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mass-media 

Limbajul publicităţii televizuale 

Dumitru Cornel Vi/cu 

Limbaj, publicitate, limbaj publicitar: clarificări 

Comunicare sau persuasiune? 

În faţa fenomenului (general al) publicităţii, teoria lingvistică şi/sau teoria semiotică 
întâmpină, înainte de orice, dificultatea specială de a încadra discursul reclamelor 
(unul, din punctul lor de vedere, hibrid) într-una dintre următoarele două ordini: fie 
1. cea în care, plasându-ne în realul cel mai real, ne spunem unii altora cum stau, 
efectiv, lucrurile, fie 2. cea în care, înzestraţi cum suntem şi cu imaginaţie, însoţită 
de voinţă, (ne) proiectăm un viitor mai bun. Publicitatea, ca să începem cu clişeul cel 
mai banal, : în situaţia, atât de rară, în care produsul „se vinde singur" (în care 
el acoperă în mod unic sau cert superior o nevoie reală, concretă), nu mai e nevoie 
de reclamă. Tipul de acte lingvistice (fiindcă acestea sunt cele care ne vor interesa în 
interiorul fenomenului, aproape întotdeauna sincretic, al advertisingului) cu care avem 
de-a face aici chestionează, de fapt, o aparentă ruptură internă a limbajului însuşi, cu 
posibilităţile şi virtuţile (sau, dimpotrivă, viciile) sale: de fiecare dată când vorbim, 
scopul nostru principal e să descriem fenomenele (făcând, cum se spunea mai 
demult, gramatică şi/sau logică), să ne influenţăm interlocutorii (făcând retorică 
Pe acestea două, ştiinţele limbajului sunt obişnuite să le separe - uneori chiar ca 
distincţie de straturi ale acţiunii discursive: primei funcţionalităţi i-ar fi dedicat nive-
lul (fonetico-fonologico-) , iar celei de-a doua, nivelul 
De fapt, pentru lingvişti şi semioticieni distincţia e ceva mai complicată, ea presupu

nând o triadă - aşa cum se întâmplă în faimoasa delimitare de planuri a lui Morris 
(1938, pp. 6-9): , nivelul ierarhic primar al limbajului, priveşte exclusiv 
relaţiile dintre semne; ceva mai „sus", reglează relaţia dintre semne şi 

lucruri/realitate ; în fine, nivelul cel mai înalt/complex, , relaţionează 

semnele (şi lumea) cu indivizii/utilizatorii semnelor. 
Din fericire, consumatorul (şi, implicit, producătorul) de publicitate nu e preocupat, 

sau nu în principal, de aceste altfel redutabile şi justificate dileme ale teoreticianului 
limbajului ; în cazuri concrete, ei îşi pun o întrebare mai simplă : dacă să cumpere sau, 
aşa cum spuneam mai sus, cum să vândă. 

Definiţia cea mai banală a publicităţii sună astfel: ,,comunicare plătită, din partea 
unui anume sponsor, care utilizează pentru a convinge un public" (Rodgers 
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şi Thorson, 2012, p. 4). Unele dintre caracteristicile menţionate pot lipsi, fireşte, în 
situaţii concrete - în primul rând, componenta financiară : există, spre exemplu, spoturi 
„de interes general" care, chiar dacă au costuri de producţie (încadrate, şi ele, într-un 
sistem „nonprofit"), sunt difuzate gratuit/obligatoriu de către toate televiziunile, cu 
condiţia să fie acceptate/recomandate în acest sens de către CNA (Consiliul Naţional al 
Audiovizualului - un organism ale cărui atribuţii vor fi discutate mai jos, odată cu pro-
blema spinoasă a în mass-media). 

Caracteristici ale reclamei ca „tip11 de discurs 

Există, şi sunt repetate, oarecum firesc, până la saţietate în literatura „teoretică" a 
domeniului, câteva trăsături principale ale textelor din - toate decurgând, în 
fond, din rolul special pe care acestea îl joacă, din scopul principal pe care ele îl urmă
resc în viata noastră social-comunitară. Patru dintre aceste „chestiuni" tipice sunt cele 
mai discutate: (i) scepticismul consumatorului; (ii) repetiţia; (iii) coordonarea mesa-
jului; (iv) aglomerarea (engl. - cf Faber ., 2012, pp. 20-23). 

(i) Reclama nu e un lucru pe care publicul să-l caute în mod activ (afară, poate, de 
pasionaţii NopJilor albe ale publicităJii - eveniment sporadic, în cadrul căruia cele 
mai reuşite clipuri realizate, la nivel mondial, în această industrie sunt urmărite de 
către fanii, specialiştii şi criticii domeniului) ; dimpotrivă, ea e ceva care, cu mai 
multă sau mai puţină forţă, i se „vâră" telespectatorului „pe gât". În consecinţă, 
comportamentul cel mai obişnuit al acestuia este fie să o evite în mod activ - de 
exemplu, schimbând postul TV vizionat-, fie să-şi concentreze atenţia, pe durata 
pauzei publicitare, asupra unei alte activităţi. În acest al doilea caz, reclama, în 
primul rând textul ei (ochii ni-i putem întoarce de la televizor, însă urechile, de 
obicei, nu ni le astupăm), va pătrunde, totuşi, în minte/memorie întru câtva 
inconştient. În contrapondere, propunătorii reclamei (de la „creativi" la instituţi
ile media care doar le difuzează) încearcă să surprindă, să atragă, să şocheze etc. 
Discursul reclamei e, în acest sens, din start şi prin definiţie, unul ieşit din comun, 
tocmai fiindcă îşi asumă să combată o intenţie de non-comunicare sau un refuz 
de informare. 

(ii) În discursul „normal", din raţiuni legate în primul rând de economia mijloacelor 
(dar şi de o anumită elegantă cultural-comportamentală), încercăm să evităm repe
tarea cuvintelor, a ideilor etc. ; discursul publicitar e conceput însă pentru 
o recepţie reiterată. În consecinţă, el trebuie să ia în calcul atât efectele cumulative 
pe care vorbirea noastră obişnuită nu putea conta, dar pe care cea din reclame chiar 
se bazează, cât şi eventuala oboseală - ce va accentua scepticismul despre care 
vorbeam mai înainte - a receptorului care, oarecum firesc, nu-şi doreşte să vadă/ 
audă acelaşi lucru la nesfârşit. 

(iii) La fel ca multe alte forme de comportament public, reclama e, propriu-zis, 
tică şi poate fi distribuită într-o mulţime de maniere, prin diverse medii, mijloace 
de comunicare. Clipurile destinate televiziunii apar rareori izolat fată de restul 
campame1 de marketing. E adevărat că în România ultimilor ani „coloana 
vertebrală" a campaniilor au constituit-o, prin excelentă, clipurile TV, care rămân 
fenomenul cel mai vizibil din ansamblul publicităţii comerciale. 
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(iv) Omul contemporan e pur şi simplu bombardat cu informaţii, influenţe, solicitări 

etc. - între care cele apartenente domeniului publicitar se aglomerează şi ele în 
asemenea cantităţi, încât ajung să formeze un fel de zgomot de fond, în interiorul 
căruia e greu să mai distingi ceva. Fiecăruia dintre noi i se întâmplă, mai mult sau 
mai puţin frecvent, să-şi amintească o reclamă oarecare, fără însă a şti şi cărui 

îi era dedicată. Nu de puţine ori, soluţia găsită de către „publicitari" la 
această problemă, ce-i drept, redutabilă, e un forţaj şi mai îndârjit al receptării/ 
fixării mnemotehnice etc. De aici rezultă, pe alocuri, caracteristici de-a dreptul 
spectaculoase - din punctul de vedere lingvistic/verbal care ne interesează aici - ale 
anumitor clipuri publicitare. Într-un anume sens, limbajul publicităţii e un limbaj 
ieşit-din-ţâţâni, aşa-numiţii copywriteri trebuind efectiv „să strige la noi din 
pagină" (Goddard, 1998, p. 11). Un astfel de limbaj începe, inevitabil, pe de o 
parte, să ridice probleme etice ( ne oprim din efortul de a şoca/influenţa cu 
orice preţ?), iar pe de altă parte, el mai pune o dată în evidenţă, dacă mai era 
nevoie, nebănuitele resurse creative pe care orice limbă şi orice comunitate de 
vorbitori le deţin. 

(Auto-)limitări metodologice 

Fenomenul publicităţii româneşti, în general (din toate timpurile despre care avem 
cunoştinţă, în toate mediile de exprimare), fiind, din start, unul mult prea larg pentru 
a putea fi tratat riguros aici, am separat ca obiect predilect al cercetării noastre publi
citatea TV de după Revoluţia din 1989 : am considerat că în această subsecţiune a 
fenomenului publicitar găsim nu doar o maximalizare a realizării (tuturor) tendinţelor 
şi potenţelor din domeniu (un fel de , aşadar, pentru posibilităţile 

dezvoltate aici), ci şi un moment de vârf imediat premergător transformării adver
tisingului, aşa cum l-am cunoscut noi, în altceva. 

Mai exact, perioadei care ne interesează, fie prin distanţa istorică, de men-
talitate şi de capacitate strict tehnică, fie prin cenzura şi/sau simpla lipsă de producti
vitate a publicităţii (comerciale) comuniste, domeniul reclamelor a rămas, comparativ 
văzând lucrurile, relativ nedezvoltat; iar astăzi (a se citi: la celălalt capăt al fenome
nului, , deja, perioadei de glorie a reclamelor TV) trăim cu toţii o disoluţie a 
publicităţii de masă înspre o persuasiune audiovizuală , ţintită, personalizată, 
uneori chiar algoritmizată în funcţie de ceea ce se ştie ( de către sistem, de către Al) 
deja privitor la individul consumator. Posesor, de cele mai multe ori, al unui telefon 

, conectat în timp real la internet, şi românul actual, ca atâţia alţi cetăţeni ai pla
netei, se vede silit, dacă nu vrea să plătească în mod direct pentru diversele lucruri pe 
care le caută/le vede în reţea, să urmărească scurte reclame ; dar, de cele mai multe 
ori, acestea nu mai sunt clipuri „aruncate în eter" la întâmplare, ci mesaje informa
tiv-persuasive, care îi sunt destinate lui, în funcţie de activitatea sa anterioară „pe" 
internet. Cu alte cuvinte, epoca a ceea ce înţelegem, aici, în principal, prin publicitate 
de tip televizual e astăzi pe cale să ia sfârşit. 
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O viziune teoretică asupra domeniului „verbal" 

Prezentul articol asumă, fireşte, o limitare suplimentară : ceea ce e propriu-zis vizual 
(deşi, în cazul unora dintre reclame, va fi descris/relatat pe scurt) interesează mai puţin 
decât ceea ce, sub o formă sau alta, ţine de limbaj - fără a-l limita, totuşi, pe acesta la 
limbă. Din fericire, cultura românească sau, mai exact, cultura umanistă în general ne 
pune la îndemână, datorită lingvistului de origine română Eugeniu Coşeriu, un sistem 
de ordonare/clasificare raţională a unor tehnici şi proceduri verbale (în cazul nostru, 
publicitare) extrem de variate şi cu potenţial creativ destul de accentuat. Potrivit acestei 
viziuni teoretice - ilustrabilă, succint, prin schema pe care am propus-o -, există pro
priu-zis trei planuri (dimensiuni, dacă vrem, de autoorganizare) ale limbajului şi două 
„raporturi semiotice" (ansambluri de operaţiuni concrete) prin intermediul cărora, în 
fiecare act lingvistic, vorbitorul configurează, pe de o parte, o lume de referinţă, iar pe 
de altă parte, se situează faţă de ea. 

Pen.t::17...l- vizu..alizarea ii.'TI.agi.1-rii, -vă :1.··ugăn:1 să corts"l..tltaţi 

2 al .Encicle>p ediei im·= irz=riile>r din 

R. e>:rnan ia . Volu.n :1.-u.l a :fost pu.blicat la Editu.ra Poliro:1.TJ. în„ 

art"l..1.l 2020 şi poate fi achiziţionat de a:1.c1: 

l--i.tţps://""'"'°'v-.poliron.--i..ro/vveb/poliron--i./carti/-/carte/7370 . 

Există, după cum oricine observă/ştie, un plan al idiomurilor - planul în 
terminologia lui Coşeriu - cuprinzând competenţele vorbitorilor de a realiza acte de 
vorbire comprehensibile/acceptabile potrivit tradiţiilor comunitare ale vorbirii, pe care 
ne-am obişnuit să le numim . Vorbirea (în) ,,româneşte" e diferită de cea (în) 
,,franţuzeşte" şi, cu atât mai mult, de cea (în) japoneză; acesta e un fapt atât de banal/ 
notoriu, încât, tocmai, a făcut invizibile, sau cel puţin mai greu de perceput, celelalte 
două planuri ale limbajului: pe de o parte, planul , al situării într-o lume şi 

în(tre) nişte reguli generale ale gândirii, pe care le presupunem din start ca fiind carac
teristice sau, mai exact, deschise/accesibile tuturor oamenilor, indiferent de limba pe 
care o vorbesc; pe de altă parte, planul , în care „emiţătorul" şi „receptorul" 
concreţi se situează la modul cel mai direct în circumstanţe (spaţio-temporale, dar şi 

tradiţional-culturale, etic-deontologice etc.) extrem de precise, care-i permit primului să 
creeze, iar celuilalt să interpreteze un propriu-zis irepetabil, specific fiecărui act 
lingvistic şi fiecărui individ în parte. Dintre aceste trei planuri, fireşte că lingvistul îl 
va prefera pe primul, fiindcă furnizează date foarte concrete, taxonomizabile şi recog
noscibile (de către cititori) drept (folosind, aici, intenţionat, cuvântul englezesc 
neaoş care a stat şi mai stă la originea multor confuzii între limbă şi limbaj). În ceea 
ce priveşte însă , celelalte două planuri sunt mult mai productive, fiindcă 
doar acolo se răspunde întrebărilor de tipul : în ce fel de lume se situează sau ce lume 
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proiectează, utopic/distopie, creatorul de publicitate? ; ce fel de retorică utilizează el, 
urmărind ce efecte ? ; cum reuşeşte ( dacă reuşeşte) să convingă? - întrebări mult mai 
interesante, pentru non-lingvişti, decât simplele clasificări de cuvinte şi proceduri gra
maticale (Coşeriu, 1992, 

În primul raport semiotic ( operând trecerea de la planul istoric al limbii la cel uni
versal, al vorbirii-în-general), vorbitorul foloseşte cuvintele şi resursele gramaticale ale 
unui anumit idiom pentru a se situa în lume şi, mai ales, pentru a configura o stare-de-fapt 
referenţială (,,designaţională", o numeşte Coşeriu). În al doilea raport semiotic (unul 
care, atenţie, îl însoţeşte obligatoriu, întotdeauna, cvasisimultan, pe primul), însăşi lumea 
care tocmai a fost construită/descrisă e utilizată (împreună, eventual, cu unele proceduri 
care ţin de tradiţiile textuale - lucru mai puţin important aici) pentru a realiza un sens, 
pentru a-i transmite ceva interlocutorului sau pentru a solicita (explicit sau implicit) o 
reacţie etc. ; cel mai simplu mod de a lămuri, în oarecare măsură, lucrurile e să cităm 
exemplul, notoriu, folosit de către lingvistul de origine română : în Metamorfoza, Franz 
Kafka foloseşte, pe de o parte (în primul raport semiotic), resursele semantico-grama
ticale ale limbii germane pentru a ne spune povestea unui om transformat în insectă ; 
pe de altă parte (în al doilea raport semiotic), el foloseşte povestea unui om transformat 
în insectă pentru a ne transmite (sau a ne provoca la) o meditaţie despre condiţia umană 
şi relaţiile interumane în general (Coşeriu, 1997, 

Din acest punct de vedere, discursul publicitar nu face excepţie : oricât de neaştep
tate, cel puţin unele dintre ele, până la momentul realizării lor concrete, creaţiile „ ver
bale" din domeniul reclamei TV se supun, totuşi, cuminţi, pre-clasificării formale pe 
care o vom utiliza mai jos şi al cărei plan general/arhitectural poate fi reprezentat (cf 
Coşeriu, 2000, pp. 249-274) ca în figura următoare: 

2020 şi poate fi achiziţionat de a1c1: 

1'1ttps://v;.,-v;.,"-'--Poliro1"1"1.ro/ web/ poliro1"1V carti/ - / carte/ 7370 . 

Ordinea în care vor fi tratate, mai jos, diversele „secţiuni" ale organizării interne/ 
funcţionării limbajului e cea a „raporturilor semiotice" coşeriene (vezi ) : vom 
începe cu limba (examinată în subdiviziunile precizate mai sus), vom continua cu ope
raţiunile care constituie, în planul universal, ,,lumea" despre care se vorbeşte şi vom 
încheia cu cele ale configurării, în planul individual, a sensului discursiv. 
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Planul istoric, al limbilor (,,nationale': etnice) 
J 

Planul idiomatic: latura de expresie 

Limbile diferite sună (şi se scriu) diferit - aceasta e, fără îndoială, cea mai vizibilă 
caracteristică a ceea ce, în universul uman, suntem obişnuiţi a numi limbaj. Trăim într-o 
istorie (legendară sau nu) post-babelică în care nu orice om se poate înţelege cu oricare 
altul, ci există comunităţi delimitate, mai clar decât prin orice alt criteriu, de către 
idiomurile folosite în interiorul lor. Diversitatea fonetică, materială, a limbilor e o evi
denţă şi, cred mulţi (nu şi lingviştii, mai ales cei structuralişti - care, dimpotrivă, salută 
diferenţele, inclusiv la nivelul conţinutului, dintre limbi), un chin; în construcţia/asu
marea identităţilor de grup, dar şi a celor individuale (atunci când fiecare îşi răspunde 
întrebării: ,,Cine/ce/cum sunt eu?"), româna/maghiara/germana etc. joacă un rol 
crucial. Cum însă rolul identitar al idiomurilor face obiectul explicit al altor articole din 
prezentul volum, aici ne vom mărgini la câteva exemple privind „jocul cu limbile" în 
publicitatea TV. 

Şi nu întâmplător am făcut trimiterea la dimensiunea ludică : trăind, din fericire, 
într-o epocă şi un univers (european) în care diversitatea este (cel puţin oficial şi edu
caţional, lucru important) celebrată, iar toleranţa/deschiderea sunt valori recomandate, 
în domeniul audiovizual actual limbile „străine" (sau atitudinea românilor faţă de ele) 
sunt adesea o sursă de glumă - mai mult sau mai puţin reuşită, în funcţie de caz, dar, 
în linii esenţiale, inocentă. Astfel, într-o reclamă la (decongestionant nazal), 
un angajator care vorbeşte româneşte cu puternic accent nemţesc (şi inserţii de tipul 
Ach, ich verstehe ! ) îi recomandă doamnei care s-a prezentat la interviu - şi care e foarte 
răcită - suplimentul alimentar menţionat, ideea fiind originea germană a medicamentu
lui. Tot aşa, un întreg şir de reclame la (bazat pe ideea aprovizonării din această 
reţea de magazine a unor bucătari de renume) foloseşte terminologie culinară între timp 
devenită internaţională, dar provenită din limbile marilor tradiţii culinare europene -
franceză, italiană sau engleză -, ca lingua franca a tuturor ocupaţiilor şi domeniilor 
publice actuale. 

Nu lipsesc, fireşte, nici adaptările mai puţin fericite ale unor cuvinte sau expresii 
străine la mediul românesc: reclama la un antihemoroidal „se joacă" de-a surprinderea 
clientului, în farmacie, în ideea că o afecţiune poate fi tratată cu ea însăşi (,,Nu pot 
să stau jos, mă dor hemoroizii." ,,Luaţi HemoroEasy." ,,Să-i iau? Cum să-i iau?" 
,,HemoroEasy face bine când vă dor hemoroizii." ,,Cine face bine?" ,,HemoroEasy." 
,,Hemoroizii fac rău, cum să facă bine? " ,,HemoroEasy face bine ; vă dau o cutie ! " 
„Ţineţi hemoroizii în cutie? Nu mai înţeleg nimic."). Inspirat sau nu, de bun sau de 
prost gust, umorul de mai sus e intenţionat. Lucrurile nu mai stau la fel de bine atunci 
când un slogan gândit/inventat, evident, într-o limbă străină (într-un mediu în care „face 
sens" şi nu sună deloc anormal) e calchiat/transpus în româneşte, pierzându-şi aproape 
orice urmă de naturaleţe: întreaga campanie Kaufland „Noul Tu trăieşte fresh" păcă
tuieşte prin această supralicitare (ca dovadă, expresii de tipul „noul tu mănâncă proaspăt" 
sau „mai nou îţi place să mănâncifresh", în care e evitat şi verbul, foarte angajant, ,,a 
trăi", dar şi dublarea influenţei engleze, par mult mai acceptabile). 
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Ca un ultim exemplu privind avantajele şi limitele raportărilor la limbi străine, 

reclama originală, extrem de longevivă, a unui produs de panificaţie are drept 
coloană sonoră principală un cântecel cu versurile: ,,(Începe azi o nouă zi!) Că-i cu 
unt sau cu dulceaţă/ Rumenit sau alb la faţă/ Sendviş, oricum l-ai servi,/ Noul 

îţi hrăneşte bucuria de a fi/ , altă viaţă/ French Toast, c 'est la vie ! 
(French Toast - bucură-te de fiecare zi ! ) ". Amestecul de română (pe alocuri cunoscută/ 
folosită destul de prost; vezi utilizarea verbului „a servi") cu „limbi de circulaţie" e, 
în textul de mai sus, uşor excesiv ; în compensaţie, jocul verbal între expresia, neaoşă, 
,,altă viată!" şi franţuzescul „c'est la vie" (de obicei cu un aer uşor negativ, aici colo
rat optimist tocmai de către ceea ce îl precedă) se potriveşte pe deplin lejerităţii de ton 
şi atmosferă a întregului clip. 

Reprezentativă pentru domeniul diferenţelor de tip idiomatic este şi reclama TV în 
care jocul (nu doar verbal) se realizează între varietăţile interne (,,dialectale") ale româ
nei; protagoniştii sunt Cabrai Ibacka şi soţia sa, turişti undeva „la ţară", cărora o 
bătrânică le oferă diverse feluri de mâncare : ,, Cu ce să vă servească bunica? " ,,Nişte 

aş vrea şi eu, vă rog", răspunde Andreea Ibacka, la care Cabrai intervine: 
,, , adică! " ,,Şi mi-ar plăcea şi nişte şuncă ... " ,, Clisă vrea! " ,,Şi puţină ţuică, 
vă rog!" ,,O ţâr' de jinars" - la care bătrânica ţine să precizeze: ,,Horincă să 

spune-aicea". ,,E?" îşi interpelează Andreea soţul, rămas pentru moment fără replică. 
Întreaga scenetă (pusă în valoare şi de prezenta, în prim-plan, a „românului de culoare" 
exemplar) urmăreşte să scoată în evidentă unitatea-în-diversitate a naţiunii şi a tării, în 
cadrul unei serii publicitare (campania „Optimism de România") dedicate Centenarului 
de către lanţul de magazine Penny Market 

O observaţie suplimentară, în ceea ce priveşte întreaga problemă a utilizării limbilor 
străine (sau a unor aspecte dialectale mai puţin cunoscute vorbitorilor de română stan
dard) în cadrul reclamelor ar fi că imaginarul suscitat de către orice astfel de utilizare 
e unul identitar/diferenJiator. Pe de o parte, ne cunoaştem (sau pretindem că ne cunoaş
tem) pe noi înşine ca români, pe de alta, punem calităţile sau defectele noastre intrinseci 
în balanţă cu cele (şi acestea, resimţite sau gândite extrem de evident în clişee) ale altor 
naţiuni/ etnii/ grupuri umane. 

Limbajul idiomatic vs cunoaşterea lumii/lucrurilor 

Una dintre distincţiile subtile, fine, însă deloc lipsite de importanţă, pe care le face 
lingvistica integrală coşeriană e aceea dintre lucrurile pe care, într-o situaţie efectivă de 
comunicare, le înţelegem „din" înseşi cuvintele/expresiile rostite (cu modul în care 
acestea prestructurează percepţia/înţelegerea realităţii, în fiecare limbă) şi diversele 
caracteristici pe care, chiar dacă nu propriu-zis „dicţionarul" (i.e. româna ca idiom, ca 
sistem de semnificate) ni le spune, le asociem respectivelor lucruri/situaţii datorită unei 
familiarităţi prealabile pe care o avem cu lumea, cu stările de fapte specifice contextului 
empiric, social-comunitar, discursiv etc. în care se desfăşoară actul lingvistic. 

Spre exemplu, din punctul de vedere al limbii române înseşi, reprezintă doar 
una dintre poziţiile clasice ale gradelor de rudenie, e un cuvânt - ca toate celelalte, în 
sistemul „orizontal", strict opoziţional, al limbii - neîncărcat afectiv sau conotativ etc. 
Cultural-comportamental vorbind însă, ea capătă, mai ales în universul românesc, rolul 
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unui personaj important (Fochi, 1975, p. 172) - unul înzestrat, deloc rar, cu valenţe 
mai degrabă negative. Există multe reclame româneşti care „joacă" pe relaţia între 
membrii unui cuplu (adesea de tineri căsătoriţi) şi mama/părinţii soţului/soţiei. Exem
plificăm cu două dintre clipuri - interesante, în clasificarea noastră, tocmai fiindcă 

, nimic, nicio vorbă despre „problema soacrei", ca atare, deşi o exploatează 
ca principală sursă a intrigii (şi a comicului ei). 

O reclamă la Supramax articulaţii ne prezintă un ginere care tocmai se întoarce de 
la farmacie, interpelat de către soacra care găteşte (vom vedea de îndată că acest amănunt 
scenaristic e important) : ,, Te-ai întors aşa repede?" ,,Da, mamă-soacră, am venit! " 
„Ai luat Supramax articulaţii?" ,,Nu, nu mai aveau Supramax articulaţii. Mi-au dat 
altceva." ,,De ce?" (Aici mâna supărată a soacrei striveşte un dovlecel, iar ginerele 
încremeneşte într-o expresie de spaimă.) ,,Supramax articulaţii - continuă soacra într-un 
excelent gândit transfer al unei secţiuni «ştiinţifice» a reclamei din gura unui narator din 
off, adesea cu vorbirea grăbită artificial, în cea a protagonistei, care citează solemn, foarte 
convinsă, ceea ce a învăţat din, înţelegem, alte reclame sau din prospectul produsului -
conţine cea mai mare doză de colagen bioactiv, cu eficienţă dovedită ştiinţific." ,,Ai 
dreptate. Am plecat la altă farmacie ! " răspunde ginerele, cu un aer înfrânt, în vreme 
ce pe ecran apare sloganul „SUPRAMAX (sic! - cu majuscule) este de neînlocuit!". 

Mult mai lipsită de subtilitate (în reclama pomenită mai sus, selecţia şi jocul excelent 
al actorilor fac scena, dacă nu plăcută în sine, ,,digerabilă") şi de idei, dar foarte pro
babil nu mai puţin eficientă, este reclama la motorul de căutare comercială online 
Publi24.ro. În ceea ce înţelegem că e noaptea nunţii, doi tineri însurăţei se reped, în 
camera matrimonială, unul asupra celuilalt: ,,Iubito, de când aştept momentul ăsta!" 
,,Şi eu!" ,,Eşti minunată! ", moment în care soacra îşi vâră capul pe uşă: ,,Copii, 
sunteţi obosiţi. Culcaţi-vă!" ,,Bine", îi răspunde mireasa, închizându-i uşa în nas; apoi, 
către proaspătul soţ : ,,Nu crezi că e momentul să ne mutăm la casa noastră? Hai, sună 
acum la Publi24, că eu nu mai rezist aici". (La finalul replicii, uşa se deschide din nou 
şi soacra întreabă: ,,Nu v-aţi culcat?".) 

Două observaţii, una strict lingvistică, cealaltă mai degrabă semiotic-comportamen
tală, sunt de făcut aici, şi ele caracterizează nu doar clipul anterior relatat, ci publici
tatea, în general. În primul rând, o reclamă (cu povestea ei cu tot) nu trebuie neapărat 
să placă ; ea poate să enerveze, să deranjeze etc., cu condiţia să fie memorabilă, iar 
destinatarul ei să nu pună enervarea pe seama companiei/produsului pe care ea îl reco
mandă. În al doilea rând (iar aici, fireşte, nu avem nimic nou), emoţională 
a publicului e realizabilă - atunci când, propriu-zis, îţi lipsesc ideile, în sensul origina
lităţii - apelând la cele mai obositoare poncife. 

Metalimbaj vs limbaj primar 

Cum bine ştim, vorbirea e făcută pentru a se referi „de-a dreptul" la lucruri şi fapte, 
însă are şi o capacitate (ciudată pentru non-lingvişti, dar utilă în multe situaţii de comu
nicare, mai ales când mecanismul trimiterii-la-lume, dintr-un motiv sau altul, se gripează) 
de a se descrie, clarifica, eventual a se „repara" pe sine însăşi. Fireşte, domeniul 
limbajului (al „cuvintelor despre cuvinte") e unul pe care nu ne-am aştepta să-l găsim 
în reclame, discursuri orientate eminamente spre eficienţa comunicativ-persuasivă. Deloc 
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paradoxal, abaterea creativă de la această regulă nescrisă poate produce „scene" foarte 
gustate de către public - tocmai pentru originalitatea lor. Spre exemplu, reclamele la 

(o vopsea lavabilă pentru interior) mizează pe un cuplu de protago
nişti-zugravi, dintre care ucenicul e un student care, înţelegem, lucrează în domeniu 
pentru a se întreţine. Această „distribuţie" a personajelor antrenează şi discuţii despre 
corectitudine în limba română. În cadrul unui curs, al unei demonstraţii (la Politehnică 
sau la un colegiu de meserii), profesorul (în prezenta celor două personaje deja pomenite) 
le spune studenţilor/elevilor: ,,Astăzi i-am invitat pe domnii să ne arate ultima inovaţie 
de la . Acum, pentru economie de timp şi putere de acoperire, dai un strat. 
Corect?" ,,Nu, incorect: dai un strat." ,,Păi şi eu ce-am zis?" ,,Aţi zis 
strat." (Aici intervine studentul:) ,,Conform normelor în vigoare, se foloseşte 
doar în construcţii negative." ,, Vedeţi? (se corectează primul vorbitor, transmiţând cu 
această ocazie şi mesajul principal al reclamei). Pentru construcţii pozitive, folosiţi 

. " ,,Doar ", repetă maistrul-zugrav, încheind un copywriting 
absolut remarcabil ca originalitate şi concizie. 

,,Antrefrig îţi dă ficat" (cu sensul: îţi dă îndrăzneală în situaţii de comunicare publică, 
îţi dă curajul de a spune lucrurilor pe nume) e sloganul unei serii de reclame la un 
produs alimentar promovat, tradiţional, cu ajutorul unui personaj special. Acesta e 
cuşorul isteric din unele anecdote urbane (reprezentare a individului care bruschează 
convenţiile sociale), care apare pe cutiile de pate, dar şi în clipurile promoţionale sub 
forma unui purceluş albastru. Clipul cel mai cunoscut al seriei prezintă câteva fete puse 
în contextul tipic al unei serbări de „n" ani de la terminarea liceului : avem, pe de o 
parte, ,,vedeta" feminină a comunităţii, însoţită de două prietene, iar pe de alta, perso
najul tipic introvertit (,,ochelaristă", poate „tocilară" etc.). Prima dintre acestea le spune 
colegelor : ,, Vai, fetelor, ştiţi cât am dat pe geanta asta? Staţi puţin să salut pe cineva" - şi 

continuă, adresându-se personajului „preopinent": ,,Ce tare că încă te mai îmbraci de 
la ! ". Replica persoanei interpelate (care, fireşte, tocmai mănâncă o tartină 
cu pate de porc Antrefrig), într-o romgleză foarte contemporană, e: ,,Pisi, doar pentru 
ca a1 un în cap (referire la cocul colegei, dar poate, desigur, insinua şi alte 
interpretări) nu înseamnă că ştii şi franceză". 

Am amintit reclama de mai sus atât pentru că face şi ea referire/trimitere la o situ
aţie tipică, ,,iniţiatică" din viata tinerilor (tema balului de boboci, absolvenţi etc. e una 
preluată din cultura vestică, mai ales americană, dar a căpătat o importanţă foarte mare 
mai ales pentru adolescenţi), dar şi pentru că ne permite să facem relaţionarea cu alte 
două probleme discutate în prezentul articol, cea a limbilor străine şi cea a paremiolo
giei. Important(e) de reţinut, pentru noi, aici, sunt două idei: prima, că îJi poJi permite 
un consum moderat de mijloace, lingvistice şi nu numai, atunci când „pui în scenă" o 
situaţie de viată tipică (relaţia cu soacra, convieţuirea mai mult sau mai puţin concuren
ţială cu colegii etc.) - în termenii lui Coşeriu, că limbajul (mai ales prin planul său 
universal, coincident cu cunoaşterea generală a lumii) ne pune la dispoziţie inclusiv 
instrumentele propriei economisiri ; a doua, că, în calitate de depozitare ale unei vaste/ 
constante/tipice experienţe prealabile, diversele frazeologisme ( expresii idiomatice, mai 
ales proverbe şi zicători) sunt înzestrate cu o eficienţă discursivă sporită, de care e 
natural ca reclamele să profite. 

Nu putem încheia discuţia despre „jocul" între limbaj şi metalimbaj fără a pomeni 
sloganul cel mai interesant, din mai multe puncte de vedere ( capacitate de sugestie 
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fonetică; fixare mnemotehnică fără greş - în ciuda iritării „auditive" pe care i-o provoacă 
spectatorului sau poate tocmai datorită acesteia; simetrie verbal-compoziţională, trecere 
subtilă între domeniul lucrurilor şi cel al cuvintelor etc.), furnizat potenţialilor cumpără
tori de către o companie producătoare de medicamente/suplimente nutritive. Formularea 
„Ficat fortificat cu Fortifikat Forte", chiar dacă va declanşa în noi orice altceva decât 
plăcere sau acceptare, se va fixa în mintea noastră aproape de neşters. Această „găsel
niţă" verbală e atât de eficace prin ea însăşi, încât nici nu vom mai discuta aici contex
tul - clipul publicitar în care apare ; e suficient să observăm că, la fel ca faimosul / like 
Ike, ea l-ar fi putut face pe Roman Jakobson să descopere principiul funcţiei poetice: 
proiecţia principiului echivalenţei de pe axa selecţiei pe cea a combinării. Cum spuneam 
şi mai sus, regulile obişnuite (în primul rând, cea de non-repetiţie) ale limbajului sunt 
suspendate în mod voit: membrii aceleiaşi paradigme (fonetico-semantice) sunt reiteraţi, 
fiecare, de câte trei ori într-o sintagmă din doar cinci cuvinte, dintre care unul e o 
prepoziţie, ce trece aproape neobservată. Ni se mai dovedeşte o dată, dacă era necesar, 
că lucrurile care funcţionează cel mai bine în vorbirea de toate zilele s-ar putea să nu 
fie la fel de valabile în discursul publicitar - şi viceversa. 

Sincronie/diacronie 

Utilizarea în textele reclamelor a unor elemente de limbaj arhaizant sau, dimpotrivă, 
neologic e, la fel ca în toate celelalte tipuri de discurs „colorat" stilistic, extrem de 
frecventă. Am pomenit deja eforturile susţinute ale producătorilor autohtoni de publici
tate de a sugera contemporaneitatea extremă a produselor şi serviciilor recomandate prin 
împrumuturi şi calcuri din diverse limbi de circulaţie internaţională. La polul opus s-ar 
situa utilizarea, în reclamele care mizează pe valorile tradiţionale, a unui limbaj (fals, 
artificial) arhaizant. Unul dintre cei mai importanţi producători de panificaţie din 
România de azi are chiar o denumire menită să sugereze vechimea : e vorba de 
Iar după ce procesatorul sibian de carne a început să-şi axeze campania pentru 
pate de ficat pe ideea respectării unor reţete/obiceiuri (în ultimă instanţă a unui mod de 
viaţă) tradiţionale, şi alte firme din domeniul alimentar au decis să mizeze pe acelaşi 
tip de discurs - uneori cu rezultate la marginea ridicolului. 

Citit fără a vedea propriu-zis clipul în care e folosit, textul ce urmează pare destul 
de inocent : ,,Din vin, drojdie şi cunoaştere, amestecate în proporţii neştiute, ei făuresc 
spumantul, pe care îl închid în sticle bine ferecate. Mâinile lor învârt sticlele exact c-o 
optime, cristalizând perfecţiunea. Şi sticlele încep călătoria în timp ... , şi licoarea îşi 
găseşte menirea". Problema e că imaginile sunt ale unor preoţi druidici/medievali care, 
într-o atmosferă de confrerie ezoterică, sub conducerea unui mare iniţiat, ce bate solemn 
din sceptru înaintea fiecărei mişcări colective, transportă ritualic şi învârt sticlele cu 
pricina, pentru ca finalul reclamei să ne spună: ,, Un veac de experienţă. Un veac de 
perfecţiune. , perfecţionată din 1912". Avem aici, aşadar, mai multe transferuri 
ilicite de sens, din păcate prea transparente pentru orice privitor inteligent ori atent : pe 
de o parte, nu însăşi „licoarea" e veche, călătoria ei în timp fiind de fapt doar transmi
terea unei tehnici de producere ; pe de altă parte, această atmosferă de fantasy, amintind 
de Stăpânul Inelelor sau Urzeala tronurilor, ne face să ne întrebăm dacă aşa arăta 
industria alcoolului românesc (şi, prin extensie, industria autohtonă în general) acum o 
sută şi ceva de ani. 
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Iar lucrurile nu se opresc aici ; urmând aceeaşi tendinţă a arhaizării/,, tradiţionaliză
rii" cu orice preţ, acelaşi producător de spirtoase a ajuns să-şi numească cidrul nici mai 
mult, nici mai puţin decât , iar reclama TV la o altă băutură de acelaşi tip 
(cu eticheta, nu mai puţin caraghioasă, ) vorbeşte despre „un cidru ade
vărat, făcut din mere româneşti proaspăt culese, presate şi puse la fermentat, mândre 
de gustul lor autentic, din livadă". 

În faţa unui text cum e cel tocmai citat, nu doar lingvistul, ci orice vorbitor versat 
de limbă română se vede forţat să se întrebe dacă merele erau mândre de gustul lor 
înainte sau după fermentare ; iar această exagerare, într-un clip complet lipsit de auto
ironie, nu e, din păcate, singulară în publicitatea autohtonă. ,,Campioană", în acest sens 
(nu ne mai referim acum strict la arhaizare, ci la expresiile şi denumirile forţate dincolo 
de limită), pare a fi compania , care şi-a numit unul dintre produse, pur şi 

simplu, Puiul Fericit. Clipul TV al campaniei nu are nimic special (e un simplu anunţ, 
nu lipsit de umor verbal, privitor la posibilitatea de a consuma la masă un „pui bine-cres
cut"), însă consecinţele în ordinea concretă, mundană, ale acestei denominaţii pot fi 
spectaculoase: însuşi autorul prezentului text a auzit, în magazinele Kaufland din Cluj, 
expresia „preţ redus la pui fericit dezosat". 

(Dincolo de) tehnica liberă, discursul repetat 

Vorbirea noastră, utilizarea normală de către noi a limbajului presupune, în majoritatea 
zdrobitoare a cazurilor, o selecţie, din „depozitele" noastre mentale, a cuvintelor potri
vite pentru a descrie cutare sau cutare situaţie, a construi cutare sau cutare sens şi a 
obţine o combinare a lor potrivit regulilor (în principal sintactico-gramaticale, dar nu 
numai) specifice limbii. E vorba despre ceea ce Saussure numea dimensiunile 
matică, respectiv asociativă - iar noi, în descendenta, mai ales, a lui Jakobson, o numim 
pe aceasta din urmă paradigmatică. Repetând/rezumând : tehnica liberă constă în selec
ţia de pe axa paradigmatică şi combinarea pe cea sintagmatică ; relaţiile paradigmatice 
operează disjunctiv, prin excludere, in absentia. Astfel, dacă am ales, dintr-o „cutie" 
de cuvinte, de exemplu, cea a „denumirilor" obiectelor pe care se poate şedea, unul 
singur - cum ar fi , arareori ni se va întâmpla să punem în aceeaşi frază şi un 

fotoliu etc. (Fireşte, se exclud din discuţie situaţiile de viaţă în care tocmai 
vrem să cheltuim o sumă importantă pe mobilă „în general"; şi chiar atunci, pentru 
fiecare „item" în parte, mintea noastră va opera distinctiv/selectiv.) Relaţiile sintagma
tice, în schimb, cele din fluxul efectiv al discursului (între subiect şi predicat, de exem
plu, sau între un substantiv şi atributele sale etc.), operează , nu după 
criteriul sau/sau, ci după regula şi/şi. 

Or, pe lângă instrumentele necesare tehnicii libere pe care am descris-o mai sus, 
orice limbă (şi memoria/competenta oricărui vorbitor) conţine şi succesiuni „tradiţio
nale", ,,fixe" de semne lingvistice (i.e. sintagme, mai lungi sau mai scurte, simple sau 
complexe) în care, datorită unei cutume istorice, înlocuirea unuia dintre termeni cu altul 
nu e interzisă (dacă spuneţi „om cu fotoliu la cap", nu veţi plăti vreo amendă pentru 
asta, însă va produce efecte stilistice speciale). 

,,ldioms make the heart grow fonder" îşi intitulează J. Jonathan Gabay (2005, p. 225) 
un capitol din celebrul său manual pentru autorii de reclame. Şi totuşi, oarecum 
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neaşteptat, nu sunt multe reclamele româneşti în care o expresie idiomatică joacă rolul 
central sau decisiv - poate şi fiindcă, pentru a-şi realiza scopul referential-
publicitatea preferă să creeze lucruri surprinzătoare, expresii care să „prindă" împreună 

la care, de fapt, fac trimitere, mai degrabă decât să rişte o asociere din care 
publicul să-şi amintească formularea verbală (,,veche"), nu însă şi noul ei obiect. (Cu 
totul alta e situaţia în care tradiţia şi tradiţionalismul reprezintă o componentă funda
mentală a mesajului - dar reclamele de acest gen vor fi discutate ceva mai jos.) 

O soluţie la problema pe care tocmai am amintit-o (a „mutării" accentului dinspre 
o expresie pe care mintea noastră o cunoaşte de când lumea spre produse sau servicii 
noi) e ca în interiorul idiomatismului să se opereze o schimbare - destul de mare ca să-i 
modifice semnificaţia, destul de mică pentru a-l lăsa recognoscibil. Spre exemplu, pro
dusele (recomandate, adesea, sub denumirea Covalact de /ară) au fost încă de 
la început comercializate sub o lozincă generală care face trimitere la provenienţa şi 
calitatea lor tradiţională. Sloganul însuşi al brandului/campaniei, ,,prea bun, prea ca la 
tară ! ", e interesant mai ales prin faptul că recuperează pentru un sens pozitiv o expre
sie (urbană) mai degrabă peiorativă - iar decisiv pentru realizarea şi fixarea acestei 
conversiuni a fost clipul iniţial al campaniei, în care mai multe gospodine încearcă să 
facă unt, supravegheate de către personajul-simbol al brandului, ,,coana Chiva". Această 
„femeie rurală" gustă pe rând din diversele mostre de produs, acordându-i celei mai 
gustoase dintre ele calificativul mai sus menţionat. Uşor şocant ca expresie (acel 
sugerează, uşor maliţios, şi că populaţia entuziast-urbanizată a României nu chiar merită 
produse de atât de bună calitate), acest „slogo" are meritul de a se fixa rapid şi temei
nic în mintea cumpărătorilor, în asociere non-ambiguă cu firma - un producător de 
lactate din Covasna-Harghita. 

Singurul neajuns, nu decisiv, al campaniei e modul în care, încălcând întru câtva 
,,regula de aur" a autenticităţii personajelor, stipulată de către unul dintre cei mai apre
ciaţi ai publicităţii mondiale (Ogilvy, 1985, p. 105), publicitarii au luat decizia de 

privitoare la protagonistă : aceasta nu e o localnică reală a vreunui sat, aşa cum 
ar fi fost, poate, mai convingător, dar şi mai dificil la nivelul producţiei, ci o actriţă 
destul de cunoscută publicului, inclusiv din alte roluri, îmbrăcată într-un costum popu
lar impecabil. Pe de altă parte, nu trebuie încheiată discuţia despre fără a 
pomeni, în relaţia cu aceeaşi firmă, o altă foarte inteligentă (şi jucăuşă) parafrazare a 
unei expresii idiomatice - de data aceasta pentru promovarea unor produse eco : 
de la care coana Chiva obţine laptele, paşte „toată ziua bioziua". 

Planul universal al limbajului 

Planul designării, al configurării de lumi, prin (însăşi) activitatea„ vorbitoare" e, potri
vit arhitecturii teoretice coşeriene, cel în care actele de discurs produc, prin simpla lor 
constituire semantico-gramaticală (prin fiecare trecere de la virtualitatea paradigmelor, 
de la depozitul mental de cuvinte şi reguli de combinare la realitatea sintagmelor, la 
rostirea/scrierea propriu-zisă), un fragment de univers, un ansamblu de referenţi (sau, 
cum îi numeşte Coşeriu, designaţi) pro-puşi intersubiectiv, sustinuti „în flintă", dacă 
putem folosi această expresie oarecum pompoasă, de către chiar respectivele propoziţii/ 



384

genera 

Covalact 

PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC 

fraze. Iar aici e necesar, poate, să insistăm : din punctul de vedere al capacităţii discur
sului de a „realitate", nu e nicio diferenţă de esenţă între referinţa afirmaţiei 
„Am fost la Cluj, unde a plouat toată ziua" şi cea a frazei „Sauron şi-a restabilit reşedinţa 
în Turnul Întunecat din Mordor". 

Cu alte cuvinte, cum atrăgeam atenţia şi mai sus, această dimensiune universală e 
domeniul limbajului în care, cu cea mai mare acuitate şi cele mai promiţătoare rezultate, 
putem pune problema imaginarului : ce fel de stări de fapt prezintă, ce fel de, iarăşi, 

lumi propun reclamele româneşti ? 
O descriere exhaustivă sau chiar una sistematică a acestor propuneri ar constitui 

sarcini imposibil de îndeplinit în condiţiile limitate ale prezentului text. Poate fi însă util 
să evidenţiem câteva „creaţii" publicitare care reuşesc să sugereze/afirme o tipicitate 
românească - fie una a felului cum (ne spun reclamele) ,,România este", fie una a 
României trecute şi/sau viitoare. 

Perioada Centenarului, spre exemplu, a adus un val întreg de reclame care, sub o 
formă sau alta, făceau referire la acest moment aniversar de maximă importanţă. Am 
menţionat deja, ca un exemplu printre multe posibile, campania dedicată de către maga
zinele Penny „optimismului" autohton. Am vorbit, de asemenea, despre încercările, 
unele reuşite, altele mai puţin, de a promova produse tradiţionale, ,,curate", ecologice 
etc. ; în acest sens, campania deja pomenită pentru Covalact de Jară conţine şi o reclamă 
încântătoare, care, în varianta sa mai scurtă, ,,sună" după cum urmează: ,,Cum răsare 
biosoarele, coana Chiva scoate biovaca la păscut. Biobriza bate, biovaca paşte şi biomusca 
biobâzâie. Seara, biolaptele e muls şi e lăsat la biofermentat pentru un iaurt bio adevă
rat''. (Aici intervine personajul deja pomenit, coana Chiva : ) ,,Iaurt bio de la 
de Jară. Prea bun, prea ca la ţară." 

Cum uşor se poate vedea, un anumit nivel de umor şi de autoironie este necesare 
pentru a contrabalansa fie excesul, la nivelul expresiei, de mijloace verbale, fie pe cel, 
mult mai grav, fiindcă se situează la nivelul conţinutului, de sentimentalism clişeistic. 
Pe primul (cel strict formal) il putem ilustra citând varianta lungă a reclamei pe care 
tocmai am pomenit-o: ,,Cum răsare biosoarele, coana Chiva scoate biovaca la păscut. 
Toată ziua bioziua, biobriza bate, biovaca paşte, doar câte-o biomuscă biobâzâie şi mai 
deranjează ritmul biovieţii de la ţară. Seara, biolaptele e biomuls, bioprocesat şi lăsat 
la biofermentat, pentru un iaurt bio adevărat". Sunt doar câteva cuvinte în plus, dar deja, 
prin supralicitare, ,,invenţia" verbală a prefixării cu „bio-" se banalizează şi oboseşte. 

Exagerări şi eşecuri 

Pentru celălalt exces, emotiv şi plin până la refuz de poncife, vom discuta două clipuri 
non-comerciale, realizate şi promovate de către Guvernul României, respectiv de către 
Televiziunea Română, cu ocazia preluării de către ţara noastră a preşedinţiei Consiliului 
Europei. Nesupuse niciunei concurente pe piaţa liberă, în economia (şi societatea) reală, 
aceste „creaţii" şi-au permis să se autoconstituie în simple inventare de idei, teme şi 

motive prefabricate ale naţionalismului populist autohton. 
Lung (trei minute şi jumătate - ceea ce l-ar face de neinclus în orice calup publicitar 

real), obositor şi complet necreativ, clipul Ministerului Turismului amestecă la întâmplare 
(sau potrivit unei logici, fie ea şi narativă, imposibil de sesizat) toate clişeele pe care 
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ne-am obişnuit să le înşiruim atunci când ne gândim la o imagine convenţională, ,,pen
tru străini", a tării noastre. Iniţial, ni se arată chipul unui tânăr român - ale cărui 
gânduri, înţelegem, alcătuiesc discursul care urmează : ,,Aici visez că plutesc - peste 
munţi, peste ape, peste culori, peste timp şi anotimpuri. Doar aşa aş putea cuprinde tot. 
Locul acesta există şi este viu, îl simţi cum vibrează. Ţi-ar plăcea România şi românii 
mei. Străzile acestea încărcate de istorie au inspirat poveşti şi legende de spus la gura 
sobei. Aici, oamenii sunt încă o poveste, de spus oricând şi oricui. Aici s-au născut 
contele Dracula, zmeii sau Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana. Ai putea să te îndrăgosteşti 
de viata sănătoasă de la ţară, de muzica şi pofta noastră de viaţă. Oraşele sunt vii, 
colorate, pline de oameni şi lumini. Intră în Palatul Parlamentului - este cea mai mare 
clădire din Europa ; vizitează muzee, galerii de artă sau case memoriale ; admiră cre
aţiile arhitecturale, bisericile fortificate, mănăstirile încărcate de spiritualitate şi castelele 
înălţate pe un colt de piatră. Un amalgam efervescent de istorie, cultură şi plăcere. 
Scufundă-te, suntem în inima pământului aici, vedem imagini din Salina Turda ; urcă, 
suntem la înălţime imagini de la munte, inclusiv o mocăniţă . Îţi zâmbim oriunde ne 
vei întâlni. România freamătă. Descoperă tărâmul petrecerilor şi al festivalurilor de 
muzică electrizante. România nu doarme şi nu oboseşte. Ne place sportul şi facem 
performanţă. Primul număr mondial din istoria tenisului este român. Vorbeşte Ilie 
Năstase : Te aştept în ţara mea. Pentru mine, România rămâne numărul 1. Revine 
naratorul: Noi avem tot. Tu ai tot timpul. Vizitează România". 

Multe dintre regulile elementare ale publicităţii, în primul rând necesitatea de a 
realiza un randament înalt mijloace/rezultate, sunt încălcate în reclama de mai sus, care 
reprezintă o probă certă de neprofesionalism sau chiar de nepricepere. De ce însă am 
ales ca într-un articol privind limbajul publicităţii să cităm/comentăm tocmai una dintre 
cele mai nereuşite „reclame" ale ultimilor ani? Pentru că, duse până la ultimele con
secinţe, unele dintre tendinţele tematice şi/sau procedurale ale publicităţii ne pot da şi 
ele o idee despre imaginarul românesc : în cazul de faţă, e vorba despre imaginarul cel 
mai necreativ - populist, gonflat cu imagini standardizate (şi, în realizare, extrem de 
artificiale: de exemplu, toţi „ţăranii" /meşterii populari, dansatorii etc. din clip arată ca 
proaspăt scoşi din cutie) ale „patriei şi poporului". 

Însă, oricât de incredibil ar părea, clipul „ministerial" prezentat mai sus nu e cea 
mai proastă realizare în domeniul publicităţii din România pentru Centenar. Televiziunea 
(naţională) Română a produs, cu aceeaşi ocazie, un videoclip de patru minute şi jumătate 
( ! ) în care protagonista, o fetiţă, le explică străinilor conceptul de „ţară" - tradus 

de către înşişi autorii/propunătorii reclamei, care a fost lansată, în mediul 
online cel puţin, ,,gata" subtitrată. Am menţionat problema traducerii, fiindcă verbul 

- prin care s-a tradus expresia „am câteva minute să te învăţ despre ţara mea" -
are, în limba engleză, o rezonantă mult mai pedagogică (altfel spus, o nuanţă de obli
gativitate ierarhică : în mod normal, vorbitorii , când e vorba 
despre , unul îşi asumă rolul, subordonator, al profesorului) decât cea din 
formularea originală. 

Şi textul acestui videoclip conţine destule enormităţi (,, Ţara, ca şi mama sunt de 
genul feminin - de aceea le iubim pe amândouă din tot sufletul"), dar ne vom abţine 
de la a-l cita integral. E simptomatică, totuşi, reluarea în el a unei altfel remarcabile şi 
celebre idei (cu sursă, cel mai degrabă, heideggeriană) a lui Constantin Noica - cea 
referitoare la singularitatea românească a cuvântului , atâta doar că, din nou, 
autorii n-au ştiut când/unde să se oprească. 
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Pentru orice cunoscător, nu neapărat aprofundat, al lingvisticii structurale, faptul că 
multe dintre cuvintele şi expresiile oricărei limbi nu au echivalent perfect în alte idiomuri 
reprezintă o realitate fundamentală, banală chiar; desigur, aceasta nu exclude posibili
tatea ca unii termeni din română chiar să fie caracterizanţi pentru limbă în ansamblu şi 
pentru spiritualitatea comunităţii vorbitoare ca atare. E o distanţă mare, totuşi, între 
afirmaţiile lui Noica din Cuvânt împreună despre rostirea românească şi gradul de 
speculaţie cu accente lirice din următoarele fraze : ,,Dor. E un cuvânt pe care nu îl ştii, 
pentru că el nu se traduce în nicio limbă. -ul e doar al nostru. E mai mult decât 
iubire, mai mult decât dragoste. În sunt amestecate sentimente de bucurie, tristeţe, 
melancolie, patimă sau nostalgie. Dacă dorul nostru nu ar durea atât de tare, nici iubi
rea nu ar fi atât de mare. . Sunt doar trei litere. , ca un curcubeu întins peste timp 
şi timpuri; O, uimirea cea dintâi a copilului, oful durerilor şi al răzvrătirii; , rotund 
şi statornic. vine de la România. În noi trăim valoarea eternă a iubirii; îl învăţăm 
literă cu literă, bătaie a inimii după bătaie a inimii, până la infinit". 

Rămâne în sarcina semioticienilor, mai degrabă decât a lingviştilor, să decidă de ce 
trimite consoana la curcubeu (cel mai probabil, autorul textului s-a gândit la forma 
grafemului, răsturnată), care e legătura dintre vocala O şi răzvrătire (aici s-a mers, 
evident, în linie fonetică, pentru a se asocia apoi, mai mult sau mai puţin justificat, 
interjecţiile şi of) sau în ce chip, sub ce aspect poate fi vibranta alveolară rotundă 

sau, mai ales, statornică (pentru această ultimă analogie, autorul prezentului text nu 
găseşte, efectiv, nicio motivaţie). Ce este cert, un ascultător străin (non-român) al tex
tului de mai sus tot nu va şti la finalul lui, dacă nu consultă şi un dicţionar, lucruri 
elementare şi mai utile, comunicativ şi uman vorbind, despre cuvântul de exem
plu, faptul elementar că el defineşte un sentiment apărut atunci când îţi lipseşte cineva 
sau ceva. 

Micromitologie: Dorei, muncitorul nătâng 

La polul opus faţă de exaltarea lirico-filosofardă din exemplele de mai sus, există reclame 
care fac, cu mult umor nu foarte maliţios (dimpotrivă, mai degrabă cu tandreţe/tachi
nărie), din comportamentul tipic al unora dintre români adevărate scenarii cu valoare 
(eroi-comic-)arhetipală. Realizarea cea mai cunoscută şi de succes, în acest sens, e seria 
de clipuri dedicate băuturii spirtoase , în care un grup de muncitori încearcă să 
presteze diverse activităţi urbane, nereuşind sau amânând succesul operaţiunii fie pentru 
că sunt preocupaţi să-i facă o farsă personajului Dorei, fie pentru că Dorei însuşi comite 
câte-o boacănă. Circulaţia acestor clipuri a fost atât de ridicată, şi simpatia publicului 
atât de accentuată, încât unele dintre expresiile folosite în ele ( cum ar fi „ Gogule, pro
bleme, mă?") au devenit idiomatisme contemporane, iar numele „Dorei" e asociat în 
româna urbană de azi oricărei persoane care comite gafe şi oricărei gafe ce a lăsat urme 
în spaţiul comunitar. 
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Dislocări temporale: trecutul idealizat vs distopie 

Sunt numeroase campaniile publicitare - mai ales cele dedicate produselor alimentare -
care, într-o insistenţă firească asupra autenticităţii/non-artificialităţii acestora, pun accen
tul pe caracterul tradiţional al reţetelor şi procedurilor, chiar figurând posibilitatea ca, 
odată cu ingurgitarea diverselor mâncăruri, cumpărătorul să se simtă transportat în lumea 
ideală a copilăriei săteşti. Am vorbit deja despre Covalact de ţară; reclamele iaurturi
lor prezintă, de obicei, protagonişti urbani (aflaţi, de exemplu, în pauza de 
masă de la muncă) gustând pomenitele produse lactate şi „zburând" în ţinuturi idilice, 
montane etc. ; despre pateurile de ficat , protagonistul (un bărbat cu aer de 
industriaş interbelic) spune: ,,Ştiţi de ce mâncarea de la Sibiu nu are -uri? 
Pentru că e tăcută cu respect. Noi, la Sibiu, respectăm oamenii - respectăm obiceiurile 
vechi personajul, în plimbare pe stradă, salută câţiva tâmplari îmbrăcaţi «de epocă» , 
dar şi pe cele noi e salutat un artist stradal îmbrăcat în stilul Slash/Guns N' Roses şi, 

în primul rând, ne respectăm pe noi înşine. De aceea, preparăm totul prin procedeul 
tradiţional . Ca-n '22. Sibiu: mâncare curată ca-n vremurile bune". 
Perfect echilibrată, elegantă şi sobră, această reclamă reuşeşte ca, fără să facă apel la 
concepte mari sau, dimpotrivă, la umor şi autopersiflare, să propună, prin sloganul 
final, o , în care privitorul/consumatorul se simte atras, dar nu constrâns. 

Mai şocante şi voit umoristice sunt campaniile care fac trimitere la perioada comu
nistă : producătorul ciocolatei şi-a tăcut un titlu de onoare din păstrarea pe piaţă 
a acestui produs „dincolo" de Revoluţia Română: clipurile prezintă, de obicei, situaţii de 
abuz, cărora le sunt supuse diverse personaje, urmate de sloganul: ,, 
senzaţii tari din 1964". 

Proiecţii in viitor 

Valoarea „noului" a fost încă de la începuturile modernităţii şi rămâne în continuare, în 
societatea „de consum", argumentul cel mai utilizat şi de succes pentru vandabilitatea 
produselor : de multe ori, omul actual face o achiziţie nu fiindcă nu deţine un anumit 
bun, ci pentru că nu deţine „ultima" variantă/versiune apărută pe piaţă. În aceste con
diţii, publicitatea se axează, la rândul ei, pe sublinierea caracterului de extremă (şi 
inovativă) contemporaneitate sau chiar de anticipare tehnică a mărfurilor pe care încearcă 
să le facă dorite de către public. 

În reclamele dedicate sistemelor Bilka pentru acoperişuri ni se prezintă scene dintr-o 
Românie SF de peste mai bine de jumătate de secol : personajele ziare holografice, 
conduc maşini de îngrijire a gazonului care plutesc deasupra solului, urmăresc transmi
siuni 3D ale unor partide de fotbal - textul de bază al reclamelor fiind: ,,Nu ştim cum 
va fi peste 60 de ani, dar un lucru e sigur : acoperişul Bilka. tot aşa va arăta. Bilka : 
sisteme complete pentru acoperişuri cu durata de viaţă de peste 60 de ani". Dispozitivul 
retoric cel mai important al acestei serii de clipuri e sugerarea ideii că, în mijlocul unor 
gadgeturi mereu şi mereu noi, viaţa oamenilor rămâne în linii mari aceeaşi : soţia îi 
cere soţului să oprească tractorul zburător cu replica „Măi, Mircea, doarme ăla micu'", 
iar fotbalul se joacă tot în 11, chiar dacă una dintre echipe se numeşte (cu o savuroasă 
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alegere verbală, care ne arată cât de multe sugestii ficţionale, câtă istorie implicită se 
pot cuprinde în două cuvinte) ,,Asteroidul Colentina". 

Planul individual al limbajului 

În fine, coincide, în viziunea teoretică pe care o utilizăm aici, 
cu acel plan al limbajului - planul individual - în care vorbitorul/emiţătorul, pe de o 
parte, şi ascultătorul/receptorul, pe de alta, utilizează designatele (stările de fapt, 
„lumea") deja configurate prin primul raport semiotic pentru a face sens, pentru a-şi 
exprima, altfel spus, propria poziţie, propriile intenţii şi interese etc. în raport cu situ
aţia mundană descrisă, respectiv pentru a interpreta (pentru a infera, conform propriilor 
competenţe, cunoştinţe, interese etc.) sensul spuselor celuilalt. 

De fiecare dată când vorbim/interpretăm vorbirea altuia, ştim bine că text-discursul 
pe care îl producem/receptăm spune mai mult decât simplele „întâmplări" pe care le 
relatează; ne întrebăm de ce (sau, şi mai corect: cu ce intenţie/scop) ni se spun tocmai 
nouă, tocmai atunci, tocmai cuvintele (şi lucrurile) respective sau ce lucruri, prin ce 
cuvinte, în ce situaţie trebuie să spunem pentru a obţine de la cutare sau cutare interlo
cutor reacţia scontată. Urmărindu-ne, aşadar, interesul (sperăm, mutual) actual, ar 
trebui să vedem ce tipuri de reclame TV pot ilustra, în măsură mai mare, mai simpto
matică decât orice alte secvenţe ale oricărui act de discurs, şi confi
gurarea de sens. 

Expresivitatea lipsei-de-cuvânt 

La urma urmelor, aşa cum am arătat deja, sensul însoţeşte fiecare activitate comunica
tivă a oamenilor, ba chiar - ca să repetăm o altă observaţie/afirmaţie spectaculoasă a 
lui Coşeriu - el e prezent şi în tăceri: dacă oprirea din a produce zgomote/sunete a 
lucrurilor şi animalelor era numită de latini , celei a oamenilor i se atribuia un cu 
totul alt verb: , tocmai cu semnificaţia „a se opri din vorbire" - a se sustrage, 
aşadar, pentru un timp mediului primar al întregii noastre existente, propriu-zis al mun
daneităţii noastre „naturale", care e limbajul. 

Există, fireşte, şi reclame (nu neapărat foarte reuşite) ce mizează pe prezenta unui 
personaj care, dintr-un motiv sau altul, rămâne fără replică în faţa unei situaţii. În clipul 
publicitar pentru , protagonistul masculin nu face altceva decât să 
tacă la o distantă prudentă de celălalt participant (un personaj feminin), vocea naratori
ală explicându-ne : ,,Ea e Maria şi are o migrenă. El e Andrei; stă acolo de o oră, că 
nu ştie ce să facă : Dacă o întreabă ce are, de ce o întreabă? Dacă n-o-ntreabă, de ce 
n-o-ntreabă? Când pe ea o doare capul, sigur greşeşte el cu ceva". Urmează, fireşte, 
descrierea modului de acţiune specific antialgicului pomenit - dar, evident, aceasta nu 
mai merită menţionată pe larg aici, întreaga „miză" a poveştii fiind deja realizată: ştim 
cu toţii, din proprie experienţă, că durerile, mai cu seamă cele de cap, ne pot face 
insuportabili (şi fiindcă vrem, aici, să facem de asemenea înţeleasă teoria coşeriană : 
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aceasta e situaţia reamintită/relatată în primul raport semiotic); dar leacul, extrem de 
simplu, poate consta într-o pastilă (intenţia „de sens" fiind, fireşte, de a genera un 
comportament, poate chiar o obişnuinţă de cumpărare). 

Chestiuni etice: publicitatea „Roşiei Montane" 

În statele/societăţile democratice contemporane, domeniul audiovizual e, mai întot
deauna, reglementat/controlat din punct de vedere legal (Bowdery, 2008, p. 107), ceea 
ce pune o presiune suplimentară pe creatorii de publicitate. În acest sens, foarte relevante 
pentru distincţia între ceea ce o reclamă comunică efectiv şi ceea ce vrea să spună/ 
insinuează/urmăreşte sunt exemplele privitoare la clipuri sau chiar la campanii interzise, 
din motive de conţinut sau formă, de către Consiliul Naţional al Audiovizualului. Pentru 
a da doar unul dintre cele mai faimoase exemple, în iunie 2009, pomenitul organism 
care controlează (sub raport în primul rând etic) şi publicitatea media din România oprea 
de la difuzare spoturile Roşia Montană Gold Corporation, în care oameni „obişnuiţi", 
intervievaţi pe stradă, răspundeau la întrebarea : ,, Tu ce-ai face cu patru miliarde 
de dolari?". ,,Creativul" din spatele acestor reclame, Bogdan Naumovici (de la agenţia 
23 Communication Ideas), venise cu ideea (extrem de simplă şi, luând în considerare 
succesul campaniei, realistă) că orice dezbatere publică autentică privitoare la benefi
ciile şi riscurile proiectului minier din Munţii Apuseni putea fi prevenită printr-o afirmare 
puternică a avantajelor financiare „brute" pe care acesta - susţineau clipurile, fără a 
detalia sau explica în vreun fel - le-ar fi adus României. Impresia cu care rămâneau 
cetăţenii, după vizionarea clipurilor (mai ales după cea neatentă, care ne stă în fire), 
era că statul român ar fi obţinut în mod direct suma menţionată pentru a o folosi aşa 
cum doreşte, pentru scopul pe care şi-l alege. În fapt, cele patru miliarde rezultau dintr-un 
calcul extrem de aproximativ/speculativ privind sumele care ar fi intrat 

în economia noastră, dacă proiectul s-ar fi desfăşurat integral conform planului 
companiei. 

Chiar dacă interdicţia din partea CNA a venit, de facto, tardiv (campania fusese 
planificată a dura cu două zile mai mult faţă de momentul retragerii clipurilor), moti
vaţia invocată de către decident - campania ar fi fost suspendată pentru 

a audienţei - rămâne importantă, fiindcă ridică problema spinoasă a moralităţii/ 
legalităţii în publicitatea audiovizuală. În capitolul dedicat acestui aspect din volumul 
(colectiv) Advertising Theory apărut, în 2012, la celebra editură Routledge se spune: 
„Publicitatea nu e un mediu favorabil eticii. Clienţii sunt pretenţioşi. Termenele-limită 
se succed la nesfârşit. Rezultatele pe termen scurt sunt obligatorii. Conţinutul creativ 
trebuie să forţeze limitele familiarului şi acceptabilului, în competiţia pentru atenţie. 
Mijloacele de comunicare trebuie să se interpună în vieţile aglomerate ale receptorilor 
mesajelor, iar dispozitive mereu noi le oferă acestora (receptorilor) tot mai multe posi
bilităţi pentru a evita sau a controla în alte moduri mesajele publicitare. Odată cu apa
riţia noilor media, receptorii, cândva pasivi, creează mesaje care pot aduce haos în 
strategiile de comunicare ale companiilor. O reacţie comună e ca, pur şi simplu, să se 
evite subiectul eticii" (Drumwright, 2012, p. 463). 

Cu alte cuvinte, toată lumea ştie că pot exista reclame „mincinoase" sau „înşelă
toare", sau - ca să nu folosim aceşti termeni, totuşi, vagi - că, pentru a putea fi difuzate 
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la televiziune sau la radio, toate înregistrările „publicitare" trebuie să îndeplinească o 
serie de condiţii de formă şi de fond. Tot pentru a exemplifica această dublă problemă 
(a inevitabilei forţări a eticului în domeniul publicităţii, a cenzurii instituţionale inevi
tabil implicate în difuzarea reclamelor): în martie 2013, o reclamă la margarina 
în care apărea fosta campioană la gimnastică Nadia Comăneci, a fost interzisă deoarece 
încălca art. 120, alin. 1 şi 2 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, care 
specifică : ,,În publicitatea pentru alimente adresată minorilor este interzisă folosirea 
celebrităţilor, personalităţilor sau medicilor". 

E interpretarea de către CNA a tuturor acestor reguli dependentă de subiectivismul 
membrilor organismului sau de tendinţele dominante în societate/opinia publică? Un 
răspuns riguros şi probat ştiinţific la această întrebare este greu de dat ; însă pentru a 
ilustra dificultăţile reglementării, putem reveni la exemplul proiectului de exploatare 
minieră mai sus pomenit: în 2013, acelaşi realizator, aceeaşi agenţie lansa o nouă cam
panie publicitară organizată în jurul sloganului: ,,Oamenii din Roşia Montană nu-şi 
doresc decât să muncească". Protagoniştii clipurilor erau cetăţeni reali ai localităţilor 
din regiune care-şi expuneau „poveştile de viaţă", insistând asupra dificultăţilor finan
ciare întâmpinate de familiile lor şi afirmând că mineritul (i. e. dezvoltarea proiectului 
propus de către RMGC) reprezenta singura soluţie viabilă pentru problemele lor. Aceste 
videoclipuri, difuzate masiv de către toate televiziunile importante în 2011 şi 2012, 
urmăreau în primul rând un impact emoţional ; numeroasele contestări, din partea 
societăţii civile, ale campaniei au rămas fără răspuns până după declanşarea, în septem
brie 2013, a unor proteste masive de stradă (,,toamna românească") împotriva proiec
tului minier. Cu alte cuvinte, a fost nevoie de o modificare semnificativă în starea de 
spirit a populaţiei (şi, implicit, a publicului de televiziune) pentru ca CNA să interzică, 
la aproape doi ani de desfăşurare masivă, pe toate posturile de televiziune, clipurile 
apartenente campaniei. 

Metacaracterizarea reclamei ca reclamă. ,,Poziţionări" de brand 
in mediul social 

Nicăieri nu e mai vizibil nivelul (ca strat suplimentar faţă de simpla proiecţie 
a unor stări de fapt, specifică oricărui act de vorbire) decât în acele clipuri publicitare 
care îşi asumă, în mod explicit, fie calitatea advertorială, fie o atitudine (a brandului) 
faţă de teme (autentice sau simulate) din dezbaterea publică. 

O reclamă recentă la berea cu aromă de lămâie prezintă un actor, 
filmat pe o plajă exotică, ce se dovedeşte a fi doar un decor de mucava, care (din 
nefericire, într-o formulare foarte ciudată în ce priveşte acordul gramatical) ne spune : 
,,În minunatul (sic!) Maldive ... , trebuia să filmăm reclama de promoţie , dar 
n-am mai mers nicăieri, ca să punem la bătaie zece vacante exotice unde vrei tu. Bei 

şi înscrii codul pe www.dozadecooler.ro. Destul de , nu?". 
Există şi reclame la diverse produse farmaceutice care cuprind, fie explicit, fie 

sugestiv, ideea că prin realizarea/difuzarea lor s-a încălcat/depăşit un tabu, o practică 
socială în fond convenţională şi dăunătoare : ,, vorbeşte deschis despre uscăciu
nea din zona intimă", spune unul dintre texte, transformând numele comercial al unui 
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medicament în personaj/actant comunitar. Într-o altă reclamă, un papagal, obişnuit să 
repete ceea ce aude „prin casă", rosteşte în faţa unor oaspeţi foarte amuzaţi numele 
suplimentului alimentar , un produs împotriva constipaţiei. 

În perioada ulterioară protestelor legate de proiectul Roşia Montană, dominată peri
odic de manifestări de stradă „dedicate" diverselor probleme din societatea românească, 
au început să prolifereze reclamele care, la modul serios sau în glumă, făceau trimitere 
la această formă de comportament public. O foarte simpatică reclamă la suplimentul 
alimentar prezintă (sub forma unui desen animat) un grup de protestatari înarmaţi 
cu pancarte pe care scrie : ,,Masa pică «puţin greu»? Gândiţi-vă cum mă simt eu! " ; 
„Doar o simplă balonare? Asta e discriminare!" ; ,,Fii atent din timp la mine ca să fie 
totul bine!" ; ,,Când pacientu-i deranjat/ eu în grevă am intrat!". Textul videoclipului 
e un dialog între un reporter şi „liderul" protestatarilor: ,,Stimate domnule .. ./ Pancreas, 
zis Panky .. ./ De ce protestaţi ? / Să se afle că balonarea şi durerea abdominală pot ascunde 
o suferinţă a mea. Nu produc suficiente enzime pentru digestie!/ Şi ce revendicaţi?/ 
Am nevoie de ! " Aici intervine o voce din off: ,,Datorită tehnologiei inovatoare, 
minimicrosferele (sic!) cu enzime pancreatice acţionează eficient în intestin, 
asigurând o digestie optimă, eliminând simptomele insuficienţei de enzime pancreatice". 
La final, îl auzim din nou pe protagonistul Pancreas, care, înţelegem, şi-a început tra-
tamentul: ,,Gata, nu mai protestez. Iau şi radiez! ". 

Tot astfel, reclama la , un supliment alimentar împotriva durerilor în gât, 
mizează pe ideea principală potrivit căreia „ Vocea românilor s-a făcut auzită indiferent 
de vremuri" (imaginea e cea a unei familii din perioada comunistă, care trage perdelele 
şi dă volumul mai încet pentru a asculta, înţelegem, un post de radio „ilegal", gen 
Europa Liberă). ,,Întotdeauna a fost cineva care ne-a făcut să strigăm până ne-am pier
dut glasul" - continuă textul, iar imaginea prezintă unul dintre exerciţiile la bârnă ale 
Nadiei Comăneci din anii 1970, urmărit la televizor de suporteri care, fireşte, urlă de 
bucurie. ,, este alături de cei care se fac auziţi aici imaginile au trecut deja 
la perioada actuală, dar sunt luate, cu grijă, tot din domeniul manifestărilor publicului 
la concerte de muzică sau evenimente sportive opreşte dezvoltarea bacte
riilor şi, astfel, poate opri dezvoltarea infecţiei, grăbind vindecarea. dă voce 
românilor din 1963." Cum lesne s-a putut înţelege, această reclamă la un tip de medi
cament din perioada comunistă a ales să mizeze atât pe nostalgia fiecăruia dintre noi 
pentru propria tinereţe, cât şi pe ideea eliberării (aici, e un termen-concept, 
utilizat, evident, metaforic) de constrângeri, a manifestării lipsite de inhibiţii. Sloganul 
final însă, foarte bun, privit strict din unghiul laconismului, al expresiei sintetice care 
reclamă tradiţia, ne lasă un gust amar, la gândul că, deşi potrivit poveştii vocea româ
nilor ar fi trebuit să se audă, constant şi clar, pe tot parcursul anilor cuprinşi în interval, 
abia în 1989 ea a avut o hotărâre şi o greutate decisive, potolindu-se apoi din nou pen
tru o foarte lungă vreme în ce priveşte implicarea socială şi cetăţenească. 

Perioada ceva mai recentă a publicităţii televizuale cuprinde însă nu doar abordări/ 
mimări ale participării la viaţa societăţii. Companii care în mod normal fac publi
citate comercială au produs cel puţin câteva spoturi civice de foarte mare succes, anga
jate de-a dreptul în campanii publice. Papaya Advertising, de exemplu, a realizat 

clipuri „împotriva" exploatării cu cianură de la Roşia Montană, iar cu ocazia 
„dezbaterii publice" legate de referendumul Coaliţiei pentru Familie (care urmărea 
interzicerea prin însuşi textul Constituţiei a căsătoriei între persoane de acelaşi sex) a 
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produs un clip (,,Copiii Referendumului"), care, preluând masiv temele şi atmosfera 
bestsellerului (Povestea slujitoarei (atât sub formă de carte, cât 
şi ca serial TV), înfăţişa un viitor distopie în care drepturi elementare ale omului ar fi 
dispărut din România. 

Cum însă cele două campanii pe care tocmai le-am pomenit nu ţin de publicitatea 
comercială, ne întoarcem la exemple de autopozitionare în viata socială a companiilor/ 
ofertanţilor de produse sau servicii: reclamele la vopseaua (aparţinând ciclului 
menţionat mai sus, având drept protagonişti un zugrav profesionist şi pe ucenicul său, 
student) prezentau, la un moment dat, un cuplu cu totul neobişnuit - în care femeia, 
care alege culorile pentru încăperi, exemplificându-le cu propriile tatuaje, poartă cu 
meseriaşii următorul dialog: ,,Ştiţi, înainte, casa noastră era pentru noi o sursă de ... 
energie. Dar acum .. ./ Am înţeles : vreţi aşa, ca o artă./ Haideţi ! Mă bucur mult că 
v-ati făcut timp. În bucătărie, bărbatul, cu căşti audio în urechi, frământă o pâine pe 
o masă, de pe care ne priveşte o mare şopârlă exotică. / Soţul dumneavoastră?/ Nu 
încă. Ştiţi, aici aş vrea o culoare mai. .. , ah ! femeia indică un punct de pe propriul 
antebraţ aşa. Ştiţi, noi suntem o familie mai. . ./ Netradiţională, aşa./ Da! / Studente, 
paletaru' ! " - şi urmează, rostit de o voce masculină, mesajul propriu-zis al companiei: 
„Viata are mai multe nuanţe. Noi avem una pentru fiecare. Savana: energizare prin 
culoare". 

Imaginea „familiei netradiţionale" (în varianta mai lungă a clipului apare şi o fetită, 
care tocmai are ore în sistem ), în care bărbatul face treburi casnice, iar 
femeia negociază cu meseriaşii, n-a fost singurul gest prin care şi Papaya 
Advertising s-au implicat (cu spoturi produse şi difuzate în timp record) în dezbateri 
sociale: după apariţia, în timpul protestelor antiguvernamentale din 2018, a ştirii false 
potrivit căreia la Muzeul Antipa s-ar fi găsit mamuţi radioactivi (periculoşi pentru cetă
ţenii din Piaţa Victoriei), acelaşi zugrav apare în scurte clipuri în care şterge cu buretele, 
de pe perete, câte o astfel de scurtă fake news, spunând : ,,Aoleu ! Cine-o fi scris, bre, 
mizeria asta? Noroc că vopseaua lavabilă e cu teflon: se curăţă". Şi nu în ultimul 
rând, în săptămâna premergătoare alegerilor europarlamentare din mai 2019 (când pen
tru toată societatea românească era clar că rezultatul scrutinului va depinde în mod 
decisiv de prezenta la vot), reclama obişnuită la a fost înlocuită cu una 
în care discuţia dintre femeia „netradiţională" şi zugravi (desfăşurată într-o mansardă) 
suna după cum urmează : ,,Asta e. Dacă iese la fel de bine ca restul casei. . ./ Iese, 
doamnă, cum să nu? Avem 3D Activ .I 3D ... ce?/ Studente ! / Studentul explică : Adică 

super-culoare, super-acoperire, super-randament./ Asta înseamnă că e gata până dumi
nică, nu?/ Duminică ... nu putem./ De ce, e sărbătoare sau ceva .. ./ Mergem la vot!/ 
Şi noi!/ Super!" - iar textul final, ,,din partea companiei", e: ,,3D activează-te! De 
la " 

În loc de concluzii: elemente (propriu-zise) de imaginar 

„ Temele şi motivele" predilecte ale publicităţii televizuale româneşti nu diferă foarte 
mult de cele prezente (ca adaos, imposibil de evitat complet, cu scop advertorial) în 
mass-media occidentală, în general. Se pune accentul pe nou, produse şi tehnici de 
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ultimă oră, dar şi - într-o mişcare, oarecum, de reechilibrare, favorizată şi de orientarea 
publicului spre ecologie, de exemplu - spre ceea ce e tradiţional, mai ales în ceea ce 
priveşte oferta industriei alimentare. Se discută stiluri de viaţă şi probleme identitare - de 
exemplu, înseşi caracterizarea şi evaluarea de sine ale românilor în raport cu alte comu
nităţi. Inerent, măcar în subsidiar, ,,poveştile" desfăşurate în videoclipurile publicitare 
deschid discuţia (sau, măcar, îndeamnă implicit la meditaţie personală) privind alterna
tive de genul tradiţionalism/modernism, conservatorism/progresism, închidere autopro
tectivă/tolerantă etc. Deşi, ca regulă generală, publicitatea încearcă să se menţină în 
afara disputelor ideologice, politice, de filosofie socială etc., orientându-se - cum e şi 
firesc - spre sarcini mai punctuale şi concrete, în ansamblul ei ea pare să participe mai 
degrabă la deschiderea mentalităţilor româneşti înspre valori „occidentale", ce depăşesc 
cu mult (inclusiv în profunzime/calitate) simpla sferă a societăţii de consum. Inerent, 
odată cu puzderia de produse cărora li se face reclamă, se insinuează şi moduri de 
gândire/comportamente tot mai globaliste (sau, dacă termenul ne deranjează, universa
liste - care văd umanitatea şi viata ei pe planetă ca pe un tot „ecosistemic"), mai tole
rant-progresiste, mai deschise spre diversitate, mai atente cu drepturile omului şi ale 
altor fiinţe vii. În final, deşi menirea ei propriu-zisă e cu totul alta (şi, aşa cum arătam 
mai sus discutând despre etică, nu una tocmai onorabilă), publicitatea pare să fi contri
buit şi contribuie încă ( doar că prin proceduri şi canale al căror centru nu îl mai repre
zintă ) la României şi a românilor ca naţiune cu adevărat 
contemporană şi europeană. 


