
Kapturek na motorze a Śnieżka łapie stopa.
Znamy je bardzo dobrze z baśni, które czytano nam  
w dzieciństwie. Jednak już dawno, dawno temu opu-
ściły karty książek i zagościły w teatrze oraz w filmie. 
Pinokio, Królewna Śnieżka oraz inne baśniowe posta-
cie zasiedlają coraz większy obszar świata. Częściej 
zaczynają gościć także w reklamie.
Reklama jest opowieścią, która ma przyciągnąć uwagę 
słuchaczy i uwieść ich swoją fabułą. Nie dziwi więc fakt, 
że często wykorzystuje powszechnie znane historie. Od-
wołuje się do popularnych baśni ludowych i literackich, by 
wywołać w odbiorcach skojarzenia z czymś co znajome i 
wzbudzić pozytywne emocje. Tradycyjne baśnie prezentu-
ją wizję świata przez pryzmat systemu opozycji, w którym 
dobry protagonista walczy ze złymi przeciwnikami. Po-
dobnie jest z reklamą, w której przedstawia się rzeczy-
wistość przed zastosowaniem produktu i po jego użyciu. 
Przekazy reklamowe skonstruowane są w taki sposób, by 
konsument utożsamił magiczny środek z reklamowanym 
produktem.

Na początku reklamy ma miejsce niewielka tragedia, 
np. dziecko grające w piłkę nożną brudzi sobie ko-
szulkę błotem. Mama chłopca jest przejęta: na białym 
materiale widnieje wielka plama, której nie sposób się 
pozbyć. Dochodzi do sytuacji kryzysowej, która musi 
znaleźć szczęśliwe rozwiązanie. Pojawia się osoba 
polecająca kobiecie proszek i zapewniająca ją, że ten 
superproszek zadziała o wiele lepiej niż zwykły. Mama 
chłopca słucha wskazówek i używa poleconego jej 
produktu. Dzielny proszek do prania zwalcza brud i 
dzięki niemu ubranie odzyskuje biały kolor, co wywo-
łuje uśmiech na ustach kobiety.
Reklama odwołuje się do baśni nie tylko na poziomie 
struktury, ale wykorzystuje również fabułę konkret-
nych baśniowych utworów. W reklamach pojawiają 

się postaci fantastyczne, które zostają przedstawione 
w taki sposób, by z łatwością można je było zidenty-
fikować. Pinokio ma długi, rosnący gdy kłamie nos, 
Królewna Śnieżka pokazywana jest w towarzystwie 
siedmiu Krasnoludków, a Kopciuszek w sytuacji gu-
bienia lub mierzenia pantofelka. W reklamach wy-
korzystywane są fragmenty baśni w adaptacji Walta 
Disneya lub stylizuje się baśniowe postaci tak, by 
przypominały swoje Disneyowskie wersje.
W reklamie Volvo występuje postać bardzo przypo-
minająca Królewnę Śnieżkę z filmu Walta Disneya. 
Bohaterka reklamy ma taką samą fryzurę i ubranie, co 
Disneyowska heroina.

Reklama społeczna Smokey Bear:
http://www.youtube.com/watch?v=un-t1rHR0u4
Wizerunek bohaterów baśniowych nierzadko zostaje 
uwspółcześniony: posługują się oni przedmiotami z 
„naszej” rzeczywistości. Używają telefonów komórko-
wych, najnowszych modeli samochodów, korzystają 
z komputera, podróżują na motorze, samolotem czy 
koleją regionalną. Uwspółcześnione zostają także 
baśniowe magiczne przedmioty: zamiast szklanego 
pantofelka pojawia się zakrętka kawy czy para jean-
sów. Połączenie porządku baśniowego i przedmiotów 
z realnego świata tworzy kontrast, który uwypukla 
cechy charakterystyczne reklamowanego produktu. 
W reklamie przedstawione są najczęściej bohaterki 
baśniowe, które zostają silnie zerotyzowane - ich 
walory fizyczne są podkreślane obcisłym strojem oraz 
wyrazistym makijażem. Zdarza się również, że boha-
terowie baśniowi reklamują produkty erotyczne lub są 
pokazywani w dwuznacznych sytuacjach.

Kopciuszek – Ann Summers:
http://www.youtube.com/watch?v=GgwrqbAQekA
W reklamach komercyjnych, bohaterowie baśniowi 
prawie zawsze są obdarzeni niezwykłą urodą. Wyjątek 
stanowią przekazy reklamowe, w jakich pojawiają się 
postacie, które również w baśni są brzydkie, np. złe 
przyrodnie siostry Kopciuszka czy Baba Jaga z opo-
wieści o Jasiu i Małgosi. 
Inaczej przedstawiane są postacie baśniowe w rekla-
mie społecznej. Tu zdarza się, że baśniowi bohatero-
wie są brzydcy czy chorzy. Ukazując ich w ten sposób 
burzy się porządek baśni. Takie reklamy komunikują  

odbiorcom, że skoro dobremu bohaterowi przydarza 
się nieszczęście, to należy mu pomóc.
Reklama antynikotynowa organizacji Utah Tobacco 
Prevention & Control ukazuje Roszpunkę, która łysieje 
wskutek palenia papierosów.
Kampania na rzecz poprawy czytelnictwa Literacy 
Foundation wykorzystała w serii reklam wizerunki 
baśniowych postaci. Kampanii towarzyszy slogan: 
„When a child doesn’t read, imagination disappears” 
(„Kiedy dziecko nie czyta, wyobraźnia zanika”).

Podane przykłady dowodzą, że reklama wykorzystuje 
baśń w twórczy sposób, umiejętnie wybierając takich 
baśniowych bohaterów i takie ich cechy, które pozwa-
lają skutecznie realizować obrane cele. Odwołuje się 
do pamięci potencjalnego konsumenta, który oglą-
dając reklamę przypomina sobie dobre zakończenie 
baśni i utożsamia magiczny środek z reklamowanym 
produktem. 
                                        AAAleksandra


