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Wprowadzenie 

Artykuł prezentuje wyniki badań i analiz dotyczących obecności seksizmu w polskiej 
i francuskiej reklamie telewizyjnej. Problem ten wydaje się szczególnie istotny w kontek-
ście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i unijnego prawodawstwa przeciwdziała-
jącego seksizmowi w reklamie. 

Definicja seksizmu 

Seksizm to termin relatywnie nowy, bo wprowadzony w 1985 r. przez J.P. Faulken-
dera1. Ma on wiele definicji, spośród których trzy następujące najlepiej obrazują pro-
blem. Seksizm to: 
1. Przekonanie, że jedna z płci nie jest tak dobra, mądra itd. jak druga, szczególnie jeśli 

przejawia się to w niewłaściwym traktowaniu kobiet przez mężczyzn2. 
2. Przekonanie, że kobiety są słabsze, mniej inteligentne, mniej ważne niż mężczyźni3. 
3. Uprzedzenie ze względu na płeć. W rzeczywistości jego znaczenie wychodzi poza 

definicję, ponieważ uprzedzenie dotyczy głównie przekonań, a seksizm ma związek 
z zachowaniem przejawiającym się w dyskryminowaniu ze względu na płeć. Ponadto 
termin ten prawie zawsze odnosi się do dyskryminacji kobiet przez mężczyzn, co na-
ukowo udowodniono, ale co nie wynika z samej definicji4. 

Podsumowując: seksizm oznacza dyskryminację ze względu na płeć, traktowanie 
jednej płci jako gorszej. W większości społeczeństw kobieta jest osobą traktowaną go-
rzej, a seksizm staje się ideologią usprawiedliwiającą jej niższy status w życiu codzien-
nym (przede wszystkim w obrębie rodziny), politycznym i zawodowym. 

Europejskie prawo dotyczące reklamy 

Widzowie w różnych krajach przyzwyczajeni są do odmiennych form reklamy. W wie-
lu przypadkach jej treść regulowana jest odpowiednimi przepisami wydawanymi przez 
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rząd danego kraju. Istnieje jednak wspólna polityka reklamowa obejmująca członków Unii 
Europejskiej, a także państwa chcące do niej wstąpić. Zagadnienia związane z reklamą są 
dokładnie zdefiniowane w Europejskiej Konwencji o Telewizji Transgranicznej, będącej 
podstawowym instrumentem Rady Europejskiej, jeśli chodzi o sektor nadawczy. 

Konwencja ta zaczęła obowiązywać w 1989 r. i była pierwszym prawnym instru-
mentem, który określał transgraniczną cyrkulację programów telewizyjnych na obsza-
rze Unii Europejskiej. Konwencja służyła jako punkt wyjścia do przygotowania w 1989 
roku wspólnotowej dyrektywy o telewizji bez granic, a także była inspiracją dla kilku 
krajów przy tworzeniu ich własnych ustaw dotyczących telewizji. W styczniu 2001 r. już 
23 kraje były sygnatariuszami niniejszej konwencji, zobowiązując się do przestrzegania 
nałożonego przez nią prawa. Te kraje to m.in.: Austria, Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlan-
dia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Litwa, Lichtenstein, Łotwa, Malta, Norwegia, Pol-
ska, San Marino, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania. 

Artykuł 7 Konwencji o Telewizji Transgranicznej gwarantuje ochronę ludzkiej god-
ności i podstawowych praw człowieka, nakłada odpowiedzialność za treść pokazywa-
nych programów na osoby zarządzające mediami. Stwierdza ponadto, że programy nie 
powinny zawierać treści pornograficznych, wzbudzać nienawiści rasowej i ukazywać 
nieuzasadnionej przemocy. Konwencja nie ustala jednak zakresu wpływania przez pań-
stwo na zawartość programową. Pozostawia stronom wolność wyboru w kształtowaniu 
ustawodawstwa kraju, zgodnie z tradycją i wrażliwością kulturową. Zatem moralna stro-
na ramówki telewizyjnej pozostawiona jest ocenie danego państwa. 

Jeśli chodzi o reklamę, nadrzędną jej zasadą jest uczciwość i niewpływanie na roz-
wój moralny i fizyczny dzieci. Reklama powinna być wyraźnie oddzielona od progra-
mów telewizyjnych przez użycie sygnału wizualnego lub akustycznego. Długość trwania 
reklam nie powinna przekraczać 20% transmisji nadawanej w przeciągu godziny zega-
rowej, suma bloków reklamowych nie powinna przekraczać też 20% całodziennej trans-
misji. Możliwość przerywania programów reklamami możliwa jest pod warunkiem, że 
reklama nie zaburza integralności programu i nie upośledza jego wartości, np. progra-
my dokumentalne i religijne nie powinny być przerywane reklamami, jeśli trwają kró-
cej niż 30 minut. 

Istnieje także szereg zasad odnośnie do rodzaju reklamowanych produktów. Kon-
wencja zabrania reklamy wyrobów tytoniowych, a reklama alkoholu dozwolona jest pod 
warunkiem, że: nie jest adresowana do żadnych konkretnych grup, nie kojarzy picia al-
koholu z atrakcyjnością fizyczną, nie stwierdza, że alkohol ma właściwości lecznicze 
i nie przedstawia abstynencji w negatywnym świetle. Ponadto konwencja stwarza stro-
nom możliwość nakładania własnych ograniczeń na retransmisje programów zawiera-
jących reklamę alkoholu (co jest wyjątkiem od zasady wolności retransmisji). Zakazane 
są także reklamy lekarstw wydawanych z przepisu lekarza5. 

Różnice między państwami sygnatariuszami Konwencji dotyczą nie tylko aspek-
tu prawnego. Uregulowania dotyczące tego, co dozwolone a co zakazane w reklamie, 
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mają związek z preferencjami narodowymi. Badania porównawcze nad reklamą telewi-
zyjną kilku państw europejskich wykazały, że reklama francuska zawiera mało infor-
macji o produkcie jako takim i mniej bezpośrednio niż w innych krajach komunikuje 
o problemach ważnych społecznie. Ponadto reklama francuska sprowadza się głównie 
do komunikacji niewerbalnej i ukrytej. Przedstawia też często kobietę uwypuklając jej 
seksualność (nie seksizm!). Z kolei Brytyjczycy tworzą reklamy humorystyczne, podkre-
ślające radosną stronę życia, a Niemcy preferują w reklamie fakty i rzetelność6. 

Oczywiście występują także różnice w wizerunku kobiety kreowanym przez rekla-
my telewizyjne różnych krajów, co na przykładzie Polski i Francji zostanie przedstawio-
ne szerzej w dalszej części artykułu. 

Seksizm w reklamie telewizyjnej 

Polityka równości, propagowana przez Unię Europejską, dotyczy także mediów. 
Jest ona narzędziem przyczyniającym się do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn 
we wszystkich dziedzinach życia społecznego. W reklamie kobieta pokazywana jest 
częściej niż mężczyzna. Media ukazują ją często jako obiekt seksualny, utrwalając tym 
samym istniejące stereotypy płci. W wielu krajach (np. w Polsce) wizerunek ten jest po-
wszechnie akceptowany, a dyskryminacja kobiet propagowana przez reklamę wciąż się 
utrzymuje. Telewizja, gazety, billbordy nie pokazują już produktów, ale sztuczki, za po-
mocą których sprzedaje się towary. Właśnie te działania żerują na stereotypach i sprzy-
jają pokazywaniu kobiety w negatywnym świetle7. Kobieta często bywa przedstawiana 
jako niezbyt mądra, uległa, humorzasta lub jako obiekt seksualny istniejący jedynie po 
to, by sprawić przyjemność mężczyźnie8. 

Rola kobiety we współczesnym społeczeństwie zmieniła się znacząco na przestrze-
ni ostatnich kilku wieków. Ewolucja ta stworzyła kobietę nowoczesną, świadomą swych 
praw i obowiązków, opowiadającą się za partnerstwem w związku z mężczyzną. Kobieta 
nowoczesna oczekuje równego traktowania w pracy, życiu publicznym, edukacji i w ro-
dzinie. W związku z tym kobieta nowoczesna nie może pogodzić się z wszechobecnym 
seksizmem i walczy z nim. 

Kim są kobiety przedstawiane w polskiej reklamie telewizyjnej w momencie wstę-
powania Polski do Unii Europejskiej? Jakie różnice można dostrzec, porównując pol-
ską i francuską reklamę telewizyjną? Jaka teza może być postawiona co do przyszłości 
polskiej reklamy telewizyjnej? I w końcu, czy rzeczywiście mamy do czynienia z seksi-
zmem w polskiej i francuskiej reklamie telewizyjnej? 

Podstawą prezentowanych niżej wyników badań jest założenie, że Francja jako czło-
nek Unii Europejskiej od początku jej istnienia jest krajem mniej seksistowskim niż Pol-
ska, co znajduje odzwierciedlenie w reklamach. Zasięg seksizmu w reklamie francuskiej 
wydaje się właśnie dlatego interesujący, że w kraju zarządzanym traktatami nie powinno 



go być w ogóle. Drugim założeniem jest stwierdzenie, że Polska jest krajem seksistow-
skim ze względu na swą komunistyczną przeszłość i młodą demokrację. Mimo iż odse-
tek wyedukowanych obywateli w Polsce rośnie, jest niższy niż we Francji, a więc bardzo 
prosty przekaz reklamowy odnosi w Polsce sukces. Według piramidy potrzeb Masłowa, 
w czasach biedy ludzie dążą do zaspokajania jedynie podstawowych biologicznych po-
trzeb9. Zatem ze względu na niedociągnięcia systemu prawnego, braki w edukacji i gor-
szą sytuację materialną, seksizm jest bardziej prawdopodobny w Polsce niż we Francji. 

Zasadniczą częścią artykułu jest analiza porównawcza polskich i francuskich reklam, 
oglądanych i systematycznie porównywanych przez trzy miesiące w 2002 r. W wyni-
ku analizy wyłoniono kilkanaście różnych wizerunków kobiety, spośród których część 
jest manifestacją seksizmu. 

Wyniki badań 

Analiza porównawcza polskiej i francuskiej reklamy telewizyjnej prowadzona była 
przez trzy miesiące w dwóch tematycznie podobnych programach telewizyjnych, jed-
nym polskim i jednym francuskim. Reklamy w polskiej TVP1 obserwowane były co-
dziennie pomiędzy 19.30 a 20.15 (przed i po Wiadomościach). Konsekwentnie, reklamy 
francuskiej stacji France2 nagrywano między 20:50 a 21:50 (przed i po wieczornych 
wiadomościach). W sumie zarejestrowano na taśmie magnetowidowej 200 kompletnie 
różnych reklam polskich podczas całego okresu badania, z czego 118 (59%) zawierało 
jakiś wizerunek kobiety, a 82 (41%) nie odnosiło się do kobiet. Równocześnie nagrano 
217 różnych reklam francuskich, spośród których 150 (69,1%) zawierało jakiś wizeru-
nek kobiety, a 67 (30,9%) odnosiło się do mężczyzn, dzieci lub zwierząt. Uzyskany ma-
teriał badawczy podzielono na grupy. Z polskich reklam udało się wyłonić 10 różnych 
grup i kilka ich mieszanek. Z kolei francuskie reklamy podzielono na 13 zupełnie róż-
nych grup. W tabelach 1 i 2 zamieszczono wszystkie analizowane reklamy wraz z po-
daniem ich liczby i udziału procentowego. 

Tabela 1. Wizerunki kobiety w polskiej reklamie telewizyjnej 

Wizerunek 
kobiety Przykłady reklam Liczba 

reklam % 

Niezbyt 
rozgarnięta 

Dosia, Lays, Creme Bonjours, Frugo, Mirinda, 
Ibuprom, Etopiryna, Dr Oetker - Słodka Chwila, 
Shamtu, Polar 10 7,9 

Sprzątaczka Vanish, Lotto, Viva, Ajax, Calgonit, Air Wiek Electric, 
Bryza, Clin, Rex Blue Power 9 7,1 
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Wizerunek 
kobiety Przykłady reklam Liczba 

reklam % 

Niezależna Veet, Danone Vitalinea, Xcite, Nalęczowianka, 3 Bit, 
Colgate Whitening, Nestle Crunch, La Festa 
Cappuccino, 
Perla Black 9 7,1 

Niezależna, ale z 
mężczyzną 

Cilit, Fa, Orbit White, Garnier Fructis, Coca-Cola, 
Fanta, 
Winter Fresh, Gatta, Ristorante, Bisc&, Pantene Pro-V, 
Toyota Yaris, Carte D'or, Valbon, Nivea Shower Gel 16 12,6 

Dbająca o swoje 
ciało 

Nivea Sun, Dove, Actimel, Elseve L'Oreal Nutrileum, 
Nivea Visage, Perla, L'Oreal Lash Architect, Palmolive, 
Water Shine Maybeline, Capivit A + E, Wella Decore. 
Schwarzkopf Schauma, L'Oreal Feria Colour Booster, 
Garnier Gel-cream. 14 11 

Kobieta rodzinna Arctic, Morliny, Mamba, Lift, Idea, Nivea Baby, Raid, 
Plus GSM, Danio, Xenna, Wella Palette, Biedronka, 
Bryza, 
Jacobs Krönung, Idea Optimum, Radio Zet, Almette, 
Clin, 
Tymbark, Seicento, Delecta, Frosta, Fervex, TPSA, 
Lenor, 
Nivea Visage, Nestle Gold, Ranigast, Opel Corsa, 
Turek, 
Scorbolamid, Opel Astra, Amol, Prince Polo, Milka, 
Nestle Cornflakes. 36 28,3 

Profesjonalistka* Citibank, Bonaqua, Bref Duo Active, Era, Apap, 
Biedronka, 
Domestos, Orbit White, Herbal Essences. 10 7,9 

Kucharka Jarzynka, Majonez Winiary, TPSA. 3 2,3 

Obiekt seksualny Gillette, Cortina, Coca-Cola Light, Era mms, 
Princessa, 
Dr Oetker - Słodka Chwila, Raiffeisen Bank, Shamtu, 
Citroen C3, Sonda, Orbit White. 11 8,7 

Chora Fervex, Etoran Max, Vegantalgin H, Cholinex, 
Codipar. 
Scorbolamid, Sebidin Plus, Nurofen Menstrual. 9 7,1 

Razem"'* 127 100 

* Profesjonalistka pracuje wyłącznie w stereotypowo kobiecych zawodach. 
** Liczba reklam uwzględnionych w tabeli jest większa od liczby wszystkich analizowanych re-
klam ze względu na to, że część reklam pasowała do kilku kategorii jednocześnie. 
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Tabela 2. Wizerunki kobiety we francuskiej reklamie telewizyjnej 

Wizerunek 
kobiety Przykłady reklam Liczba 

reklam % 

Lubiąca 
przyjemności 

Magnum, Lu Pim's, Le sucre vous eveille, Kellogs 
Extra, 
Pages-Jeunes. 5 3,2 

Niezależna Frontline, Skip, Duo Soleil Atol Opticiens, Florette, 
Maxwell House, Ferrero Rocher, Peugeot 607, Alfa 
Romeo, 
Nouvelle Polo, Nicorette, Mon Chéri II, Fruit D or. 12 7,7 

Kobieta rodzinna Sécurité, Gaz de France, Vizir, Actimel, Bridel, CA, 
Sofinco, 
Groupamo Auto Presto, Yves Rocher, Center Parcs, 
Picard, 
Grand Mere, Monique Renou, Lapeyre, Polo II, 
Century 21, 
Frial, Lassurance medical, Pliz, Fruix Veloute, Cif, 
MIR, 
Supradyn, Kinder Country, Narta transparent, CA, 
Weight watches. 27 17,3 

Na diecie Danone Taillefine Cremosso, Special Kellogs, Fitness 
Nestle, 
Petit Encas de Jockey, Bridelight, Danone Taillefine 
1'eau, 
Contrex, Maggi Sveltesse, Nestle Sveltesse, Bridelice, 
Lu Taille-Fine, Creme Caramel. 

Danone Taillefine Cremosso, Special Kellogs, Fitness 
Nestle, 
Petit Encas de Jockey, Bridelight, Danone Taillefine 
1'eau, 
Contrex, Maggi Sveltesse, Nestle Sveltesse, Bridelice, 
Lu Taille-Fine, Creme Caramel. 11 7,1 

Niezbyt 
rozgarnięta 

K2r, Panier de Yoplait a boire, Vegas, Daunat. 
4 2,6 

Dbająca o swoje 
ciało 

Renault Avanttime, Samsung telephone, ROC, Vichy, 
Krys, 
Mousse de Douche Uskua'ia, ING Direct, Blancheur, 
Garnier Ultra-Doux, Le meble de Gautier, Mixa 
Gel-Creme, 
L'Oreal Excellence Creme, L'Oreal Nouveau Invincible, 
Recital L'Oreal, Mercedes Classe C, ROC - soya unify, 
L'Oreal Revitalift Yeux, Rogç Cavailles, Optic 2000, 
Well, 
Jean Louis David Colour Guard, Jacques Dessange, 
Timotei, 
Signal Interact, Garnier Belle Colour, Les Iles de 
Gaudeloup, 
Freedent, Dove Shampooing, L'Ephemere, Saupiquet, 
Rouge Hydra Creme, Garnier Creme Synergie. 31 19,9 
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Wizerunek 
kobiety Przykłady reklam Liczba 

reklam % 

Kochanka/ 
partnerka 

Jambon de Bayonne, Special Kellogs, Orange, 
Cuisinella, 
Garbit Couscous, Carte Noire, Mazda 6, Ford Fusion, 
Linux, 
De Titres Restaurant, Saint Agur, Camembert de 
Campagne, 
Credit Lyonnais, Mon Chéri, Maggi, Lapeyre, Renault 
Megane, Leiseur, Heudebert, Europe 1, BMW, Frial, 
Maggi. 
Club Internet, Wiliam Saurin, Essentiel, Samsung 
Digital. 27 17,3 

Profesjonalistka Microsoft, Daunat, Côte d'Or, APEC, FiniMetal, 
Linux, 
CIC Banques, La Poste/Vivango, Visa Egg, 
L'ARTISANAT, 
Carolin, Mon Chéri II. 12 7,7 

Obiekt seksualny Salakis, Citroen C3, Millionaire en euros, Renie 
Deflatine, 
Well, Sensi Giorgio Armani. 6 3,8 

Seksowna 
kucharka 

Panzani, Camembert de Campagne, Maggi. 
3 1,9 

Sprzątaczka Harpie, Turbofonte, Brandt, Siemens, Canard, Febreze, 
WC Net Canalisation, Carolin. 8 5,1 

Wiekowa, ale 
wciąż aktywna 

Boursin mini, La Banette 1900, Nivea Vital Q10 plus, 
Maif, 
YMEA, Rondele, Société General. 7 4,5 

Niezależna, ale z 
mężczyzną 

Côte d'Or, Rexona, Opel Corsa. 
3 1,9 

Razem* 156 100 
* Liczba reklam uwzględnionych w tabeli jest większa od liczby wszystkich analizowanych re 
klam ze względu na to, że część reklam pasowała do kilku kategorii jednocześnie. 

Analiza porównawcza wyraźnie wskazuje na to, że większość wizerunków kobie-
ty powtarza się w reklamach obu krajów. Główne kategorie to: „Niezbyt rozgarnięta", 
„Sprzątaczka", „Niezależna", „Niezależna, ale z mężczyzną", „Dbająca o swoje ciało", „Ko-
bieta rodzinna", „Profesjonalistka", „Obiekt seksualny". Są jednak kategorie zauważalne 
jedynie w reklamie francuskiej: „Lubiąca przyjemności", „Na diecie", „Kochanka/part-
nerka", „Wiekowa, ale wciąż aktywna". Ponadto są dwie kategorie obecne jedynie w pol-
skiej reklamie: „Kucharka" i „Chora". Przy czym należy zauważyć, że kategoria „Chora 

• 



istnieje poniekąd w reklamie francuskiej, ale wizerunek kobiety w niej zawarty nie jest 
klarowny i t rudno go wyodrębnić. Kobieta w reklamie francuskiej właściwie nigdy nie 
jest chora, jedynie okazjonalnie boli ją głowa lub brzuch. 

Stosunkowo częstą kategorią w polskiej reklamie telewizyjnej jest „Niezbyt rozgar-
nięta" (7,9%), podczas gdy we Francji właściwie t rudno ją zauważyć (2,6%). Co więcej, 
w polskiej reklamie wizerunek ten jest bardziej wyrazisty, silniejszy w wymowie i zdecy-
dowanie negatywny. Z kolei w reklamie francuskiej kobieta zaklasyfikowana do tej ka-
tegorii jest po prostu nieuważna czy zachowuje się nietypowo. Na przykład w reklamie 
Panier de Yoplait kobieta czyści truskawki w rzece; nagle prąd wody wyrywa jej koszyk 
z ręki; kobieta goni go i w końcu łapie. Jedynym negatywnym wizerunkiem z tej kate-
gorii jest reklama Vegas, w której nieatrakcyjna kobieta rozmawia z bogatym mężem 
o swoich palcu, który jako jedyny pozostaje bez złotego pierścionka; jest pazerna, a więc 
domaga się dziesiątego pierścionka. Jednak przedstawiona tu kobieta jest postacią nega-
tywną w równym stopniu co towarzyszący jej mężczyzna. Natomiast polska kategoria 
„Niezbyt rozgarnięta" odnosi się do kobiety głęboko naiwnej, roztrzepanej i o zdecydo-
wanie niskim ilorazie inteligencji, np. w reklamie proszku do prania Dosia kobiety dys-
kutują nad zapachem świeżo upranych ubrań, tymczasem arogancki mężczyzna pyta je 
o nazwę proszku; w przeciwieństwie do mężczyzny, który zdaje się wiedzieć wszystko, 
kobiety nie są świadome, że ten proszek to nowa Dosia. Tym, co szczególnie wyróżnia 
ten wizerunek od innych, jest różnica pomiędzy „głupią" kobietą a „mądrym" mężczy-
zną. W reklamie Mirindy mężczyzna pijący ją nie zauważa, że jego partnerka walczy 
z dzikimi zwierzętami; przez przypadek i jakby od niechcenia ratuje kobietę w finale 
reklamy. Kategoria „Niezbyt rozgarnięta" zdecydowanie może być uznana za przejaw 
seksizmu w polskiej reklamie telewizyjnej. 

Kategoria „Sprzątaczka" zarówno w Polsce (7,1%), jak i we Francji (5,1%) odnosi się 
do tego samego wizerunku kobiety. Niemniej jednak w reklamie francuskiej kobieta 
z tej kategorii jest zdecydowanie bardziej niezależna i wyzwolona niż jej polska odpo-
wiedniczka. Na przykład w reklamie Harpie kobieta wykrada komuś ten środek i czyści 
nim toaletę, a ponieważ Harpie działa bardzo długo, ma czas, by się opalać przez mie-
siąc. W polskiej reklamie ta kategoria charakteryzuje kobiety, których głównym życio-
wym problemem i pasją jest sprzątanie. W reklamie Lotto żona i mąż dyskutują na temat 
swoich potrzeb; ona marzy o pralce i mówi rozmarzonym głosem: „gdybym miała pral-
kę, to bym prała"; on z kolei marzy o mieszkaniu; rozwiązaniem problemów obojga jest 
wygrana w Lotto. Ponadto w Polsce ten wizerunek jest częścią składową ogólniejszego 
wizerunku „kury domowej" - kobiety, która gotuje, sprząta i opiekuje się dziećmi oraz 
mężem. Kategoria ta z pewnością jest manifestacją seksizmu w polskiej i francuskiej re-
klamie. Należy jednak podkreślić, że pojawiło się ostatnio kilka reklam, w których to 
mężczyzna sprząta, np. reklama Cilitu. Kobieta nie radzi sobie w niej z myciem łazienki; 
zastępuje ją sprytny mąż, który używa Cilitu i sprząta bez problemu; ona w tym czasie 
idzie wyrzucić śmieci; gdy wraca, zleca mężowi jeszcze upieczenie ciasta. Reklam ta-
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kich jest wciąż niewiele i mają one tę cechę, iż mężczyzna sprzątający jest zdecydowa-
nie sprytniejszy od kobiety. 

Wizerunek kobiety „Niezależnej" jest tylko nieznacznie częściej obecny w reklamie 
francuskiej (7,7%) niż w polskiej (7,1%), a przedstawiane kobiety są podobne w obu kra-
jach. Kobiety z reklam należących do tej kategorii wykonują jakąś czynność samodziel-
nie, bez pomocy mężczyzny. W Polsce kategoria ta zawiera także wizerunek kobiety na 
diecie, np. w reklamie Danone Vitalinea spiesząca się kobieta pije Danone Vitalinea, 
która to woda oczyszcza jej organizm. We Francji istnieje osobna kategoria dla tego wi-
zerunku. W obu krajach „Niezależna" odnosi się do sprzątania, ale kobieta nie sprząta 
osobiście, np. w reklamie Skipa kobieta jedzie przez miasto samochodem; wszyscy mija-
ni mężczyźni i chłopcy machają do niej i wskazują na coś palcem - chodzi o to, że przy-
trzasnęła sobie drzwiami od samochodu sukienkę; kobieta wychodzi z samochodu, ale 
nie przejmuje się sukienką, bo ma Skip, który martwi się o jej garderobę. W reklamie 
polskiej do tej kategorii zaliczają się wyłącznie młode samotne kobiety. We Francji na-
leżą do niej także starsze kobiety, np. matka dorastającej córki w reklamie Polo. Kobieta 
kłóci się tu ze swą nastoletnią córką, z którą często ma problemy; kiedy wsiada do Polo 
problemy znikają. Ponadto we Francji kobiety z tej kategorii charakteryzują się seksu-
alną niezależnością, np. w reklamie samochodu Alfa Romeo kobieta podnieca się na 
myśl o jeździe nim. 

Wizerunek „Niezależnej, ale z mężczyzną" jest drugą najbardziej popularną katego-
rią w polskiej reklamie telewizyjnej (12,6%). We Francji taka kategoria praktycznie nie 
istnieje (1,9%). „Niezależna, ale z mężczyzną" to najlepszy przykład wpływu seksizmu 
na wizerunek kobiety w reklamie. Jest to też odbicie powszechnych stereotypów, według 
których kobieta może być niezależna tylko wtedy, gdy ma u boku mężczyznę. W tej ka-
tegorii kobieta przede wszystkim chce być atrakcyjna dla mężczyzny. Na przykład w re-
klamie Garnier Fructis kobieta poznaje mężczyznę w dyskotece; przyciąga go dlatego, że 
umyła włosy szamponem Garnier Fructic; w finale mężczyzna przykrywa dłonią ekran, 
ponieważ uprawia seks z tą właśnie kobietą. W reklamie Fa kobieta ucieka; dzięki stoso-
waniu dezodorantu Fa pozostaje świeża i pachnąca; mężczyzna podaje jej dłoń i dlate-
go udaje jej się uciec przed pościgiem. Jest tu ukryty stereotyp, że kobieta może polegać 
na mężczyźnie i liczyć na jego pomoc. Kategoria „Niezależna, ale z mężczyzną" zawsze 
przedstawia kobietę jako żonę lub kochankę, np. reklama Ristorante, gdzie para ko-
chanków je romantyczną kolację na moście; pizza Ristorante jest tak pyszna, że kobieta 
nie może się opanować i sama zjada ostatni kawałek. W reklamie francuskiej ta zależ-
ność od mężczyzny nie jest aż tak oczywista: kobieta spotyka byłego chłopaka z nową 
narzeczoną (Rexona) lub kłóci się z mężczyzną, który kopnął jej ukochanego Opla Cor-
sę. Zdecydowanie ta kategoria, stosunkowo często występująca w polskiej reklamie, jest 
manifestacją obecności seksizmu. 

Z kolei reklamy z kategorii „Dbająca o swoje ciało" są najbardziej powszechne we 
francuskiej reklamie telewizyjnej (19,9%). Jednak kategoria ta nie jest łatwa do inter-
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pretacji ze względu na fakt, iż nie ma w niej zawartego jednego czystego wizerunku ko-
biety. Wizerunek ten to kobieta reklamująca produkt. Reklamy takie adresowane są do 
kobiet i dlatego ukazują kobiety w chwili używania konkretnego kosmetyku. Kategoria 
ta jest mniej popularna w Polsce (11%). Wydaje się, że nie ma tu manifestacji seksizmu 
ani w Polsce, ani też we Francji ze względu na fakt, iż wizerunek kobiety mógłby być ła-
two zastąpiony przez mężczyznę, jeśli tylko reklamowany produkt miałby jemu służyć. 

„Kobieta rodzinna" to kategoria najczęściej występująca w polskiej reklamie (28,3%). 
Jest również popularna we Francji (17,3%). Wizerunek ten tożsamy jest z najbardziej tra-
dycyjnymi rolami pełnionymi przez kobiety w społeczeństwie. Na przykład: rolą matki 
w reklamie Monique Renou, gdzie kobieta wraca ze sklepu z koszykiem pełnym zaku-
pów; jej dzieci i mąż wyjmują produkty, żeby ich spróbować; osoby piorącej ubrania 
w reklamie Bryzy kobieta, śpiewając, pierze brudne ubrania swoich dzieci; w pewnym 
momencie zdaje sobie sprawę, że jest Bryza, i nie musi już więcej prać ręcznie; śpiewa 
znowu, tym razem podczas zabawy z dziećmi. Jest też rola kucharki: reklamie Biedron-
ki pielęgniarka rozmawia z mężem przez telefon; okazuje się, że zaprosił znajomych 
na obiad; koleżanka z pracy doradza jej zrobienie zakupów w Biedronce, gdzie jest ta-
nio. Gotowanie bywa kojarzone, szczególnie w reklamie francuskiej, z seksem (francu-
ska kategoria „Seksowna kucharka"), sprzątanie jest częstszym obowiązkiem kobiety 
w polskiej reklamie, a we Francji „Kobieta rodzinna" to przede wszystkim matka. Na 
przykład w reklamie Grand Mere kobieta i jej dorosła córka siedzą przy stole i nie od-
zywają się do siebie; decydują się wypić kawę Grand Mere i to ułatwia im rozpoczęcie 
rozmowy. W reklamie polskiej kategoria ta odpowiada raczej tzw. pani domu niż matce, 
choć różnica jest niewielka. Wizerunek ten, choć z pewnością zgodny ze stereotypem 
kobiety jako strażniczki domowego ogniska, nie jest seksistowski. „Kobieta rodzinna" 
przedstawiona jest w reklamie obu krajów obiektywnie i uczciwie, taka jaka jest kobie-
ta w dzisiejszej rodzinie. 

„Profesjonalistka" jest równie często obecna w reklamach obu krajów. W reklamie 
polskiej (7,9%) kobieta wykonuje zawody stereotypowo kobiece: jest pielęgniarką (Bie-
dronka), lekarzem (Apap, Bref Duo Active) lub nauczycielką (Domestos, Herbal Essen-
ces). Tymczasem w reklamie francuskiej (7,7%) przedstawiane kobiety zasiadają w radach 
nadzorczych (Linux, Visa Egg, Lartisanat), pracują w męskich zawodach (Microsoft) lub 
są szefami (CIC Banques). Są też aktorkami (Mon Cheri) lub siostrami zakonnymi (Ca-
rolin). W tej kategorii seksizm obserwujemy jedynie w polskich reklamach. 

Kategoria „Obiekt seksualny" pojawia się ponad dwa razy częściej w polskiej telewizji 
(8,7%) niż we francuskiej (3,8%). Związek między kobietą a seksem jest łatwo zauważal-
ny w polskiej reklamie Coca-Cola Light, gdzie seksowna barmanka obsługuje klientów; 
wchodzi na drabinkę prezentując swą znakomitą figurę i zdejmuje z półki Coca-Colę; 
w końcu sama wypija napój, a klienci podziwiają jej ciało. W reklamie Era mms kobie-
ta przewiązuje swoje nagie ciało wstążką, fotografuje je i przesyła swemu chłopakowi 
w prezencie urodzinowym, a w reklamie Reiffeisen Bank mężczyzna wychodzi z banku 
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po podpisaniu trzymiesięcznej umowy; okazuje się, że gdyby zainwestował pieniądze 
w Reiffeisen Bank mógłby wyciągnąć je w każdej chwili i kupić sobie zagraniczne wa-
kacje z wymarzoną kobietą. „Obiekt seksualny" pojawia się też w reklamie francuskiej. 
W reklamie Salakis kobieta w kostiumie kąpielowym częstuje mężczyznę serem Sala-
kis, w reklamie Weil następuje skojarzenie zmysłowych kobiecych ust z widokiem pier-
si w bieliźnie Weil, a w reklamie Sensi Giorgio Armani kobieta leży i wygina zmysłowo 
swoje ciało. Tym, co wysuwa się na pierwszy plan przy porównywaniu obu krajów, jest 
w tym przypadku większa otwartość reklamy francuskiej na sferę seksualną (kategorie 
„Niezależna", „Seksowna kucharka", „Kochanka/partnerka"). Można to wytłumaczyć 
różnicami kulturowymi. Ciekawe wydaje się jednak, że mimo powszechności seksu 
w reklamie francuskiej, reklama ta zwykle nie jest obraźliwa dla kobiety. W reklamie 
Credit Lyonnais para uprawia seks pod kołdrą; nagle kobieta przerywa miłosne igrasz-
ki i zaczyna mówić o ich sytuacji finansowej. W reklamie Club Internet para uprawia 
dość odważny jak na reklamę seks; kiedy odpoczywają, brzuch kobiety zaczyna rosnąć; 
pojawia się napis, że teraz już wszystko będzie dziać się szybciej, bo mają kartę Club In-
ternet. Kategorię tę należy uznać za manifestację seksizmu w obu krajach. 

Jak już wspomniano wyżej, istnieją kategorie, które pojawiają się tylko w jednym ze 
zbadanych krajów. W reklamie polskiej pojawia się wizerunek „Kucharki" i „Chorej". 
Pierwszy z nich jest niezbyt liczny (2,3%) i odnosi się do stereotypowego wizerunku ko-
biety jako tzw. kury domowej. W pewnym sensie kategoria ta koresponduje z francuską 

„Seksowną kucharką", ale różni je seksualny charakter tego drugiego wizerunku. Z ko-
lei kategoria „Chora" jest w Polsce dość liczna (7,1%). Pojawia się też przy okazji innych 
wizerunków w reklamie francuskiej, ale w swym przesłaniu podobna jest do kategorii 
„Dbająca o swoje ciało", czyli pozostaje nieistotna dla niniejszych rozważań. 

Z psychologicznego punktu widzenia interesująca wydaje się kategoria „Kochanka/ 
partnerka", która jest bardzo popularna we Francji (17,3%). Odnosi się ona do „Kobie-
ty rodzinnej", ale zawiera nieco inny wizerunek kobiety. Kobieta jest tu prezentowana 
jako jednostka niezależna, choć często będąca w relacji seksualnej z mężczyzną. Nie jest 
przedstawiana w stereotypowych rolach (wraz z partnerem ogląda gwiazdy w reklamie 
BMW, karmi kochanka Jambon de Bayonne, mężczyzna przygotowuje dla niej kolację 
z Garbit Couscous), zachowuje się raczej jak młoda dziewczyna niż matrona, niezależ-
nie od wieku. Kategoria ta mówi wiele o francuskiej rzeczywistości społecznej, w której 
nie wszystkie pary są małżeństwami, a mimo to ich związki są trwałe. Jest to pozytyw-
ny wizerunek kobiety, podobny do tego w kategorii „Kobieta rodzinna", choć naznaczo-
ny większą niezależnością pokazywanej kobiety. 

Jeszcze jedną ciekawą grupą, pojawiającą się tylko w reklamie francuskiej jest katego-
ria „Na diecie" (7,1%). Odnosi się ona do wizerunku kobiety nowoczesnej, smukłej, wy-
sportowanej i dbającej o zdrowie. Często taka kobieta żyje z mężczyzną, który uczy się od 
niej zdrowego trybu życia. Jest tak w reklamie Special Kellogs, w której kobieta je płatki 
Special Kellogs i podziwia swą nienaganną figurę w lustrze; jej gruby mąż podglądają ją 



przez szparę w drzwiach i jest przerażony jej przemianą. Ten typ reklam z pewnością nie 
jest seksistowski, podobnie jak kategoria „Wiekowa, ale wciąż aktywna" i „Lubiąca przy-
jemności". Pierwsza z nich pokazuje starszą kobietę jako aktywną zawodowo, rodzinną, 
a także jako szczęśliwą. Tego typu reklamy świadczą o zainteresowaniu producentów 
francuskich niszą klientów starszych, ale zamożnych, o których względy warto zabiegać. 
I wreszcie „Lubiąca przyjemności" to kategoria opisująca kobietę, która zamiast być na 
diecie wybiera przyjemności - słodycze, lenistwo. Ważnym aspektem tej kategorii jest to, 
że kobieta jako niezależnie myśląca jednostka ma prawo wybrać taki styl życia, jaki jej 
odpowiada. Wizerunek ten z pewnością nie jest manifestacją seksizmu. 

Podsumowanie 

Podsumowując, należy powiedzieć, że telewizja to medium, które najbardziej wpły-
wa na formowanie się ludzkich opinii, co spowodowane jest jednoczesnym oddziały-
waniem telewizji na wiele zmysłów człowieka10. Telewizja wpływa na ludzi, bo angażuje 
ich w oglądanie programów. W ten sposób odgrywa również ogromną rolę w kreowa-
niu stereotypów. Może jednak także je zwalczać i poprawiać wizerunek kobiety poprzez 
usuwanie treści seksistowskich, szczególnie z reklam. 

Seksizm istnieje zarówno w polskiej, jak i francuskiej reklamie telewizyjnej, ale to 
Polska jest krajem bardziej seksistowskim; w reklamie francuskiej jest on zauważalny 
w niewielkim stopniu. Większość analizowanych wizerunków kobiety w reklamie fran-
cuskiej ukazuje ją jako partnerkę mężczyzny, równą mu we wszystkich dziedzinach życia. 
Kategorie „Niezbyt rozgarnięta" i „Niezależna, ale z mężczyzną" należą tu do rzadkości, 
co świadczyć może o tym, iż kobieta nie jest tam przedstawiana jako gorsza od mężczy-
zny. Kategoria „Obiekt seksualny" również nie występuje często w reklamie francuskiej, 
a „Profesjonalistka" ukazuje kobiety pracujące w różnych niestereotypowo kobiecych 
zawodach. Kategorie „Wiekowa, ale wciąż aktywna", „Lubiąca przyjemności" i „Nieza-
leżna", w sumie częściej obecne w reklamie francuskiej niż polskiej, są wyznacznikami 
myślenia w kategoriach antyseksistowskich. 

Na tle reklam francuskich Polska jawi się jako kraj seksistowki. Kategoria „Niezbyt 
rozgarnięta" jest niezwykle liczna i zawiera wizerunki wrogie kobiecie. Kategoria „Nie-
zależna, ale z mężczyzną" jest również powszechną kategorią i przedstawia kobietę jako 
bezmyślną i zależną od mężczyzny. Konsekwentnie kobieta „Profesjonalistka" to wize-
runek zgodny ze stereotypowymi zawodami kobiecymi, a kobieta „Obiekt seksualny" 
jest wizerunkiem bardzo silnie obecnym. Zatem w porównaniu z reklamą francuską 
polski rynek reklamowy jest bardzo seksistowski. Daję to wizerunek Polski jako kraju 
seksistowskiego, chociaż seks jest częściej pokazywany we francuskiej reklamie. Fran-
cuska otwarta seksualność kobiety jest zdecydowanie mniejszym złem niż nasza seksi-
stowska reklama. 
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Po dokonaniu analizy porównawczej można stwierdzić, że Francja jest mniej sek-
sistowska ze względu na swoje członkostwo w Unii Europejskiej i dłuższe tradycje de-
mokratyczne. Jest zatem prawdopodobne, że polska reklama telewizyjna zmieni się na 
mniej seksistowską w kilka lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pomimo to 
pytanie, dlaczego Polska (której prawodawstwo jest już podobne do unijnego) jest wciąż 
daleko od standardów europejskich, wydaje się aktualne. 
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