywistości, 
przynajmniej polskiej, większość ko-
biet pracuje, nie tylko realizując swoje 
ambicje, ale po prostu z konieczności 
ekonomicznej. Telewizyjna widownia 
(zarówno kobiety, jak i mężczyźni) jest 
świadoma fikcyjności reklamowego 
świata i w znacznej większości przy-
padków uznaje reklamową fikcję za 
irytującą. Badania CBOS od lat wy-
kazują, że najbardziej irytujące są re-
klamy proszków do prania, margary-
ny i podpasek, a więc reklamy przed-
stawiające kobiety w tradycyjnych ro-
lach. To właśnie podczas trwania ta-
kich reklam najczęściej przełączamy 
kanał w telewizji. Mnie osobiście rów-
nież denerwuje obraz kobiety, która
jako jedyna reaguje na to, że reszta ro-
dziny chce jeść. Mąż w domu zacho-
wuje się podobnie jak jego dzieci. 
Albo bawi się nową zabawką syna 
w przedpokoju i czeka na zaproszenie 
do stołu, albo z niecierpliwością, dzie-
rżąc sztućce, śledzi każdy ruch żony 
przy kuchence. Ona natomiast, nie wi- 
dząc żadnego problemu, zręcznymi 
ruchami, z uśmiechem na twarzy, na-
kłada posiłek na talerz i z nieukrywa-
ną satysfakcją przygląda się jak obiad 
znika. Uśmiech na jej twarzy pojawia 
się również, gdy wręcza milusińskim 
paczkę słodkich smakołyków, pysz-
ny soczek lub wymarzoną zabawkę, 
a jej ulubioną czynnością zdaje się 
być zmienianie pieluszki lub taniec 
z mopem.

  Dzięki receptom na przeróżne pro-
zaiczne problemy, reklama stara się 
przedstawić wyidealizowany obraz 
życia, będący w zasięgu ręki każdej 
gospodyni domowej. Po zakupie od-
powiedniego produktu tłusta plama, 
zardzewiały brodzik, porysowana ku-
chenka czy zakurzony telewizor nie

stanowią już dla niej najmniejszej 
przeszkody. Widzimy później, jak z u-
śmiechem wrzuca do pralki notorycz-
nie zapaskudzony obrus, ponieważ 
ma pewność, że po wypraniu w od-
powiednim proszku będzie czystszy 
niż nowy.
  Problem polega nie na faktycznej 
skuteczności danego produktu, lecz 
na trywializacji roli kobiety w domu. 
Aż trudno zrozumieć, dlaczego twór-
cy reklam środków czystości czy arty-
kułów spożywczych nadal, ślepo i nie-
zmiennie, powtarzają ten sam przesta-
rzały szablon.
  Być może rolą reklam nie jest zmia-
na powszechnych przekonań, tylko ich 
stałe wykorzystywanie, jednak, moim 
zdaniem, jest to przejaw ignorancji jej 
twórców, dzieki czemu raczej nie po-
winniśmy spodziewać się znacznego 
postepu w tej sferze.

5. Laleczka nowoczesna

   Wizerunek kobiety nowoczesnej jest 
znacznie bardziej klaustrofobiczny, 
została bowiem uwięziona nie w ku-
chni czy w łazience, ale we własnym 
ciele, nad którym na dodatek powin-
na stale pracować. Czas leci nieubła-
ganie, pojawiają się cellulit, siwe wło-
sy, żylaki i zmarszczki. Z dnia na 
dzień coraz trudniej zadbać o smukłą 
sylwetkę, a makijaż wszystkiego nie 
ukryje. Począwszy od zdrowej żyw-
ności, poprzez cudowne kosmetyki, 
aż po kuracje farmologiczne reklamy 
uświadamiają nam, że kobieta rozpo-
częła otwartą wojnę z czasem, w któ-
rej wszystkie chwyty są dozwolone. 
Z założenia przypomina to walkę 
z wiatrakami, jednak reklamy obiecu-
ją zaskakujące i szybkie efekty. Dla-
tego też „nowoczesność” i „wyzwo-
lenie” oznaczają tu zwycięską walkę 
z pryszczem, warstwą tłuszczu na pu-
pie, zmarszczką pod okiem, włocha-
tymi łydkami, przetłuszczającymi się 
włosami itd. Reklamy zdają się wma-
wiać kobiecie, że rewolucja płci, rów-
nouprawnienie, emancypacja już się
dokonały. Z prawnego punktu widze-
nia możemy już wszystko to, co mogą 
mężczyźni i jedyne co nam pozostaje, 
to skoncentrować się na wyborze od-
powiedniego depilatora, najskutecz-
niejszego szamponu lub dietetyczne-
go jogurtu. Wyzwolenie jest w zasię-
gu ręki, tyle że sięgać po nie należy 
w drogerii. Dlatego też emancypa-
cja kobiety w wersji reklamowej jest 
ostatecznie sprowadzona do żałosne-
go poziomu – walki z pomarszczoną 
skórą twarzy i siwymi włosami.
  Slogany reklamowe środków upię-
kszających zazwyczaj podkreślają ak-
tywność kobiety. Tajemniczy męski 
głos kusi zza kadru: „Zdobądź się na 
odwagę, bądź sobą, wybór należy do 
ciebie!”, na co odpowiada mu rado-
sny i zdecydowany głos modelki pod-
kreślający, że: „Jesteś tego warta!”. 
Kobieta nowoczesna bez lęku pode-
jmuje wyzwanie i sięga po nowy dezo-
dorant, prowadzi mniejsze lub więk-
sze potyczki ze swoim ciałem i zwy-
cięża. Prawdziwa z niej wojowniczka! 
Po kompleksowym wygładzeniu, od-
powiednim nawilżeniu, upudrowaniu, 
wymalowaniu, wyfarbowaniu i wy-
chudnięciu staje twardo na nogach, 
aby ostatecznie pokonać te przeklęte 
tłuste włosy. 
  W reklamach produktów do higieny 
intymnej bohaterką jest kobieta młoda. 
Najczęściej jest to oddająca się jakiejś 
pasji profesjonalistka, której „te dni” 
po prostu przeszkadzają w pracy. Nie 

może ona sobie pozwolić na tego typu 
trudności. Warto także zwrócić uwagę 
na język takich reklam, gdzie bardzo 
rzadko nazywa się rzeczy po imieniu. 
Najczęściej pojawiają się określenia 
typu „te dni” lub „trudne dni”. Wyglą-
da to tak, jakby bohaterkę pozbywano 
jej kobiecych cech, ukryto jej natural-
ność, ponieważ najważniejszy jest 
wyścig za karierą i ambicje, a natural-
ny cykl organizmu tylko przeszkadza 
w osiągnięciu sukcesu.

6. Laleczka idealna

  W telewizyjnych i prasowych rekla-
mach słodyczy, kosmetyków, biżute-
rii czy samochodów kobiety występu-
ją jako dodatki do produktu. Tak, jak 
to było na początku istnienia reklamy,
u Alfonsa Muchy. Kobiety najczęściej 
ukazywane są jako przedmiot pożą-
dania, eleganckie i szykowne, odpo-
wiadające aktualnemu kanonowi pięk-
na. Partnerujący im mężczyźni rów-
nież są bliscy ideału, zarówno w kwe-
stii wyglądu jak i charakteru. Przystoj-
ni i wysportowani, wręczają kobietom 
prezenty, obsypują komplementami, 
doceniają ich starania o utrzymanie
pięknego wyglądu. Obrazy te, przypo-
minające trochę mydlane telenowele 
rodem z Ameryki Łacińskiej, mają być 
marzeniem każdej kobiety. Przynaj-
mniej takie jest założenie producen-
tów i twórców tego typu reklam.
  Liczą oni, że taki przekaz to dwie 
pieczenie na jednym ogniu, ponieważ 
wpływa zarówno na mężczyzn jak i na 
kobiety. Mężczyzna chce być na miej-
scu przystojnego adoratora, a kobieta 
chce być ekskluzywnie adorowana. 
Pomiedzy nimi, wokół nich i na nich 
znajduje się reklamowany produkt 
– gwarancja spełnionych marzeń. I 
wszystko byłoby pięknie, gdyby nie 
druga strona medalu. Otóż spece od 
marketingu prezentują w reklamach 
obraz kobiety idealnej, lecz – jak po-
wszechnie wiadomo – ideały po prostu 
nie istnieją. Niestety, część kobiet nie 
potrafi zaakceptować własnego ciała 
tylko dlatego, że odbiega od standar-
dów z reklam. Trudno jest im pojąć, 
dlaczego nie wyglądają jak modelki 
z plakatów czy okładek kobiecych 
czasopism. Przypuszczam, że współ-
czesny kanon piękna wkrótce ulegnie 
zmianie. Coraz więcej pojawia się pro-
testów przeciwko przesadnie wychu-
dzonym modelkom. Anoreksja i bu-
limia to obecnie typowe przypadłości 
współczesnych modelek; choroby te, 
niczym wirusy, rozprzestrzeniają się 
błyskawicznie wśród młodego poko-
lenia. Bez przesady można tu mówić 
o psychologicznej epidemii roznoszo-
nej przez media w postaci pozornie 
niegroźnych stereotypów. 
   Oczywiście, można pokusić się o 
stwierdzenie, że tylko słabe jednostki 
ulegają tej psychozie, że tylko głupcy
ulegają reklamom i że należy je trak-
tować z przymrużeniem oka. Jednak, 
chociaż reklamy kreują jedynie iluzję 
szczęśliwości, łatwo jest w nie niestety 
uwierzyć, bo obiecują szczęście znaj-
dujące się na wyciągnięcie ręki. Ofe-
rują świat wyidealizowany, w którym 
każde ciało jest piękne, wszystko oka-
zuje się łatwe i przychodzi bez trudu. 
Mężczyźni są szczęśliwi, bo otaczają 
ich piękne kobiety, i odwrotnie. Każdy 
z nas marzy o takim świecie, ponieważ 
oparty jest on na odwiecznych ludz-
kich potrzebach. Potrzebie podobania 
się sobie i innym. Ogólnie rzecz ujmu-
jąc – lubimy świat reklamowego kłam-
stwa.

obciążania odpowiedzialnością wszyst-
kich za nieodpowiedzialne poczynania 
niektórych. Przenoszenie odpowie-
dzialności na szarego obywatela, wma-
wianie mu, że od jego dobrej woli za-
leżą losy świata jest majstersztykiem 
współczesnej cywilizacji. Człowiek 
daje się nabrać jak dziecko – sam prze-
cież widzi do czego doprowadził – i 
w dobrej wierze zaczyna segregować. 
Gniecie z chrzęstem butle i wpycha do 
ogromnego wora. Robi to z niechęcią 
podszytą poczuciem dumy ze swej 
obywatelskiej postawy. Z kolei chłop
na wsi, właściciel domku z ogródkiem 
na obrzeżach miasta, czy też mieszka-
niec starej kamienicy w dużej aglome-
racji nie widzi żadnego problemu, roz-
rzuca pojedyncze sztuki po lasach i 
przydrożnych rowach, lub wali cały 
ten szajs do pieca. Na spontaniczną, 
wydajną i racjonalną przedsiębior-
czość reaguje równie spontanicznie, 
wydajnie i racjonalnie. Buzuje aż hu-
czy. My zaś, ludzie wrażliwi i zatros-
kani losem planety, znamy winowajcę.
Bezpośredniego, oczywistego, tępego, 
aspołecznego – łobuza i chama, które-
go tylko bat w postaci drastycznych 
kar może odstraszyć. Prawdziwi wino-
wajcy, czyli producenci wypuszcza-
jący miliardy sztuk tego świństwa i 
dająca przyzwolenie władza, chodzą
w glorii rzeczników postępu tudzież 
dobroczyńców „tworzących nowe 
miejsca pracy”. Oczywista oczywi-
stość, jakby powiedział klasyk, czyli
opakowania zwrotne, wydaje się  
w Polsce nie do zrealizowania. Są po-
dobno kraje na świecie, które tworzą 
z powodzeniem nowy poziom – cy-
wilizację opakowań zwrotnych, my 
niestety tkwimy wciąż w cywilizacji 
spłaszczonej flaszki i nic nie wskazuje 
na to, byśmy ją mogli pożegnać w naj-
bliższym czasie. 
  W ostatnich latach pojawiło się spo-
ro rozmaitych rodzajów piwa w butel-
kach ze szkła. We wszystkich wstąpiła 
nadzieja. Dość szybko jednak przy-
szło rozczarowanie, gdy okazało się, 
że nie można ich zwrócić – też każą 
segregować. Kupujesz taką „Łomżę” 
z Łomży na przykład, albo „Perłę” 
z Lublina i po wypiciu rzucasz ją do 
rowu lub w krzaki, sprawiając w ten 
sposób kłopot przyszłym Schlieman-
nom z właściwą identyfikacją pozio-
mów.   

Niedobra mówię butelka
Bo chociaż jest wielka
To w ścisłym sensie
W kredensie się nie mieści
Ani w komorze
Lepiej się czuje na dworze
W krzakach lub rowie
Podobno na wsi krowie
Mleko w nią leją albo śmietanę
Raz jedno raz drugie – na zmianę
Za przeproszeniem takiego postępu
Nawet do ustępu
Wrzucić się nie da
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