
                                           nr 235 - STYCZEŃ 2017  21

Popraw sobie 
strukturę molekularną

  Łatwość, z jak¹ producenci prześliz-
guj¹ się po znaczeniach s³ów i igraj¹ 
z ich pomoc¹ z naszymi emocjami, 
jest fascynuj¹ca. Nowy rz¹dz¹cy się 
w³asnymi prawami język, pole zainte-
resowań psychologa reklamy, zas³u-
guje na osobn¹ publikację – ja skupię 
się na czymś, co określę mianem „ga-
dżetu językowego”. Jak bowiem od-
różnić jeden doskona³y krem od dru-
giego? Gdzie można dostać tajemni-
czy „zwyk³y proszek”, do którego po-
równuj¹ się znane marki? W zalewie 
podobnych produktów i groźbie my-
lenia ich ze sob¹, producenci sięgaj¹ 
między innymi do s³ownictwa.
   Jednym ze sposobów na zdobycie 
klienta jest przekonanie go o profesjo-
nalizmie firmy; prym w sztuce żon-
glowania technicznymi wyrażeniami
wiod¹ firmy kosmetyczne i farmaceu-
tyczne. S³owa takie, jak formu³a, tech-
nologia, laboratorium, staj¹ się nieod-
zownym elementem każdej reklamy, 
a spoty telewizyjne racz¹ nas kompu-
terowymi animacjami i wykresami. 
Dba³ość o cia³o odbywa się już w ska-
li mikro. Przedrostek „nano-”, choć 
z rzeczywist¹ jednostk¹ fizyczn¹ ma 
niewiele wspólnego, jest wyj¹tkowo 
popularny – wystarczy wspomnieć 
model iPoda, czy samochód indyjskie-
go fabrykanta Tata. Dr Eris używa neo-
logizmu „nanonawilżanie”, a Nivea 
wypuści³a serię kremów DNage, któ-
rych sk³adniki dzia³aj¹ na materia³ ge-
netyczny komórek, a więc niemal na 
poziomie atomowym! Czy nie brzmi 
niepokoj¹co, że ktoś ingeruje w nasze 
DNA? 
  Innym chwytem, być może najsku-
teczniejszym, jest prawienie komple-
mentów. Dziesi¹tki produktów spo-
żywczych zdobi dopisek „fit”, „light”
albo „lekki”, zapewniaj¹cy, ze jesteś/
będziesz szczup³y i atrakcyjny. Cold-
rex MaxGrip to pigu³ki „dla aktyw-
nych” (któż z nas nie jest?), sok Tym-
bark zawiera już nie witaminy, ale 
„immunobalance”, byle sklep czy hur-
townia s¹ „centrum” lub „światem”, a 
sk³adnica z³omu szczyci się angielsko 
brzmi¹c¹ nazw¹ Z³omex, dzięki ma-
gicznemu przyrostkowi „-ex”. Firma 
Garnier wprowadza element baśnio-
wy - w sk³ad jednego z toników wcho-
dzi „żywa woda” z owoców. Pasta do 
zębów Sensodyne oferuje namiastkę 
luksusu: pude³ko ma z³oto-srebrne na-
druki. Czyż nie ³echce to mile nasze-
go ego?
  Na najdziwniejszy, a zarazem najza-
bawniejszy sposób kuszenia, natknę-
³am się w jednej z wielu odmian re-
klam wciskanych do czasopism. Ofe-
rowane kolekcje podręczników języ-
kowych, encyklopedii i poradników
³¹czy Wielka Paczka Powitalna. Po-
mijaj¹c fakt, iż obiecywane gratisy s¹ 
niewiele warte (aparat fotograficzny za
30 z³otych) i zwykle wchodz¹ w sumę
op³aty za Paczkę, znalaz³am coś na-
prawdę wyj¹tkowego: ³owienie klien-
ta „na szczerość”. By³a tam taka no-
tatka: „Szanowni Państwo! Szczerze 
mówi¹c, zdziwilibyśmy się bardzo, 
gdyby nie przyjęli Państwo naszej 
oferty”. A więc sprzedawca stawia się 
w roli s³abego, zawiedzionego! Kiedy 
inne sposoby zawiod¹, odwo³uj¹ się 
do litości! Niestety, by³am bezwzględ-
na – z mojego powodu „zdziwili się 
bardzo”.
   Nie tylko s³owami da się manipulo-
wać. Liczbom, jak wiadomo, „można
kazać mówić, co się chce”, i z w³aści-

wości tej chętnie korzystaj¹ reklamu-
j¹cy. Ale gdy przyjrzeć się bliżej, bań-
ka pryska. Wielkie procenty w gaze-
cie opatrzone s¹ gwiazdk¹ i wyjaśnie-
niem (drobnym druczkiem, zwykle na 
odleg³ej krawędzi strony), jaka jest rze-
czywista wysokość stopy procentowej 
(bank próbuje zachować resztki su-
mienia). Czerwona linia na wykresie, 
pn¹ca się ostro w górę, nic nie znaczy, 
bo skala jest nieopisana. Coraz wię-
ksza ilość pikseli w matrycy aparatu 
jest bezużyteczna, bo fizyczn¹ barierę 
stanowi optyka.
  Na deser pozwolę sobie przedstawić 
zestaw terminów, które można znaleźć 
w ofertach gabinetów kosmetycznych. 
Nie należy zastanawiać się ich znacze-
niem – należy smakować. Oto one: 
mikrodermabrazja + ultradźwięki, 
peeling mikrokryszta³kami krzemu, 
maseczka z fitohormonami, fotood-
m³adzanie, botox, restylane, aquamind, 
BFT – cyfrowa korekcja sylwetki, pi-
ling kawitacyjny, mezoabrazja radio-
wa, wibrotrening, mezoterapia bez-
ig³owa, Centrum Zwalczania Cellulitu 
(brzmi niemal jak „sztab kryzysowy”!), 
mikroolejki oczyszczaj¹ce, oraz – mój
zdecydowany faworyt, ³¹cz¹cy s³ow-
nictwo „mocne” i odpychaj¹ce zara-
zem – Titan: usuwanie obwis³ości 
skóry.

Zamienię obiektyw na porsche

 Od zach³yśnięcia się s³owem i liczb¹ 
niedaleka droga do kultu marki, swo-
istego fetyszyzmu naszych czasów. 
Potrzeba wyróżnienia się jest jedn¹ 
z cech ustabilizowanego, rozwiniętego
spo³eczeństwa, w czym udzia³ maj¹ 
firmy o globalnym zasięgu, jak Pepsi 
czy Nike. Has³o „Wyraź siebie” jest 
niemal synonimem m³odości, dyna-
mizmu, ekspresji. Pomagaj¹ w tym 
nawet takie drobnostki jak „skórki” 
aplikacji komputerowych, czy zmiana 
t³a ogl¹danej strony internetowej.
  Wydaje się, że producenci dóbr id¹ 
na rękę konsumentowi; od wyboru 
w g³owie się kręci. Ale czy to nie po-
zory? Przecież twój pomarańczowy 
w kwiatki telefon wytwarzany jest w 
tysi¹cach sztuk. Takich jak ty indywi-
dualistów s¹ więc tysi¹ce! Zbiorowy 
indywidualizm?
   A może nie o wyróżnienie się tu 
chodzi, lecz o przynależność do grupy, 
w³aśnie? Powszechna opinia jest jed-
noznaczna: jeśli masz laptopa z logiem
jab³uszka, wszyscy wiedz¹, że jesteś
nowoczesny i kreatywny – bo Mackin-
tosha używaj¹ artyści; profesjonalnym 
fotografem będziesz dzięki napisowi 
Canon lub Nikon na korpusie aparatu.
(Nazywanie obiektywu „szk³em”, a 
korpusu „puszk¹” dope³ni¹ wrażenia). 
Odpowiednie, nienachalne ekspono-
wanie loga przekaże drugiemu czło-
wiekowi wszelkie ważne o tobie infor-
macje. Koszulka z krokodylkiem zro-
bi z ciebie przedstawiciela klasy co naj-
mniej średniej wyższej. Dzięki Maco-
wi jesteś m³ody, zdolny, przystojny, lu-
bi¹cy wyzwania – w przeciwieństwie 
do posiadacza peceta, który jest zwy-
kle po czterdziestce, zmęczony prac¹ 
i życiem. S³owem – jesteś lepszy.
  Gruby portfel pozwala zaimpono-
wać znajomym – i sobie – w stopniu 
naprawdę wyj¹tkowym. Pominę pry-
watne odrzutowce i wycieczki kos-
miczne, jak również specjalne targi 
dla bogaczy Millionaire Faire. Przy-
k³adem niech będzie teleobiektyw 
1200 mm firmy Canon, który można 
kupić przez internet już za... 401819,00 
z³ brutto (sic!). Niezdecydowanych ma 

przekonać informacja, że przy zakupie 
oszczędza się 72020 z³otych, czego, 
jak zauważa dowcipnie jeden z inter-
nautów, „nie zapewnia żaden bank”. 
Pozosta³e komentarze s¹ równie sym-
patyczne: „Canon daje ochroniarza gra-
tis”; raty można roz³ożyć na 150 lat;
za równowartość obiektywu można 
kupić ferrari lub porsche. To mi³e, że
jeden przedmiot wyzwala takie pokła-
dy subtelnego humoru. Dodać należy,
iż na ca³ym świecie sprzedano kilka-
naście sztuk. 
  Rozwój technologii, dzięki któremu 
możemy pe³niej „wyrazić siebie”, nie-
sie również niebezpieczeństwo. Ma-
ksymalny indywidualizm oznacza ist-
nienie masy danych, a więc musi po-
ci¹gać za sob¹ rozwój zabezpieczeń. 
Zgubiona czy ukradziona komórka, 
w której zapisujemy ulubion¹ muzy-
kę, zdjęcia, filmy, jest nieocenionym 
źród³em informacji o nas samych: cze-
go s³uchamy, w co się ubieramy, z kim 
się przyjaźnimy – zaiste, kopalnia 
wiedzy dla potencjalnego sprzedawcy 
b¹dź przestępcy! Świat, w którym je-
steśmy odarci z prywatności – choćby
dla naszego bezpieczeństwa – nie jest 
mrzonk¹ pesymistycznych socjolo-
gów. Internetowe programy szpiegu-
j¹ce dzia³aj¹ w najlepsze, a brytyjscy
naukowcy opracowuj¹ system moni-
toringu ulicznego, dzięki któremu mo-
żna rozpoznać osobę na podstawie jej 
sposobu poruszania się. 
  Ale na razie festyn technologiczny 
trwa, a poczciwy „telefon przenośny” 
ewoluuje w tempie, którego sam Dar-
win by nie przewidzia³.

R2-D2 poda ci piwo

  Portal Allegro jest prawdziw¹ grot¹ 
Ali Baby dla poszukiwacza cudacz-
nych wytworów ludzkości. Analogo-
wy aparat-kamera nie czeka³ d³ugo na 
nabywcę. Ma obudowę udaj¹c¹ ka-
merkę cyfrow¹, a poza tym, jak każdy
szanuj¹cy się „pstrykacz”, wyposażo-
ny jest w samowyzwalacz, funkcję re-
dukcji czerwonych oczu i kontrolę ba-
terii; ponad to ma malutki dokręcany 
trójnóg. No i na którym aparacie moż-
na pos³uchać radia!

 Szpikowanie dodatkowymi funkcja-
mi stwarza, w³aściwie, nowe obiekty, 
jak choćby tzw. smartfon iPhone, któ-
ry możemy zaczarować w iGuitar 
z kilkoma strunami, b¹dź iPiano, dys-
ponuj¹ce klawiatur¹ szerokości mniej 
więcej oktawy. Odkurzacz do paj¹-
ków wpuszcza wessane żyj¹tka na 
siatkę elektryczn¹, dzięki której „zabi-
jane s¹ w sposób humanitarny”; Sony 
wyposaża swoje kompakty w funkcje 
Face Detection (wykrywanie twarzy), 
oraz Smile Shutter (wyzwalanie mi-
gawki uśmiechem); Honda Civic ma 
na kierownicy 11 przycisków do ob-
s³ugi zestawu audio, któremu w in-
strukcji obs³ugi samochodu poświę-
cono 60 stron. A jeszcze do niedawna 
radio, w postaci sporej skrzyneczki z 
uchwytem, wynosi³o się na noc z sa-
mochodu! Postęp nie omin¹³ również 
Kościo³a, o czym świadcz¹ kazania 

na komórkę, sms-y z modlitwami (do-
k¹d s³ane?), oraz różaniec w kszta³cie 
karty kredytowej.
  Ewolucje przechodzi także większy 
sprzęt domowy: sedes o równowarto-
ści dwudziestu kilku tysięcy z³otych 
wyposaża się w dwa programy mycia, 
suszenie i wydzielanie ozonu (w celu 
zwalczania zapachów), zaś z „inteli-
gentn¹” pralk¹ być może wkrótce po-
rozmawiamy..
  Nowe pomys³y niepostrzeżenie nas 
rozleniwiaj¹. Bo po co wychodzić do 
sklepu, skoro lodówka sama uzupe³ni 
zapasy przez internet? Nie warto na-
wet ruszać ręk¹, kiedy szczoteczka 
elektryczna – na dobre przecież za-
domowiona w naszej świadomości –

czyści zęby skuteczniej, niż tradycyj-
na szczoteczka. Tabletki na „z³¹ aurę”
przywróc¹ radość życia. I po co tasz-
czyć z ³azienki miednicę, gdy nogi 
można moczyć w kolorowym, dmu-
chanym „baseniku dla stóp” firmy 
Avon?
 Najważniejszym jednak powo³aniem 
gadżetu pozostaje beztroska zabawa. 
W USA można nabyć karabinek z la-
serowym celownikiem do wstrzeliwa-
nia koledze do ust ciasteczek marsh-
mallow (rodzaj ci¹gutek). Robot R2-
-D2 w skali 1:1, wyprodukowany na
30-lecie „Gwiezdnych wojen”, chodzi 
za tob¹ krok w krok, jak pies. Za 150 
dolarów dostaniemy elektroniczny re-
cytator Biblii, który dzia³a do 10 go-
dzin na jednym ³adowaniu (baterie 
s³oneczne). Jeśli chcemy skompromi-
tować kogoś potajemnym nagraniem 
za pomoc¹ pierścionka-mikrofonu, 

musimy przebywać blisko komputera, 
pierścionek jest bowiem zasilany za 
pomoc¹ kabla USB.
  Ale co myśleć o diamentowym kol-
czyku z prochów zmar³ego? Czy no-
szenie na sobie śp. dziadka to profana-
cja, czy raczej dowód przywi¹zania? 
A czy papierowy lejek dla pań do siu-
siania na stoj¹co, to dzie³o feministek, 
czy szowinistycznej świni, drwi¹cej 
z d¹żeń tych ostatnich?
 Trudno się dziwić, ze niektórzy sprze-
ciwiaj¹ się zalewie gadżetów – szcze-
gólnie technologicznych. Technofobia 
staje się coraz poważniejszym wyzwa-
niem dla psychologów. Na Zachodzie 
powoli modne staje się nieposiadanie 
komórki, co „bezkomórkowcy” uza-
sadniaj¹ poczuciem wolności. Być 
może z tej niechęci w³aśnie gadżeto-
wi przyby³ brat-bliźniak, będący jego 
przeciwieństwem: „anty-gadżet”. Cze-
mu s³uży?

Podstawka dla urzędnika 
i inne cuda

  Śmierdz¹ce figurki powsta³y z przy-
czyn czysto komercyjnych. Dzieciaki 
z prawdziw¹, nieograniczon¹ wycho-
waniem ani konwenansami radości¹ 
kupowa³y ludziki wydzielaj¹ce zapach 
wymiocin i innych produktów ludz-
kiego organizmu. Innymi komercyj-
nymi „antyzabawkami” s¹ szeroko 
znane ludzikopodobne przytulanki 
reklamuj¹ce samochody Opla. 
 Podobny rodowód można przypisać 
produktom kalifornijskiej firmy Giant 
Microbs, jednak tam projektanci nie-
porównanie bardziej luzuj¹ wodze fan-
tazji. O ile wygl¹d maskotek nie budzi 
niepokoju (s¹ pluszowe, kolorowe, 
miękkie w dotyku), o tyle zapoznanie 
się z opisem każdej zabawki wywo-
³uje zimny dreszcz. Giant Microbs 
specjalizuje się bowiem w... wirusach, 
bakteriach i drobnoustrojach. Ciekawe 
ilu rodziców z rozczuleniem spogl¹da 
na swoje dziecko tul¹ce gronkowca, 
roztocza, zarodźca malarii, b¹dź wirusa 
HIV...


