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ƲVADAS
Vienas iš ryškiausiǐ moderniosios kultǌros faktǐ — reklama yra menas kurti
Ƴtikinơjamuosius diskursus. Siekdama atkreipti adresato dơmesƳ, paveikti pažiǌras,
daryti Ƴtaką elgesiui, reklama disponuoja gausiais persvazijos instrumentǐ ištekliais.
Retorikos, stilistikos, komunikacijos teorijos darbuose reklama vadinama svarbia
kasdienơs retorinơs kultǌros dalimi, mǌsǐ laikǐ retorika, šiuolaikine lakoniškąja
retorika, mažąja retorika (plg. Koženiauskienơ 2001: 164; Župerka 2004: 55;
Bonsiepe 1985: 303). Vienas iš moderniosios retorikos teorijos kǌrơjǐ J. Dubois,
kalbơdamas apie efektyvią retorinĊ komunikaciją, jai priskiria bet kokios formos ir
turinio komunikaciją, kurios pagrindinis tikslas — paveikus informacijos perdavimas
(plaþiau žr. Dubois 1986: 18–20). Viena iš tokiǐ persvazinĊ diskurso1 funkciją
aktualizuojanþiǐ komunikacijos formǐ yra reklama.
Šie reklamos ir retorikos gretinimai atskleidžia, jog reklama gali bǌti tiriama
kaip tam tikra retorikos forma, siekianti tokiǐ paþiǐ kaip ir retorika tikslǐ: paveikti
protą, valią, jausmus, pasiekti persvaziją. Norơdami paveikti protą, reklamos kǌrơjai
„siekia informuoti, pranešti, atkreipti dơmesƳ, supažindinti, pristatyti, pasiǌlyti“;
norơdami paveikti valią — „siekia sudominti, patraukti, paveikti sąmonĊ ir jausmus,
Ƴtikinti produkto ar paslaugos pranašumu, išryškinti vertingumą, Ƴteigti, paskatinti tuoj
pat apsisprĊsti, paveikti adresatą psichologiškai“; galiausiai — norơdami paveikti
jausmus, reklamos kǌrơjai „siekia atkreipti dơmesƳ efektu, suvilioti teikiamais
malonumais, užkrơsti puikia nuotaika, sužadinti laisvơs, šviesos, meilơs, saugumo,
pasitikơjimo savimi poreikƳ, patraukti švelnumu, gaivumu, sužavơti nepaprastu
grožiu...“ (žr. Koženiauskienơ 2006: 94).
Retoriniu požiǌriu reklamoje sujungiamos pagrindinơs persvazijos rǌšys —
Ƴtikinimas, Ƴtaiga ir skatinimas; reklamos kǌrơjai naudojasi Ƴvairiais klasikinơs
retorikos kǌrơjǐ atrastais retorinơs persvazijos instrumentais, padedanþiais adresatui2
 
1
Diskursas disertacijoje siaurąja prasme suprantamas kaip taisyklinga, organizuota minþiǐ raiška
rašant arba kalbant; plaþiąja reikšme diskursu vadinama lingvistinơ komunikacija, suvokiama kaip
transakcija tarp adresanto ir adresato, kaip socialinơ veikla, kurios formas determinuoja jos socialinis
tikslas (plg. Mills 1997: 4). Panašia reikšme lingvistiniuose reklamos tyrinơjimuose vartojamas
komunikato terminas: „Nereta reklama yra ne kalbinis tekstas, o kompleksinis komunikatas <...>“
(žr. Župerka 2008: 10, 11).
2
Disertacijoje, laikantis apie reklamą rašanþiǐ lietuviǐ kalbininkǐ darbuose Ƴsigalơjusios tradicijos,
vartojama terminǐ pora adresantas (reklamos siuntơjas) / adresatas (reklamos priơmơjas). Adresantas
sinonimiškai vadinamas reklamos kǌrơju (plg. Župerka 2008: 10).





suvokti informaciją pagal reklamos diktuojamus prioritetus: retoriniais argumentais,
prielaidomis, stilistinơmis Ƴtikinimo priemonơmis. M. Golka apibrơžia retoriką kaip
persvazijos priemoniǐ — visuotinai žinomǐ kodǐ — rinkinƳ. Šie kodai yra stabilios
universalijos — topai, kurie gali bǌti perkelti Ƴ reklamos diskursą.3 Vadinasi, reklamą
ir retoriką sieja ir bendras tikslas — Ƴtikinti adresatą, ir priemonơs, kuriomis šio tikslo
siekiama. Taigi daroma prielaida, jog retorika, suprantama kaip mokslas apie
efektyvios komunikacijos sąlygas ir formas, Ƴtikinimo bǌdus, taikomus ne tik
iškalbos, bet ir visokiausio žanro tekstams, kuriǐ autoriai siekia efektyvios
komunikacijos (plg. Koženiauskienơ 2001: 15), yra vienas iš perspektyviausiǐ
reklamos diskurso analizơs ir aprašymo bǌdǐ.
Šiuolaikinơ retorikos4 definicija yra nuoseklaus retorikos sampratos kismo
rezultatas.5 Vienas iš dažniausiǐ netikslumǐ apibrơžiant retorikos sąvoką yra jos
tapatinimas su stilistika, t. y. retorikos dalimi — elokucija (plaþiau žr. Ulþinaitơ
1976: 7). Tokia retorikos samprata susiklostơ istoriškai.
Antikinơje Graikijoje retorika vadintas menas kurti Ƴtikinơjamuosius diskursus.
Platono, Sokrato, Aristotelio veikaluose kaip pagrindinơ retorikos funkcija nurodoma
persvazija. „Retorikoje“ Aristotelis pabrơžia iškalbos meno savarankiškumą bei
išskirtinumą, primindamas, kad jo esmĊ sudaro „metodiškas atskleidimas to, kas,
kalbant apie bet kokƳ dalyką, gali bǌti Ƴtikinama“ (žr. Aristotelis 2005: 9 1355b 25–
26). Taigi retorika yra visas žmogaus gyvenimo sritis apimantis Ƴtikinimo menas
(lot. ars persuadendi). Dar labiau retorinơs persvazijos jơgą akcentavo Platonas,

 
3
M. Golka išskiria ir aprašo tipiškas reklamos situacijas, kuriose naudojamos retorinơs Ƴtikinimo
priemonơs, pavadindamas jas demonstracine retorika, palyginimǐ retorika, gyvenimiškǐ situacijǐ
retorika, uždrausto vaisiaus retorika ir kt. (plaþiau žr. Golka 1994: 62).
4
Terminas retorika kilĊs iš graikǐ kalbos žodžio rhetor (lot. orator), reiškianþio retoriǐ. Retoriumi
vadintas viešai susirinkime kalbantis asmuo, retorikos mokytojas, taip pat asmuo, skelbiantis teismo
nuosprendƳ, teismo gynơjas, kaltintojas, galiausiai — valstybơs vyras (plaþiau žr. Koženiauskienơ
2005a: 35–36).
5
Kaip pastebi E. Ulþinaitơ, retorikos sąvoka priskirtina prie tǐ žodžiǐ, kurie laikui bơgant, keitơsi,
toldami nuo savo pirminơs prasmơs, o neretai Ƴgaudami ir visai priešingą. Retorikos sąvokos
daugiareikšmiškumą atskleidžia jos apibǌdinimai: „iškalba“, „gražbylystơ“, „iškalbos teorija“,
„iškalbos meno mokslas“, „iškalbos mokslas“, „puošnaus kalbơjimo menas“, „kalbơjimo teorija“ ir t. t.
Vis dơlto daugelis apibrơžimǐ, aktualizuojanþiǐ retorikos, kaip puošnaus kalbơjimo meno sampratą,
neatskleidžia klasikinơs retorikos esmơs: „Išvardytos reikšmơs rodo ne tik žodžio daugiareikšmiškumą,
bet ir jame slypintƳ prieštaringumą. Pats artimiausias žodžio etimologijai vertinys iškalba labiau
nusako kalbơjimo procesą arba mokơjimą gražiai kalbơti, taþiau visiškai neatspindi istorinơs antikinơs
retorikos prasmơs. Negalime tapatinti ir su gražbylyste, nes tai dabartiniame kontekste suteikia sąvokai
neigiamą prasmĊ. Vadinant retoriką „oratoriniu menu“, ji nesuprantama kaip „grožinơs prozos teorija“
(žr. Ulþinaitơ 1976: 7).





teigĊs, jog iškalba yra protǐ valdymo menas.6
Romơnǐ retoriai, perơmĊ graikiškąją retorikos sampratą, tuos paþius retorikos
tikslus bei didžiulius kalbiniǐ ir stilistiniǐ priemoniǐ išteklius šiems tikslams pasiekti,
pabrơžơ estetinĊ retorikos funkciją — stilistinơs minties raiškos svarbą. Kvintiliano
Ƴvesta retorikos definicija — retorika — gero kalbơjimo menas (lot. ars bene
dicendi)7 — šiandien vadinama klasikine. ŠƳ retorikos apibrơžimą perơmơ kone visos
lotyniškai rašytos retorikos studijos, aktualus jis išliko ir vơlesniais laikais. Tokia
retorikos samprata atskleidžia meno, mokslo ir Ƴtikinamo kalbơjimo technikos sintezĊ.
Ilgainiui estetinơ,

dekoratyvinơ

retorikos

funkcija

vis

labiau

užgožơ

pragmatiškąją. Retorikos, kaip ars bene dicendi, apibrơžimas imtas traktuoti
tiesiogine reikšme, t. y. kaip techniškai išpuoselơtas, raiškus, stilingas kalbơjimas.
Retorikos virsmas diskurso puošybos menu (lot. ars ornandi) kulminaciją pasiekơ
viduramžiais, retorinơs analizơs objektui susiaurơjus iki stilistinơs diskurso raiškos
tyrimo (plaþiau žr. Burke 1977: 116–137).
Skilus nuosekliai retorikos sistemai ir invencijai, dispozicijai, elokucijai,
memorijai bei akcijai Ƴsiliejus Ƴ kitus mokslus, retorika ilgainiui pradơta traktuoti kaip
literatǌros teorija. Tokia literatǌrinơ retorika, kurios tyrimo objektas — Ƴ modernios
lingvistikos problematiką integruota klasikinơs retorikos teorijos elokucijos sritis, dar
vadinama susiaurinta retorika (plaþiau žr. Buckley 2006: 14).
XX a. pirmoji pusơ vadinama retorikos Renesansu: „<...> intensyvǌs empiriniai
ir teoriniai komunikacijos mokslo tyrimai parodơ, kad retorikos instrumentuotơ, nors
ir nebǌdama tobula, iš principo atitinka mokslinƳ kalbinơs komunikacijos
mechanizmǐ supratimą“ (žr. Nauckǌnaitơ 1998: 215).8
 
6

Iškalbos esmĊ Platonas išsako taikliai lygindamas ją su gydymo menu: „Gydymo meno pobǌdis tam
tikru požiǌriu yra toks pat, kaip ir iškalbos meno. Abiejuose reikia išmanyti prigimtƳ, pirmu atveju —
kǌno, o antru — sielos, jei ketini pasitelkti ne vien Ƴgudimą bei patyrimą, bet ir meistriškumą, gydymo
mene griebdamasis vaistǐ ir mitybos sveikatai ir jơgai grąžinti, o iškalbos mene — kalbomis ir
tinkamais užsiơmimais suteikdamas [taip] trokštamą gebơjimą Ƴtikinti, taip pat dorybĊ“ (žr. Platonas
1996: 80, 270b).
7
Geras kalbơjimas suprantamas ne tik kaip tiesioginis kalbinơs elgsenos atitikmuo, bet ir gerokai
platesne reikšme: kaip Ƴtikinamo kalbos akto, kurio tikslas — paveikti adresato protą, valią, jausmus,
kǌrimas. Kalbơjimo apibǌdinimas geras nurodo tam tikras estetines kalbơjimo charakteristikas,
pabrơžia tinkamą, deramą kalbơjimą, paklǌstantƳ tiek kalbinơms, tiek etinơms bei moralinơms
taisyklơms.
8
Susidomơjimo retorika banga kilo po 1936 m. pasirodžiusios I. A. Richardso studijos „Retorikos
filosofija“ (The Philosophy of Rhetoric), tapusios programiniu naujos mokyklos, pavadintos Naująja
retorika (angl. New Rhetoric), veikalu. Naujosios retorikos terminas sietinas su filosofo ir teisininko
Ch. Perelmano ir sociologơs L. Olbrechts–Tyteca „Naująja retorika“ (Traité de l'argumentation: La
nouvelle rhétorique. Paris: Presses Universitaires de France, 1958). Šioje studijoje, remdamiesi





Yra daugybơ moderniosios retorikos apibrơžimǐ, taþiau kone visi jie remiasi
klasikinơs retorikos definicija. Visuose pabrơžiama pagrindinơ retorikos, kaip
Ƴtikinimo meno, funkcija, retorika „siejama su kalbơjimu, komunikacija, diskursu,
kuriam svarbus pasakyto žodžio poveikis, jo galia Ƴtikinti“ (žr. Buckley 2007: 67).
Modernioji retorika siekia rasti ir aprašyti geriausius, efektyviausius ir efektingiausius
Ƴtikinimo bǌdus. Taigi šiandieninis retorikos, kaip persvazijos instrumentǐ bei jǐ
poveikio adresatui analizơs arba Ƴtikinimo meno, kurio tikslas — paveikti adresato
pažiǌras, jausmus, sprendimus, apibrơžimas nedaug tenutolsta nuo klasikinơs
Aristotelio pateiktos ars persuadendi sampratos.9
Plaþiausia reikšme retorika suprantama kaip Ƴtikinamos komunikacijos teorija,
mokslas

apie

efektyvios

komunikacijos

sąlygas

bei

formas

(plaþiau

žr. Koženiauskienơ 2001: 15). Pagrindinis retorikos dơmesys telkiamas Ƴ auditoriją,
kaip sambǌrƳ racionaliǐ ir kompetentingǐ diskutuojamǐ dalykǐ atžvilgiu adresatǐ,
„kuriuos kalbơtojas siekia paveikti argumentavimu: kiekvieno argumentavimo tikslas
yra laimơti ar sustiprinti auditorijos pritarimą; kad pasiektǐ šƳ tikslą, kalbơtojas savo
kalbą turi pritaikyti kiekvienai galimai auditorijai“ (žr. Nauckǌnaitơ 2007: 96). Taigi
tam tikra prasme retoriką galime apibrơžti kaip kultǌrinĊ universaliją, kurios kodas,
palyginti mažai pakitĊs, galioja jau daugelƳ šimtmeþiǐ.10
Šiandien retorika laikoma kompleksiniu tarpdisciplininiu mokslu, apimanþiu
literatǌrinĊ – estetinĊ, istorinĊ, etinĊ, politinĊ, sociologinĊ retorikos teorijos ir
    
Aristotelio, Cicerono Kvintiliano darbais, Ch. Perelmanas ir L. Olbrechts–Tyteca suformuluoja
argumentacijos teoriją: „Mes pavadinome tą naują, arba atgimusią, tyrimǐ sritƳ, skirtą neformaliǐ
samprotavimǐ analizei, Naująja retorika“ (žr. Perelman 1979: 9). Naujosios retorikos, arba
neoretorikos, tikslas — optimaliǐ komunikacijos formǐ paieška Ƴvairiuose diskursuose. Komunikacija
šiuo atveju suprantama ne tik kaip keitimasis informacija, dialogas, bet ir visos Ƴmanomos verbaliniǐ ir
neverbaliniǐ kontaktǐ situacijos. Taigi šiuolaikinơ retorika — ne tik Ƴtikinamo kalbơjimo teorija ir
praktika: klasikinơs retorikos principai buvo sơkmingai pritaikyti šiuolaikinei argumentacijos teorijai,
retorika imta vertinti kaip masinơs komunikacijos tyrimo metodas (plaþiau žr. Koženiauskienơ
2004: 18).
9
„Iš esmơs retorika niekada nebuvo nei grynai „humanistinơ“, bandanti intuityviai aiškinti žmoniǐ
kalbinĊ patirtƳ, nei „formalistinơ“, besidominti tik kalbinơmis priemonơmis. Jai rǌpơjo šiǐ priemoniǐ
konkreti raiška — jomis buvo prašoma, Ƴtikinơjama, skatinama ir pan. — bei tai, kaip žmoniǐ reakcija Ƴ
diskursą veikia kalbos struktǌras ir tas praktines situacijas, kuriose šios priemonơs taikomos. Skaitymą
ir rašymą ji traktavo ne vien kaip tekstualius objektus, skirtus estetiškai kontempliuoti ar
nepanaudojamai dekonstruoti, o kaip veikimo formas, neatsiejamas nuo platesniǐ socialiniǐ ryšiǐ tarp
rašytojǐ bei skaitytojǐ, kalbơtojǐ bei klausytojǐ ir iš esmơs nesuprantamas be tǐ socialiniǐ tikslǐ ir
sąlygǐ, kuriomis jos reiškiasi“ (žr. Eagleton 2000: 212–213).
10
Retoriką, kaip kultǌrinĊ universaliją, yra vaizdžiai apibǌdinĊs H. G. Gadameris: „Retorika reiškia
kalbiškai sudaryto ir kalbinơje bendrijoje interpretuoto pasaulio pažinimo visumą su visais jo turiniais.
<...> Retorika aprơpia visą visuomeninƳ gyvenimą šeimoje ir viešumoje, politikoje ir teisơje,
bažnyþioje ir mokykloje, prekyboje ir pramonơje, trumpai sakant, — visus žmoniǐ savitarpio santykius
apskritai“ (žr. Gadamer 1999: 258–259).





praktikos tyrimǐ kryptis (plaþiau žr. LichaĔski 1996: 58). Priskaiþiuojama apie
keturiolika mokslo sriþiǐ, kurios vienaip ar kitaip prisitaikơ universalias retorikos
taisykles, sąvokas, metodus (plg. Koženiauskienơ 2001: 17). Tarp jǐ minima ir
reklama, kurios, kaip ir retorikos, tikslas — skatinti adresato reakciją, apeliuoti Ƴ
emocijas, daryti Ƴtaką veiksmams.
Retorika — tai universaliǐ Ƴtikinimo modeliǐ, vadinamǐjǐ topǐ, argumentacijos
kodǐ saugykla. Daugiau nei 2500 metǐ tobulinti retorinơs argumentacijos klodai yra
neišsemiami, esant reikalui, gali bǌti atnaujinami ir pritaikomi konkreþiame diskurse.
Jais sơkmingai naudojasi modernioji reklama, ne tik parduodanti prekĊ ar paslaugą,
bet ir diegianti socialinius stereotipus, formuojanti tam tikrą pasaulio viziją, mąstymo
stiliǐ, daranti Ƴtaką vertybinei adresato orientacijai. Kadangi retorika yra vienas iš
stiliǐ formuojanþiǐ veiksniǐ, retorinơ diskurso analizơ gali padơti atskleisti
visuomenơs mąstymo ypatybes, vertybines dominantes (plg. Buckley 2006: 8–9).
DARBO PROBLEMA.

Retorikos mokslą sudaro penki kanonai, penkios retorikos

teorijos dalys (lot. partes rhetoricae), nuosekliai aprơpianþios diskurso (Antikoje —
viešosios kalbos) kǌrimo ir perteikimo etapus: pirmosios trys apima tiek sakytinƳ, tiek
rašytinƳ diskursą, dvi paskutiniosios bǌdingos tik sakytiniam diskursui.
¾ Invencija (lot. inventio, gr. heuresis — išradimas, atradimas, sumanymas,
išradingumas, išmonơ) — ikikalbinis diskurso rengimo etapas: temos, problemos,
argumentǐ, Ƴtikinimo bǌdǐ radimas ir pasirinkimas, kalbơjimo tikslǐ, motyvǐ
formulavimas.
¾ Dispozicija (lot. dispositio, gr. taxis — (iš)dơstymas, (pa)skirstymas,
(su)tvarkymas) — tikslingas ir logiškas diskurso komponavimo etapas, funkcionalus
kalbinơs medžiagos išdơstymas. Dispozicijos uždavinys — suderinti invencijos etapu
rastus kalbos elementus, t. y. pasirinkti diskurso kompozicijos modelƳ, atsižvelgiant Ƴ
jo rǌšƳ, tikslinĊ auditoriją ir kt.
¾ Elokucija (lot. elocutio, gr. lexis — minþiǐ reiškimo bǌdas, stilius) — tai
diskurso kalbinio ir stilistinio parengimo lygmuo: „<...> elokucijos metu pereinama
nuo konceptualaus lygmens Ƴ kalbinƳ — mintis „verbalizuojama“ (žr. Nauckǌnaitơ
1998: 214).
¾ Memorija, arba Ƴsiminimas (lot. memoria, gr. mnƝmƝ — atmintis) —
diskurso Ƴsiminimo, atminties lavinimo etapas.
¾ Akcija, arba sakymas (lot. actio, pronuntiati, gr. hypocrisis — veikimas,




atlikimas, vieša kalba) — balso, intonavimo, laikysenos, gestǐ, mimikos lavinimo
etapas.
Šios retorikos teorijos dalys sudaro nuoseklią diskurso formavimo sistemą.
Retorinio

diskurso

kǌrimo

procesas

apibrơžiamas

kaip

„integrali

idơjos

„transformavimo“ Ƴ žodƳ programa, kurią sudaro: a) temos (referento) ideologinơ
analizơ su tos temos subkategorizacija — invencija; b) linijinơ referento
ekspozicija — dispozija; c) referento verbalizacija, arba teksto kǌrimas — elokucija“
(žr. Bezmenova iš Nauckǌnaitơ 1998: 214).
Iki šiol retorinơ reklamos diskurso analizơ neretai apsiribojo vien elokucijos
lygmeniu: reklamos kalbos, tropǐ, retoriniǐ figǌrǐ tyrimu ir aprašymu.11 Gana
fragmentiškai tirtas ir dispozicijos lygmuo. Problema ta, kad vien reklamos elokucijos
tyrimas neatskleidžia visǐ retorinơs analizơs galimybiǐ, todơl nơra išbaigtas. Jis turơtǐ
bǌti papildytas reklamos diskurso struktǌros, kompozicijos, taip pat verbalinơs ir
vizualinơs argumentacijos ypatybiǐ analize.12 Taigi klasikinio retorikos modelio
pritaikymas diskurso analizei yra tinkamiausias kompleksinio reklamos tyrimo
metodas, nes apima ikikalbinƳ, kalbinƳ ir net vizualinƳ diskurso lygmenis: reklamos
idơjos radimo, koncepcijos formulavimo, minties verbalizacijos / vizualizacijos
procesus.
Darbe retorinơs topikos tyrimas apima tris — invencinƳ („Invencinơ reklamos
topika“), dispozicinƳ („Dispozicinơ reklamos topika“) bei elokucinƳ („Elokucinơ
reklamos topika“) — reklamos diskurso lygmenis. Vaizdo ir garsinơs reklamos
diskurso retorinei analizei ne mažiau svarbǌs yra memorijos bei akcijos etapai.
Kadangi darbe analizuojama rašytinơ (regimoji)13 reklama, apsiribojama invencijos,
dispozicijos bei elokucijos kategorijomis.
TYRIMO OBJEKTAS —

retorinơ topika rašytinơs (regimosios) reklamos diskurse.

TIRIAMOJI MEDŽIAGA.

Praktinio tyrimo pamatas — per 3000 reklamos

 
11
Vieno iš pirmǐjǐ reklamos retorikos tyrơjǐ G. Bonsiepe darbuose teigiama, esą retorinơ reklamos
analizơ turơtǐ apimti sintaksinƳ ir stilistinƳ reklamos kalbos klodus. Visą dơmesƳ G. Bonsiepe skiria
retoriniǐ figǌrǐ analizei, kuri Ƴgalina atskleisti reklamos diskurso verbalinơs ir vizualinơs persvazijos
struktǌrą (plaþiau žr. Bonsiepe 1985: 117). Pastebơtina, jog G. Bonsiepe išpleþia retorinơs figǌros
sampratą — figǌros raiška apima ne tik verbalinƳ, bet ir vaizdinƳ reklamos lygmenƳ (plaþiau žr. skyriuje
„Elokucinơ reklamos topika“).
12
Šiam požiǌriui pritaria retorikos teoretikas J. Z. LichaĔskis, tvirtinantis, jog retorinơ reklamos
diskurso analizơ neturơtǐ ignoruoti invencijos ir dispozicijos kategorijǐ (plaþiau žr. LichaĔski 1994:
299–316).
13
Darbe vadovaujamasi reklamos skirstymu pagal formą: sakytinơ (girdimoji), rašytinơ (regimoji),
sakytinơ – rašytinơ (plg. Župerka 2008, 8).





pavyzdžiǐ,14 kurie surinkti iš 2006–2008 metais pasirodžiusiǐ žurnalǐ „Stilius“ (ISSN
1392–7159) bei „Žmonơs“ (ISSN 1648–0597).
Atsižvelgiant Ƴ darbo objekto specifiką, reklamos pavyzdžiǐ imtis sudaryta
vadovaujantis pasikartojimo bei dažnumo kriterijais: orientuotasi Ƴ skaitomiausiuose
leidiniuose publikuojamą ir tipiškam vartotojui, nepriklausomai nuo jo socialiniǐ ir
intelektiniǐ charakteristikǐ, skirtą reklamą. Taip tikơtasi nustatyti retorinĊ topiką
reprezentuojanþius bendruosius lingvistinius reklamos požymius. Rinkos tyrimǐ
bendrovơs „TNS Gallup“ duomenimis, pasirinkti žurnalai patenka tarp keturiǐ 2006,
2007, 2008 metais skaitomiausiǐ savaitiniǐ žurnalǐ visǐ skaitytojǐ grupơje.15
DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.

Darbo tikslas — išanalizuoti retorinơs topikos

raišką rašytinơs (regimosios) reklamos diskurse.
Siekiant užsibrơžto tikslo, keliami tokie uždaviniai:
1. Surinkti ir parengti analizei empirinĊ tyrimo medžiagą.
2. Išskleisti topo ir topikos sampratas:
a) aprašyti topo sąvokos raidos ir plơtros tendencijas;
b) atskleisti topǐ, kaip universaliǐ retoriniǐ argumentǐ, pritaikymo reklamos
diskurse galimybes.
3. Išskirti

bǌdingiausius

invencinơs

topikos

modelius

ir

aprašyti

jǐ

funkcionavimo ypatybes.
4. Išanalizuoti dispozicinĊ topiką: nustatyti ir apibendrinti pagrindinius retorinơs
kompozicijos komponentus.
5. Ištirti elokucinĊ topiką — retoriniǐ raiškos priemoniǐ sklaidą reklamos
diskurse: atskleisti, kokiu bǌdu Ƴvairios kalbơjimo technikos lemia kalbơjimo sơkmĊ,
tampa persvazijos instrumentu.
GINAMIEJI TEIGINIAI

1. Reklamos diskursas paklǌsta retorikos suformuluotoms taisyklơms, todơl
reklamos argumentacijos, kompozicijos, verbalinơs bei vizualinơs raiškos ypatybes
galima analizuoti taikant retorinơs topikos kategorijas ir metodus.
 
Iš viso surinkta 3450 pavyzdžiǐ, Ƴskaitant galimus atsitiktinius pasikartojimo atvejus.
Nacionalinio skaitytojǐ tyrimo tikslas — nustatyti laikrašþiǐ bei žurnalǐ skaitytojǐ auditoriją.
Tyrimas atliekamas kas mơnesƳ, jo duomenǐ ataskaitos pateikiamos kiekvieną metǐ ketvirtƳ. Kas
ketvirtƳ apklausiama daugiau nei 1 500 15–74 metǐ respondentǐ. 2006 m. buvo apklaustas 6 591
respondentas; 2007 m. — 6 296 respondentai; 2008 m. — 6 278 respondentai. Tyrimo duomenys
leidžia Ƴvertinti leidiniǐ vieno numerio ir bendrą skaitytojǐ auditorijas bei jǐ dinamiką (plaþiau žr. TNS
Gallup www.tns-gallup.lt).
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2. Topǐ, kaip argumentǐ, paveikumas susijĊs su jǐ universalumu ir
visuotinumu: retorinơ topika persmelkia visus reklamos diskurso lygmenis —
invenciją, dispoziciją, elokuciją.
3. Reklamos diskurse topai funkcionuoja kaip stimulai, galintys daryti Ƴtaką
informacijos suvokimui ir emociniam jos vertinimui — reklamoje aktualizuojama
persvazinơ topo, kaip Ƴrodymo ir Ƴtikinimo priemonơs, funkcija.
4. Retorinơ topika reklamoje absorbuoja visas Ƴmanomas raiškos formas, topas
funkcionuoja kaip tam tikras diskurso komponentas, struktǌrinis – prasminis modelis,
glaudžiai susijĊs su diskurso rǌšimi, kompozicija, verbaline ir vizualine raiška.
DARBO AKTUALUMAS IR NAUJUMAS. Disertacijos

naujumas visǐ pirma siejamas

su tiriamuoju objektu — tai pirmasis Lietuvoje retorinơs topikos analizei skirtas
lingvistinis darbas. Topas darbe vertinamas kaip argumentacijos kategorija: specifinis
argumentas, universali Ƴrodymo ir Ƴtikinimo priemonơ. Retorinơ topika persmelkia
visus — tiek diskurso kǌrimo, tiek jo suvokimo lygmenis. Ryškiausiai topo
funkcionalumas skleidžiasi Ƴtikinơjamuosiuose diskursuose, taigi ir reklamoje.
Reklama disertacijoje tiriama retoriniu aspektu: Ƴ reklamos diskursą žvelgiama
iš klasikinơs retorikos teorijos pozicijos — reklama analizuojama taikant retorikos
mokslo sąvokas bei metodus. Dơmesys skiriamas tik toms loginơms ir retorinơms
operacijoms, kurios sơkmingai perimtos ir pritaikytos reklamoje, teikia jai naudą,
daro Ƴtikinamą. Tokio pobǌdžio reklamos analizơ yra naujas reiškinys tarp pastaruoju
metu gausiǐ lingvistiniǐ reklamos diskurso tyrinơjimǐ.
Retorinơs topikos analizei bǌdingas tarpdiscipliniškumas — ieškoma ne tik
reklamos ir retorikos, bet ir reklamos bei logikos, psichologijos, sociologijos,
kultǌrologijos disciplinǐ sąlyþio taškǐ.
Darbo aktualumas dvejopas — teorinio ir praktinio pobǌdžio. Teoriniu požiǌriu
reklamos topikos tyrimas vertingas dơl darbe išdơstytos ir susistemintos lietuviǐ kalba
iki šiol nepublikuotos medžiagos. Praktinơ darbo vertơ — indơlis Ƴ lingvistinius
reklamos diskurso tyrinơjimus. Retorinơ reklamos topikos analizơ atskleidžia
universaliǐ Ƴtikinimo modeliǐ,

neišsemiamǐ

persvazijos kodǐ

panaudojimo

galimybes, kuriant paveikiuosius diskursus. Disertacijos medžiaga ir teiginiai gali
bǌti naudingi besidomintiems retorinơs argumentacijos galimybơmis, paveikiosios
komunikacijos kǌrimo metodika. PraktinĊ retorinơs reklamos diskurso analizơs
reikšmĊ pabrơžia daugelis rinkodaros praktikǐ.





TYRIMO METODIKA.

Siekiant nurodyto darbo tikslo taikyti šie mokslinio tyrimo

metodai:
Teorinơs Ƴžvalgos išdơstytos remiantis bendraisiais moksliniais — aprašomuoju
ir analitiniu — metodais.
Atliekant praktinƳ tyrimą taikyti specialieji kalbotyros metodai: retorinơ analizơ,
kontentinơ (turinio) bei kontekstinơ analizơ, taip pat pasitelkta konceptualiǐjǐ
metaforǐ analizơ, remtasi vaizdiniǐ metaforǐ tyrimo metodika.
TYRIMǏ APŽVALGA.

Rašant disertaciją, vadovautasi lietuviǐ ir užsienio

mokslininkǐ, Ƴvairiais aspektais tyrinơjanþiǐ reklamos diskursą, darbais.
Rašytinơ reklama analizuojama remiantis užsienio tyrơjǐ straipsniais ir
monografijomis anglǐ, lenkǐ, rusǐ, vokieþiǐ kalbomis. Retorinis reklamos diskursas
tiriamas vadovaujantis fundamentinơmis retorikos studijomis: J. Dubois ir kt.
„Bendroji retorika“ (1986), M. Korolko „Retorikos menas“ (1998), taip pat rusǐ,
vokieþiǐ mokslininkǐ straipsniais ir monografijomis. Rašant darbą pravarti buvo
E. Ulþinaitơs lenkǐ kalba išleista monografija „Retorikos teorija Lenkijoje ir
Lietuvoje XVII amžiuje“ (1984). Retorinơs topikos samprata aiškinama remiantis
J. Abramowskos (1982), B. Emricho (1977), E. Mertnerio (1972) straipsniais, taip pat
autentiška medžiaga — Aristotelio traktatais „Topika“, „Retorika“. Atliekant praktinƳ
invencinơs topikos tyrimą, remtasi P. H. LewiĔskio monografija „Reklamos retorika“
(1999), kurios vienas skyrius skirtas invencinơs reklamos topikos apžvalgai, taip pat
J. Z. LichaĔskio, tyrusio reklamą kaip retorikos formą, darbais. Analizuojant
elokucinĊ topiką, vadovautasi tropǐ ir retoriniǐ figǌrǐ funkciją reklamos diskurse
tyrinơjanþiǐ mokslininkǐ Ch. Forceville, E. McQuarrie ir kt. autoriǐ straipsniais.
Pagrindinơ

mokslinơ

literatǌra

lietuviǐ

kalba

—

R. Koženiauskienơs

monografijos „Retorika: iškalbos stilistika“ (1999, 2001), „Juridinơ retorika“ (2005);
Z. Nauckǌnaitơs straipsniai (2005, 2007), kuriuose gvildenami argumentacijos
teorijos ir praktikos klausimai; I. Buckley monografija „Retorikos tradicija XIX
amžiaus lietuviǐ literatǌroje“ (2006). Taip pat vadovautasi lietuviǐ stilistǐ darbais:
K. Župerkos „Stilistika“ (2001), „Lietuviǐ kalbos stilistika“ (1983); J. Pikþilingio
„Lietuviǐ kalbos stilistika“ (1975). Reklamos diskursas analizuojamas remiantis
K. Župerkos monografija „Reklamos tekstas: pragmatika, stilius, kalba“ (2008),
I. Smetonienơs daktaro disertacija „Garsinơs reklamos stilius“ (2001), taip pat
lingvistiniais



reklamos

tyrinơjimais,

kuriuos



savo

straipsniuose

paskelbơ

D. Blažinskaitơ (2004), R. ýiþirkaitơ (2005), J. Girþienơ, A. Kupþinskaitơ–Ryklienơ
(2005),

S. Juzelơnienơ,

S. Šarkauskienơ

(2007),

G. Lidžiuvienơ

(2002),

R. Marcinkeviþienơ (2004b), I. Smetonienơ (2001b, 2003, 2004, 2005), V. Valskys
(2005, 2008), K. Župerka (2004).
Reklamos

diskursas

intensyviai

tyrinơjamas

Ƴvairiais

aspektais:

kaip

ekonominis, socialinis, kultǌrinis, lingvistinis reiškinys. Vis dơlto ligšioliniai
lingvistiniai reklamos diskurso tyrimai yra labiau fragmentiško pobǌdžio. Minơtinos
publikacijos, analizuojanþios reklamos tekstǐ tipus (Arbaþiauskienơ, Župerka 1996);
reklamos vietą funkciniǐ stiliǐ sistemoje (Arbaþiauskienơ 1999); reklamos kalbos
taisyklingumą (Pupkis 1994; Valskys 1994, 2005; Miliǌnaitơ 2004; Drazdauskienơ
2004); analizuojama apeliatyvinơs funkcijos raiška reklamos tekstuose (Župerka
1997); žargonybiǐ motyvacija reklamoje (Blažinskaitơ 2002); tiriami stilistiškai
motyvuoti reklamos kalbos nukrypimai nuo bendrinơs kalbos normǐ (Blažinskaitơ
2004); tarptautiniǐ žodžiǐ vartojimas reklamoje (Klimaviþius 2004); tropai ir
okaziniai dariniai reklamos tekstuose (Smetonienơ 2003); kreipimosi Ƴ adresatą bǌdai
reklamoje (Marcinkeviþienơ 2004; Girþienơ, Kupþinskaitơ–Ryklienơ 2005); aptariami
lingvistiniai reklamos tekstǐ požymiai (ýiþirkaitơ 2005); dơmesio skiriama vaizdo ir
žodžio santykio reklamoje tyrimams (Lidžiuvienơ 2002; Juzelơnienơ, Šarkauskienơ
2007); reklamos kalbinơ raiška aptariama rinkinyje „Viešojo diskurso retorika ir
lingvistika“ (2008) išspausdintuose straipsniuose.
Kaip solidi lingvistiniǐ reklamos ypatybiǐ studija minơtina I. Smetonienơs
daktaro disertacija „Garsinơs reklamos stilius“ (2001) (bei jos pagrindu išleista
monografija „Reklama... Reklama? Reklama!“, 2009), skirta garsinơs reklamos
stiliaus analizei. Šis I. Smetonienơs darbas — pirmasis tokio pobǌdžio veikalas
Lietuvoje. Jame gvildenama problematika: „<...> bandoma pagrƳsti reklamos teksto ir
vaizdo, teksto ir garso sąveiką. <...> ieškoma reklamos vietos tekstǐ stilistikoje,
detaliai analizuojama, kuriǐ funkciniǐ stiliǐ elementǐ esama reklamos tekstuose,
kokios reklamos teksto ypatybơs (struktǌrinơs ir semantinơs) lemia jo priklausymą
vienam ar kitam stiliui“ (žr. Smetonienơ 2001a: 3). I. Smetonienơ palieþia ir reklamos
bei retorikos santykio klausimą bei prieina prie išvados: „garsinơ reklama
neabejotinai yra viena iš viešǐjǐ kalbǐ rǌšiǐ“ (žr. Smetonienơ 2001a: 19). Išsamesniǐ
reklamos ir retorikos sąveikos analizơs studijǐ Lietuvoje neparengta.
Naujausia reklamos kalbos tyrinơjimams skirta studija — K. Župerkos





mokomoji knyga „Reklamos tekstas: pragmatika, stilius, kalba“ (2008), kurią sudaro
paskaitǐ konspektai ir pratybǐ medžiaga. Autorius analizuoja reklamą stiliaus,
kompozicijos, kalbos kultǌros požiǌriu, daug dơmesio skiria iki šiol menkai teaptartai
pragmatinei reklamos teksto analizei. 16
DARBO STRUKTǋRA.

Disertaciją sudaro Ƴvadas, keturios dalys, išvados,

literatǌros sąrašas.
Ʋvade apibrơžiama tiriamoji problematika, nurodomas darbo tikslas ir
uždaviniai, nusakomas darbo naujumas bei aktualumas, apibǌdinama tiriamoji
medžiaga, darbo metodai, pateikiami ginamieji disertacijos teiginiai, apibendrinami
svarbiausieji su tiriamąja tema susijĊ užsienio ir lietuviǐ mokslininkǐ darbai.
Pirmajame skyriuje Topika kuriamas teorinis pamatas savarankiškoms
Ƴžvalgoms ir apibendrinimams: apibrơžiamas teorinis reklamos topikos analizơs
pagrindas, susisteminami ligšioliniai topo tyrimai — nuo Antikos iki moderniǐjǐ
topikos, kaip argumentavimo teorijos, tyrinơjimǐ.
Antrajame skyriuje Invencinơ reklamos topika analizuojamas invencinis
reklamos diskurso lygmuo — retoriniǐ argumentǐ, Ƴrodymo / Ƴtikinimo bǌdǐ sklaida;
išskiriamos ir aptariamos pagrindinơs invenciniǐ topǐ rǌšys.
Treþiasis skyrius Dispozicinơ reklamos topika skirtas reklamos diskurso
kompozicinơs topikos, t. y. turinio (verbalinio ir vizualaus) išdơstymo, tyrimui.
Ketvirtajame darbo skyriuje Elokucinơ reklamos topika analizuojamas
verbalinis ir vizualinis diskurso lygmuo: retorinơs raiškos priemonơs tiriamos kaip
stiliaus topai — reklamos persvazijos elementai.
Disertacija baigiama išvadomis ir literatǌros sąrašu.
Tekste pasviruoju šriftu (kursyvu) išskiriami reklamos teksto pavyzdžiai (pvz.,
Reklamos objektui tenka gelbơtojo vaidmuo: Vitamax. Organizmo gelbơjimo akcija
(Žm 2006, 9). Kursyvu surinktuose pavyzdžiuose papildomai pabraukiami žodžiai,
tiesiogiai susijĊ su teiginiu, kurƳ iliustruoja pavyzdys (pvz., Anafora pabrơžiamos
reklamos objekto kokybinơs charakteristikos: Tobulas pasiǌlymas. Tobulai technikai
(St 2007, 41). Po kiekvieno pavyzdžio skliaustuose pateiktas jo aprašas: publikavimo
vieta (santrumpa Žm — žurnalas „Žmonơs“, santrumpa St — žurnalas „Stilius“),
metai, žurnalo numeris.
 
16

Detaliau lietuviǐ mokslininkǐ atlikti lingvistiniai reklamos diskurso tyrinơjimai aptariami:
žr. Dobržinskienơ 2007: 22–31.





Vadovaujantis kognityvinơs lingvistikos tradicija, konceptualiǐjǐ metaforǐ
pavadinimai rašomi didžiosiomis raidơmis.
DARBO APROBAVIMAS

Disertacijoje pateikti teiginiai autorơs skelbti straipsniuose:
1. Konceptualioji metafora reklamoje. — Kalbos vienetǐ semantika ir struktǌra
(Tiltai). Klaipơda: Klaipơdos universiteto leidykla, 2006, 51–58.
2. Retorinơ persvazija reklamoje. — Filologija. Šiauliai: Šiauliǐ universiteto leidykla,
2006, 1, 24–28.
3. ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɩɟɪɫɜɚɡɢɸ. — ɋɟɦɢɨɡɢɫ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ: ɫɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ. ɋɵɤɬɵɜɤɚɪ: Ʉɨɦɢ ɩɟɞɢɧɫɬɢɬɭɬ, 2006, 108–
118.
4. Emocinơs argumentacijos metodai reklamoje. — Valoda — 2006. Valoda dažƗdu
Ɨkademi kontekstƗ. ZinƗtnisko rakstu krƗjums XVI. Daugavpils: Daugavpils
UniversitƗtes Ɨkademiskais apgƗds „Saule“, 2006, 118–126.
5. Retorinơ topika reklamoje. — Tekstai ir kontekstai: transformacijǐ sklaida.
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I. TOPIKA

1. Istorinơ topikos genezơ
Topo sampratos bei jos kaitos analizơ — sudơtingas ir komplikuotas procesas,
kuris negali bǌti nagrinơjamas neatsižvelgiant Ƴ visǐ retoriniǐ procesǐ raidos
ypatybes. Prieš pradedant topikos reklamos diskurse tyrimą, svarbu išskleisti topo ir
topikos sampratas, apibendrinti ir aprašyti topo sąvokos raidos ir plơtros tendencijas.
Topo ir topikos sąvokǐ kilmơ paprastai siejama su Aristotelio (384–
322 m. pr. Kr.) traktatais „Topika“ (Topica) ir „Retorika“ (Ars Rhetorica), kuriuose
analizuojamos viešǐjǐ kalbǐ „vietos“ (gr. topos; lot. locus) — stabilios prielaidos,
atliekanþios argumentǐ funkciją.
Aristotelio raštǐ tyrinơtojai teigia, jog „Topika“, kurią sudaro aštuonios dalys,
priklauso ankstyviesiems filosofo darbams: greiþiausiai tai yra pirmasis išsamus bei
autentiškas Aristotelio veikalas, parašytas 360–355 m. pr. Kr. „Topika“ yra
didžiausias iš šešiǐ logikos traktatǐ („Kategorijos“ (Categoriae), „Apie aiškinimą“
(De Interpretatione), „Analitikos“ (Analytica Priora, Analytica Posteriora), „Topika“
(Topica), „Apie sofizmǐ paneigimą“ (De Sophisticis Elenchis), kurie Bizantijos
laikais buvo sujungti Ƴ vieną knygą, pavadintą „Organonu“ (gr. organon — Ƴrankis,
padargas) (plaþiau žr. Tatarkiewicz 2001: 119).
Manoma, kad II–VII „Topikos“ dalys buvo parengtos Aristoteliui lankantis
Platono (422–347 m. pr. Kr.) Akademijoje Atơnuose. Taigi „Topika“ atskleidžia
Akademijoje

vykusias

filosofines

diskusijas

apie

dialektikos

(gr. dialektikƝ

(technƝ) — disputo menas) esmĊ ir reikšmĊ, pagrindiniǐ dialektikos sampratǐ,
definicijǐ kǌrimo ir klasifikacijos procesus. Seniausiomis laikomos II–VII, kitais
atvejais spơjama, jog III–VI „Topikos“ dalys. Spơjama, jog VIII dalis parašyta vơliau,
nes VII dalƳ Aristotelis baigia žodžiais: „<...> taigi topai, kurie gali padơti pateikti
dialektines išvadas diskutuojant apie bet kokią problemą, buvo aptarti gana išsamiai“
(žr. LeĞniak — cituota iš Aristotelis 1978: XXII).
Vis dơlto, nors Aristotelis ir aptarơ topus, o savo veikalą pavadino „Topika“,
taþiau nepateikơ tiksliǐ topikos ir topo sąvokǐ definicijǐ. Pirmojoje „Topikos“ dalyje
Aristotelis pristato tyrimo objektą bei programą, nurodo tikslus, išvardija ir apibrơžia
svarbiausias veikale vartojamas sąvokas, išskyrus vieną pagrindiniǐ — topo sąvoką,
kuri pirmą kartą paminơta paþioje pirmosios dalies pabaigoje. Tikơtina, jog viena iš





priežasþiǐ, kodơl „Topikoje“ nesuformuluotas tikslus topo apibrơžimas, yra ta, jog
topo sąvoka traktate vartota visiems dar iki Aristotelio plaþiai žinoma reikšme.
Greiþiausiai topo sąvoką Aristotelis perơmơ iš sofistǐ (gr. sophistƝs — meistras,
išminþius), kurie sukǌrơ savotišką žodžio kultą: kalba jiems buvo ne tik minties
raiškos forma, bet ir meninis rezultatas, galƳs suteikti estetinƳ malonumą bei emociniǐ
išgyvenimǐ. Nuo sofistǐ laikǐ, t. y. nuo IV a. per m. ɟ., retorika tapo svarbia graikǐ
mokymo bei auklơjimo sistemos dalimi ir buvo „vienas iš svarbiausiǐ veiksniǐ,
ugdžiusiǐ intelektinius ir dvasinius antikinơs Graikijos pilieþio sugebơjimus,
skatinusiǐ jƳ kǌrybinei veiklai ir daug kuo nulơmusiǐ bendros kultǌrinơs atmosferos
Antikoje, specifiką“ (žr. Ulþinaitơ 1976: 8). Sofistǐ, kurie savo mokymo sistemos
centre iškơlơ retoriką — mokslą apie Ƴtikinamo kalbơjimo meną, pirminis tikslas buvo
ruošti graikus politinei veiklai, suteikti tam bǌtinǐ žiniǐ bei ugdyti reikiamas šiam
užsiơmimui savybes.17
Pasak Gorgijaus, „žodis yra didelis valdovas, kuris, turơdamas gana menką ar
visai nepastebimą kǌną, atlieka stebuklingiausius darbus. Jis gali ir baimĊ pašalinti, ir
liǌdesƳ sunaikinti, ir džiaugsmą pasơti, ir gailestƳ sukelti“. Sofistai domơjosi kalbos
prasminơs raiškos galimybơmis, sofistinơs retorikos tikslas buvo išmokyti Ƴtikinti,
silpną argumentą paversti stipriu, sužadinti adresato emocijas ir palenkti jo nuomonĊ
savo naudai (plaþiau žr. Ulþinaitơ 1976: 9).
Antikinơje retorikoje sofistǐ vartotas topas neturơjo aiškiai apibrơžto termino
statuso, vystantis iškalbos teorijai, matyt, kito ir topo samprata.18 Dažniausiai sofistai
topais vadino išbandytas paveikias retorines priemones, kurios padeda rasti kiekvienai
temai tinkamǐ argumentǐ, veiksmingǐ Ƴtikinimo modeliǐ (plaþiau žr. Korolko
1998: 60).

Kitaip

tariant,

(lot. amplificatio — išplơtimas)

sofistams

topai

technikos

buvo

elementǐ.

19

vieni

iš

amplifikacijos

Amplifikacijos

techniką

ištobulino garsǌs sofistai Gorgijus (485–380 m. pr. Kr.) ir Antifonas (480–411 m.
pr. Kr.), ƳtvirtinĊ mechaninƳ supratimą apie bendrąsias vietas: topais vadinti tam tikri
 
17
Esama nuomoniǐ, jog sofistai išnagrinơjo beveik visus retorikos teorijai priklausanþius klausimus, o
vơlesnieji retoriai juos tik tobulino arba išsamiau išdơstơ, iš esmơs nepapildĊ niekuo nauju (plaþiau
žr. Ulþinaitơ 1976: 10).
18
M. Korolko teigia, jog sakytinio žodžio kultǌroje pradơjĊs funkcionuoti topas buvo glaudžiai susijĊs
su mnemonikos menu ir žymơjo „vietas atmintyje“ (plaþiau žr. Korolko 1998: 60).
19
Retorikos teorijoje amplifikacija traktuojama nevienodai. Minimu atveju amplifikacija siejama su
argumentacija, arba argumentǐ išvardijimu — dalykine amplifikacija, kurios „šaltiniai gali bǌti
gausybơ argumentǐ — skaiþiǐ, formuluoþiǐ, pavyzdžiǐ, priežasþiǐ bei pasekmiǐ, aplinkybiǐ,
išvadǐ — teikianþiǐ dalykinĊ loginĊ charakteristiką“ (žr. Koženiauskienơ 2001: 291).





retorinơs praktikos parengti Ƴrodymai, argumentai, klišơs, žinomos tiesos, iš anksto
paruoštos eventualios (lot. eventualis < eventus — atsitikimas), t. y. galimos tam tikru
atveju, Ƴtikinimo schemos. Susistemintus argumentus sofistai mokydavosi mintinai,
todơl svarbi buvo dirbtinơs atminties technika, siejama su tam tikrǐ mąstymo ir
realios erdvơs elementǐ derinimu (plaþiau žr. Emrich 1977: 247).
PožiǌrƳ Ƴ topus kaip Ƴ sofistinĊ argumentavimo techniką Ƴtvirtino tiesiogiai
sofistinơs retorikos ir filosofijos idơjas perơmĊs Isokratas (436–338 m. pr. Kr.) —
Gorgijo ir Sokrato (469–399 m. pr. Kr.) mokinys, Platono (422–347 m. pr. Kr.)
bendraamžis. Isokratas atidarơ pirmąją nuolat veikianþią retorikos mokyklą
(390 m. pr. Kr.), kurioje akcentavo retorikos ne tik kaip iškalbos, bet ir kaip mąstymo
meno svarbą (plaþiau žr. Žilionis 2005: 122). Isokratas išskyrơ keturis topus –
argumentus: palyginimo, tyrimo, Ƴvykio aplinkybiǐ ir paties Ƴvykio. Ši su obligatorine
(lot. obligatus — Ƴpareigotas), t. y. bǌtina, privaloma, argumentacija susijusi topika
ligi šiol bǌdinga juridinơms kalboms.
Aristotelis neigiamai vertino sofistus, kurie „liepdavo savo mokiniams mokytis
mintinai kalbas ar jǐ dalis, pateikiamas klausimǐ – atsakymǐ forma, ir visada
susijusias su tuo, kas galơjo tapti diskusijǐ objektu. Todơl jǐ mokiniǐ mokymasis
buvo greitas, taþiau nesirơmơ jokia teorija. Jie mokơsi ne meno, o jo rezultatǐ“
(žr. Aristotelis, 1978: 312, 183b 47–50, 184a 1–3). Pats Aristotelis siǌlơ Ƴsiminti ne
argumentus, o bendrąsias prielaidas, nes kalbanþiajam, disponuojanþiam daugeliu
tokiǐ prielaidǐ, atsiveria plaþios argumentacijos perspektyvos. Taip pat nepriimtina
Aristoteliui atrodơ ir sofistinơ topo definicija, nuo kurios jis stengơsi atsiriboti ir
sukurti savitą topo koncepciją. Taþiau visiškai išvengti tradicinơs sampratos Ƴtakos
jam nepavyko: Aristotelis savo metodą sukǌrơ, susiedamas sofistinƳ topą su savo
paties teorinơmis Ƴžvalgomis.
2. Dialektinơ Aristotelio topika
Aristotelio „Topika“ buvo sumanyta kaip tobulos dialektikos vademekumas
(lot. vade mecum — eik su manimi) — informacinis metodologinis veikalas, skirtas
dialektiniǐ diskusijǐ analizei (plaþiau žr. LeĞniak — cituota iš Aristotelis 1978: XI).
Paþia paprasþiausia reikšme dialektika buvo suprantama kaip diskusijos mokslas,
kuriamas pagal principą „klausimas — atsakymas“. Platonas dialektiką vadino
aukšþiausiuoju mokslu, kurio tikslas — bǌties pradǐ tyrimas. Aristotelis, Platono



 

mokinys, aukšþiausiuoju mokslu laikơ analitiką; dialektiką, labai artimą retorikai, jis
vadina eristikos (gr. eristikƝ (technƝ) < eris — ginþas), t. y. diskusijos, ginþo meno,
gebơjimo kitus Ƴtikinti savo teisumu, metodu, kuriuo remiasi retorika. Aristotelis
„Topikoje“ dialektiką apibǌdina kaip „atradimo meną“, o dialektiku vadina tą, kuris
gali ne ką nors teigti, bet apginti savo teiginƳ. Prilygindamas retoriką dialektikai,
Aristotelis teigia, jog abu šie mokslai apima ne kokią nors konkreþią sritƳ, bet tai, kas
bendra ir visuotina (plaþiau žr. Aristotelis 2005: 8, 1355b 10).
„Topikoje“ labiau akcentuota ne tiksli ir griežta dialektinơ pragmatika, o
konkretǌs praktiniǐ persvazijos instrumentǐ, t. y. topǐ, naudojimo kalboje nurodymai.
Pagrindinis Aristotelio tikslas buvo „atrasti metodus, kurie leistǐ iš galimǐ teiginiǐ
sukurti išvadas apie kiekvieną duotą problemą ir išvengti mǌsǐ paþiǐ argumentǐ
prieštaravimo“ (žr. Aristotelis 1978: 4, 100a 18). „Topikos“ uždavinys yra pateikti
metodologiniǐ rekomendacijǐ, suteikti dialektikui priemoniǐ, kad šis galơtǐ pagrƳsti
savo išvadas. Apibrơžti Aristotelio vartotos sąvokos topas definiciją galima nustaþius
ir apibendrinus topǐ funkcijas bei sąlygas, kurioms esant šios funkcijos
realizuojamos.
Aristotelis skiria dialektinĊ, arba loginĊ, ir retorinĊ topiką, akcentuodamas dvi
topo funkcijas: kaip epistemologinơs ir kaip argumentacijos priemonơs. Aristotelio
teorijoje analizuojama dialektinơ topika, topas þia — forma, „tušþia sintagma“,
užpildymo reikalaujanti „vieta“ (plaþiau žr. Abramowska 1982: 7).
„Topikoje“ topai aiškinami kaip konstruktyvǌs dialektinio silogizmo elementai,
t. y. prielaidos kurti silogizmams. Apodiktiniam (gr. apodeiktikos — nenuginþijamas,
bǌtinas), t. y. absoliuþiai nenuginþijamam, silogizmui topai nebuvo reikalingi, nes jo
teisingumas ar klaidingumas priklauso tik nuo formalaus prielaidǐ suderinimo ir jǐ
vienovơs. Dialektinio, t. y. tikơtino, silogizmo materialus turinys gali bǌti labai
Ƴvairus. Tikơtinas silogizmas, kurƳ Aristotelis vadina entimema (gr. enthymƝma < en
thymǀ — mintyse), padeda Ƴrodyti išvados teisingumą, todơl tas, kuris naudoja tokio
pobǌdžio silogizmus, gali pasitelkti prielaidas, kuriǐ teisingumas priklauso nuo
tikrovơs, iš kurios šios prielaidos yra paimamos. Taþiau pati tikrovơ tơra kažkas
tikơtino, todơl gali bǌti ir teisinga, ir klaidinga arba apskritai tik tikimybơ, bet
nebǌtinai absoliuti ir bǌtina.
Dialektikui, siekianþiam Ƴrodyti tezĊ ar išvadą, reikia patikimǐ prielaidǐ,
premisǐ, patvirtinanþiǐ teiginio teisingumą. Bǌtent tokias susistemintas prielaidas



 

Aristotelis ir vadina topais. Topai atveria daugybĊ argumentacijos galimybiǐ, todơl
padeda sơkmingai apginti išsakytus teiginius. Taigi topai — prielaidǐ „sandơliai“,
instrumentai, reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje atliekantys argumentǐ funkciją.
Dialektikoje svarbu, kad kiekviena pateikta išvada bǌtǐ pagrƳsta daugeliu
argumentǐ, nes, priešingu atveju, oponentas, disponuojantis skurdžia argumentacija,
greitai pralaimơs ginþą. Taigi diskusijoje gali prireikti neriboto topǐ skaiþiaus.
Kadangi praktiškai tiek daug jǐ Ƴsiminti neƳmanoma, stengtasi sukurti tam tikrus
universalius modelius, kiekvieną topą pritaikyti daugybei galimǐ atvejǐ, susieti su
daugybe skirtingǐ situacijǐ, o kiekvieną situaciją aiškinti pasitelkus daugybĊ topǐ
(plaþiau žr. Emrich 1977: 246).
„Topikoje“ topo samprata priartơja prie tikslo, priežasties, rǌšies, giminơs,
kiekybơs, kokybơs kategorijǐ. Aristotelis skiria keturias pagrindines topǐ grupes:
topai, kylantys iš akcidencijos (lot. accidentia — atsitiktinumas), t. y. neesminiǐ,
šalutiniǐ objekto ypatybiǐ (II–III dalys), iš rǌšies (IV dalis), iš nuosavybơs (V dalis),
iš definicijos (VI–VII dalys) (plaþiau žr. Aristotelis 1978: 34–201). VIII knygoje
Aristotelis atkreipia dơmesƳ Ƴ diskusijos techniką bei nustato keletą jos taisykliǐ. Pagal
šias taisykles, ieškant vietǐ, vienodai svarbus yra tiek dialektikos, tiek filosofijos
vaidmuo, taþiau vietǐ sisteminimas ir klausimǐ formulavimas yra dialektikos
objektas. Tikras dialektikas turi bǌti pasirengĊs ne tik Ƴrodyti tiesą ar tai, kas tikơtina,
bet ir Ƴveikti savo priešininką (plaþiau žr. Emrich 1977: 239).
Prie topikos teorijos Aristotelis sugrƳžta ir kitame traktate — „Retorikoje“. ýia
topu vadinama tam tikra argumentavimo schema, siejama su entimema: ,,<...> topu
vadinama tai, kas yra daugelio entimemǐ atsiradimo šaltinis“ (žr. Aristotelis
2005: 123, 1403a 18–19). Taþiau pati sąvoka entimema — ,,techninis Ƴrodymas“ —
,,Retorikoje“ tiksliai neapibrơžta. Tikơtina, jog Aristotelio adresatams ji buvo gerai
žinoma iš kitǐ šaltiniǐ ar paties filosofo ankstesniǐ paskaitǐ, traktatǐ.
Literatǌros istorikas J. Ziomekas teigia, jog entimemos sąvoka yra esminơ,
norint suvokti topikos prigimtƳ, nes entimema — topus ,,generuojantis Ƴrenginys“
(žr. Ziomek 1990: 293–296.). Entimema retorikoje, anot Aristotelio, yra vienas iš
pagrindiniǐ Ƴrodymo bǌdǐ, jos reikšmơ yra tokia pati kaip dialektikoje silogizmo:
„retorikos metodas yra susijĊs su Ƴtikinơjimo bǌdais, o Ƴtikinimas yra tam tikras
Ƴrodymas, juk mes bǌname Ƴtikinti tada, kai sutinkame su Ƴrodymais. Retorinis
Ƴrodymas yra entimema, kuri yra pati svarbiausia Ƴtikinimo priemonơ, nes entimema




yra tam tikras silogizmas, o silogizmǐ analizơ yra visos dialektikos ar kokios nors jos
srities objektas... <...> Entimema aš vadinu retorinƳ silogizmą <...> “ (žr. Aristotelis
2005: 7, 11, 1356b 4; 1355a 7–18).
Entimema yra toks silogizmas, kuriame praleista viena prielaida. Ši praleista
prielaida yra evidentiška, t. y. aiškiai numanoma. Dơl savo trumpumo entimema
laikyta patogiu persvazijos instrumentu. Nuo kitǐ filosofiniǐ išvadǐ entimema skiriasi
ne tik glaustumu: ji atkreipia dơmesƳ Ƴ tai, kas svarbiausia arba taip atrodo, todơl yra
lengvai suprantama netgi menkiau išsilavinusiam adresatui. Entimema padơdavo kurti
credibile (lot. credibilis — tikơtinas) — dalykus, kuriais „galima tikơti“, todơl buvo
mơgstama ne tik eristikoje, bet ir literatǌroje. Universalumas, t. y. gebơjimas
funkcionuoti Ƴvairiuose kontekstuose, yra viena svarbiausiǐ entimemos ypatybiǐ.
Sakydamas, jog topas yra entimemos elementas, Aristotelis prie kiekvieno topo
pateikia pavyzdžiǐ, pvz.: topas, kylantis iš prieštaravimo: savitvarda — geras
dalykas, nes palaidas gyvenimas yra kenksmingas; mažesnio / didesnio topas: jeigu
dievai visko nežino, tai žmonơs tuo labiau; visǐ, arba daugelio, išminþiǐ, teisiǐjǐ,
dievǐ, tơvo, mokytojo sprendimo topas: Sapfo sako: „mirtis yra nelaimơ. Taip
nusprendơ dievai, nes kitaip jie bǌtǐ mirtingi“; prieštaravimo, numatanþio dvilypĊ
išvadą, topas: vaidilutơ draudžia savo sǌnui tapti oratoriumi, nes jei jis kalbơs tiesą,
sǌnaus nekĊs žmonơs, jei meluos — nekĊs dievai. Sǌnus atsako, jog kalbơsiąs tiesą,
kad mylơtǐ dievai, ir kartais meluosiąs, kad mylơtǐ žmonơs; vardo topas: drakono
privilegijos sukurtos ne žmogaus, o drakono; susijusiǐ idơjǐ topas: ten, kur yra teisơ
Ƴsakinơti, ten taip pat turi bǌti ir paklǌstama kontrolei; galimo Ƴvykio ar daikto
bǌsenos kaip tikro topas: dovana yra dovanojama tam, kad paskui jos atsisakymas
sukeltǐ skausmą (plaþiau žr. Aristotelis 2005: 108–121).
Aristotelis pabrơžơ entimemos, jos rǌšiǐ bei iš entimemǐ išvedamǐ topǐ
analizơs svarbą (plaþiau žr. Aristotelis 2005: 15, 1358a 29–30). Šiandienos retoriai
entimemos svarbą nusako taip: „Entimemǐ kǌrimo praktika yra gyvo, realaus
mąstymo praktika; ne tokio „disciplinuoto“ ir sterilaus, kokƳ pateikia silogistika ir
apskritai formalioji logika“ (žr. Kliujevas 2001: 88).
Topo ir entimemos santykiai sudơtingi: topas, kaip entimemos elementas, taip
pat jungia daug entimemǐ. ŠƳ prieštaravimą lemia jo dvilypơ prigimtis: topas
reprezentuoja bendrąją visuomenơs nuomonĊ, todơl tai svarus argumentas kiekvienoje
diskusijoje, taþiau, antra vertus, jis pats yra daugelio diskusijǐ apie kokią nors





problemą apibendrinimas, rezultatas, užfiksuotas kaip apibendrinta visuomenơs
nuomonơ. Taigi paþioje topo prigimtyje slypi apibendrinimas, Ƴvairialypơ patirtis,
taþiau kiekvienu konkreþiu komunikacijos atveju realizuojama tik ta šios patirties
dalis, kuri neprieštarauja konkreþiai situacijai. Toks Aristotelio topikos modelis iš
dalies leidžia Ƴveikti topǐ dvilypumą, jǐ tarpusavio prieštaravimą.
Ir „Topikoje“, ir „Retorikoje“ Aristotelis užsimena, jog topas tapatus elementui
(„elementu ir topu aš vadinu vieną ir tą patƳ <...>“ (žr. Aristotelis 2005: 123,
1403a 18–19), taþiau nei viename veikale detaliau nepaaiškina, kas yra elementai ir
kodơl jie tapatinami su topais. Elemento sąvoką Aristotelis vartoja kalbơdamas apie tą
retorikos mokslo sritƳ, kurios objektas yra etinơs vertybơs. ýia elementas suvokiamas
kaip pradžia ir pabaiga, kaip kažkas esminio, analizơs riba. „Politikoje“, kalbơdamas
apie tai, kokia santvarka ir koks gyvenimo bǌdas yra priimtiniausi daugeliui valstybiǐ
ir žmoniǐ, Aristotelis daro išvadą, kad dvejoniǐ sprendimas kyla iš tǐ paþiǐ elementǐ:
,,<...> ir, žinoma, apie visa tai reikia sprĊsti remiantis tais paþiais principais“
(žr. Aristotelis 1997: 197, 1295a 34–35. Taigi elementas yra norma, pagrindinơ
taisyklơ, kuria remiantis yra pritariama kitoms nuomonơms (išvadoms) arba jos yra
atmetamos. Kitaip tariant, tai tam tikras regos taškas.
Viduramžiǐ filosofas Boetijus (Boethius 480–525 m.), komentuodamas
Aristotelio „Topiką“, teigia, esą topai elementais galơjo bǌti tik tada, jei jiems nebuvo
bǌdinga tikrǐ elementǐ pagrindinơ ypatybơ — buvimas kokios nors visumos dalimi
(plaþiau žr. Marenbon 2000: 342). Taigi tapatindamas topą su elementu, Aristotelis
nurodo dar vieną jo ypatybĊ: topas yra ne Ƴrodymo dalis, o pats Ƴrodymas, kurio
analizơ atskleidžia argumentacijos perspektyvas. Topas — ne tik argumentǐ paieškos
formulơ, padedanti oratoriui ar dialektikui atkreipti dơmesƳ Ƴ daugelƳ joje sukauptǐ
galimybiǐ, išeiþiǐ; topas pats yra Ƴrodymo formulơ.
Viena iš svarbiausiǐ topo ypatybiǐ (lot. differentia specifica) — universalumas.
Aristoteliui topas yra neatsiejama Ƴrodymo, kaip universalaus Ƴtikinimo, proceso dalis.
Bǌtent universalus topo pobǌdis ir lemia tikslios jo definicijos nebuvimą — retorinơje
plotmơje topas niekada neturơjo preciziškai apibrơžto termino statuso. Tai
nespecifinis argumentas, jis nepriklauso jokiai apibrơžtai disciplinai, taip pat nesusijĊs
su moksliniais Ƴrodymais.
Aristotelio suformuluota topikos, kaip universalios argumentacijos schemos,
teorija tapo visǐ vơlesniǐ topikos koncepcijǐ pagrindu.





3. Topai kaip sedes argumentorum
Evoliucionuojant
nenutrǌkstamai

kito.

iškalbos
Topo

menui,

topo

samprata

taip

definicija

virto

metafora:

topai

pat

tolydžio,

tapo

sedes

argumentorum — Ƴrodymo buveine, t. y. vieta, kurioje glǌdi argumentai.
Romơnǐ retoriǐ požiǌris Ƴ topą buvo pragmatiškesnis, labiau pritaikytas prie
oratorinơs praktikos.

Cicerono

(106–43

m. pr. Kr.),

Kvintiliano

(35–96 m.)

traktatuose pristatoma praktinei retorikai artimesnơ topo koncepcija, topo sąvoka
dažnai pakeiþiama sinonimais — vieta (lot. locus), tipas, modelis, taisyklơ, principas.
Imta sudarinơti topǐ rinkinius, kurie naudoti mokyklose kaip retoriniǐ pratybǐ
priemonơ. Taigi iš argumentacijos prielaidos topas virto gatavu argumentu, kurƳ iš
atminties galima perkelti Ƴ tekstą. M. Korolko teigia, jog šiǐ pokyþiǐ priežastis yra
rašto kultǌros evoliucija (plaþiau žr. Korolko 1998: 61). Nors taip suprantamas topas
jau neturi tokio tiesioginio ryšio su Ƴrodymu kaip Aristotelio teorijoje, taþiau gali bǌti
pritaikytas kiekviename diskurse.
Aristotelio dialektinĊ topiką apibǌdinĊs kaip tam tikrą ženklǐ sistemą,
Ciceronas analizuoja retorinĊ topiką, kurią vadina argumentǐ radimo metodu, nuo
dialektikos besiskirianþiu ankstyvesne kilme ir didesne praktine nauda. Laiške
Trebacijui Ciceronas rašo: „Lengva atrasti paslơptus dalykus, jei slaptavietơ
paženklinta; analogiškai — kai mes norime aptikti argumentǐ, privalome žinoti, kur
jie slepiasi“ (žr. Crowley 1994: 50).
Traktatuose „Apie oratoriǐ“ (De Oratore) ir „Oratorius“ (Orator) Ciceronas
skiria dviejǐ rǌšiǐ vietas (lot. duplices loci), iš kuriǐ kyla argumentai: glǌdinþias
paþiame objekte, apie kurƳ diskutuojama, ir esanþias už jo ribǐ. Loci turi apimti visą
argumentacijos sritƳ — jos formą ir turinƳ. Cicerono traktatuose dualistinis
aristoteliškos logikos išeities taškas keiþiamas Ƴ taikią mąstymo formǐ ir objektǐ
koegzistenciją (plaþiau žr. Emrich 1977: 249).
Ciceronas analizuoja topǐ vaidmenƳ, kuriant viešąją kalbą, ir lygina juos su
raidơmis žodyje. Materialǐ topǐ turinƳ nurodo Cicerono vartota materijos sąvoka.
Taþiau oratorius, ieškodamas medžiagos — materia causarum — savo tikslams,
bendrosiose vietose ieško ne paþiǐ daiktǐ, o jǐ savasties. Ciceronas akcentuoja ne
loci, bet res, kurie argumentacijos procese tampa loci. Bǌtent daiktas — res — yra
taškas, kuriame kristalizuojasi bendrosios vietos (plaþiau žr. Abramowska 1982: 7;
Emrich 1977: 255).





Sedes argumentorum sampratos kǌrơjas Kvintilianas pateikia ne tik topikos,
kaip Ƴrodymǐ repertuaro, koncepciją, bet ir apibrơžia topo, kaip autonominơs „kalbos
kalboje“, statusą. Anot Kvintiliano, topai yra argumentǐ, kuriais gali disponuoti
oratorius, rinkiniai. Jis taip pat atkreipia dơmesƳ Ƴ topǐ vartojimą skirtinguose,
nebǌtinai pirminiuose kontekstuose. „Locus communis palaipsniui evoliucionuoja nuo
argumentacinơs schemos iki paties argumento, iki apibrơžtos minties visumos, kuri
gali tapti Ƴrodymo prielaida ar padơti penyti klausytojǐ palankumą — captatio
benevolentiae“ (žr. Abramowska 1982: 7).
Vơliau topo sąvoką vartojĊ filosofai, literatǌros teoretikai, oratoriai, istorikai
apibrơžia ją daugiau ar mažiau skirtingai. Neretai tas pats autorius pateikdavo
skirtingas, sunkiai tarpusavyje deranþias to paties reiškinio koncepcijas. Taþiau topas
visada išsaugojo glaudǐ ryšƳ su retorika, suprantama ir kaip persvazijos praktika, ir
kaip kalbinơs komunikacijos teorija (plaþiau žr. Abramowska 1982: 6).
Viduramžiais dơmesƳ Ƴ topus, kaip Ƴ sedes argumentorum, atkreipơ scholastikai
(IX–XV a.), savo traktatuose maksimaliai padidinĊ topǐ skaiþiǐ. Iki vơlyvosios
scholastikos (XIV–XV a.) laikǐ topai buvo suvokiami kaip modeliai, schemos,
kuriomis galơdavo pasinaudoti kiekvienas diskutuojantis, norintis atsakyti Ƴ kokƳ nors
klausimą, dažniausiai — siekiantis Ƴrodyti. Topǐ ir toliau buvo mokomasi kaip tam
tikrǐ nuoseklios, preciziškos argumentacijos taisykliǐ, turinþiǐ tapti efektyviu
instrumentu dialektinơse diskusijose.
Naujosios

logikos

kǌrơjas

P. Ispanas

(1210/1220–1277 m.),

vadinamas

viduramžiǐ topologu, Ƴ savo „Logikos traktatus“ Ƴtraukia skyriǐ apie topus („Apie
Ƴrodymo išeities taškus“ (De locis) (žr. Ispanas 2002: 85–113). Vadovaudamasis
Aristotelio „Topika“, jis analizuoja argumentǐ šaltinius nepriklausomai nuo Ƴrodymo
turinio ir prieina prie išvados, jog Ƴrodymo išeities taškas (graikiškojo topo atitikmuo)
yra elementas, kuriuo gali bǌti sutvirtintas argumentas: „Ʋrodymo išeities taškas yra
argumento šaltinis, kitaip tariant, jis yra tai, iš ko semiasi atitinkamas argumentas
Ƴrodyti duotąją problemą“ (žr. Ispanas 2002: 88).
Iš viso „Logikos traktatuose“ nurodomas 21 Ƴrodymo išeities taškas. Visi
Ƴrodymo išeities taškai klasifikuojami Ƴ vidinius (11), kai argumentai kyla iš elementǐ,
priklausanþiǐ daikto esmei; išorinius (7), kai argumentai kyla iš elementǐ,
nepriklausanþiǐ daikto esmei; tarpinius (3), kai argumentai kyla iš elementǐ, iš dalies
atitinkanþiǐ terminus, kuriais išsakyta problema, iš dalies neatitinkanþiǐ. Vidiniai





Ƴrodymo išeities taškai skirstomi Ƴ kylanþius iš apibrơžimo, aiškinimo, aprašymo,
visumos, dalies, priežasties, padarinio, atsiradimo, nykimo, universalijǐ, paprastǐ
atsitiktinumǐ. Išoriniai Ƴrodymo išeities taškai skirstomi Ƴ kylanþius iš: pasipriešinimo
(santykinio, priešingybơs, stokos, prieštaravimo), didesniojo, mažesniojo, panašumo,
proporcijos, perkeltinơs reikšmơs, autoriteto. Tarpiniai Ƴrodymo išeities taškai
skirstomi Ƴ kylanþius iš: bendros kilmơs žodžiǐ, jǐ kaitymo, skirstymo (plaþiau
žr. Ispanas 2002: 94–113).
Daugiau dơmesio topams pradơta skirti XV a. logikos darbuose. Topus, kaip
Ƴrodymǐ buveinĊ, traktate „De sedibus argumentorum pariterque argumentis in
Dialecticae Philippi Melanchtonis libri quattuor...“ aptaria italǐ humanistas, vertơjas
G. Valla (1410/1430–1499 m.) (plaþiau žr. Walter 1983: 117).
Olandǐ humanistas R. Agricola (1444–1485 m.) kritiškoje ir sistemiškoje
retorikos

studijoje

„De

inventione

dialectica“,

turơjusioje

didelơs

Ƴtakos

ankstyviesiems humanistams, aptaria visas su dialektika susijusias idơjas bei
koncepcijas. ýia jis pateikia ir locus definiciją: „Locus yras ne kas kita, kaip bendros
tam tikrǐ daiktǐ ypatybơs, padedanþios rasti tai, kas kiekviename daikte yra patikima.
Tegul tai bus locus definicija“ (žr. Cogan 1984: 163–194). R. Agricola locus
apibrơžimu vadovavosi daugelis to meto retorikos teoretikǐ.
Locus definiciją veikale „Topica M. T. Ciceronis cum A. T. Böetii et J. Visorii
commentariis“ (1538) suformuluoja scholastikos priešininkas J. Visorius (XVI a.):
„Locus yra tam tikros rǌšies bendrasis ženklas, kuris padeda labai lengvai rasti tai,
kas kiekviename daikte yra patikima, arba, anot Cicerono, tai yra Ƴrodymo buveinơ“.
Iš esmơs ši definicija yra kone pažodinis Agricola locus apibrơžimo pakartojimas
(plaþiau žr. Walter 1983: 340).
Prancǌzǐ

humanistas,

filosofas,

logikas

P. de la Ramé

(1515–1572 m.)

kritikuoja scholastinƳ aristotelizmą (savo disertacijoje rašo: „Viskas, ką pasakơ
Aristotelis — melas“) ir pasisako už loginơs ir retorinơs topikos sujungimą. Jis savo
traktatuose pateikia jau tik 13 topǐ (plaþiau žr. Boguslavskis 2001: 40).
Viešosioms kalboms patyrus nuosmukƳ ir retorikai palaipsniui praradus pirminĊ
reikšmĊ bei paskirtƳ, topika vis labiau skverbơsi Ƴ literatǌrą. Sedes argumentorum
perkeltos Ƴ užrašus, pagalbinius žinynus, kuriuose topais pradơtos vadinti visuotinai
žinomos tiesos, posakiai, mintys, laisva forma naudotos literatǌros kǌriniuose.
Renesanso epochoje atsirado daugybơ metodologiniǐ retorikos leidiniǐ, florilegiumǐ





(lot. florilegium) — enciklopedijǐ prototipǐ, posakiǐ, garsiǐ autoriǐ citatǐ, ištraukǐ iš
Biblijos rinkiniǐ. Topas perơjo Ƴ žinomǐ tiesǐ, banalybiǐ lygmenƳ. Vadinamajai
topikos kultǌrai priklauso ir senojoje literatǌroje funkcionavĊ centonai20 ir quasi
plagiatai. Garsiausiǐ Antikos rašytojǐ atskiros kǌriniǐ dalys, dažniausiai sentencijos,
sudơtos Ƴ rinkinius pradơdavo funkcionuoti be tikrojo konteksto. Nors citatos
dažniausiai išsaugodavo savo kilmơs ženklą ir autoritetą, taþiau ne tiek tikrojo jǐ
autoriaus, kiek apskritai antikinơs kǌrybos autoritetą, taip tapdamos bendra
nuosavybe. Daugelis jas naudojusiǐjǐ niekada net nebuvo susidǌrĊ su kǌriniais, iš
kuriǐ šios sentencijos paimtos.
Didơjant topǐ populiarumui, silpo ir jǐ argumentacinơ jơga. Stiprơjo topǐ kaip
amplifikacijos priemoniǐ

funkcija: topai lyginti su

gơlơmis,

žvaigždơmis,

brangakmeniais; topas vadintas minties drabužiu, o topika — pirklio prekystaliu. Visa
tai turơjo Ƴtakos vis aktyviau paraleliai vykusiam procesui: pamažu retorikoje
invencija užleido pozicijas elokucijai (plaþiau žr. Abramowska 1982: 8).

4. Loginơ ir retorinơ topika
Kaip minơta, Aristotelis skiria dialektinĊ, arba loginĊ, ir retorinĊ topiką. Šiǐ
dviejǐ topikos rǌšiǐ skyrimas yra esminis topǐ reikšmơs analizơs momentas.
Loginis topas suprantamas kaip tam tikra abstrakcija, tai vieta, kurioje galima
rasti iš anksto parengtas apibendrintas argumentacijos schemas, aiškinimo modelius,
prielaidǐ rinkinius. Loginis topas yra tarsi skeletas, karkasas, kurƳ adresantas,
kurdamas diskursą, pritaiko konkreþioje situacijoje ir pripildo turinio.
Plaþiausiai žinoma loginơs topikos schema yra vadinamasis aplinkybiǐ
klausimynas (lot. circumstantiae — aplinkybơs), kurƳ sudaro septyni su Ƴvykio
pasakojimu susijĊ klausimai (plg. Koženiauskienơ 2005a: 120):
•

Quis? (kas?) — pristatomas asmuo, Ƴvykio dalyvis, subjektas, reiškinys.

•

Quid? (ką?) — klausimas susijĊs su Ƴvykusiu veiksmu, Ƴvardijamas ir

apibrơžiamas objektas — faktas, Ƴvykis, veiksmas.
•

Ubi? (kur?) — aptariama Ƴvykio vieta.

 
20
XVI–XVIII a. poetikose centonais (lot. cento — Ƴvairiǐ skiauþiǐ durstinys, lopiniuotas siuvinys,
skarmalas) vadinami kǌriniai, sukomponuoti iš visuotinai žinomǐ šaltiniǐ ištraukǐ. Klasikinis
centonas — „eiliuotas kǌrinys (dažnai epinis), kurƳ visą sudaro eilutơs arba puseiliai, paimti iš kitǐ
poetǐ kǌriniǐ (arba vieno poeto skirtingǐ kǌriniǐ). Tie šaltiniai <...> turơjo bǌti visiems žinomi <...>“
(žr. Patiejǌnienơ 1998: 274). Vienas žymiausiǐ centonǐ kǌrơjǐ — vơlyvosios Antikos poetas
D. M. Auzonijus (310–395 m.).



 

•

Quibus auxiliis? (kam padedant?) — nurodomi kartu veikĊ ar poelgiui

paskatinĊ asmenys, tikslo siekti padơjusios priemonơs.
•

Cur? (kodơl, dơl kokios priežasties?) — analizuojamos Ƴvykio priežastys,

poelgio motyvai, tikslai, prasmơ.
•

Quomodo?

(kaip, kokiu bǌdu?) — klausimas susijĊs su

Ƴvykio

aplinkybơmis: kaip tai Ƴvyko, kokiomis priemonơmis, metodais buvo naudotasi?
•

Quando? (kada?) — nurodomas Ƴvykio laikas, poveikio pradžia ir pabaiga,

aktualumas.
Ši loginơs topikos schema, atsiradusi iš antikiniǐ juridiniǐ kalbǐ kǌrimo
praktikos, atskleidžia nuoseklaus, rišlaus ir logiško diskurso konstravimo modelƳ. Ji
yra universali ir gali bǌti praktiškai pritaikyta ne tik kuriant teismo kalbą, bet ir kone
visus šiandienos žiniasklaidos diskursus.21
Taigi loginiai topai yra „tam tikri loginiai žingsniai, kurie padeda plơtoti mintis.
<...> loginis topas yra tik abstrakcija, nesikeiþiantis modelis. <...> Loginơ topika
padeda kalbơtojui dalykiškai ir logiškai kalbơti, susiorientuoti ir nepasimesti tarp
daugybơs kitǐ tikrovơs reiškiniǐ, neleidžia išplơsti arba susiaurinti objekto“
(žr. Koženiauskienơ 2005a: 118, 132).
Praktinis loginơs topikos schemǐ ir modeliǐ pritaikymas tam tikroje reikiamoje
diskurso vietoje, t. y. konkreti jǐ realizacija, vadinama retorine topika. Retorinis
topas — tai suformuluotas argumentas kokiai nors tezei pagrƳsti, gatava frazơ, kuria
dažniausiai atsakoma Ƴ loginơs topikos iškeltą klausimą (plaþiau žr. Koženiauskienơ
2005a: 134–135).
Loginơ topika yra retorinơs topikos kǌrimo pamatas. Esminis loginiǐ ir retoriniǐ
topǐ skirtumas — loginơ topika paklǌsta logikos dơsniams, Ƴpareigojantiems paisyti
tam tikrǐ taisykliǐ: loginiǐ samprotavimo bǌdǐ, nuoseklumo, tapatumo, pagrƳstumo ir
t. t. Retorinơs topikos funkcija — Ƴtikinti adresatą, todơl loginĊ argumentaciją papildo
(arba apskritai pakeiþia) emocinơ. Retorinơ topika šiam tikslui pasitelkia kalbiniǐ ir
stilistiniǐ raiškos priemoniǐ ƳvairovĊ. Taigi retorinis topas — tai tinkamiausiǐ raiškos
priemoniǐ „radimas“ ir jǐ taikymas persvazijos objektui.
Pažymơtina, jog praktikoje topo, kaip mąstymo analizơs, ir topo, kaip Ƴtikinimo
 
21
Šios schemos pritaikymo universalumą pabrơžia net jos kritikai: pasak V. G. Bielinskio, „retorika
duoda stebuklingus klausimus: kas? kur? kada? kaip? kodơl?, Ƴ kuriuos tereikia atsakyti, kad pagal
visas mokslo taisykles bǌtǐ galima pliurpti nesąmones apie tai, ko neišmanai“ (žr. Lvovas 2004: 154–
155).



 

priemonơs, funkcijos yra glaudžiai susijusios: retorika visuomet naudojasi
dialektiniais metodais, o loginơ topinơ argumentacija neatsiejama nuo retorinơs.22

5. Topǐ klasifikacijos galimybơs
Atskleisti ir inventorizuoti retorinius topus — gana sudơtingas procesas: nors
topika yra atviro pobǌdžio sistema, taþiau topas yra tam tikras kodas, kurƳ turi gebơti
iššifruoti visi komunikacijos proceso dalyviai.
Topai dơl visuotinio jǐ pripažinimo visuomet laikyti veiksminga Ƴtikinơjimo
priemone, todơl taip svarbu buvo sudaryti jǐ sąrašus. Sofistǐ mokyklose topus
surašydavo ant lenteliǐ, iš kuriǐ juos ir mokơsi. Vis dơlto tokia sistema turơjo
trǌkumǐ, apie kuriuos savo darbuose buvo užsiminĊs Aristotelis: kilo pavojus joje
pasiklysti. Neužteko vien sudaryti topǐ sąrašus, siekta sukurti topikos sistemą,
klasifikuoti topus pagal tam tikrus kriterijus. Manyta, jog bǌtina sukurti techniką,
kurią oratorius treniruodamasis galơtǐ tobulinti tol, kol topǐ „radimas“ nereikalaus
jokiǐ pastangǐ. Siekiant šio tikslo, stengtasi sudaryti tam tikrus kompleksinius topǐ
katalogus. Taþiau tai buvo Ƴmanoma tik apsiribojant sedes argumentorum, kaip
paruoštǐ vietǐ, išvardijimu, atsisakant konkreþiǐ argumentǐ vardijimo, antraip tokie
katalogai niekada nebǌtǐ buvĊ išbaigti (plaþiau žr. Emrich 1977: 254).
Nustatyti aiškius topǐ klasifikacijos kriterijus buvo sudơtinga, nes topams
bǌdingas intensionalumas — jǐ reikšmơ priklauso nuo filosofinio, psichologinio,
estetinio konteksto. Be to, topas yra dvilypơs prigimties: viena vertus, jam bǌdingas
tam tikras objektyvumas, nes topu išreiškiama bendroji nuomonơ, taigi ji gali bǌti
teisinga ar tikơtina, taþiau, antra vertus, bendrąją nuomonĊ lemia subjektyvǌs
veiksniai.
Kadangi topo formavimuisi didelơs Ƴtakos turi aksiologiniai veiksniai, dažnai
galima pastebơti kontrastingǐ, o kartu ir komplementariǐ, t. y. vienas kitą papildanþiǐ,
topǐ porǐ. Pavyzdžiui, tokią porą sudaro locus amoenus ir locus horridus (malonios ir
baisios vietos topai), sudaryti paraleliai pagal opoziciją šviesa – tamsa, atvirumas –
uždarumas, saugumas – grơsmơ. Tokios topǐ poros atsiranda iš tos paþios sistemos,
taigi neretai šiais topais galima remtis Ƴrodant priešingas tezes, pavyzdžiui: jei
jaunuolis nusižengơ visuomenơs normoms, jƳ galima kaltinti neatsakingumu,
priekaištauti dơl nepaklusnumo, vyresniǐjǐ patarimǐ neklausymo; taþiau jaunuolƳ
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galima teisinti: jam trǌksta patirties, jis išsiblaškĊs, toks, kaip ir visi jaunuoliai.
Abiem atvejais tinka tas pats kiekybơs topas: stebint daugelƳ atskirǐ atvejǐ išvedama
norma, o konkretus atvejis pristatomas kaip atitinkantis tą normą. Panašiai
naudojamas kokybơs topas senis – berniukas, kurio pamatas — tas pats apgaulingas
stereotipas, nekeliantis adresatams abejoniǐ: jei svarbios pareigos siǌlomos vyresnio
amžiaus kandidatui, jo amžius pateikiamas kaip pranašumas, nes liudija brandą,
patirtƳ, Ƴžvalgą, kurios itin trǌksta jaunimui; jei kandidatas yra jaunesnis, galima
tvirtinti, jog tai — taisyklơs išimtis: jaunuolis neƳprastai aukšto intelekto, energingas,
veržlus.23
Topo dvilypumą, kai tas pats topas gali bǌti naudojamas skirtinguose ir netgi
vienas kitam prieštaraujanþiuose kontekstuose, lemia atvira jo semantika. Ciceronas
locus communis palygino su dirva, kurioje gali augti tiek piktžoles, tiek ir naudingi
augalai (plaþiau žr. Emrich 1977: 262). Senovơs retoriai nuo pat pradžiǐ saugojosi
šios paþioje topo prigimtyje slypinþios dilemos. Siekdamas jos išvengti, Aristotelis
bandơ rasti tvirtą tiesos pagrindą, apsaugą nuo sofistǐ piktnaudžiavimo paþiuose
retorikos dơsniuose. Kiti mąstytojai, matydami tokiǐ pastangǐ beviltiškumą,
pripažino, jog topika yra technika, apie kurios priemoniǐ naudojimo tinkamumą
sprendžia pats jas naudojantysis.
Taigi topo, kaip persvazijos priemonơs, prigimtis yra paradoksali: aksiologinis ir
asertorinis,24 kartu jis yra neutralus ir ambivalentiškas, tinkamas naudoti bet kokiam
tikslui (plaþiau žr. Abramowska 1982: 8). Tokia topǐ klasifikacijos problema, kai Ƴ tą
paþią klasifikacijos skiltƳ gali patekti topai, prieštaraujantys vienas kitam, taþiau abu
tam tikroje situacijoje tinkami ir teisingi, vienas kitą paneigiantys, bet abu Ƴtikinantys,
lơmơ, jog bandymai susisteminti topus neretai baigdavosi neišsprendžiama aporija,25
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Pastebơtina, jog pastarieji topai persvazijos požiǌriu efektyvǌs tik tada, kai vartojami patriarchalinơje
visuomenơje, kurioje vyrauja neginþijamas vyresniǐjǐ autoritetas ir pagarba jiems. Šio stereotipo
poveikis silpnơja kritiniais periodais: gali bǌti, jog E. R. Curtiuso pastebơtas topǐ „berniukas – senis“,
„mergina – senơ“ paplitimas vơlyvojoje Antikoje liudija apie tam tikrą kartǐ tradicijǐ pažeidimą.
Naujas stereotipas, paremtas priešprieša normai, pabrơžiantis teigiamą jaunimo vaidmenƳ
visuomeniniame gyvenime, pasirodơ tik Romantizmo epochoje (plaþiau žr. Abramowska 1982: 10).
Anot E. R. Curtiuso, vơlyvaisiais viduramžiais šie topai yra Ƴdomǌs dơl dviejǐ priežasþiǐ: iš
„literatǌrinơs biologijos“ pozicijǐ jie atskleidžia naujǐ topǐ formavimosi procesus ir taip pleþia mǌsǐ
žinias apie „genetiškai formalias sudedamąsias literatǌros dalis“. Antra vertus, minơti topai yra
dvasinơs bǌsenos kaitos ženklai, nuorodos, kuriǐ jokiu kitu bǌdu nesuprastumơme (plaþiau žr. Curtius
2005: 86–89).
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Asertorinis (lot. assertorius — teigiamas) — ką nors teigiantis ar kam nors prieštaraujantis,
išreiškiantis tikrumą (žr. TŽŽ 2001: 70).
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užduotimi be išeities.
Nepaisant to, topai buvo Ƴvairiai sisteminami ir klasifikuojami. Kone visǐ
klasifikacijǐ sudarymo principai tokie patys arba labai panašǌs. Pagrindiniai kriterijai,
kuriais vadovaujantis stengtasis susisteminti topus, dažniausiai buvo diskurso rǌšis ir
objekto pobǌdis.
Pagal apibendrinimo laipsnƳ Aristotelis skiria du topikos lygmenis. Pirmajam
priskirtinos tos persvazijos priemonơs, kurias jis ir vadina topais. Topai apima visas
Ƴmanomas bendravimo situacijas, todơl yra bǌdingi retorikai, analizuojanþiai ne
individualius atvejus, kurie yra nesuskaiþiuojami ir nepažinǌs, ne tai, kas atrodo
„tikơtina atskiram asmeniui“, o tirianþiai bendrus visiems ar daugumai reiškinius
(plaþiau žr. Aristotelis 2005: 15, 1358a 23–24).
Antrasis lygmuo apima tas prielaidas, kurios yra ne bendros, o bǌdingos
kiekvienam objektui arba objektǐ rǌšims atskirai. Pagal apibendrinimo laipsnƳ šios
prielaidos yra mažiau vertingos, taþiau bǌtent iš jǐ išvedama didžioji dalis entimemǐ.
Prielaida dažnai remiasi pavyzdžiu, kuris, anot Aristotelio, yra antrasis pagal svarbą
Ƴtikinimo bǌdas. Pavyzdys nieko neƳrodo, taþiau Ƴtikina. Žmogaus sąmonơ labiau
linksta prie pavyzdžiǐ, o ne prie entimemǐ. Pavyzdys ir entimema skiriasi ir pagal
mąstymo kryptƳ: pavyzdys orientuotas Ƴ Ƴrodymą, entimema — Ƴ išvadą, todơl pagal
sandarą ji artimesnơ silogizmui. Aristoteliui pavyzdys, kaip Ƴrodymas, nereiškia nei
ơjimo nuo atskirybơs prie bendrybơs, nei bendrybơs prie atskirybơs, nei bendrybơs
prie bendrybơs. Tai ơjimas nuo atskirybơs prie atskirybơs, nuo panašaus prie
panašaus, kai abu duoti atvejai tinka tai paþiai situacijǐ kategorijai (plaþiau
žr. Aristotelis 2005: 12, 1357a–1357b).
Pagal AristotelƳ, paveikaus Ƴtikinimo struktǌra yra paremta sąveika: topas —
prielaida — faktas. Entimemoje svarbiausi yra topai (kaip entimemos elementai), o
pavyzdyje — faktai, pavieniai svarstymai, topo ypatybiǐ Ƴgyjantys tik tam tikrame
kontekste. Taip suprantamas pavyzdys yra artimesnis empirikai. Pasak Aristotelio,
kalbos, kupinos pavyzdžiǐ, yra Ƴtikinanþios, taþiau kalbos, kuriose gausu
entimemǐ, — Ƴspǌdingesnơs, nes atskleidžia aukštus intelektinius oratoriaus
gebơjimus.
Aristotelio „Retorikoje“ topai skirstomi Ƴ visuotinius, arba bendruosius
(gr. topoi koinoi; lot. loci communes), tinkanþius visoms kalbǐ rǌšims, ir konkreþius,
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arba specialiuosius (gr. topoi idioi; lot. loci propriae causae), tinkanþius tik tam
tikroms kalbǐ rǌšims. Specialieji topai išvedami iš su tam tikra konkreþia sritimi
susijusiǐ prielaidǐ ir gali bǌti panaudoti tik su šia konkreþia sritimi susijusiame
kontekste. Locus communis nơra susijĊs su kokia nors apibrơžta sritimi ir tik jai
bǌdinga tam tikra informacija, nes yra apibendrinamojo pobǌdžio; jie leidžia daryti
išvadas apie Ƴvairiǐ sriþiǐ dalykus. Be to, locus communis, kaip tema, gali turơti
keletą loci (plaþiau žr. Emrich 1977: 240).
„Retorikoje“ Aristotelis teigia: „Aš tvirtinu, jog dialektiniai ir retoriniai
silogizmai yra susijĊ su tuo, apie ką mes kalbame bendrosiomis vietomis — topais. Jie
bendri, diskutuojant apie teisĊ, taip pat apie gamtos reiškinius, politinius Ƴvykius bei
apie daugelƳ kitǐ skirtingǐ dalykǐ. Pavyzdžiui, toks yra didesnio ir mažesnio topas,
nes iš jo labai paranku sudaryti entimemą ir silogizmą apie teisĊ, gamtos reiškinius ar
kitus mokslus, nors jie tarpusavyje ir labai skiriasi. Specialiais vadinu topus, kurie
kyla iš situacijǐ, susijusiǐ su skirtingomis dalyko giminơmis ir rǌšimis. Tokia yra
fizikos sritis, iš kurios negalima išvesti nei entimemos, nei silogizmo, tinkanþio
etikai, ir atvirkšþiai <...>“ (žr. Aristotelis 2005: 14, 1358a 10–20).
Apibendrinamasis pobǌdis yra viena esminiǐ topo ypatybiǐ: topais laikomi
bendrieji svarstymai, visuotinai pripažinti postulatai, kurie atrodo elementarǌs, todơl
teisingi. Kiekviena auditorija, kuriai skirtas diskursas, vadovaujasi kažkuo, kas
visiems bendra, visuotinai pripažinta, taþiau tuo pat metu turi tik jai bǌdingas pažiǌras
ir interesus. Todơl, siekiant persvazijos, topai turi bǌti pasirenkami atsižvelgianti Ƴ
auditorijos charakteristikas: amžiǐ, išsilavinimą, interesus, lytƳ, nes, kaip pastebi
M. Korolko, „persvazija Ƴmanoma tik atsižvelgiant Ƴ patyrơją, o Ƴtikinơjimo
sơkmingumas yra tiesiogiai proporcingas žiniǐ apie adresatą, jo pažiǌras, poreikius,
charakterƳ, kalbos ypatybes lygiui“ (žr. Korolko 1998: 30).
Taigi bendrosiomis vietomis topai vadinami ne tik todơl, kad nurodo bendrąsias
temas, argumentus ar formuluotes. Bendrosios vietos — tai „vietos“, gerai žinomos ir
vienodai aiškios ne tik adresantui, bet ir adresatui. Kalbantysis ar rašantysis
sąmoningai naudoja loci communes kaip persvazijos priemones, taþiau adresatas taip
pat žino topikos kodą, už kurio slypi tam tikra bendra pasaulio vizija, visuotinai
pripažinta vertybiǐ ir normǐ sistema. Kiekviename diskurse turi bǌti identifikuota
topo kilmơ ir funkcija, antraip informacijos perdavimas patirs reikšminiǐ nuostoliǐ
(plaþiau žr. Abramowska 1982: 8–9).





Praktinơje retorikoje skiriami minties ir žodžio topai. Smulkiau topai skirstomi
atsižvelgiant Ƴ tris retorinơs persvazijos tikslus — Ƴtikinti, Ƴteigti, skatinti — ir Ƴ tris
persvazijos rǌšis — Ƴtikinanþiąją, Ƴteigianþiąją, skatinanþiąją (plaþiau žr. Korolko
1998: 62). Pragmatinơ dialektiniǐ – retoriniǐ bendrǐjǐ ir specialiǐjǐ topǐ teorija
persmelkia visą retorinƳ diskursą.
Vadovaujantis Cicerono darbais, tiek viduramžiǐ, tiek naujǐjǐ laikǐ retorikos
studijose dažniausiai skiriami vidiniai (glǌdintys dalyko, apie kurƳ kalbama, viduje) ir
išoriniai (esantys už aptariamo dalyko ribǐ) topai. Vidiniai topai kyla iš definicijos
(apibrơžimo), rǌšies, giminơs, skirstymo (visumos, dalies), esminiǐ ir antriniǐ sąvokǐ,
priežasties, rezultato, pasekmơs, palyginimo, priešinimo, laiko kategorijǐ, svarstymo,
pavyzdžio ir kt. Išoriniai topai kuriami lyginant, randant panašumǐ ar skirtumǐ
(plaþiau žr. Koženiauskienơ 2005a: 119).
Savitą kalbos prasmơs / minties kǌrimo techniką sukǌrĊs M. V. Lomonosovas
(1711–1765 m.) topus vadina svarstymais ir išskiria paprastus, arba aiškius, ir
sudơtingus svarstymus. Jis pastebi, kad idơjos yra gyvos ir turi unikalią dauginimosi
savybĊ, kurią atskleidžia viena iš pagrindiniǐ retorikos mokslo daliǐ — invencija.
Idơjǐ kǌrimas ir yra topikos objektas. Topai retorikos teorijoje ir praktikoje užima
ypatingą vietą: nurodo kalbanþiajam ar rašanþiajam idơjǐ dauginimo bǌdus.
M. V. Lomonosovas veikale „Retorika“ skiria 16 svarstymǐ: giminơs ir rǌšies,
visumos ir dalies, išoriniǐ ypatybiǐ, vidiniǐ ypatybiǐ, vardo, veiksmo, vietos, laiko,
kilmơs, priežasties, pirmesnio ir paskesnio, požymio, aplinkybiǐ, panašumo,
priešingybiǐ, lyginimo. Anot M. V. Lomonosovo, šie svarstymai sudaro pažintinio
aparato pagrindą (žr. Roždestvenskis 2006: 285).
Ʋvairias topǐ schemas ir klasifikacijas surinko ir apibendrino H. Lausbergas
(plaþiau

žr. Lausberg

1998: 171–189).

Aiškiausia

loci

klasifikacija,

pasak

H. Lausbergo, yra pagal status causae — dalyko esmĊ. Jos kilmơ tiesiogiai susijusi su
juridinơmis kalbomis, taip pat pagiriamosiomis ir peikiamosiomis kalbomis. Topai,
kylantys iš dalyko esmơs, klasifikuojami Ƴ tinkamus:
1. Kalbant apie asmenis (lot. personae): giminơs, kilmơs topas (lot. genus);
tautybơs topas (lot. natio); tơvynơs, gimtinơs topas (lot. patria); lyties topas
(lot. sexus); amžiaus topas (lot. aetas); išsilavinimo topas (lot. educatio et disciplina);
fiziniǐ ypatybiǐ topas (lot. habitus corporis); turto, sơkmơs topas (lot. fortuna);
visuomeninơs – teisinơs padơties topas (lot. conditionis instantia); charakterio savybiǐ





topas (lot. animi natura); profesijos, veiklos topas (lot. studia).
2. Kalbant apie daiktus (res): a) topai prieš daiktą (lot. ante rem); b) topai
daikto viduje (lot. in rem) — kylantys iš visumos (lot. a toto), iš dalies (lot. a parte),
iš giminơs (lot. a genere), iš rǌšies (lot. a specie); c) topai aplink daiktą (lot. circa
rem) — kylantys iš panašumo (lot. a simili); iš nepanašumo (lot. a dissimili), iš
tapatumo (lot. a pari), iš priešingybơs (lot. a contrario); d) topai po daikto (lot. post
rem) — kylantys iš rezultato, pasekmơs (lot. ab eventu), iš sprendimo, nutarimo
(lot. a iudicatio).
Ši klasifikacija nơra išsami, topai joje gali sietis vieni su kitais, taip pat gali bǌti
ir kitose „vietose“ (plaþiau žr. Leff 1983: 23–44).
Šiuolaikinơse

retorikos

studijose

dažniausiai

vadovaujamasi antikiniais

Aristotelio ir Cicerono suformuluotais topǐ klasifikacijos modeliais, o palyginti retos
jǐ interpretacijos tơra nežymǌs nukrypimai nuo tradiciniǐ topikos schemǐ.
Pavyzdžiui, Aristotelio topǐ skirstymą Ƴ bendruosius ir specialiuosius modifikuoja ir
papildo rusǐ retorikos teoretikas J. V. Roždestvenskis, kuris skiria dalinius,
profesionalius, arba specialius, ir apibendrinanþius topus. Daliniai funkcionuoja
mažesnơs apimties diskursuose, kaip tarpusavio susitarimo rezultatas; specialieji topai
bǌdingi tam tikroms veiklos sritims; bendrieji topai savyje talpina bendrąsias žinias,
kurios priimamos kaip neginþijamos (plaþiau žr. Roždestvenskis 2003: 140).
Dažniausiai skiriami poras sudarantys topai: giminơs ir rǌšies, visumos ir dalies,
priežasties ir pasekmơs, gretinimo ir priešinimo, kiekybơs ir kokybơs, bendro ir
privataus, taip pat vardo, vietos, laiko, požymiǐ ir ypatybiǐ, aplinkybiǐ, apibrơžimo,
pavyzdžio topai.

6. Modernioji topo samprata
Topikos

teorija

itin

išpopuliarơjo

pasirodžius

vokieþiǐ

literatǌrologo

E. R. Curtiuso (1886–1956 m.) studijai apie literatǌrinĊ topiką (žr. Curtius 2005). Ši
studija ne tik iš naujo atkreipơ dơmesƳ Ƴ primirštą topikos teoriją (topo sąvoka imta
plaþiai vartoti humanitariniǐ disciplinǐ darbuose kuo Ƴvairiausiomis reikšmơmis), bet
ir turơjo svarios Ƴtakos šiuolaikinơs topo sampratos formavimuisi. Veikale daug
dơmesio skiriama sisteminei topǐ analizei, pateikiama tam tikra antikiniǐ topǐ,
vyraujanþiǐ viduramžiǐ literatǌroje, sistema. E. R. Curtiusas literatǌriniǐ topǐ
klasifikaciją sieja su retorine invencija. Savo studijoje mokslininkas nuo bendrǐjǐ





vietǐ grƳžta prie topo termino, teigdamas, jog „negalime vartoti šio termino (loci
communes) nuo tada, kai jis prarado savo pirminĊ reikšmĊ“ (žr. Curtius 2005: 86).
Topais

E. R. Curtiusas

vadina

tam

tikras

abstrahavimo

priemones,

pasikartojanþias turinio ir formos konstantas, kurias Ƴžvelgơ viduramžiǐ literatǌroje.
Anot E. R. Curtiuso, topika yra bendra Europos kultǌrai savo prasmine ir vaizdine
forma. Viena vertus, topai yra Ƴ literatǌrą perkelti diskursyvaus pobǌdžio retoriniai
elementai, antra vertus, tai tam tikri vaizdiniai, motyvai, pasikartojantys ir panašiai
artikuliuojami skirtinguose tekstuose (plg. Abramowska 1982: 5). Svarbiausiu topǐ
šaltiniu E. R. Curtiusas manơ esant Antiką, taþiau išskyrơ ir negausią viduramžiais
susiformavusiǐ topǐ grupĊ.
Atsižvelgdamas Ƴ topǐ funkcionavimo diskurse galimybes, jis skiria tam tikras
temines jǐ grupes: paguodžiamǐjǐ kalbǐ topika, istorinơ topika, perdơto kuklumo
topika, Ƴžangos topika, pabaigos topika, kreipimosi Ƴ mǌzą topika, topika pasaulis,
apverstas aukštyn kojom, berniuko / senio topika, mergaitơs / senơs topika (plaþiau
žr. Curtius 2005: 86–114). Ši klasifikacija, kaip teigia E. R. Curtiusas, padeda
nustatyti ne tik konkreþiai sriþiai bǌdingą topiką, bet ir išskirti topus, kuriuos sieja
bendra kilmơ, taip pat tą paþią ar panašią funkciją atliekanþius topus.
E. R. Curtiusas išskyrơ specifinĊ topǐ grupĊ, kurios pritaikymo sritƳ pažodžiui
bǌtǐ galima išversti kaip „vieta kǌrinio kompozicijoje“. Tai dispozicinơ topika —
Ƴžangos (lot. exordium) ir pabaigos (lot. conclusio) topai, atliekantys delimitacinĊ
(lot. delimitatio — ribǐ nustatymas), t. y. kǌrinio dalijimo Ƴ tam tikrus kompozicinius
vienetus, funkciją, taþiau tuo paþiu šie topai perteikia ir tam tikrą informaciją.
Pastebơtina, jog bǌtent E. R. Curtiusas suteikơ „reanimuotam“ topui dvilypĊ
prigimtƳ: susiejo klasikinơs retorikos teorijos elementus su iš psichologijos perimta
kultǌros koncepcija, sutapatindamas locus su archetipais (plg. Abramowska 1982: 3).
Kita vertus, vargu ar E. R. Curtiusą galima vadinti topo ir kolektyvinơs pasąmonơs bei
archetipǐ sąveikos analizơs pradininku, mat jau Aristotelis Ƴžvelgơ topo giminystĊ su
tokiu Ƴsitikinimu, kuris slypi adresato pasąmonơje, nors ir yra neƳrodytas ar net
neƳrodomas.
E. R. Curtiuso studija, kaip minơta, sulaukơ daug dơmesio, ją rơmơsi ir ją
kritikavo daugelis vơlesniǐ topo tyrinơtojǐ. E. R. Curtiusui buvo priekaištauta dơl
pernelyg didelơs Jungo teorijos Ƴtakos, siekiant paaiškinti reiškinio stabilumo
fenomeną; taip pat dơl neteisingos antikiniǐ sąvokǐ topoi ir loci interpretacijos; teigta,





jog, siekdamas originalumo, mokslininkas sumenkino senąjƳ atradimo mokslą — ars
inveniendi. Kaip topo sinonimas E. R. Curtiuso vartotas terminas raiškos konstantos
(vok. Ausdruckkonstanten) aiškintas kaip pastovios raiškos priemonơs. Teigta, esą
pamažu topas ne tik prarado savo pirminĊ reikšmĊ, bet netgi tapo locus communis
antonimu: topais pradơtos vadinti stilistinơs kalkơs, minties banalybơs, tǐ paþiǐ klišiǐ
ir schemǐ kartojimas (plaþiau žr. Mertner 1972: 20–68).
Susidomơjimas topika, kaip komunikacijos proceso dalimi, suaktyvơjo, kai
teksto suvokimo tyrimams buvo pritaikyti kontentinơs (turinio) analizơ metodai.
Vienas iš kontentinơs analizơs tyrimo objektǐ — bet kokio teksto bendrosios vietos.
Kontentinơs analizơs principus apibendrino bei bǌdingiausias jos ypatybes išskyrơ
H. D. Laswellas (plaþiau žr. Laswell 1946). Jis sukǌrơ bendrǐjǐ vietǐ, pagal kurias
gali bǌti atliekama bet kokio teksto kontentinơ analizơ, sistemą. Šias bendrąsias
vietas, leidžianþias charakterizuoti visus visuomenơje cirkuliuojanþius tekstus,
H. D. Laswelas išreiškơ klausimynu: kas kalba? kam kalba? apie ką kalba? kokia
kalbos rǌšis? koks kalbos efektas? Tolesnis kontentinơs analizơs tikslas — išsamiai
analizuoti bendrąsias vietas ir pritaikyti jas konkreþioms diskurso rǌšims.
Tokia bendrǐjǐ vietǐ filologinơ ir statistinơ charakteristika pateikiama
T. F. Carney’aus studijoje (žr. Carney 1972). T. F. Carney’us nustatơ, jog kiekvienai
diskurso rǌšiai bǌdingos tam tikros konkreþios bendrosios vietos, t. y. tam tikra
suvokimo schema — kokybinis diskurso invariantas.
Šiuolaikinei topo sampratai bǌdingas ekspansyvumas ir daugiareikšmiškumas:
topai suprantami kaip pagalbinơs loginiǐ operacijǐ priemonơs, svarbǌs teiginiai,
parengti Ƴrodymai, pagrindinơs temos, Ƴrodymǐ radimo metodai, klausimǐ schemos.
TokƳ topo sąvokos daugiareikšmiškumą lemia esminiai jo požymiai — pasikartojimas
ir visuotinumas. Kadangi šios ypatybơs bǌdingos daugeliui skirtingǐ reiškiniǐ, topas
tapo itin talpia sąvoka. Topika pamažu virto terminu, talpinanþiu beveik visǐ rǌšiǐ
pasikartojanþius elementus: nuo žodžiǐ – raktǐ, prielaidǐ, pasikartojanþiǐ vaizdiniǐ,
motyvǐ iki fabulos schemǐ, personažǐ ir kǌriniǐ tipǐ. Daug kartǐ kartojami šie
elementai tapo bendrąja nuomone, todơl vertinami kaip paveikǌs argumentai, kuriǐ
pagrindas — visuotinis Ƴsitikinimas apie analogiją tarp ženklo ir jo atitikmens
(interpretacijos) realybơje. Vis dơlto topo apibrơžimuose neretai ignoruojami
skirtumai, susijĊ su diskurso sudơtingumu, jo pobǌdžiu, neatsižvelgiama Ƴ
pasikartojanþiǐ reiškiniǐ laiko bei erdvơs skirtumus.





Kalbơjimas apie topus kaip apie kažką bendra daugeliui diskursǐ reikalauja
komparatyvistinơs perspektyvos, skatina atkreipti dơmesƳ Ƴ bendruosius filosofinius,
religinius,

ideologinius

visuomenơs

Ƴsitikinimus.

Bǌtent

šie

Ƴsitikinimai,

elementariosios sampratos ir vaizdiniai, sudedamieji mitǐ komponentai, apaugĊ
simbolinơmis reikšmơmis, kuriǐ susiformavimą pasąmonơje lơmơ kolektyvinơ
žmonijos patirtis, labiausiai paklǌsta tipizacijos procesams ir yra pagrindinis topǐ
kilmơs šaltinis. Šie universalǌs elementai aptinkami visose kultǌrose, todơl praktiškai
neƳmanoma atsekti jǐ kilmơs. Tobulai išvystyti ir kartu primityvǌs jie sudaro tą
topikos dalƳ, kuri yra bendra visiems komunikacijos diskursams (plg. Abramowska
1982: 22).
Taþiau anaiptol ne visi topai yra amžini: kultǌros procesai lemia, jog nuolat
atsiranda naujǐ, o išnykus pamatinơs idơjos aktualumui ir paveikumui — pamirštami
senieji.

Aptardamas

topǐ

formavimosi,

kaitos

ir

nykimo

procesus,

J. V. Roždestvenskis teigia, jog topika priklauso bendrai kultǌrinei paradigmai.
Kultǌros požiǌriu topika susijusi su trimis prasminơmis sritimis: gnoseologine,
moraline ir filosofine. Ilgiausiai nepakitĊ išlieka gnoseologinơs kilmơs topai: giminơs
ir rǌšies, visumos ir dalies, reiškinio ir požymio, ypatybiǐ, definicijos, veiksmo ir
poveikio, vietos ir laiko, pirmesnio ir paskesnio, kilmơs, aplinkybiǐ ir sąlygǐ,
gretinimo ir priešinimo, statikos ir dinamikos. Moralinei topikai, susijusiai su
dorovơs, etikos vertybơmis, profesine etika, bǌdingas topǐ reikšmiǐ pastovumas,
taþiau palaipsniui moralinơs topikos sritis pleþiasi, pasipildo naujais topais. Labiausiai
kintanti yra filosofinơ topika (plaþiau žr. Roždestvenskis 2003: 148).
Sudơtingas naujǐ topǐ formavimosi procesas vyksta ir dabar, tik šios naujosios
topikos kilmơs šaltinis, kaip užsiminta Ƴvade, jau nơra tradiciškai suprantamos
viešosios kalbos. Neabejotinai didelĊ Ƴtaką topǐ formavimuisi šiandien turi reklama.
Modernioji topika užsiima topǐ reikšmiǐ, jǐ raidos ir kaitos Ƴvairiuose
diskursuose analize. Topas ,,visǐ pirma — regos taškas, vertybơ, Ƴ kurią reikia
atkreipti dơmesƳ kiekvienoje diskusijoje, ir kurios vartojimas atveda prie tam tikros
taisyklơs“ (žr. Perelman 1979: 160). J. Abramowska teigia, jog šiandien topika —
motyvǐ, tematikos, stiliǐ rinkiniǐ pakraštyje. Topas nebơra kokia nors didinga tema,
vaizdinys ar mitas, vienaip ar kitaip pasikartojantis daugelyje tekstǐ, todơl negali bǌti
jaunystơs, revoliucijos, Dioniso ar Narcizo topǐ. Jei topas atskleidžia vaizdą, tai tik
interpretacinƳ, susijusƳ su visuotine simbolizacija ir alegorija. Tai ypaþ bǌdinga



 

topams, kuriǐ kilmơs šaltinis yra mitologiniai arba daugiareikšmiai motyvai.
Pastarǐjǐ virtimą topais lemia vienos iš keliǐ potencialiǐ ar paraleliniǐ reikšmiǐ
stabilizacija. Topai gali atsirasti iš to paties vaizdinio, taþiau išnaudoti skirtingas jo
konotacijas. Iš to paties vaizdinio atsiradusias topǐ grupes sieja Ƴvairǌs homoniminiai,
antoniminiai santykiai ar semantinơ interferencija. Topikos santykƳ su tematika ir
motyvais galima apibrơžti tik funkcionaliai: viena vertus, tam tikros temos ir
vaizdiniai yra topǐ kilmơs šatinis, antra vertus, tokios temos, kaip meilơ, mirtis, karas,
sudaro topinơs paradigmos centrą, kuris pritraukia tam tikrą topǐ skaiþiǐ (plaþiau
žr. Abramowska 1982: 11–13).
Dažniausiai topas aiškinamas kaip argumentacijos kategorija, pabrơžiant topo,
kaip Ƴrodymo ir Ƴtikinimo priemonơs, funkcijas. Ʋrodyti ir Ƴtikinti — du skirtingi
procesai, nors ir yra vienas su kitu glaudžiai susijĊ. Ʋrodyti reiškia pagrƳsti savo tezơs
teisingumą. Ʋtikinti — sukelti pasitikơjimą, ƳspǌdƳ, jog tezơs teisingumas Ƴrodytas, taip
paveikti adresatą, kad šis taptǐ adresanto bendraminþiu, jo sumanymǐ ir veiksmǐ
dalyviu. Šios topo funkcijos yra glaudžiai susijusios ir viena kitą papildo. Kartais
polemizuojant neužtenka vien Ƴrodyti savo teiginiǐ teisingumą: Ƴrodymo procesas gali
bǌti sudơtingas ir ne visada lengvai suprantamas, todơl neƳtikinti oponento. Taþiau
neretai Ƴtikina teiginiai, grƳsti ne Ƴrodymais, o emocijomis, apeliavimu Ƴ autoritetus
(plaþiau žr. Vedenskaja 2005: 466). Taigi galima Ƴrodyti, taþiau neƳtikinti. Arba
Ƴtikinti, taþiau neƳrodyti. Loginơs ir retorinơs topikos sąveika ypaþ glaudi
Ƴtikinơjamuosiuose diskursuose.
Nauja retorikos situacija, susijusi su masine komunikacija, reikalauja naujos
bendrǐjǐ vietǐ komunikacijos procesuose analizơs. Vis dơlto daugelyje retorikos
studijǐ topika neanalizuojama arba apie ją užsimenama tik paþia bendriausia prasme.
Disertacijoje laikomasi nuomonơs, jog topas yra tam tikras diskurso
komponentas, struktǌrinis – prasminis modelis, argumentacijos elementas, atliekantis
persvazijos funkciją.
Reklamos kǌrơjai, siekdami reklamos paveikumo, taiko psichologinio poveikio
metodus bei argumentaciją, kurios pagrindas — universali retorinơ topika. Topika
apima visus reklamos diskurso kǌrimo etapus, o topǐ pritaikymo procesas primena
elementǐ derinimą ir jungimą. Taip atsiskleidžia viena bǌdingiausiǐ topo ypatybiǐ —
variantiškumas. Galutinis topo pavidalas priklauso nuo konkretaus diskurso
pobǌdžio: priklausomai nuo jo poreikiǐ topas gali bǌti eliptiškai sutrumpintas ar



 

išplơstas, pasirodyti Ƴvairiais pavidalais. Kartais toks procesas sukelia grandininĊ
reakciją: vieno nario keitimas kitu lemia ir kito, šalia esanþio elemento keitimąsi.
Esminis šios elementǐ kaitos momentas yra atskirǐ diskurso posistemiǐ tarpusavio
ryšiai, kurie tam tikrame lygmenyje kryžiuojasi, vienas kitą persmelkia. Pastovi yra
tik topǐ semantinơ – loginơ struktǌra. Tiesa, topo variantiškumas taip pat turi tam
tikras ribas, už kuriǐ prasideda parodija (plg. Asuirova 2006: 18), taþiau ir ji reklamos
diskurse gali bǌti vertintina pozityviai — kaip tikslinơ prasminiǐ efektǐ kǌrimo
priemonơ.
Pagrindinis topikos panaudojimo reklamos diskurse tikslas — persvazija. Topai
funkcionuoja kaip argumentacijos elementai, jie ne tik sutvirtina iškeltą tezĊ, bet ir
inspiruodami tam tikrus tikrovơs suvokimo ir vertinimo pokyþius, koreguoja adresato
elgseną.



 

II. INVENCINƠ REKLAMOS TOPIKA

1. Retorinơ invencija
Invencija (lot. inventio (in + venio — užeiti, rasti, užtikti, gauti, Ƴsigyti, sužinoti,
susekti, atskleisti sugalvoti, išrasti, sukurti) — atradimas, sumanymas išradingumas,
išmonơ) vadinamas ikitekstinis — minþiǐ tvarkymo — etapas, apimantis mąstymo
procesǐ, susijusiǐ su diskurso turinio planavimu, visumą (plg. Nauckǌnaitơ
1998: 213). Tai bene sudơtingiausias gnoseologinĊ funkciją atliekantis retorinio
diskurso kǌrimo etapas: dalykinơs medžiagos rinkimas ir kaupimas. Retorinơ
invencija apima techninius diskurso kǌrimo etapus: objekto atpažinimą, problemos
išskyrimą, temos formulavimą, Ƴtvirtinimą, kalbơjimo tikslǐ, paskirties formulavimą,
tinkamǐ argumentǐ pasirinkimą bei telkimą.
Reklamos diskurse invencija suprantama kaip originaliǐ reklamos idơjǐ,
koncepcijǐ paieška bei atranka. Kiekviena reklama siekia maksimalaus paveikumo,
taigi invencijos etapu ieškoma priemoniǐ šiam tikslui Ƴgyvendinti. Temos ir objekto
nustatymas bei formulavimas reklamos invencijai nơra aktualǌs, kadangi tema
reklamos kǌrơjams iš anksto žinoma, ji inspiruojama paþios reklamos kǌrimo
priežasties, yra konkreti ir aiškiai apibrơžta: tam tikros prekơs ar paslaugos
pardavimas. Reklamoje invencijos užduotis ne temos, o turinio, dalykinơs medžiagos
rinkimas, tinkamǐ argumentǐ telkimas, atitinkamos verbalinơs ir vizualinơs reklamos
formos numatymas, žodiniǐ, vaizdiniǐ raiškos priemoniǐ kaupimas.
Vadinasi, invencijos etapu turơtǐ bǌti apmąstomos visos Ƴmanomos temos
atskleidimo galimybơs, visi galimi argumentacijos modeliai, kol iš jǐ bus pasirinktas
konkreþiai situacijai tinkamiausias arba labiausiai pasirinktą objektą atitinkantis
Ƴtikinimo bǌdas (plaþiau žr. Nauckǌnaitơ 1998: 213). Taþiau invencijos mokslas nơra
formalus: „Invencija — tai ne mechaniška atranka, ji yra susijusi su giliomis
loginơmis struktǌromis, mąstymo procesu, todơl jos patirtis buvo lengvai pritaikyta
logikai ir filosofijai“ (žr. Buckley 2006: 12).
Garsiajame traktate „Retorika Herenijui“ (Rhetorika ad Herennium) (86–
82 m. pr. Kr.) nurodoma, jog invencijos esmơ yra teisingǐ ir / arba panašiǐ dalykǐ,
kurie leidžia aptariamą klausimą ar idơją pripažinti verta dơmesio, padeda pelnyti
adresato pasitikơjimą bei atlieka persvazijos funkciją, radimas (plaþiau žr. Ulþinaitơ
1984: 34–35). „Invencija — radimas, ką pasakyti — yra kalbos produkavimo



 

(kalbơjimo ir rašymo) pamatas“ (žr. Nauckǌnaitơ 2002a: 62). Vienas iš pagrindiniǐ
medžiagos atrankos kriterijǐ — diskurso autoriaus tikslas, intencijos. Taip pat
kalbinơs situacijos analizơ, nuo kurios prasideda invencija, apima tikslinĊ auditoriją,
kuriai skirtas diskursas. Tikslinơ auditorija — ne atsitiktinơ, o bendrǐ pažiǌrǐ, tikslǐ,
interesǐ vienijama adresatǐ grupơ, kurios sudơtis ir dydis gali kisti.
Invencija iš visǐ penkiǐ diskurso kǌrimo etapǐ turi daugiausia sąsajǐ su logika,
apima „intelektualiuosius procesus, kurie adresanto sąmonơje vyksta analizuojant
pasirinktą temą, kuriant koncepcijas, ieškant geriausio bǌdo pagrƳsti ir Ƴtikinti“
(žr. Buckley 2006: 85).
Klasikinơje retorikoje skiriamos trys sudedamosios invencijos dalys:
¾ probleminơ situacijos analizơ — statusǐ teorija (gr. staseis; lot. status);
¾ mokslas

apie

Ƴtikinimo

bǌdus

—

argumentacija

(gr. pisteis;

lot. argumentatio);
¾ tam tikrǐ Ƴtikinimo schemǐ — topǐ (gr. topoi, lot. loci) — registras.
Šiuolaikinơse retorikos studijose šios trys invencijos dalys apibǌdinamos kaip:
loginơ diskurso problemos, temos, situacijos analizơ; retorinơs bei loginơs
argumentacijos bǌdǐ ir priemoniǐ pasirinkimas; emocinio diskurso pavidalo
nustatymas (plaþiau žr. Volkovas 2001: 9).
Probleminơ situacijos analizơ apima problemos pažinimą, temos formulavimą,
propozicijos (pagrindinơs minties) išryškinimą, auditorijos lygio, intencijǐ, tikslǐ
numatymą (plg. Koženiauskienơ 2001: 94). Klasikinơ retorika teigia, jog diskurso
objektas gali bǌti kiekvienas dalykas (res). Taþiau ne kiekviename daikte ar
reiškinyje glǌdi vienodos persvazijos galimybơs. Taigi pradinis invencijos tikslas yra
atpažinti problemą, t. y. išsiaiškinti, ar pasirinktas diskurso objektas adresatui yra
aktualus, Ƴdomus, neƳprastas, kitaip tariant, nustatyti retorinơs persvazijos galimybes
(plaþiau žr. Korolko 1998: 55).
Vienas iš retorinio reklamos diskurso tikslǐ — atsakyti Ƴ adresatui aktualǐ
klausimą, kitaip tariant, svarbios auditorijai problemos sprendimas: Ar tikrai šviežias?
Bǌkite ramǌs — tikrai (Žm 2007. 12); Kamuoja stresas? Stress B. Suvaldykite stresą
(Žm 2006, 28).
Problema vadinamas konkretus klausimas, prieštaravimas, konfliktas, kurio
sprendimu suinteresuotas adresatas. Tai realus retorinio diskurso objektas, todơl
svarbu, kad problema bǌtǐ tiksliai Ƴvardyta, pasiǌlyti tinkamiausi, taip pat pagrƳsti ir




aiškǌs jos sprendimo bǌdai, kuriuos adresatas apsvarsto, Ƴvertina ir sąmoningai
priima. Problemos analizơ sukuria prielaidas skirtingǐ nuomoniǐ, požiǌriǐ, pozicijǐ
formavimuisi: „mes tariamơs dơl to, kas, greiþiausiai, gali turơti Ƴvairius sprendimo
bǌdus, todơl niekas nesitaria dơl dalykǐ, kurie negali, negalơjo ir negalơs bǌti kitokie,
nei mes juos suprantame; nesitariame, nes tai niekur neveda“ (žr. Aristotelis
2005: 1359a 30–35).
Retorikos teorijoje skiriamos dvejopo pobǌdžio temos: bendrosios (gr. theseis;
lot. quaestiones infinitae), apimanþios bendruosius klausimus, ir konkreþiosios
(gr. hypotheseis;

lot. quaestiones

definitae),

siejamos

su

konkreþiu

Ƴvykiu.

Konkreþiąsias temas sudaro aplinkybơs (gr. peristaseis; lot. circumstantiae) — su
kokiu nors poelgiu, Ƴvykiu, reiškiniu susijusiǐ ir teisiniu bei moraliniu požiǌriu
vertintinǐ faktǐ rinkinys. Retorikos teoretikai skiria septynias aplinkybes, turinþias
padơti atskleisti temos esmĊ. Tai aplinkybơs, susijusios su asmeniu (lot. persona),
daiktu (lot. factum), vieta (lot. locus), priemonơmis (lot. auxilia), priežastimi
(lot. causa), bǌdu (lot. modus) ir laiku (lot. tempus). Analizuojamo Ƴvykio aplinkybơs
buvo nustatomos, atsakant Ƴ atitinkamus klausimus: kas (lot. quis)? Ką (lot. quid)? kur
(lot. ubi)? kam padedant (lot. quibus auxiliis)? kodơl (lot. cur)? kaip (lot. quomodo)?
kada (lot. quando)? (plaþiau žr. Korolko 1998: 54–55).
Analogiškos paskirties, t. y. aplinkybiǐ tikrumui nustatyti, yra statusǐ teorija.
Statusǐ teoriją suformulavo Hermagoras (II a. pr. Kr.), kuris apibrơžơ ją kaip Ƴrodymo
pamatą, dalykǐ, kuriuos reikia Ƴrodyti, esmĊ (plaþiau žr. Heath 1994: 114–129).
Statusǐ paskirtis — suklasifikuoti teismines kalbas pagal jǐ struktǌrą bei padơti
atskleisti bylos esmĊ. Skirti keturi pagrindiniai statusai.
¾ Problemos nustatymo (lot. status coniecturalis — an sit?).) statusas —
analizuojama, ar problema yra tikra ar tik tikơtina, t. y. ar Ƴvykis iš tiesǐ Ƴvyko, ar
analizuojamas klausimas yra aktualus? Teisme klausiama, ar kaltinamasis iš tiesǐ
Ƴvykdơ nusikaltimą?
¾ Problemos apibrơžimo (lot. status definitionis — quid sit?) statusas —
atskleidžiama Ƴvykio, reiškinio esmơ, klausiama, kas Ƴvyko?
¾ Problemos Ƴvertinimo (lot. status qualitatis — quale sit?) statusas —
Ƴvertinama, teigiamas ar neigiamas yra Ƴvykis, kam pritarti, ką girti ar smerkti. Teisme
klausiama, kokio pobǌdžio yra Ƴvykis?
¾ Nukreipimo (lot. status translationis — cui competat?), arba kompetencijos




analizơs, statusas bǌdingas teisinei sferai, kada kaltinamasis suabejoja teisơjǐ
kompetencija ir vadovaujasi kitais nei teisơjai Ƴstatymais.
Suformulavus diskurso temą bei apibrơžus objektą, pradedama tinkamǐ, t. y.
atitinkanþiǐ persvazijos rǌšƳ ir tikslus, argumentǐ paieška, atranka, struktǌravimas bei
derinimas.

Invencijos

etapas

svarbiausias

formuojant

reklamos

diskurso

argumentacijos sistemą. Invencija — tai argumentǐ ir Ƴtikinimo bǌdǐ radimo mokslas
(žr. Koženiauskienơ 2001: 16). Šis apibrơžimas bene labiausiai atitinka šiuolaikinơs
retorinơs invencijos supratimą, pabrơžiantƳ tinkamos argumentacijos pasirinkimo
svarbą, siekiant paveikios komunikacijos reklamoje.
Nuo Aristotelio „Retorikos“ pasirodymo, visi argumentai dalijami Ƴ objektyvius
(lot. argumenta inartificialia), t. y. kylanþius iš išoriniǐ aplinkybiǐ, ir subjektyvius
(lot. argumenta artificialia), t. y. parengtus paties adresanto: „Yra netechniniai ir
techniniai Ƴrodymo bǌdai. Netechniniais vadinu Ƴtikinimo bǌdus, kurie yra ne mǌsǐ
išrasti, o egzistavo anksþiau. <...> techniniais vadinu tokius, kurie gali bǌti sukurti
mǌsǐ paþiǐ, pasitelkus metodą; taigi pirmuosius galima naudoti, antruosius reikia
rasti“ (žr. Arsitotelis 2005: 9, 1355b 35). Subjektyvieji argumentai skiriami Ƴ ženklus
(lot. signa), pavyzdžius (lot. exempla) ir tikruosius argumentus (lot. argumenta).
Argumentu vadinama verbalinơ minties išraiška, kuri pagrindžia išsakytą tezĊ
bei gali bǌti vertinama kaip priimtina ar nepriimtina. Teigiamą argumento vertinimą
lemia: jo objektyvumas; teisingumas vienokios ar kitokios normos atžvilgiu;
pirmumas atsižvelgiant Ƴ tam tikras vertybes; adresato interesǐ paisymas; argumento
derơjimas su adresato patirtimi, taip pat anksþiau priimtais sprendimais ir kt.
(žr. Volkovas 2001: 81).26
Argumentai skirstomi Ƴ loginius ir retorinius. Svarbiausi loginiai argumentai yra
faktai, pavyzdžiai, statistiniai duomenys, autoritetǐ mintys, moksliniai duomenys,
dokumentai. Tai tokie argumentai, kurie patys nereikalauja Ƴrodymo, taþiau
retoriniame diskurse jiems dažnai pristinga paveikumo, Ƴtikimumo. Nors atrodo, kad
„logika ir racionalumas turơtǐ bǌti vertinama kur kas labiau nei adresanto Ƴvaizdis ar
apeliavimas Ƴ adresato emocijas, taþiau formalus samprotavimas adresatui dažniausiai
yra nepriimtinas (sunkus ir nuobodus), todơl tenka pasikliauti retoriniais
 
26
Argumentai yra Ƴrodymo sistemos dalis, Ƴrodymo prielaida, Ƴrodymo ir Ƴtikinimo pagrindas.
Antikinơje retorikoje mokslas apie argumentus, oratoriaus tikslǐ ir intencijǐ Ƴgyvendinimo priemones
buvo itin ištobulintas. Argumentai turơjo Ƴtikinti adresatus, pasiekti jǐ protą arba širdis. Nestigo
Ƴvairiausiǐ argumentǐ schemǐ, klasifikacijǐ.





samprotavimo tipais“ (žr. Nauckǌnaitơ 2007: 95).
Jau minơta, kad Ƴrodymas ir Ƴtikinimas yra skirtingi procesai, o tokiǐ
Ƴtikinơjamǐjǐ diskursǐ kaip reklama pagrindinis tikslas yra Ƴtikinti. Loginiai,
Ƴrodantys, argumentai yra uždaresni, jie ne visada gali Ƴtikinti adresatą, antra vertus,
sumaniai reklamos kǌrơjǐ pasirinkti retoriniai argumentai nors ir neƳrodo, taþiau
Ƴtikina. Dơl šios priežasties loginiai argumentai dažniausiai papildomi emociniais,
psichologiniais. Pastarieji nơra tokie tiesioginiai ir akivaizdǌs, taþiau gali bǌti
nemažiau paveikǌs; nors ir „neteikia medžiagos loginiam pagrindimui, bet emociškai
sustiprina jau esamus Ƴrodymus“ (žr. Koženiauskienơ 2001: 132). Be to, viena iš
svarbiausiǐ retorinơs argumentacijos ypatybiǐ — dơmesys adresatui: retoriniais, ypaþ
emociniais, argumentais kuriamas bendrumo Ƴspǌdis, adresatą stengiamasi paversti
bendraminþiu, sumanymǐ ir veiksmǐ sąjungininku. Argumentavimo menas „reiškia
adresato paisymą, t. y. tam tikros Ƴtikinimo strategijos ir taktikos pasirinkimą. Logikai
adresato reakcija nesvarbi: ji pateikia tik bendro pobǌdžio Ƴrodymǐ taisykles. Logikai
svarbu Ƴrodyti, retorikai — Ƴtikinti adresatą savo argumentǐ teisingumu“
(žr. Koženiauskienơ 2005a: 145).
Konkreþiǐ argumentǐ pasirinkimą lemia daug veiksniǐ, svarbiausi iš jǐ yra
argumentǐ retorinio tinkamumo, funkcionalumo principai. Pagal tuos paþius
principus pasirenkamas ir argumentacijos modelis. Klasikinơje retorikoje skiriama
mokslinơ, dialektinơ, mokomoji, eristinơ ir sofistinơ argumentacija. (plg. Volkovas
2001: 136)
Mokslinơ argumentacija gali bǌti griežtai Ƴrodanti arba hipotetinơ, taþiau privalo
remtis moksline metodologija, moksliškai pagrƳstomis išvadomis. Mokomosios
argumentacijos užduotis — patvirtinti visuotinai pripažintus teiginius, jos tikslas yra
mokymas ir auklơjimas. Dialektinơ argumentacija siekia Ƴtikinti tuo, kas yra tikơtina,
arba naudojama situacijose, kai išsakomi skirtingi požiǌriai; pasitelkiama tada, kai nơ
viena iš diskusijoje dalyvaujanþiǐ pusiǐ neturi griežtos nuomonơs. Eristinơs
argumentacijos tikslas — laimơti ginþą (polemiką), be to, ji yra orientuota ne tiek Ƴ
oponento, kiek Ƴ auditorijos, dơl kurios palankumo kovojama, Ƴtikinimą. Tradicinơje
retorikoje eristinơ argumentacija siejama su sofistine, nes jos metodai ne visuomet yra
etiški. Eristinơ argumentacija etiška tol, kol adresatas gali laisva valia priimti arba
atmesti pateiktus argumentus. Neetiška eristinơ argumentacija prasideda tada, kai
adresatas ar oponentas tikslingai klaidinamas, viliojamas ar gąsdinamas. Sofistinơ





argumentacija supriešinama su visomis kitomis argumentacijos rǌšimis. Skiriami
žodžiǐ sofizmai (eufemizmai), minþiǐ sofizmai (loginiai) ir turinio sofizmai (plaþiau
apie argumentaciją žr. poskyryje „Argumentacija“).
Tiek antikinơs, tiek moderniosios retorikos teorija argumentaciją sieja su tam
tikromis persvazijos kategorijomis — logos, ethos, pathos — dar vadinamomis
Aristotelio LEP taisykle, retorinơs kultǌros kategorijomis, pagrindinơmis retorikos
kategorijomis, svarbiausiomis retorinơs argumentacijos ypatybơmis, argumentǐ tipais
(žr. Koženiauskienơ 2005a: 389–392; Roždestvenskis 2006: 66; Lvovas 2004: 11).
Aristotelis aprašơ logos, ethos, pathos kategorijas kaip esminius argumentacijos
elementus:

1. pav. Logos, ethos, pathos — pagrindinơs argumentacijos kategorijos

M. Korolko pastebi, jog „kiekviena kalba yra trijǐ elementǐ sintezơ: oratoriaus
veikơjo, klausytojo veikơjo ir kalbos mediumo“ (žr. Korolko 1989: 56). Šiǐ
komponentǐ sąveika neretai iliustruojama Aristotelio retoriniu trikampiu, kur
logos — adresanto gebơjimas mąstyti racionaliai, atskleisti loginius ir priežastinius
ryšius; ethos — minơtǐ adresanto gebơjimǐ reprezentavimas diskurse, tinkamos
temos, vietos, laiko pasirinkimas; pathos — adresanto gebơjimas paveikti adresatą.
Logos (gr. žodis, kalba, protas) — apima racionalǐjƳ, loginƳ – informacinƳ
diskurso lygmenƳ. Tai apeliacija Ƴ adresato protą, siekiant priimtina adresatui forma
paveikti jƳ „profesionalumu, minties, kalbos logika, išmintingu ir teisingu žodžiu“
(žr. Koženiauskienơ 2005a: 389). Ʋ adresatą kreipiamasi argumentais ir Ƴrodymais,
suformuluotais pagal logikos taisykles: „Logos principas skelbia, kad norơdamas
auditoriją Ƴtikinti, adresantas turi nuosekliai pateikti Ƴrodymus ir laikytis logikos —




taisyklingo samprotavimo taisykliǐ (žr. Nauckǌnaitơ 2007: 95). Laikantis logos
reikalavimǐ, negalima naudoti sofistinơs argumentacijos, pateikti nepagrƳstǐ ar painiǐ
argumentǐ, kuriǐ, tikơtina, adresatas nesupras arba supras neteisingai, taip pat dera
pasirinkti tinkamas kalbinơs raiškos priemones.
Logos yra Aristotelio argumentacijos sistemos hierarchijos viršuje, tai loginis
kalbos pradas, ethos ir pathos priklauso emociniam diskurso lygmeniui. Adresanto
užduotis yra išlaikyti šią hierarchiją, jis privalo žinoti, kaip sužadinti adresato
emocijas, taþiau neleisti aistroms jo užvaldyti. Suprantama, jog reklamos diskursui
logos kategorija taikoma su tam tikromis išlygomis; emociniam diskurso lygmeniui
neretai skiriama kur kas daugiau dơmesio nei loginei argumentacijai.
Ethos (gr. paprotys) — tai apeliacija Ƴ auditorijos pripažƳstamus moralinius
autoritetus, bendrąsias vertybes bei normas — tam tikras elgesio taisykles, visuotinai
žinomas ir pripažintas, perduodamas iš kartos Ƴ kartą bei formuojanþias asmens
požiǌrƳ Ƴ gơrƳ ir blogƳ, teisingumą, pareigą, garbĊ ir t. t. Vertybơs neatsiejamos nuo
žmogaus veiksmǐ — sąmoningo elgesio, kuriuo siekiama konkreþiǐ tikslǐ (reklamos
atveju — vartojimo), todơl kryptinga ,,vertybinơ orientacija“ lemia atitinkamo
pobǌdžio veiksmus ar bent jau turi svarios Ƴtakos nuomonơs formavimuisi. Reklamos
kǌrơjams telieka pasirinkti ir aktualizuoti geriausiai konkreþiai situacijai bei
auditorijai tinkamas vertybes ar normas. Kitaip sakant, diskurso turinys turi atitikti
adresato lǌkesþius, ethos — „tai sąlygos, kurias adresatas diktuoja diskurso kǌrơjui“
(žr. Roždestvenskis 2006: 492).
Ethos kategorija taip pat žymi tam tikrus etinius bei moralinius reikalavimus
(teisingumo, kuklumo, geranoriškumo, Ƴžvalgumo, erudicijos, moralumo), kuriuos
visuomenơ kelia adresantui, suteikdama pastarajam galimybĊ svarstyti aktualias
visuomenơs problemas, kai diskusijos dalyviai yra skirtingǐ pažiǌrǐ, nuomoniǐ,
Ƴsitikinimǐ. Platonas akcentavo, kad oratorius turi nuolat galvoti apie gơrƳ ir grožƳ
kaip apie savo kalbos tikslą. Bǌtent todơl klasikinơje retorikoje tiek daug dơmesio
skirta oratoriaus asmenybei, jo moralinơms, vertybinơms nuostatoms, erudicijai —
menas kalbơti buvo „neatsiejamas nuo kalbơtojo asmenybơs ir jo etiniǐ vertybiǐ
visumos“, taigi iš to išplaukia, jog „ethos argumentai apeliuoja Ƴ kalbơtojo ir
klausytojo moraliniǐ normǐ (teisingumo, sąžiningumo, atsakomybơs jausmo)
bendrumą“

(žr. Koženiauskienơ

2005a: 388–389).

Šiuolaikinis

komunikacijos

mokslas ethos linkĊs versti žodžiu Ƴvaizdis, nes Aristotelis ethos vartojo nurodydamas




tas adresanto ypatybes, kurias šis atskleidžiąs auditorijai (plaþiau žr. Nauckǌnaitơ
2007: 95). Reklamos diskurse

ryškiausiai ethos kategorija

reprezentuojama

pavyzdžio, autoriteto topais, kai Ƴ adresatą kreipiasi moraliniai, savo srities profesiniai
autoritetai.
Pathos (gr. tai, kas jauþiama) apima emocinƳ reklamos diskurso lygmenƳ, tai
siekis sužadinti adresato emocijas, kurios yra retorinơs persvazijos prielaida. Pathos
susijĊs su diskurso kǌrơjo ketinimais atskleisti adresatui tam tikrą apibrơžtą ir jƳ
dominanþią temą: reklama kuria, sužadina auditorijos emocijas, skatinanþias
apsisprĊsti ir pradơti veikti. Pathos yra „toks emocinis poveikis, kuriuo siekiama,
atsižvelgus Ƴ priơmơjo amžiǐ, socialinĊ padơtƳ, pažinus jo psichologiją, sukelti jo
išgyvenimus“ (žr. Buckley 2006: 97).
Emocijǐ vaidmuo Ƴtikinimo procese aptarimas jau pirmǐjǐ retorikos teoretikǐ
darbuose.

Natǌralǐ

žmogaus polinkƳ

pasiduoti Ƴtaigai

akcentavo

šiandien

manipuliatoriais vadinami sofistai. Vơlesniǐ retoriǐ darbuose nors ir negailima
kritikos sofistams, taþiau taip pat daug dơmesio skiriama emocijǐ reikšmơs analizei:
geras oratorius turƳs tuo pat metu bǌti ir dialektikas, ir logikas, ir psichologas. Tik
tada galima pasiekti pagrindiniǐ Ƴtikinimo tikslǐ, kylanþiǐ iš impresijos ir ekspresijos
(plaþiau žr. Korolko 1998: 68). Taigi gebơjimas valdyti adresato emocijas, kryptinga
ir tikslinga manipuliacija jomis — vienas iš svarbiausiǐ talentingo reklamos diskurso
kǌrơjo bruožǐ.
Išsamiai „jausmǐ sužadinimo meną“ antrojoje „Retorikos“ dalyje aprašơ
Aristotelis, pastebơjĊs, jog „aistros yra tai, dơl ko keiþiasi žmogaus bǌsena ir jis
priima skirtingus sprendimus; taip pat tai, su kuo susijĊs nusivylimas ir
pasitenkinimas“ (žr. Aristotelis 2005: 66, 1378a 20–25). Aristotelis teigia, esą
daugiausia emocijǐ sukelia ir stipriausią Ƴtaką žmogaus sprendimams turi tokie
jausmai, kaip pyktis, gailestis, baimơ ir priešingi jiems jausmai (plaþiau žr. Aristotelis
2005: 65–124).
Šiuolaikinơ retorika diskurso sukeltas emocijas linksta vadinti kalbinơmis
emocijomis ir skiria tam tikrus jǐ tipus: bazinơs (baimơ, užuojauta), fatinơs (meilơ,
neapykanta), fiziologinơs (sukeliamos tiesioginio objekto aprašymo, pvz., alkis, šaltis,
skausmas), etinơs (susijusios su pareigos jausmu), estetinơs (susijusios su diskurso
objekto vertinimu), racionalios (susijusios su loginiais diskurso struktǌros
elementais) emocijos (plaþiau žr. Roždestvenskis 1998: 14).



 

Reklamos diskurso emocionalumo lygƳ lemia probleminơs situacijos analizơs
pobǌdis: ar vyrauja probleminis svarstymas, loginơ analizơ, emocinơ Ƴtaiga ir kt. Vis
dơlto manipuliacija adresato emocijomis negali peržengti etikos ribǐ. Pernelyg stiprus
pathos kompromituoja adresantą, todơl rekomenduojama vengti menkinanþiǐ
užuominǐ, dirbtinio jausmingumo ar netinkamǐ pasirinktai temai emocijǐ. Adresantas
privalo bǌti itin Ƴžvalgus ir numatyti visas galimas tikslinơs auditorijos emocijas.
Kitaip tariant, pathos reiškia adresanto „sugebơjimą susitapatinti su auditorijos
jausmais, troškimais, norais, baimơmis ir aistromis. Žiǌrint iš adresanto perspektyvos,
tai bǌtina, norint, kad adresatas tave išgirstǐ ir suprastǐ. <...> Žiǌrint iš adresato
perspektyvos, tai pavojinga, nes galima lengvai tapti manipuliacijǐ auka: juk mǌsǐ
sprendimai dažnai bǌna pagrƳsti ne racionaliu samprotavimu <...> (žr. Nauckǌnaitơ
2007: 95).
Logos, ethos, pathos kategorijos reklamos diskurse apima ne vien invencijos
etapą, „nes surasti / numatyti Ƴrodymo Ƴtikinimo bǌdai tvarkomi pagal kitǐ kanonǐ
(dispozicijos, elokucijos) reikalavimus ir galiausiai realizuojami akcijoje —
komunikacijos akte“ (žr. Nauckǌnaitơ 2002a: 62)
Klasikinơ retorika rekomenduoja parinkti ir derinti loginius ir emocinius
argumentus taip, kad bǌtǐ aktualizuoti visi trys Ƴtikinimo lygmenys: argumentai turơtǐ
bǌti logiški ir racionalǌs, atitikti moralinius, etinius principus, apeliuoti Ƴ auditorijos
emocijas. Be to, visos šios kategorijos turi ne tik harmoningai derơti tarpusavyje,
viena kitą papildyti, bet ir atitikti temą.
Modernioji retorika Aristotelio LEP taisyklĊ sujungia su R. Jakobsono pasiǌlytu
komunikacijos modeliu: pranešimas — adresantas — adresatas:

2. pav. Aristotelio retorinis trikampis kaip paveikios komunikacijos modelis



 

Retorika, kaip Ƴtikinamosios komunikacijos teorija, akcentuoja ne loginius, bet
komunikacinius, psichologinius, pragmatinius argumentavimo aspektus, „atsiriboja
nuo formaliosios logikos (Ƴrodymo demonstravimo argumentai ĺ tezơ) ir
orientuojasi Ƴ auditorijos Ƴtikinimą, t. y. Ƴ natǌralią kalbą“ (žr. Nauckǌnaitơ 2007: 96).
Kuo Ƴtaigesnơ, konstruktyvesnơ reklama, tuo sudơtingiau ją atpasakoti, tuo
siauresnơ šalutiniǐ interpretacijǐ erdvơ. Tai jokiu bǌdu nereiškia, jog tobulos
reklamos turinys ir struktǌra turơtǐ bǌti primityvǌs: reklama nubrơžia aiškią jos
interpretacijos kryptƳ, nurodo adresatui gerai žinomą kodą, kuriuo vadovaudamasis šis
„šifruoja“ pranešimą. Be to, vis dažniau linkstama kurti reklamas – galvosǌkius, kuriǐ
keliamas pirminis impulsas — nuostaba ir susidomơjimas. Tokia reklama, atrodytǐ,
reikalauja iš adresato aktyvesniǐ intelektiniǐ pastangǐ, nors dažniausiai — tik truputƳ
daugiau dơmesio, tiesiogiai susijusio su reklamos Ƴsiminimo procesais. Be to,
adresatas patiria savotišką pasitenkinimo jausmą, „iššifravĊs“ reklamos kodą, ypaþ jei
šis yra humoristinio pobǌdžio.
Invencijos lygmeniu analizuojant reklamos diskursą, tikslinga kalbơti apie
retorinĊ topiką, retorinơs argumentacijos pobǌdƳ, emocinơs ir loginơs argumentacijos
santykƳ. Visus šiuos dơmenis sieja bendras tikslas — persvazija. Todơl svarbu
apžvelgti pagrindines retorinơs persvazijos ypatybes bei funkcionavimo reklamos
diskurse principus.

2. Retorinơ persvazija
Žmogus kasdien susiduria su pasirinkimo problema — daugeliu daugiau ar
mažiau jam priimtinǐ alternatyvǐ, iš kuriǐ tenka pasirinkti vieną, t. y. priimti tam
tikrą sprendimą. Priimti sprendimą — reiškia pasirinkti vieną iš keliǐ galimǐ veikimo
bǌdǐ. Skiriami trys pagrindiniai asmens sprendimǐ priơmimo bǌdai: prievarta,
refleksija ir persvazija (plaþiau žr. LewiĔski 1999: 43).
Prievartiniai sprendimai siejami su totalitariniu režimu. Sprendimai priimami
autoritariniu principu, o jǐ Ƴgyvendinimas paremtas grasinimais bei prievarta.
Socialinis ar psichologinis spaudimas užkerta kelią laisvam apsisprendimui,
adresatas, neturơdamas pasirinkimo galimybơs, tampa Ƴsakymǐ vykdytoju.
Refleksijos metodas grindžiamas nuostata, jog turơtǐ bǌti apsvarstyti ir Ƴvertinti
visi iškilusios problemos sprendimo bǌdai bei galimos jǐ pasekmơs, tik tada galima
priimti tinkamiausią sprendimą. Pagrindiniai praktiniai šio metodo trǌkumai: jis gali



 

bǌti taikomas tik nedidelơse grupơse; bǌtinos tam tikros grupơs nariǐ intelektinơs
charakteristikos; refleksijos metodo taikymas reikalauja nemažǐ laiko sąnaudǐ.
Persvazijos metodas pagrƳstas principu, jog kiekvienas asmuo, vadovaudamasis
savo moraliniais bei etiniais Ƴsitikinimais, gali atpažinti ir laisvai pasirinkti tai, kas
jam atrodo teisinga, teigiama ir tikra. Persvazijos esmơ slypi gebơjime pasirinkti:
apsvarstĊs pateiktus argumentus, asmuo gali priimti jam tinkamą sprendimą.
Vadinasi, bǌtina persvazijos sąlyga yra pasirinkimo galimybơ: „ <...> Ƴtikinimas yra
toks poveikis žmogui, kuris neriboja jo laisvos valios, neatima galimybơs elgtis savo
nuožiǌra ir vertinti siǌlomus sprendimus bei jǐ pagrindimą“ (žr. Bubelis, Jakimenko
2004: 95). Taigi Ƴtikinimas galimas tik ten, kur yra nuomonơs ir sprendimǐ
pasirinkimo laisvơ.
Kaip jau minơta, persvazija (lot. persuasio — Ƴtikinimas, prikalbinimas) yra
pagrindinơ klasikinơs retorikos kategorija, svarbiausias retorikos, kaip Ƴtikinimo
mokslo, tikslas. Persvazijos objektas gali bǌti kiekvienas dalykas, kurƳ galima vertinti
intelektiniu, etiniu arba emociniu aspektais.
Persvazija — sudơtingas procesas, nuosekliai persmelkiantis visus reklamos
diskurso kǌrimo etapus: „Reklama yra informacinis — persvazinis aktas <...>“
(žr. Župerka 2008: 16).
Lotynǐ kalboje veiksmažodis persuadere apima platǐ reikšmiǐ lauką:
prikalbơti, Ƴkalbơti, Ƴtikinti, tikơti, perkalbơti, palenkti, patarti, suvilioti, patraukti.
Šiandien retorikos teorijoje persvazija apibrơžiama kaip ,,kompleksinis ir interaktyvus
procesas, kai adresantas, vadovaudamasis tam tikra verbaliniǐ ir neverbaliniǐ
simboliǐ sistema, stengiasi paveikti adresato nuomonĊ“ (žr. O’Donnell 1982: 12).
Stenfordo universiteto profesorius Ph. Zimbardo persvazija vadina sistemingą ir
sąmoningą bandymą „tam tikrais argumentais paveikti asmens protą, jausmus bei
veiksmus“ (žr. Zimbardo 2000: 12). Galiausiai, ,,persvazija idealiu suvokimu yra
intelektiniǐ, moraliniǐ ir emociniǐ kalbos elementǐ sintezơ“ (žr. Koženiauskienơ
2005a: 22).
Klasikinơje retorikoje persvazija susijusi su trimis pamatinơmis Aristotelio
suformuluotomis retorinio diskurso funkcijomis — intelektine, apeliacine, estetine —
apibrơžiamomis lotyniškomis bendratimis docere (lot. mokyti, mokslinti, lavinti),
movere (lot. jaudinti, daryti ƳspǌdƳ, paveikti), delectare (lot. džiuginti, linksminti,
žavơti, teikti malonumą). Docere apima ginamǐ teiginiǐ Ƴrodymą bei sektino elgesio


 

pamokymą; movere — gebơjimą sujaudinti adresatą, sukelti tokius jo jausmus, kokiǐ
reikalauja konkreti situacija; delectare — gebơjimą sukelti adresato pasigơrơjimą bei
pelnyti jo palankumą. Šios bendratys, anot M. Korolko, yra „tarsi trys fundamentalios
sąvokos persuadere aspektai“ (žr. Korolko 1990: 47). Visi jie neišvengiamai
tarpusavyje susijĊ: informacinĊ komunikaciją papildo paveikioji bei estetinơ
komunikacija. Taigi gebơjimas diskurse tinkamai sujungti informacinĊ, apeliacinĊ bei
estetinĊ funkcijas didžia dalimi lemia Ƴtikinimo sơkmĊ. Apibendrintai persvazijos
funkciją galima apibrơžti taip: „<...> tai visuma veiksniǐ, lemianþiǐ (arba — kuriais
stengiamasi lemti) mentalinĊ arba fizinĊ adresato (suvokơjo, priơmơjo, gavơjo)
elgseną“ (žr. Župerka 2008: 47).
Priklausomai nuo persvazijos tikslǐ skiriamos trys jos rǌšys: Ƴtikinanþioji,
Ƴteigianþioji ir skatinanþioji persvazija. Pirmoji vadinama tikrąja, arba grynąja,
retorine persvazija, turinþia Ƴrodyti, palenkti, paveikti. Ʋtikinanþiosios persvazijos
esmơ — loginơ argumentǐ analizơ kaip priemonơ norima linkme pakreipti adresato
mintis ir veiksmus, suformuoti tam tikrą požiǌrƳ Ƴ iškeltą klausimą ar problemą.
Ʋteigianti, arba emocinơ, persvazija remiasi stipriu emociniu poveikiu. Jos tikslas —
paveikti adresato jausmus, Ƴkvơpti, Ƴkalbơti, todơl ši persvazijos rǌšis dar vadinama
propaganda. Skatinamajai persvazijai bǌdingas kurstymas, raginimas veikti — tai
agitacija (plaþiau žr. Koženiauskienơ 2001: 52–53).
Ʋtikinơjamuosiuose diskursuose persvazijos efekto siekiama tiek Ƴtikinơjant, tiek
Ƴteigiant, t. y. centriniu arba periferiniu bǌdu (terminai iš: LewiĔski 1999: 48).
Centrinio persvazijos poveikio pagrindas yra Ƴtikinimas: loginơmis argumentacijos
priemonơmis kreipiamasi Ƴ adresato protą, patirtƳ, žinias. Periferinơ persvazija yra
akcidentiniǐ veiksniǐ — simpatijos, išvaizdos, emocijǐ — poveikio rezultatas
(plaþiau žr. LewiĔski 1999: 48, 61). Kuris iš persvazijos metodǐ — Ƴtikinimas ar
Ƴtaiga — labiau aktualizuojamas, priklauso nuo diskurso pobǌdžio, adresanto tikslǐ,
tikslinơs auditorijos charakteristikǐ.
Reklama persvazijos taip pat siekia ir centriniu, ir periferiniu bǌdu. Reklamos,
suteikianþios adresatui argumentuotą informaciją, tikslas — sukelti palankią adresato
kognityvinĊ reakciją; emocinơs pakraipos reklama siekiama paveikti adresato jausmus
(plaþiau žr. Mažeikaitơ 2001: 86). Reklamos kǌrơjǐ užduotis — asociacijǐ bǌdu
sužadinti emocinius Ƴspǌdžius, prisiminimus, pojǌþius. B. ýereška nurodo šiuos
dažniausiai reklamoje



naudojamus psichologinio



poveikio

metodus:

Ƴtaiga,

mơgdžiojimas,susižavơjimas, Ƴtikinimas, Ƴvaizdis, stereotipas.

3. pav. Psichologiniai reklamos poveikio metodai (pagal: ýereška 2004)

Norint Ƴtikinti adresatą, svarbi yra nuosekli argumentǐ ir kontrargumentǐ
analizơ. Reklama apeliuoja Ƴ adresato emocijas, skatina vaizduotĊ, nukreipia dơmesƳ,
todơl centrinơ persvazija yra Ƴvairiapusơ: aktualizuojamas ir mąstymas, ir emocinơ
sfera. Vis dơlto toks Ƴtikinimo bǌdas yra gerokai sudơtingesnis nei spontaniško
poveikio metodai, kuriǐ naudojimo adresatas kartais gali ir nepajusti. Daliai tokiǐ
metodǐ bǌdingas staigus poveikis, pagrƳstas konkreþiu psichologiniu dơsningumu,
t. y. ,,automatiškai“ keiþiami atitinkami psichikos procesai (plaþiau žr. Justickis 2003:
261–262). Ʋteigianþioji persvazija pasitelkiama, kai sunku rasti Ƴtikinanþiǐ racionaliǐ
argumentǐ. Emocinơ argumentacija slopina Ƴžvalgumą, užgožia racionalią argumentǐ
analizĊ, eliminuoja objektyvumą. Ji persmelkia visus reklamos diskurso lygmenis,
paralyžiuoja informacijos priơmơjo intelektines refleksijas, taigi reklamos suvokimas,
Ƴsiminimas tampa iracionalus, priklausantis nuo adresato sąmonơje ar pasąmonơje
egzistuojanþiǐ simpatijǐ ar antipatijǐ.
Reklamos diskurso Ƴtikinamumas priklauso nuo daugelio veiksniǐ. Rinkodaros
specialistai šiuos veiksnius Ƴvardija skirtingai, taþiau bene visǐ jǐ esmơ yra ta pati.
Reklamos poveikio etapams bǌdinga chronologinơ seka: dơmesio atkreipimas,
reakcija Ƴ reklamą, reklamos Ƴsiminimas, turinio suvokimas, Ƴvertinimas, veiksmai
pagal reklamos impulsą (plg. ýereška 2004: 138). Svarbiausi yra šie:
1. Šaltinio veiksnys. Sơkminga retorinơ persvazija tiesiogiai susijusi su
konkreþiǐ psichologiniǐ adresato poreikiǐ tenkinimu. Reklamos užduotis — sukurti
tarpusavio pasitikơjimo atmosferą bei užmegzti kontaktą su adresatu: „kad reklama
bǌtǐ patikima, tikslinơ auditorija turi žinoti, jog adresantas yra vertas pasitikơjimo. Jis




turi objektyviai ir atvirai pareikšti savo nuomonĊ apie produkto naudą“ (žr. Kotler
2003: 642). Pagrindiniai adresantui keliami reikalavimai — kompetencija, gebơjimas
pelnyti adresato palankumą, simpatiją ir pripažinimą. Paprastai pabrơžiamos
išskirtinai teigiamos adresanto savybơs, atitinkanþios konkreþios reklamos poreikius
(plaþiau žr. Chaiken 1999: 62, 451).
2. Informacijos perdavimo veiksnys. Adresatas lengviau priima informaciją,
kuria tiesiogiai nesiekiama paveikti jo nuomonĊ. Jei yra tikimybơ, jog adresatas
priims pasiǌlymą pozityviai, siǌloma pasirinkti vienkryptơs komunikacijos modelƳ,
argumentuotai pristatant teigiamas reklamos objekto ypatybes. Priešingu atveju, jei
kreipiamasi Ƴ nepalankiai ar priešiškai nusiteikusƳ adresatą, tikslinga rinktis dvipusơs
komunikacijos modelƳ —

sutriuškinti peršamai nuomonei prieštaraujanþius

argumentus. Retorikos studijose teigiama, jog paveikesnis yra toks argumentavimo
bǌdas, kada pirma pateikiami silpnesni, vơliau — stipresni argumentai, antra vertus,
dơl laiko stokos reklamoje tinkamesnis gali bǌti ir priešingas variantas — pagrindinis
argumentas sustiprinamas papildomomis tezơmis, silpnesniais argumentais (plaþiau
žr. Koženiauskienơ 2001: 132). Jei dvi skirtingos nuomonơs pristatomos iš karto
viena po kitos, rekomenduojama pirmiausia išdơstyti teigiamus argumentus —
tikơtina, jog suveiks pirmumo efektas: geriau Ƴsimenama iš pradžiǐ išsakyta
informacija. Taþiau jeigu tarp skirtingǐ nuomoniǐ išsakymo daroma pauzơ,
paveikesnơ bus pabaigoje pateikta informacija — tikơtina, jog suveiks naujumo
efektas, kai Ƴsimenami paskiausiai išsakyti argumentai. Reklamos pabaigos
formuluoþiǐ tyrimas atskleidžia, jog reklamos, kuriose pateikta aiškiai apibrơžta
išvada, yra paveikesnơs nei tos, kuriose išvadas padaryti tenka paþiam adresatui
(plaþiau žr. Miller 1959: 1–9).
3. Adresato veiksnys susijĊs su adresato gebơjimu atsispirti Ƴtikinơjimui.
Psichologai teigia, jog adresato lytis tam neturi didesnơs Ƴtakos. Gebơjimas atsispirti
Ƴtikinơjimui susijĊs su adresato išsilavinimu, amžiumi. Auditoriją, kurios dơmesys
nơra sukoncentruotas, lengviau Ƴtikinti nei tą, kurios dơmesys sutelktas, be to,
persvazija silpnesnơ, jei adresatas numano, kad yra specialiai Ƴtikinơjamas (plaþiau
žr. Krosnick 1989: 416–425).
4. Konteksto veiksnys — susijĊs su informacijos perdavimo priemonơmis.
Eksperimentais patvirtinta, jog persvaziją sustiprina dơmesƳ atkreipianþios priemonơs:
spalvos, šviesos, garsai, kvapai, judesiai. PsichologinƳ poveikƳ, susijusƳ su reklamos





turinio suvokimo mechanizmu, taip pat turi pranešimo dydis, geometrinơ forma,
vizualiniǐ bei verbaliniǐ elementǐ santykis (plaþiau žr. ýereška 2004: 120).
5. Asmeninơ reikšmơ. Vienas iš esminiǐ persvazijos momentǐ yra grƳžtamasis
ryšys, informuojantis apie Ƴtikinimo sơkmĊ arba nesơkmĊ. Reklamoje persvazija yra
nukreipta Ƴ tam tikrą rinkos segmentą — iš anksto apibrơžtą tikslinĊ auditoriją.
Persvazijos efektyvumą lemia adresato požiǌris Ƴ jam siunþiamą informaciją, jos
reikšmơ, svarba adresatui. Asmeninơ reikšmơ gali bǌti suprantama kaip rodiklis,
leidžiantis sprĊsti, kokią persvazijos strategiją rinktis. Kuo didesnơ asmeninơ reikšmơ,
kuo labiau adresatas suinteresuotas kalbamu dalyku, tuo Ƴdơmiau analizuoja
argumentus. Taigi didesnơ tikimybơ, jog efektyvesnơ bus centriniu bǌdu veikianti
persvazija. Ir atvirkšþiai: kai adresatas nesutelkia dơmesio Ƴ loginĊ argumentaciją,
tikslingiau rinktis periferinơs persvazijos metodus (plaþiau žr. Cacioppo 1986: 1032–
1043). Taigi pagrindinis persvazijos strategiją reklamoje lemiantis veiksnys yra
tikslinơ auditorija.
Persvazijos priešingybơ yra demagogija. Demagogijoje racionali argumentacija
atlieka menką vaidmenƳ, dažniausiai naudojama pseudoracionali argumentacija,
pagrƳsta sufabrikuotais Ƴrodymais, išvadomis, statistika ar melagingais liudijimais,
tikslo siekiama pasitelkus neracionalius žmogaus prigimties aspektus, apeliuojama Ƴ
emocijas, Ƴsitikinimus, prietarus.
TarpinĊ padơtƳ tarp persvazijos ir demagogijos užima vadinamoji klastingoji
persvazija (angl. coercive persuasion), kurios tikslas — asmens kontrolơ situacijose,
kuriose negalima panaudoti tiesioginơs prievartos. Klastingajai persvazijai bǌdinga:
komunikacijos priemoniǐ kontrolơ; emocinơ manipuliacija; elgesio, atitinkanþio
skelbiamas ideologines nuostatas, reikalavimas; kalbinơs manipuliacijos, analitinƳ
mąstymą keiþiant klišơmis; visuomenơs išgyvenimǐ ideologinơ interpretacija;
menkinimas ir smerkimas tǐ, kurie nepaklǌsta ideologijai (plaþiau žr. LewiĔski
1999: 44).
Reklamoje taikomǐ psichologinio poveikio metodǐ bei etikos klausimai buvo ir
tebơra aktuali tema. Reklamos Ƴstatymas draudžia reklamos kǌrơjams naudoti
klastingosios persvazijos priemones. Reklama turi atverti kelią laisvam pasirinkimui
ir pagreitinti adresato apsisprendimą. Antra vertus, kalbơti apie pasirinkimo laisvĊ
galima tik sąlyginai: kiekvieną tam tikros bendruomenơs narƳ daugiau ar mažiau
veikia toje bendruomenơje susiklosþiusios vartojimo tradicijos, mados tendencijos,





socialinơ padơtis, stereotipai ir t. t.

3. Invenciniai topai
Reklama yra specifinio pobǌdžio komunikacija. Kaip jau minơta, jos kǌrơjai
palyginti retai remiasi logine argumentacija. Dơl laiko, erdvơs apribojimǐ parankesnơ
ir paveikesnơ yra retorinơ argumentacija, ypaþ retorinơ topika.
Topika yra viena iš pagrindiniǐ invencijos kategorijǐ, siauresne reikšme
suprantama kaip sudơtinơ argumentacijos dalis, platesne — kaip invencinơs
medžiagos šaltinis, „argumentǐ sandơlis“, plaþiausia — kaip standartizuoti bet kurios
temos analizơs aspektai (plaþiau žr. Korolko 1998: 60). Topai pripažƳstami teisingais
ir nereikalauja papildomǐ Ƴrodymǐ, todơl jais paremtas konkretus Ƴrodymas taip pat
laikomas teisingu: „Topai — tai vienokie ar kitokie gyvenimo faktai ir mintys,
gebantys padaryti mǌsǐ silogizmą Ƴtikinamą, nežiǌrint Ƴ jo nevykơliškumą ar
painumą“

(žr. Volkovas

2001: 87).

Dơl šiǐ

priežasþiǐ

topai

yra

paveiki

argumentacijos priemonơ. Taþiau iš tiesǐ topo loginis teisingumas ne visada
akivaizdus ir neginþijamas, todơl kuriant ar analizuojant argumentus, svarbu nustatyti,
kokie bǌtent topai juos sudaro.
Pagrindinis topǐ pasirinkimo kriterijus — jǐ tinkamumas ir funkcionalumas
konkreþiame kontekste. Antikinơje retorikoje topinei argumentacijai buvo keliami
tam tikri reikalavimai: topais Ƴrodymus grindžiantis oratorius turơjo laikytis nustatytǐ
etiniǐ bei moraliniǐ principǐ, vengti painiǐ topǐ. Žinoma, reklamoje stengiamasi
naudoti kuo paveikesnius ir ryškesnius topus. Tinkamǐ topǐ pasirinkimui itin
svarbios tikslinơs auditorijos, kuriai skirta reklama, ypatybơs: adresato intelektinơs
charakteristikos, amžius, lytis, socialinis statusas. Kuo tiksliau apibrơžta tikslinơ
auditorija, tuo ryškesnơ topinơ argumentacija pasirenkama. Reklamos diskurse
vengiama topǐ sangrǌdǐ: siekdami, kad adresatas kuo geriau Ƴsimintǐ reklamą, jos
kǌrơjai akcentuoja vieną kurƳ nors reklamos objekto aspektą — ryškiausią ypatybĊ,
išskirtines aplinkybes, bǌsimą naudą.
Reklamos kǌrơjai naudojasi daugybe Ƴvairiausio turinio bei formos topǐ, kuriuos
galima skirstyti Ƴ Ƴvairias klases ir poklasius. Kaip jau minơta, dơl topams bǌdingo
intencionalumo bet kuri jǐ klasifikacija yra sąlygiška — retorinio topo reikšmơ yra
apibrơžta konkretaus konteksto. Net ir tos paþios rǌšies topǐ struktǌra skirtinguose
kontekstuose nơra identiška. Praktiniams reklamos topikos tyrimams bene





parankiausia pritaikyti klasikinƳ topǐ skirstymą Ƴ vidinius (kylanþius iš objekto vidiniǐ
ypatybiǐ) ir išorinius (esanþius už aptariamo objekto ribǐ) topus.
Išoriniams topams reklamos diskurse priskiriami autoriteto bei pavyzdžio topai:
vadovavimasis

autoritetinga

nuomone,

sektinu

pavyzdžiu,

specialistǐ

rekomendacijomis: Moksliniais tyrimais patvirtinta, kad Appetite Stop sudơtyje
esantis natǌralus Korơjos riešutǐ aliejus: mažina apetitą, sukuria sotumo jausmą,
neturi šalutinio poveikio (Žm 2008, 12).
Prie vidiniǐ priskiriami topai, kylantys arba išvedami iš definicijos
(apibrơžimo), giminơs ir rǌšies, išskaiþiavimo (dalies), priežasties ir pasekmơs,
aplinkybiǐ, priešinimo, lyginimo (plg. Koženiauskienơ 2005: 119; Korolko 1998: 61).
Esminơ definicijos topǐ funkcija yra informuoti bei sužadinti adresato emocijas,
todơl

minơtosios

charakteristikos

dažniausiai

bǌna

informatyvios

ir / arba

ekspresyvios: Boss — Jǌsǐ raktas Ƴ sơkmĊ! (Žm 2007, 44); Vitax — gurkšnis vaisiais
dvelkianþios sveikatos ir gaivos (Žm 2007, 12).
Klasikinơje retorikoje skirta filosofinơ ir retorinơ definicija. Reklamos kǌrơjai,
siekdami persvazijos, renkasi retorinĊ reklamos objekto definiciją, vaizdingą ir
originalǐ apibrơžimą, galintƳ atkreipti kuo didesnơs auditorijos dơmesƳ, intriguoti,
užmegzti dialogą su adresatu. Tokio tipo definicijǐ forma ir turinys labai Ƴvairǌs,
taþiau visǐ jǐ tikslas, kad adresatas užfiksuotǐ reklamos objekto pavadinimą bei
pagrindines jo charakteristikas.
Giminơs topai nurodo objektus, kurie turi giminiškǐ elementǐ. Giminơs
kategorija šiuo atveju suprantama plaþiau nei rǌšies. Reklamos diskurse šis topas
realizuojamas kaip objektǐ giminystơs (ar tik panašumo) ryšiǐ eksplikacija. Rǌšies
topai paprastai naudojami konkretesniuose diskursuose. Reklamoje giminơs ir rǌšies
topai — nuoroda Ƴ reklamos objekto kokybĊ, solidumą, adresato galimybĊ tapti
lyderiu: Savo klasơs kokybơs etalonas (St 2006, 46); Elitinis visureigis jau þia!
Pathfinder Status — visa galva aukšþiau už kitus (St 2006, 41).
Išskaiþiavimo, arba dalies, topai susijĊ su reklamos objekto išskaidymu Ƴ
sudơtines dalis. Dažniausiai tai išskirtiniǐ reklamos objekto ypatybiǐ, pranašumǐ
vardijimas: Danijos kompanijos „New Nordic“ Multivitaminai moterims — nauja
multivitaminǐ karta. Šie produktai gaminami pagal ypatingą technologiją, kuri
užtikrina, kad vitaminus ir mineralines medžiagas puikiai asimiliuos organizmas.
Multivitaminai moterims bǌdingai tai, kad juose gausu energijos teikianþiǐ vitaminǐ





ir mineralǐ, reikalingǐ sveikai odai, plaukams ir nagams. Jei norite ko nors
ypatingo — „New Nordic“ vitaminai moterims kaip tik jums. Šis vitaminǐ ir mineralǐ
preparatas sukurtas atsižvelgiant Ƴ moterǐ organizmo poreikius. „New Nordic“
Multivitaminai moterims veikia efektyviai, nes juose yra didesnơ dozơ gerai
organizmo asimiliuojamǐ, jaunatviškumo ir gyvybingumo teikianþiǐ vitaminǐ ir
mineraliniǐ medžiagǐ (Žm 2006, 11).
Išskaiþiavimo topai geba sukurti detalios informacijos perdavimo iliuziją, nors
daugeliu atvejǐ adresatui esminơ informacija apie reklamos objektą taip ir lieka
nežinoma: Galia dabar turi naują vardą — Audi TT. Tai sportinis automobilis be
kompromisǐ, kurio net smulkiausios dalelơs spinduliuoja energija. Kelyje šis
automobilis tiesiog trykšta dinamiškumu... (St 2006, 40). Reklamos diskursas
kuriamas vadovaujantis taisykle, kad kiekybơ ne mažiau svarbi nei kokybơ: adresatą
tikslingai stengiamasi priblokšti gausiǐ teigiamǐ reklamos objekto ypatybiǐ
vardijimu, kadangi suvokimas ir intelektinơ refleksija, kaip psichologiniai procesai,
yra daug vơlyvesni nei Ƴspǌdis. Reklamos kǌrơjai tikisi, kad bǌtent pirmasis teigiamas
Ƴspǌdis turơs didžiausios Ƴtakos adresato nuomonei ir apsisprendimui. Ʋvairiǐ
sudơtiniǐ reklamos objekto daliǐ ir / arba naudos (apþiuopiamos ir neapþiuopiamos),
kurią adresatas patirs paklusĊs reklamos raginimui, vardijimas turơtǐ liudyti išskirtinĊ
gaminio kokybĊ ir vertĊ.
Priežasties topai nurodo priežastinius ryšius, rezultato topai — galimą rezultatą.
Reklamoje priežasties topai naudojami kaip tiesioginơ nuoroda, priežastis, kodơl
reikia Ƴsigyti reklamos objektą.27 Priežasþiǐ gali bǌti labai Ƴvairiǐ: išskirtinơ kokybơ,
populiarumas, pripažinimas, tradicijǐ puoselơjimas, patikimas gamintojas ir t. t. Tokio
pobǌdžio reklamos yra informatyvios, jose pateikiami konkretǌs duomenys: faktai,
skaiþiai, tyrimǐ, apklausǐ rezultatai, turintys Ƴtikinti adresatą, jog reklamos objektas
vertas pasitikơjimo: Kamuoja stresas? Preparatas Stress B skirtas kompensuoti
vitaminǐ ir kitǐ medžiagǐ stygiui, atsirandanþiam streso metu, ir taip padeda
suvaldyti stresą. Jame esantys vitaminai ir kitos medžiagos teigiamai veikia nervǐ
 
27
Tai, jog priežasties nurodymas („todơl, kad...“, „nes...“) funkcionuoja kaip psichologinio poveikio
metodas, Ƴrodyta eksperimentu: priơjĊ prie eilơje stovinþiǐ žmoniǐ, vieni eksperimentatoriai
paprašydavo juos praleisti be eilơs, kiti — to prašydami nurodydavo priežastƳ („todơl, kad...“).
Pirmuoju atveju sutiko praleisti 60 proc., antruoju — 94 proc.: „Žmonơs, kurie praleido be eilơs
antruoju atveju, nelabai gilinosi Ƴ jiems paminơtą priežastƳ, net nebandơ tikrinti, tikra ji ar netikra,
svarbi ar nesvarbi, jie nebandơ patikrinti, ar ta priežastis iš tikrǐjǐ egzistuoja. Jie nemąstydami
sureaguodavo Ƴ žodžius „todơl, kad...“ (žr. Justickis 2003: 263).



 

sistemą, greitina medžiagǐ apykaitą, gerina smegenǐ veiklą, aprǌpina jǐ ląsteles
deguonimi, gerina bendrą organizmo bǌklĊ, šalina fizinƳ nuovargƳ, gerina nuotaiką
(Žm 2006, 28). Kuo detalesnơ informacija reklamoje pateikiama, tuo Ƴ konkretesnĊ,
siauresnĊ auditoriją orientuojasi reklamos kǌrơjai.
Priežasties topais taip pat apeliuojama Ƴ adresato atsakomybơs, pareigos, sąžinơs
jausmus. Tokio tipo reklamoms bǌdingas deontinis modalumas (angl. deontic
modality),28 ypaþ leksikos lygmenyje.
Rezultato topai yra vieni iš dažniausiai naudojamǐ reklamos diskurse. Jǐ
funkcija — pateikti patrauklius vaizdinius, sampratas, atliepianþias adresato lǌkesþius
bei nuostatas: Penktadienio vakaras. Baigơsi darbo savaitơ, pagaliau atơjo metas.
Metas atsipalaiduoti ir mơgautis draugǐ kompanija. Tikrǐ draugǐ — žmoniǐ, kuriuos
gerai pažƳsti. Tikras škotiškas viskis — grynas ar sumaišytas taip, kaip mơgsti. Jokio
dirbtinumo, jokio apsimetinơjimo. Nes penktadienis (Žm 2008, 21). Šiais topais
reklamos kǌrơjai akcentuoja su reklamos objekto Ƴsigijimu siejamas vertybes: puikią
savijautą, išskirtinumą, profesinĊ sơkmĊ, nepriekaištingą išvaizdą ir t. t.: Žavesys,
kuriam neƳmanoma atsispirti (St 2007, 48); Tobulo grožio pagunda (St 2006, 19).
Aplinkybiǐ topai susijĊ su vietos ir laiko aktualizavimu. Aplinkybơs, susijusios
su reklamos objekto Ƴsigijimu ir naudojimu, adresatui turơtǐ padơti lengviau
apsisprĊsti. Kartais aplinkybiǐ topai naudojami kaip papildoma argumentacijos
priemonơ, taþiau dažniausiai jie bǌna centrinơ reklamos ašis: Brandy Alita XO —
laiko subrandintas gơrimas (Žm 2006, 13); Verkiǐ slơnis. Amžina vertybơ Jums
(St 2006, 37).
Priešinimo topǐ pamatas — priešingybiǐ lyginimas, pabrơžiant gretinamǐ
objektǐ skirtumus reklamos objekto naudai. Menkinti konkurentus ir / arba
konkurentǐ produkciją reklamos užsakovams draudžiama Ƴstatymu, todơl objektas, su
kuriuo

lyginamas

reklamuojamasis,

konkreþiai

neapibrơžiamas,

dažniausiai

Ƴvardijamas kaip „senas“, „Ƴprastas“. Dơl tǐ paþiǐ priežasþiǐ šios rǌšies topinơ
argumentacija paremta ne Ƴrodymu, o Ƴtaiga: adresatas pateiktos informacijos
objektyvumą gali vertinti tik remdamasis subjektyviomis prielaidomis: Revoliucinơ
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Modalumo sąvoka perimta iš logikos: logikoje teiginio modalumas suvokiamas kaip jo logiškai
galimas arba bǌtinas teisingumas. Kalbininkai modalumą suvokia plaþiau: be galimybơs ir bǌtinybơs
dar skiriami Ƴvairǌs tikimybơs laipsniai, o paþias galimybơs bei bǌtinybơs sąvokas siekiama patikslinti:
bǌtinybơ gali priklausyti nuo mǌsǐ patirties arba Ƴsitikinimǐ (episteminis modalumas), taip pat ji gali
bǌti susijusi su valios aktais (deontinis modalumas) (plaþiau žr. Holvoet, Judžentis 77–104). Plaþiau
apie deontinio modalumo leksinĊ realizaciją žr. poskyryje „Minties figǌros“).



 

Audi naujovơ — Quatro jau 25 metus Audi vairuotojams leidžia pajusti technikos
pranašumą. Quatro — tai himnas technikos progresui ir žmogiškajam troškimui
mơgautis greiþiu... (Žm 2007, 8).
Priešinimo topams artimi lyginimo topai, grindžiami skirtingǐ objektǐ lyginimu,
atskleidžiant panašumus arba skirtumus. Lyginant bandoma ieškoti tam tikrǐ
paraleliǐ, bendrǐ, nors ir netiesioginiǐ, ypatybiǐ. Taip reklamos objektui perkeliamos
geriau žinomo gaminio ypatybơs, kurias adresatas identifikuoja kaip teigiamas ir
patikimas. Gali bǌti gretinami ir tos paþios kategorijos objektai, paslaugos,
pabrơžiant, jog reklamos objektas yra geresnis, kokybiškesnis, patrauklesnis: Jau
pagaminta daug gerǐ dulkiǐ siurbliǐ. Bet nei vieno — geresnio už jƳ (St 2006, 36);
Bitơs klientai gali naudotis geresniu, greitesniu, spartesniu ir galingesniu naujos
kartos 3G ryšiu (St 2006; 19).
Atitinkamos topikos pasirinkimą dažniausiai lemia: a) imanentinơs (vidinơs)
reklamos objekto ypatybơs; funkcionalumas; kaina; teikiama garantija; b) aplinkybơs,
susijusios su reklamos objekto Ƴsigijimu ir naudojimu: prestižas, emocijos, lydinþios
reklamos objekto Ƴsigijimą, ryšys su tradicijomis; modernumas; ilgaamžiškumas.
Anot Aristotelio, topai ,,turi bǌti suprantami arba visiems, arba daugumai, arba
filosofams, o tarp visǐ likusiǐjǐ — arba visiems, arba daugumai, arba
išmintingiausiems“ (žr. Aristotelis 1978: 17, 104b).
Aristotelis teigia, jog topǐ atsiradimą ir naudojimą lemia tam tikros
preferencijos (lot. praeferentia — pirmenybơ) taisyklơs. Šias preferencijos taisykles
galima pritaikyti ir analizuojant topǐ funkcionavimo reklamos diskurse tendencijas.

3. 1. Autoriteto topai
,,Labiau pageidautina yra tai, kam geras žmogus arba teisingas Ƴstatymas teikia
pirmenybĊ, arba tai, ką renkasi kompetentingi tam tikros srities specialistai... <...>
pavyzdžiui, medicinoje ar statyboje labiausiai tiktǐ tai, ką pasirinktǐ visi, ar bent
didžioji dalis, gydytojǐ ar statybininkǐ“ (žr. Aristotelis 1978, 61, 116a).
Autoriteto topai — tai argumentacijos, paremtos visuotinai pripažinta ar
autoriteto nuomone, išeities taškas. Šis topas naudojamas Ƴvairaus pobǌdžio
reklamose, jƳ patogu derinti su kitais topais. Reklamos teiginius patvirtinanti
autoritetinga nuomonơ — paveikus argumentas. Autoriteto vaidmenƳ reklamoje
atlieka gerai visuomenơje žinomi asmenys, pripažinti savo srities specialistai, taip pat



 

Ƴvairiǐ tyrimǐ laboratorijǐ atstovai ir net didžiosios visuomenơs dalies nuomonơ —
vox populi.
Reklamos kǌrơjǐ pasirenkamus autoritetus galima skirti Ƴ dvi grupes:
individualiuosius ir atrinktuosius (plg. LewiĔski 1999:75–76). Atrinktieji autoritetai
atstovauja opinio communis, t. y. viešajai nuomonei. Prie pastarǐjǐ priskiriami Ƴvairǌs
moksliniǐ tyrimǐ centrai, laboratorijos, asociacijos — tariamai kompetentingas ir
patikimas informacijos šaltinis. Reklamos objektas pristatomas kaip šiǐ autoritetǐ
rekomendacija: Natǌralios medicinos centras „Gera sveikata“ rekomenduoja....
(Žm 2008, 44); Rekomenduoja Lietuvos širdies asociacija (Žm 2007, 17).
Patikimumo Ƴspǌdis kuriamas pristatant neva atliktǐ Ƴvairiǐ moksliniǐ,
klinikiniǐ bandymǐ ir tyrimǐ rezultatus: Klinikiniais tyrimais patvirtinta naujovơ
(Žm 2008, 8); Tyrimai parodơ, kad vartodami vieną Danacol buteliuką per dieną ir
laikydamiesi sveiko gyvenimo bǌdo, per tris savaites sumažinsite blogojo
cholesterolio kiekƳ 12 procentǐ (Žm 2007, 17); Ʋrodyta per 8 klinikinio tyrimo
savaites. Rezultatas: stangresnơ ir keliais milimetrais kilstelơta oda — kad vơl
matytum save jaunesnĊ (Žm 2007, 44). Neretai pabrơžiama, jog reklamos objektas
prilygsta moksliniam atradimui: Tikra technologijos naujovơ... (St 2008, 10);
Mokslinis atradimas, pagrƳstas 7 metǐ tyrinơjimais... (St 2007, 3); o jo poveikis yra
patvirtintas ir Ƴrodytas: Veiksmingumas patvirtintas dermatologǐ (Žm 2007, 41);
Ʋrodytas veiksmingumas (Žm 2007, 20).
Laikantis LR Reklamos Ƴstatymo (žr. Valstybơs žinios, 2000–07–31, Nr. 64–
1937), reklamoje turi bǌti pateikti duomenys, liudijantys teiginiǐ apie atliktus tyrimus
tikrumą. Smulkiu šriftu spausdinti prierašai atskleidžia, kas slypi už „moksliniǐ
Ƴrodymǐ“ argumentǐ: Intensyvaus poveikio kremas Ultralift mažina gilias sausos
odos

raukšles.

Ʋrodymo

rezultatai:

jau

pirmąkart panaudojus

Jǌsǐ

oda

atpalaiduojama ir pamaitinama.* Per pirmas aštuonias dienas raukšlơs pastebimai
sumažơja.** Per 1 mơnesƳ net gilios raukšlơs sumažơja 35%*** (*Vartotojǐ tyrimas,
109 moterys, jǐ paþiǐ vertinimas. **Klinikinis tyrimas, 40 moterǐ, klinikiniai
duomenys. ***Gauti rezultatai ties lǌpǐ kontǌrais, klinikiniai 40 moterǐ duomenys
(Žm 2007, 44).
Kad

„moksliniǐ

tyrimǐ“

argumentas

skambơtǐ

patikimiau,

reklamoje

operuojama adresatui menkai suprantamais terminais, pasitelkiami išskaiþiavimo
topai: nurodomos sudơtinơs reklamos objekto dalys, kuriǐ moksliniai pavadinimai



 

turơtǐ sukurti gaminio solidumo ƳspǌdƳ: Didžiausias Age Re–Perfect Pro Calcium
Night privalumas — išskirtinis Loreal laboratorijǐ užpatentuotas kompleksas
hydroxyapatite (+ kalcio pantoteno sulfatas), kurio sudơtis papildyta dioskorơjǐ
ekstraktu, stimuliuojanþiu epidermio lipidǐ sintezĊ (St 2008, 10); Klinikiniai ir
dermatologiniai tyrimai Ƴrodo puikǐ veiksmingumą ir tinkamumą odai. Ginkmedžiǐ
ekstraktas padeda skatinti kolageno gamybą, o ursolio rǌgštis padeda gerinti kraujo
apytaką odoje (St 2008, 42).
Argumentu tampa tai, kas Ƴprastomis aplinkybơmis, tikơtina, neatkreiptǐ
adresato dơmesio, pavyzdžiui, valstybiǐ, kuriose yra patentuotas reklamos objektas,
skaiþius: Patentuotas* kauþiukinis šepetơlis — prašmatnios ilgos blakstienos.
(*Patentuotas kompanijos Geka Brush GmbH Vokietijoje, Ispanijoje, Prancǌzijoje,
Airijoje, Italijoje, Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Turkijoje, JAV,
Indijoje ir Rusijoje) (Žm 2008, 7).
Individualusis autoritetas yra tam tikros srities specialistas — realus arba
tariamas, žinomas arba nežinomas savo srities profesionalas. Specialistas reklamoje
atlieka reprezentacinĊ funkciją, cituojama autoritetinga jo nuomonơ. Realiai
egzistuojantis asmuo pristatomas vardu bei pavarde, nurodoma jo profesija,
pasiekimai: „Malonǌs spalvǐ sąskambiai kuria aplinką, kurioje viskas puikiai dera.
Ir net menkiausia detalơ atrodo radusi savo vietą“. „Tikkurila“ spalvǐ dizainerơ
Marika Raike (Žm 2008, 21); Mumis pasitiki 2 milijonai Lietuvos žmoniǐ. Vis dar
dvejojate. Ʋsitikinkite mǌsǐ ryšio kokybe nemokamai! Loreta Gražulienơ. Prekybos
tinklo distribucijos projektǐ vadovơ (Žm 2008, 10); Mes suteikiame galimybĊ
pasveikti ir sulieknơti. Išmơginkite ją! Gyd. Jelena Tulþina (Žm 2008, 18).
Kartais autoriteto funkciją atlieka menkai su reklamos objektu susijĊs asmuo, o
loginiǐ ryšiǐ stoką bandoma užgožti asmens nuopelnǐ ir pasiekimǐ vardijimu: Celine
Cousteau, garsi vandenynǐ tyrinơtoja, puikiai išmano jǌrǐ galias. Ji yra atsidơjusi
saugoti aplinką ir bendradarbiauja su ne pelno organizacija „Ocean Futures
Society“, kuri rǌpinasi vandenyno ateitimi ir užsiima tiriamąja bei švieþiamąja
veikla. „La Prairie“ partnerystơ su Celine Cousteau padeda pasiekti maksimaliǐ
rezultatǐ kuriant ir tobulinant jǌrinơs kilmơs odos priežiǌros priemones. Drauge mes
galime išsaugoti vandenyno ekologinĊ pusiausvyrą (St 2008, 8).
Tariamas specialistas yra idealaus tam tikros profesijos atstovo simbolis.
Reklamoje svarbi lengva ir greita tokio ,,specialisto“ profesijos ir su ja susijusiǐ





konotacijǐ identifikacija, todơl vienas iš esminiǐ tariamo autoriteto požymiǐ yra
išvaizda. Vaistinơs reklamoje tipiškos vaistininkơs išvaizdos moteris teiraujasi: Kaip
jauþiatơs šiandien? (Žm 2008, 23); duonos gaminiǐ reklamoje šǌkis Geriausi virtuvơs
ekspertai rekomenduoja (Žm 2008, 18) iliustruojamas tipiško kepơjo nuotrauka.

3. 2. Pavyzdžio topai
Pavyzdžio topǐ svarbą Aristotelis nusako taip: „ <...> pavyzdžiais reikia remtis
kaip liudijimais, o liudytojas visada kelia pasitikơjimą. Todơl bǌtina duoti daug
pavyzdžiǐ tam, kas jǐ deda Ƴ pasakojimo pradžią, o kas jǐ deda Ƴ pabaigą, tam
pakanka ir vieno pavyzdžio, nes keliantis pasitikơjimą liudytojas bǌna naudingas net
ir tuo atveju, kai bǌna vienas“ (Aristotelis, 1990, 1394a).
Pavyzdžio topǐ esmĊ taip pat tiksliai nusako U. Eco: ,,Reikia sekti žinomǐ
žmoniǐ pavyzdžiu: jeigu taip daro žinomi žmonơs, kodơl tu negalơtum taip daryti?
Gerai yra analizuoti žmoniǐ, kuriǐ pavyzdžiu norơtume sekti, sơkmơs priežastis:
žmonơs, kuriems pasisekơ, parodo mums, kaip reikia elgtis. Arba iš karto Ƴ galvą
topteli entimema: reikia sekti visǐ, kuriems pasisekơ, pavyzdžiu; jiems pasisekơ — jǐ
pavyzdžiu reikia sekti“ (žr. Eco 1996: 184–185).
Reklamos kǌrơjai siekia paveikti adresatą žinomo asmens autoritetu. Pavyzdžio
topǐ reklamoje paveikumą patvirtina sociologiniǐ teorijǐ teiginys, jog „diskurso
Ƴtikinamumas priklauso nuo socialinơs kalbơtojo pozicijos ir nuo to, ar jis turi daug
simbolinio kapitalo“ (žr. Savukynas 2004: 32). Reklamos kǌrơjai vadovaujasi
taisykle: kuo geriau žinomas asmuo pristato ar rekomenduoja reklamos objektą, tuo
daugiau dơmesio adresatas skiria reklamai. PažƳstamas veidas veikia kaip masalas,
atkreipiantis vartotojo dơmesƳ ir priverþiantis jƳ suklusti. Neretai ignoruojamas faktas,
kad reklamos objektą pristatantis asmuo niekaip nesusijĊs su gaminiu, kurƳ
reklamuoja. Jis pasirinktas kaip gerai visuomenei žinomas veidas, kurio pavyzdžiu
adresatas raginamas

sekti.

Pavyzdžiui,

olimpinis

þempionas

E. Krungolcas

reklamuoja skalbimo miltelius: Aš visuomet laimiu su Ariel. Edvinas Krungolcas
(Žm 2008, 28); dainininkas M. Jankaviþius — baldǐ gamintoją: Juodasis alksnis.
Tavo

stilinga

silpnybơ

(Žm 2008,

6);

krepšinio

garsenybiǐ

R. Kaukơno,

Š. Jasikeviþiaus, R. Šiškausko nuotrauka panaudota banko reklamoje: Pergaliǐ
troškimas veda mus Ƴ priekƳ (St 2007, 34).
Autoriteto, pavyzdžio topai reklamos diskurse funkcionuoja kaip psichologinio





poveikio adresatui metodai (plg. Justickis, 2003, 94). Pavyzdžio topai itin dažni
moterims skirtose reklamose. ýia sektinu pavyzdžiu tampa aktorơs, manekenơs,
televizijos laidǐ vedơjos, moterys, kurios išsiskiria ypatingu grožiu, yra padariusios
karjerą, o jǐ veidai ir vardai žinomi net ir specialiai tuo nesidominþiam adresatui. Šiǐ
moterǐ nuotrauka — pagrindinis reklamos akcentas, už kurio slypi vienintelơ galima
reklamos interpretacija: adresatas raginamas sekti pateiktu pavyzdžiu ir Ƴsigyti
reklamos objektą. Galimi keli tokiǐ reklamǐ variantai. Vienose iš jǐ naudojamas tik
žymaus asmens atvaizdas. Pavyzdžiui, aktorơs V. Mainelytơs nuotrauka puošia maisto
papildǐ reklamą: Meno Comfort. Elegantiškai menopauzei (Žm 2007, 47); televizijos
laidos vedơjo T. Ališausko atvaizdas — prekybos centro reklamą: Jau Akropolyje
kvepia pavasariu! (Žm 2008, 13); gerai žinomos manekenơs A. Jasaitytơ, G. Rusytơ
reklamuoja avalynơs saloną: Step top. Mano gyvenimo stilius (Žm 2008, 14;
St 2007, 17).
Kitose reklamose neapsiribojama vien Ƴžymybơs atvaizdu; reklamos objektą
pristatantis asmuo išsako savo nuomonĊ, dalijasi Ƴspǌdžiais, skatina adresatą Ƴsigyti
reklamos objektą ar pasinaudoti siǌloma paslauga. Vis dơlto tokiose reklamose iš
esmơs nepateikiama jokios informacijos, jos ,,greiþiau teikia pramogą, sukuria
palankias seksualinio patrauklumo ir reklamuojamǐ produktǐ asociacijas, sukelia
žmonơms diskomforto jausmą, kad jie nevartoja produktǐ, kurie populiarǌs tarp
sportininkǐ, gražuoliǐ ir kitǐ elito atstovǐ, taip pat kitais bǌdais paskatina žmones
geisti reklamuojamǐ produktǐ“ (žr. Becker 1993: 943). Tokiǐ reklamǐ spaudoje
gausu; pavyzdžio funkciją jose atlieka ir Lietuvos, ir pasaulinio garso „žvaigždơs“:
Aktorơ Gražina Baikštytơ. „Kai žmonơs klausia, kiek man metǐ, nebijau atsakyti.
JaunystĊ išsaugoti man padeda ne tik genai, bet ir kapsulơs Biocell“ (Žm 2007, 46);
„Mano veide mažiau raukšliǐ, štai kodơl aš atrodau jaunesnơ!“ Andie MacDowell
50 m. (Žm 2008, 16); „Išskirtinơ priežiǌra, išsauganti mano odos jaunystĊ!“
Penelope Cruz (Žm 2008, 7); „Mano mơgstamiausias „aksesuaras“? Mano plaukǐ
spalva!“ Sara Džesika Parker naudoja Nr. 5 spalvos plaukǐ dažus (Žm 2007, 24);
„Jǌsǐ odai šis makiažo valiklis tikrai patiks!“ Linda Evangelista (Žm 2007, 24);
„Dievinu savo šviesią, prabangią lyg auksas spalvą ir nesiliaujantƳ švytơjimą“. Linda
Evangelista. Mados deivơ Linda Evangelista naudoja atspalvƳ Light Golden Blonde
savo akinamoms sruogelơms paryškinti (Žm 2008, 42); „Tai ne kinas, tai — mokslas“
Penelope Cruz (Žm 2007, 21); Kavos puodelis dovanoja mažus džiaugsmus — šiltas





akimirkas praleistas drauge. „Pakviesiu savo mamą puodelio kavos. Ilona [Ilona
Balsytơ] (Žm 2008, 26).
Reklamos sugestyvumą stiprina faktas, jog žinomi asmenys reklamoje
pristatomi kaip konsumentai, t. y. vartotojai, kurie jau išbandơ ir Ƴvertino reklamos
objektą. ,,Ʋtaigos paveikti žmonơs nekritiškai priima jiems pateiktą informaciją,
paremtą ne Ƴrodymais, bet autoritetingais prestižiniais šaltiniais“ (žr. ýereška
2004: 115–116). Taip išnaudojamas prestižinơs Ƴtaigos metodas: adresatas keiþia
nuomonĊ, paveiktas informacijos, gautos iš tariamai autoritetingǐ šaltiniǐ: „Man —
tai geriausia priemonơ nuo raukšliǐ“. Vilma ýereškienơ (Žm 2008, 20); Kristina
Savickytơ–Damanskienơ — aktorơ, buvusi „Dviraþio žiniǐ“ vedơja, „Tele bim–bam“
teatro pamokơliǐ vadovơ. Esu laiminga turơdama mơgstamą darbą ir gražią, sveiką
šeimą. Kad galơþiau visais ir viskuo pasirǌpinti, pati turiu bǌti stipri. Negaliu sau
leisti „sugriǌti“, nes tada sugriǌtǐ ir mǌsǐ planai, dukrelơs ir vyras bǌtǐ nusiminĊ, o
aš — pernelyg irzli... Labai svarbu, kad organizmas atsilaikytǐ tada, kai užgriǌva
darbai, už lango permainingas oras. Kasdien geriu tinkamai subalansuotǐ vitaminǐ
ir mineralǐ suaugusiems Imuno Spectrum, jauþiuosi tvirta visą dieną! (Žm 2008, 12).
Dar vienas populiarus pavyzdžio topǐ reklamoje modelis — pavyzdžio funkciją
perima ,,atsitiktinis“ konsumentas, t. y. eilinis vartotojas, pristatomas kaip vienas iš
daugelio, žmogus iš minios: Gitte, 41 m., iš Hamburgo. Viena iš milijono moterǐ,
kuriai Nivea Visage Q10 Plus yra mơgstamiausias kremas nuo raukšliǐ (Žm 2007,
42). Reklamoje „atsitiktinis“ vartotojas, kuris pristatomas vardu ir kurio nuotrauka
sustiprina liudijimo tikrumo ƳspǌdƳ, nuoširdžiai dalijasi savo patirtimi, pasakoja
istoriją apie jƳ kamavusias problemas ir jas išsprendusƳ reklamos objektą: „Prieš
keletą mơnesiǐ pasijutau prastai — greitai pavargdavau dirbdamas netgi
paprasþiausius darbus, dažnai skaudơdavo galvą, atrodơ, kad širdis tuoj iššoks iš
krǌtinơs“, — pasakoja Remigijus. <...> „Preparatą „Nordic Male Heart“ vartoju jau
tris mơnesius. Iš tiesǐ dabar jauþiuosi daug geriau — širdis ơmơ plakti ramiai ir
užtikrintai, beveik išnyko galvos skausmai. <....> Dabar šƳ preparatą rekomenduoju
visiems savo draugams“, — su užsidegimu pasakoja Remigijus (Žm 2008, 12);
„Pradơjus vartoti Danijos kompanijos „New Nordic“ multivitaminus moterims, vơl
tapau gyvybinga ir laiminga, — sako Regina iš Kauno, — Mano oda tapo gražesnơ, o
plaukai pastebimai sustiprơjo. <...> NeƳtikơtina, taþiau „New Nordic“ multivitaminai
moterims iš tiesǐ pakeitơ mano gyvenimą!“ (Žm 2008, 13); Green Oil kapsules





vartoju jau kelis mơnesius ir jauþiuosi kupina energijos! Kai kurie draugai skundžiasi
pablogơjusia atmintimi, bet man tai — ne problema. Šildanti energija užtvindơ visą
mano kǌną, net kojas ir rankas. Esu energinga ir jaunesnơ nei 50! Green Oil
kapsulơs — tai fantastika! Anksþiau vyras ilgai vartojo žuvǐ taukǐ kapsules, bet
dabar persigalvojo — abu vartojame Green Oil! (St 2007, 11).
Reklamos kǌrơjai stengiasi maksimaliai išnaudoti „kaimynas kaimynui“ modelƳ,
tikơdamiesi, jog adresatas pasitikơs gaunama informacija dơl jos artumo, išreiškianþio
tai, kas neabejotina. Imituojamos kasdieniškos aplinkybơs, pasitelkiama buitinơ kalba,
humoras: Mano vyras — darboholikas. Verslas, susitikimai su partneriais,
komandiruotơs, suplanuoti savaitgaliai. Šitaip jis „varo“ jau seniai. Ir tampa
panašus Ƴ nuvarytą arklƳ, bet savo vienintelio maitintojo, galǐ gale vaikǐ tơvo, juk
nenušausi. Gelbơti reikia. O kaip? <...> Vieną vakarą išơjau iš vonios tyra kaip Ieva,
tik moderni — su diktofonu rankoje. „Pasiklausyk“, — sakau seksualiu balsu.
Pasiklausơ, susidomơjo, bet atšovơ: „Neturiu laiko“. Aš: „Du tris kartus per savaitĊ
po 40 minuþiǐ — ir praơjus porai savaiþiǐ atjaunơsi iki tikrojo savo amžiaus. Jei dar
abejoji, prisimink klasơs draugǐ susitikimą, kai pirtyje vos nenumirei — taip kraujo
spaudimas nuo alaus ir karšþio pakilo. O paskui, kai eketơje išsimaudei, dirbai
kosơdamas ir sloguodamas, teko net susitikimą su anglais perkelti, kiek pelno
praradai, o...“ „Pakaks, — sako, — nueisiu.“ Nuơjo, gavo savo ozono užtaisą. O aš
negaliu atsistebơti: vơl tas pats vyras kaip studijǐ laikais — žvalus, sportiškas,
energingas. Iki atostogǐ reikia ir man apsilankyti „Miramedoje“, nes baiminuosi,
kad dabar aš jo nebepavysiu (Žm 2008, 18).

3. 3. Poreikiǐ tenkinimo topai
Ʋ argumentaciją reklamoje reikia žvelgti kaip Ƴ objektyviǐ ir subjektyviǐ
nuomoniǐ vienovĊ: ,,<...> objektyviǐ, nes kalbama apie daikto savybes, informaciją
apie jas; subjektyviǐ, nes ta informacija turi orientuotis Ƴ subjekto — reklamos
skaitytojo — interesus, poreikius ir pirkimo motyvus“ (žr. ýereška 2004: 137).
Nustatyti adresato poreikius ir motyvus nơra paprasta, reklamos paveikumo bǌdǐ ir
auditorijos poreikiǐ ryšƳ tyrinơja psichologai, sociologai, antropologai. Neretai
teigiama, jog motyvǐ šaltinis yra norai — subjektyvios vartotojo bǌsenos. Vis dơlto
dažniau laikomasi nuomonơs, jog pagrindinơs motyvǐ prielaidos yra žmogaus
poreikiai bei interesai — tam tikri objektyvǌs faktai, susijĊ su žmogaus





psichofiziologine prigimtimi (poreikiais) ir vieta socialiniame pasaulyje (interesais).
Poreikis skatina ieškoti bǌdǐ jƳ patenkinti, veikti, taigi tampa tam tikro elgesio
motyvu, skatina kryptingą veiklą ir yra neatsiejamas nuo veiksmǐ, sąmoningo
elgesio, kuriuo siekiama konkreþiǐ tikslǐ (plaþiau žr. Norkus 2004: 8).
Poreikio sąvoka reklamoje itin svarbi. Adresato motyvaciją Ƴsigyti reklamos
objektą gali nulemti tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai, taþiau svarbiausia
paskatinimo priemone išlieka vartotojo poreikiai, kuriuos reklama dar labiau
sustiprina (plaþiau žr. ýereška 2004: 136). „Poreikis — individuali bǌsena, nervinơ
psichinơ Ƴtampa, kurią sukelia jo egzistavimui bǌtinǐ dalykǐ stygius, trǌkumas.
Ʋtampa, emocinis nepasitenkinimas pašalinami tik patenkinus poreikƳ. Poreikis yra bet
kokio aktyvumo, veiklos akstinas“ (žr. Psichologijos žodynas, 1993: 215).
Reklama vadinama noro ir svajonơs kǌrimo technologija, pateikianti
selektyvius, teigiamus aspektus akcentuojanþius vaizdus (plaþiau žr. Berger
2003: 150). Ji vilioja adresatą, kurdama romantikos, seksualumo, malonumo,
draugystơs, socialumo, laisvalaikio, nepriklausomybơs viziją. Taigi poreikis
reklamoje visǐ pirma suvokiamas kaip psichologinio poveikio metodǐ pagrindas.
Aristotelis pastebi: ,,<...> tai, kas pasirenkama atsižvelgiant Ƴ save, yra labiau
geidžiama, nei tai, kas renkamasi atsižvelgiant Ƴ kitą“ (žr. Aristotelis 1978, 62, 116a).
Poreikis atitinka Aristotelio ,,pirminio noro“ supratimą: ,,<...> jeigu kažko norime, tai
norime to kažkokiam tikslui pasiekti. Taþiau tą tikslą pasiekti mums reikia dar
kažkam, tai savo ruožtu suteikia galimybĊ pasiekti kažkokƳ tolimesnƳ tikslą“. Toks
galutinis tikslas (noras) ir vadinamas poreikiu (plaþiau žr. Justickis 2003: 277).
Aristotelis „Retorikoje“ kaip pagrindinius žmogaus veiklos stimulus nurodo
troškimus, kuriuos skiria Ƴ Ƴgimtus, t. y. suvokiamus pasąmonơje, fiziologinius
poreikius: maitinimosi, klausos, regos, lytơjimo, ir racionalius, kylanþius iš aplinkos.
Pastaruosius Aristotelis apibǌdina kaip malonumo, laimơs, kuri yra gơrơjimasis
maksimaliu malonumo kiekiu, siekƳ. Žmogaus laimĊ lemiantys veiksniai, pasak
Aristotelio, yra kilmơ, draugai, laiminga senatvơ, turtas, šeima, sveikata, grožis, fizinơ
jơga, geras vardas, sơkmơ, dora (plaþiau žr. Aristotelis 2005: 20–28).
Šiuolaikinơs poreikiǐ teorijos akcentuoja veiksnius, susijusius su asmens
stimulais, atlikimu ir neveiklumu. Žinomiausios yra A. H. Maslow, C. Alderfer,
D. J. McClelland, H. A. Murray, F. Herzberg teorijos, kurios apibrơžia specifinius
poreikius, motyvuojanþius žmones. Bene populiariausią psichofiziologiniǐ poreikiǐ





hierarchijos teoriją sukǌrơ amerikieþiǐ psichologas A. H. Maslow, daugelƳ metǐ
stebơjĊs ir tyrĊs klinikoje pacientus. Jo teorija paremta šiomis prielaidomis:
1. Individas yra linkĊs kurti, kad patenkintǐ asmeninius poreikius. Negalơdamas
poreikiǐ patenkinti, individas linkĊs juos mažinti. Patenkintas poreikis praranda
motyvuojanþią jơgą.
2. Visiems individams bǌdingi tokie patys poreikiai (plaþiau žr. Maslow 2006).
A. H. Maslow teigia, jog motyvacija yra penkiǐ pagrindiniǐ poreikiǐ —
fiziologiniǐ, saugumo, socialiniǐ, pagarbos, saviraiškos — funkcija. Šios penkios
poreikiǐ kategorijos sujungiamos Ƴ hierarchinĊ poreikiǐ piramidĊ:

4. pav. Maslow poreikiǐ hierarchija (piramidơ)

Poreikiai atsiranda pakopa po pakopos, patenkinus fiziologinius, atsiranda
saugumo poreikis, vơliau — socialiniai poreikiai ir t. t.
Pagrindinis reklamos kǌrơjǐ uždavinys — pasirinkti ir aktualizuoti tuos
poreikius, kurie adresatui darytǐ didžiausią Ƴtaką. Taþiau poreikiai neegzistuoja
atskirai vienas nuo kito, jie glaudžiai susijĊ, todơl neretai reklamos objektas
pateikiamas tarsi utilitariniǐ ir simboliniǐ vertybiǐ rinkinys, skirtas funkciniams,
socialiniams, psichologiniams, ekonominiams bei kitokiems adresato poreikiams
tenkinti (plaþiau žr. ýereška 2004: 73, 137).
Reklamos objektas charakterizuojamas ne tik vartojamąja verte, gerokai didesnơ
yra ženklo vertơ, kuri perteikia tam tikrą ƳvaizdƳ, stiliǐ, prestižą. Naudodami poreikiǐ
topus, reklamos kǌrơjai akcentuoja su reklamos objektu siejamas tam tikras vertybes:
profesinĊ ir asmeninĊ sơkmĊ, puikią išvaizdą bei savijautą, pripažinimą ir t. t.
Pastebơtina, jog ,,pirkdamas išreklamuotą dantǐ pastą, muilą ar šampǌną klientas
perka ne daiktus, bet vaizdinius: baltǐ, sveikǐ dantǐ, švelnios, gaivios odos ar tokiǐ


 

puriǐ ir gražiǐ plaukǐ, kokius turi mergina, reklamuojanti šampǌną, vaizdinius“
(žr. SzczĊsna 1992: 72). Reklama noriai naudojasi šiomis galimybơmis, siǌlydama
produktą kaip priemonĊ, padedanþią pasiekti geidžiamą tikslą, kurƳ vainikuoja
malonumas: Patirk malonumą visais savo pojǌþiais! (St 2006, 19); Malonumas, dơl
kurio verta trumpam palikti namus... (St 2007, 34).
Vienas iš dažniausiai aktualizuojamǐ poreikiǐ yra saugumas. Asmuo jauþiasi
saugus gyvendamas taikioje, sklandžiai funkcionuojanþioje, stabilioje, pozityvioje
visuomenơje, kuri gali apsaugoti individą nuo galimǐ grơsmiǐ. A. H. Maslow teigia,
kad saugumo poreikis, kaip motyvuojantis veiksnys, tampa aktualus, atsiradus
troškimui turơti pastovǐ darbą, nuolatines pajamas, Ƴsigyti kokƳ nors draudimą, taip
pat užsitĊsus nepalankioms aplinkybơms, ligos atveju (plaþiau žr. Maslow 2006: 72–
73). Dažniausiai saugumo poreikis aktualizuojamas reklamose, kuriǐ objektas susijĊs
su fizine adresato sveikata. Tai vaistǐ, maisto papildǐ, kosmetikos, higienos
priemoniǐ reklamos: Dabar natǌrali mano odos apsauga sustiprinta. Tik Eucerin
drơkinamasis kǌno losjonas stiprina natǌralią odos apsaugą iš vidaus. Klinikiniais
tyrimais Ƴrodyta, kad dơl unikalios losjono sudơties stiprơja natǌrali odos apsauga
(St 2006, 19); Saugi saulơ su Kalastyna (St 2006, 26); Euro vaistinơ. Visada
pasiruošĊ tau padơti! (St 2006, 32); Matai ir žinai, kad esi saugoma (Žm 2006, 11);
Dar niekada nebuvote taip gerai apsaugotos (Žm 2006, 7); Daugiau saugumo Jǌsǐ
kǌdikiui! (Žm 2006, 9); Jǌsǐ sveikata — gerose rankose (Žm 2006, 11); Gyvenk
saugiau ir ilgiau! Omega 3 riebalǐ rǌgštys trigliceridǐ pavidale gali apsaugoti nuo
širdies ir kraujagysliǐ ligǐ... (Žm 2006, 11); Immunance. NeƳveikiama Jǌsǐ
organizmo apsauga! (Žm 2006, 11). Taip pat saugumo poreikio topika bǌdinga
automobiliǐ reklamoms: Saugumo negali bǌti per daug. Juk daugelis mǌsǐ iš
prigimties nơra ralio vairuotojai. Štai kodơl Ƴ standartinĊ naujojo GS 300 Ƴrangą
Ƴtraukta integruota automobilio dinamikos kontrolơs (VDIM) sistema, priimanti
davikliǐ, esanþiǐ ant automobilio kơbulo, duomenis ir pasitelkia juos tikrindama kitas
sistemas, užtikrinanþias saugumą ir stabilumą (St 2008, 11); banko paslaugǐ
reklamoms: Tai ne tik kortelơ. Tai saugumas, kuris keliauja su jumis po visą pasaulƳ
(St 2007, 39); draudimo paslaugǐ reklamoms: Didesnơ alga leidžia rinktis: 10 kg
saldainiǐ arba saugesnơ jǌsǐ ir jǌsǐ vaikǐ ateitis (Žm 2006, 26); maisto produktǐ
reklamoms: Apsaugok save su Gefilus! (St 2006, 45); Saugokis sausros! Kasdien
išgerk 2 litrus negazuoto „Vichy Qlassique“ (St 2007, 29).



 

Ne mažiau populiarǌs reklamoje pripažinimo poreikio topai. „Visi žmonơs
mǌsǐ visuomenơje (išskyrus negausius patologinius atvejus) jauþia pastovaus, tvirtai
pagrƳsto, paprastai aukšto jǐ vertinimo poreikƳ ar troškimą, taip pat savigarbos, savĊs
vertinimo bei kitǐ rodomos pagarbos poreikƳ“ (žr. Maslow 2006: 76). Pripažinimo
poreikiai patenkinami sulaukus iš aplinkiniǐ pagarbos ar Ƴvertinimo. Su prestižu
glaudžiai susijĊs Ƴvaizdis, grindžiamas socialiniu – psichologiniu supratimu, gausybe
psichofiziologiniǐ charakteristikǐ, kurios kaip papildomos sąlygos lemia tiek
Ƴvaizdžio formavimo efektyvumą, tiek jo išlaikymo pastovumą. Reklamoje dažniau
aktualizuojami ne meistriškumo ar kompetencijos, bet reputacijos, statuso, garbơs,
dominavimo ir pripažinimo topai.
Stipriai išreikšta lyderystơs topika. ƲsigijĊs siǌlomą reklamos objektą adresatas
tarsi Ƴsilieja Ƴ lyderiǐ gretas: Laimi pasirinkĊ planą „Bitơ tarp mǌsǐ“! (Žm 2008, 12);
Viskas, ką turi žinoti išsilavinĊs žmogus (St 2006, 14); Bǌk pirmas arba nebǌk visai
(Žm 2008, 14); ýempionǐ pusryþiams! (St 2006, 19).
Reklama nurodo, kokiǐ pranašumǐ adresatas Ƴgis, paklusĊs reklamos raginimui,
siǌlo pripažinimą ir galią: BMW klubas. Jǌsǐ vieta tarp išrinktǐjǐ (St 2007, 18); Tai
ne tik atostogos. Tai laikas, kai gali pats sprĊsti, kada ir ką daryti (St 2007, 41);
ActaVit — sveikiems ir veikliems! (St 2006, 42). Reklama kreipiasi ne Ƴ šiaip eilinƳ
vartotoją, bet Ƴ lyderƳ, taip suponuodama adresato troškimą tokiu tapti: Galvojame
apie tuos, kuriǐ ambicijos didesnơs negu galimybơs (St 2006, 42); Tiems, kurie tikisi
daugiau... (Žm 2008, 35); Galvojame apie tuos, kurie nori Ƴspǌdingǐ greiþio,
stabdymo ir kepimo rezultatǐ [kaitlentơ] (St 2006, 46); Turintiems savǐ poreikiǐ
(St 2006, 12); Vertinantiems komfortą... (St 2006, 12). Tai savirealizacijos, kurią
A. H. Maslow apibǌdina kaip žmogaus „polinkƳ aktualizuoti tai, kas jis potencialiai
yra“ (žr. Maslow 2006: 78), topika, aktualizuojanti potencialiǐ adresato galimybiǐ
panaudojimo ir tapatinimosi su tam tikra elitine grupe bǌtinybĊ, kuri yra esminơ,
norint išsaugoti pasitikơjimą savimi, orumą, išdidumą.
Remdamasi poreikiǐ tenkinimo topais reklama Ƴtaigiai pristato ir tokius
produktus, kurie patys savaime nơra patrauklǌs. ,,Nơra jokiǐ priežasþiǐ, dơl kuriǐ
blogi daiktai bǌtǐ mažiau geidžiami nei geri... <...> Tas, kas susijĊs su malonumu, yra
labiau pageidautinas, nei nesuteikiantis malonumo“ (žr. Aristotelis 1978: 64, 117a).
Tokia Ƴtaigos strategija naudojama alkoholiniǐ gơrimǐ reklamose. Reklama „gundo
naudoti laiką bei išteklius tenkinti norams, kurie mums patiems nepatinka — yra



 

nepriimtini mǌsǐ paþiǐ vertybiǐ (metapirmenybiǐ) šviesoje“ (žr. George 2001: 201).
Reklamos kǌrơjai sumaniai naudoja tam tikrus psichologinius, psichofiziologinius
metodus, kurie adresatui kelia atitinkamas asociacijas ir ypaþ stiprią emocinĊ reakciją,
pateikdami ne tiesioginƳ kokiǐ nors produkto ypatybiǐ aprašymą, bet jƳ pakeiþianþius
simbolius (plaþiau žr. ýereška 2004: 120). Alkoholio reklamose akcentuojamas
malonumas, prestižas kurƳ gali suteikti šiǐ išskirtiniǐ gơrimǐ vartojimas: Prabanga,
kurią gali sau leisti (Žm 2006, 11); Brendis Grand Cavalier yra aristokratiško skonio
(St 2006 14); Forum — yra apie ką pakalbơti (St 2008, 16); Tobuliems dalykams
laiko negaila... (Žm 2007, 11); Camus Elegance. Pagiriamasis žodis elegancijai
(Žm 2007, 18); Karališkojo gimtadienio viskis (Žm 2006, 26).

3. 4. Kokybơs topai
Kokybơs topai yra išskaiþiavimo, arba dalies, topǐ rǌšis. Reklamoje jie taip pat
glaudžiai susipynĊ su rǌšies topais. Kokybơs topai paprastai pabrơžia tą reklamos
objekto ypatybĊ, kuri turơtǐ Ƴtikinti adresatą siǌlomo gaminio kokybe. Reklama
pabrơžia tai, kas teikia malonumą, palengvina gyvenimą, suteikia komfortą.
Teigiama, jog adresato sąmonơje ilgiau išlieka tie reklamos objektai, kurie pasižymi
išskirtinơmis ypatybơmis arba kokybe, t. y. jie vartotojǐ sąmonơje užima atitinkamą
poziciją pagal tam tikrus požymius kitǐ prekiǐ ar paslaugǐ atžvilgiu (plaþiau
žr. ýereška 2004: 73–74). Yra daug bǌdǐ pabrơžti geriausias reklamos objekto
ypatybes.
Vienas iš dažniausiǐ — akcentuojamas didesnis kokios nors reklamos objekto
ypatybơs kiekis. ,,Didesnis gerǐ daiktǐ kiekis yra labiau pageidaujamas nei mažesnis“
(žr. Aristotelis 1978, 65, 117a). Pasitelkusi lyginimo topus, reklama adresatui siǌlo
daugiau, geriau, greiþiau: Farbelic. Dukart daugiau deguonies (St 2007, 42);
Daugiau šviežumo, daugiau skonio! (Žm 2006, 13); Daugiau, nei tikơjotơs (St 2006,
18). Ypaþ reklamoje mơgstami eliatyvai (iš lot. effero — iškelti, išgirti, išaukštinti) —
aukštesniojo ir aukšþiausiojo laipsnio bǌdvardžiai ir prieveiksmiai, kuriais
ekspresyviai reiškiamas ypatybơs kiekis (plg. Koženiauskienơ 2008, 6): Ryškiau
tiesiog nebǌna (St 2006, 21); Gerokai patrauklesnis ir pranašesnis! (Žm 2007, 13);
Geriausias gamtos draugas! (Žm 2006, 43); Išlieka tai, kas geriausia (Žm 2008, 25);
Pripažinti geriausiais (Žm 2006, 13).
Kokybơs topai priartơja prie lyderystơs topikos: reklamos objektas pristatomas



 

kaip savo rǌšies gaminiǐ lyderis: Rinkis lyderƳ! (Žm 2006, 49); Nauja superžvaigždơ.
Komfortas, prabanga, talpumas ir saugumas (Žm 2008, 32); Automobilis,
nepaliekantis kitiems jokiǐ šansǐ (St 2006, 41); Nugalơtojo proporcijos. Audi A4 su S
line (St 2006, 48); Kǌno tobulumui ir sielos palaimai... (St 2006, 10).
Vienos iš dažniausiai eksplikuojamǐ reklamos objekto ypatybiǐ — prabanga ir
komfortabilumas: ,,<...> geriau yra gerai gyventi, negu tik gyventi“ (žr. Aristotelis
1978, 65, 117a). Informaciniu požiǌriu toks reklamos objekto apibǌdinimas yra
menkavertis, reklama grindžiama ne logine, o emocine argumentacija. Šiuo požiǌriu
kokybơs topika susilieja su poreikiǐ topika: aktualizuojamas adresato poreikis
sulaukti Ƴvertinimo, pripažinimo, mơgautis prabanga ir aplinkiniǐ dơmesiu. Taip
kuriamas reklamos objekto kaip prestižinio gaminio, ypatingos galimybơs Ƴgyvendinti
adresato troškimus Ƴvaizdis: Prabangios plaukǐ priežiǌros priemonơs — patogioje
kelioninơje pakuotơje (St 2008, 25); Prabangi erdvơ septyniems (Žm 2006, 38);
Mikalojaus žiedas. Senojo Vilniaus prabanga ir modernaus gyvenimo kokybơ
(St 2006, 19); Asus U2E. Žinia apie išskirtinumą. Prabanga ir praktiškumas sujungti
Ƴ vieną (Žm 2008, 25); Kava, verta aukso (St 2006, 21); Jǌsǐ tankiǐ blakstienǐ
prabangumas (St 2008, 27); Solidus pasirinkimas. Prabangios komplektacijos,
stilingas „Honda Accord“ (Žm 2007, 12).
Adresatas raginamas patvirtinti aplinkiniams neva išskirtinƳ savo statusą:
Kotryna. Vaikǐ karalystơ. Tikrai žinai, kad Tavo dukrelơ princesơ, sǌnus karalaitis.
Ir, be abejo, norơtum šią tiesą išreikšti. Kad niekam nekiltǐ nơ menkiausios abejonơs!
(St 2006, 34); Prabanga jausti, kad pasirenki geriausią (St 2008, 37); Mơgaukis
maksimaliu komfortu (Žm 2006, 21); Pasitik rudenƳ „Sarmoje“ su Bvlgari karališkos
kolekcijos kvapais! (St 2008, 40); Idealiai dera prie Jǌsǐ gyvenimo... (Žm 2006, 24).
Universalus argumentas yra siǌlomo gaminio ar paslaugos kokybơ. Daugelyje
reklamǐ tai neginþijama aksioma, faktas, kurio nereikia Ƴrodyti: Išbandykite
aukšþiausią kokybĊ (St 2006, 13); Puiki kokybơ kiekvienoje detalơje su „Made in
Germany“ ženklu (St 2006, 50); Jokiǐ kompromisǐ nekokybiškam bendravimui. Jǌsǐ
bendravimui turi nieko netrǌkti. Omnitel — aukšþiausios kokybơs ryšys, kad
bendrautumơte lengvai ir užtikrintai (St 2006, 13).
Kitos bǌdingiausios reklamos objekto charakteristikos yra naujumas: Pavasario
naujiena — nauji sveikatingumo kompleksai kǌnui ir sielai (St 2006, 11); Pirmasis
pasaulyje prabangus hibridinis sedanas (Žm 2006, 47); Pirmasis skaitmeninis





veidrodinis Sony fotoaparatas (St 2006, 37); Naujoji Volvo — treþioji karta (St 2007,
35); Nauja kokybơs karta (St 2007, 49); unikalumas: BioFresh ir BoFrost: unikali
kombinacija (St 2007, 29); Nơra kito tokio (Žm 2007, 11); Vienintelis tokios unikalios
sudơties energinis preparatas (Žm 2007, 11); Vienintelis pasaulyje plokšþias HD
televizorius su unikaliu Ambilight apšvietimu (St 2006, 17); Sobieski su pipirais ir
medumi — unikalus tikrǐ aitriǐjǐ paprikǐ ir natǌralaus medaus derinys (St 2006, 10);
tobulumas: Tobulas sidras (St 2007, 29); Tobulai švelnus skonis (St 2007, 34);
Tobulas pasiǌlymas tobulai technikai (St 2007, 34); madingumas: Sobieski diktuoja
madą (St 2006, 31); Esmeralda: madingiausia iš madingiausiǐ... (St 2007, 27);
Madingas žurnalas apie madingus daiktus! (Žm 2006, 5); paprastas ir lengvas
naudojimas: Ʋsigyti — lengviau, negu galvojai, naudotis — paprasþiau, negu tikiesi!
(St 2006, 15); Galia be dideliǐ pastangǐ (St 2006, 21); Išeitis paprastesnơ, negu Jǌs
manote! (Žm 2006, 21); Taip lengva gaminti! (Žm 2006, 43); populiarumas:
Populiariausia medaus ir pipirǐ skonio degtinơ (St 2006, 10); Populiariausi Nokia
telefonai... (St 2007, 33); efektyvus ir greitas poveikis: Efektyvus iš prigimties
(Žm 2007, 43); Curiosin Gel veikia iš karto ir skatina gijimą (St 2006, 11); Actifed —
dvigubas efektas! (St 2007, 41); Magnetab. Lengvai nugalơk stresą (Žm 2006, 5);
C Citrus. Stipriausias atkirtis ligoms (Žm 2006, 6); natǌralumas ir ekologiškumas:
Profesinơ Ƴžvalga, gamtos pamokos! (Žm 2007, 17); Gamtos prisilietimas... (St 2007,
39); Tikra kaip pati gamta (Žm 2007, 14); Ir vơl gamta mums dovanoja ryškias ir
ilgai išliekanþias spalvas (St 2007, 34); Natǌrali apsauga nuo rơmens graužimo!
(St 2006, 43); Intensyvus drơkinimas, pasitelkus arktinĊ gamtą (Žm 2008, 19);
Auginkite su gamta! (St 2006, 14); Autentiška ir natǌralu (St 2006, 27).
Kaip išskirtiniai reklamos objekto pranašumai nurodomos ypatybơs, kurios iš
esmơs nieko nepasako apie gaminio kokybĊ, taþiau yra orientuotos Ƴ prestižo poreikio
tenkinimą, pavyzdžiui stilius, stilingumas: Stilingas rudens sezono numylơtinis —
Mersedes–Benz (St 2007, 37); Alita Boutique Brandy. Meniškas ir stilingas (St 2007,
47); Kǌrơme stiliǐ, patraukiantƳ akimirksniu. Stiliǐ, kuriam negali atsispirti
(Žm 2008, 27); Gyvenk stilingai (St 2006, 9); Ʋsivaizduokite televizoriǐ, atspindintƳ
Jǌsǐ stiliǐ (St 2006, 20); Daugiau nei kietas stilius! (St 2007, 43); reklamos objektas
siejamas su elegancija: Elegantiška ir šilta (St 2006, 36); Alita Rose — elegancijos,
skonio ir spalvos harmonija (St 2006, 47); Elegancijos skonis Jǌsǐ virtuvơje (St 2007,
35); Elite. Natǌrali elegancija (St 2006, 18).





Reklamos kǌrơjai mơgsta kokybơs topais pristatyti Ƴvairius reklamos objekto
pelnytus apdovanojimus bei titulus: Naujoji Mazda2 išrinkta „Pasaulio metǐ
automobiliu 2008“! (Žm 2008, 33); Pripažinti vienais geriausiǐ! „Kauno grǌdǐ“
aukšþiausios rǌšies miltams suteiktas „Lietuvos metǐ gaminio“ vardas (Žm 2007,
15); Prieš 10 metǐ „Philips“ pristatơ pirmąjƳ Europoje „Flat TV“. Nuo tada
„Philips“ gavo devynis EISA apdovanojimus už „Flat TV“ ir „Flat TV“
technologijas, paskutinis iš apdovanojimǐ — „Europe’s Best High – End LCD TV
2006–2007“ (St 2006, 50); Beko pristatơ skalbimo mašiną WMD 57122, laimơjusią
Europos apdovanojimą Plus X už ekologiją! (Žm 2008, 8); Perkamiausias
2005/2006 m. mažas automobilis Baltijos šalyse. Tautos automobilis 2006 (Lietuva)
(Žm 2007, 6).

3. 5. Aplinkybiǐ topai
,,Kiekvienas daiktas labiau geidžiamas tam tikru laiku, kada gali turơti kokią
nors reikšmĊ“ (žr. Aristotelis 1978, 67, 116b). Laiko topai paprastai naudojami kartu
su kitais, dažniausiai poreikiǐ tenkinimo ir kokybơs topais.
Laiko topǐ realizacija reklamos diskurse labai Ƴvairi. Vienas iš Ƴprasþiausiǐ
modeliǐ — nurodoma, per kiek laiko adresatas patirs reklamos objekto teikiamą
naudą. Reklamoje pateikiamas tikslus dienǐ, naktǐ ir net minuþiǐ skaiþius iki žadamo
rezultato: Sumažinkite celiulitą per 14 naktǐ! (St 2008, 14); Nauja oda per 5 dienas!
(St 2008, 29); Gaiva kvepiantys drabužiai per 30 minuþiǐ? Su naujos kartos skalbykle
Samsung Heba reþiau teks užsukti Ƴ valyklą! Unikali „Air Fresh“ technologija net
švelniausiems audiniams dovanoja gaivą vos per 30 minuþiǐ (St 2008, 37). Šiuos
pavyzdžius galima interpretuoti ir kaip tikslo topǐ realizaciją.
Laikas siejamas su patikimumu, stabilumu, kokybe. Šiais atvejais susilieja laiko
ir kokybơs topika. Reklamoje nurodoma, kiek metǐ prekiaujama reklamos objektu,
kada Ƴsikǌrơ jƳ gaminanti Ƴmonơ, kiek šeimos kartǐ užsiima verslu: 10 metǐ
populiariausias Lietuvoje. Brendis Alita — laiko patikrintas produktas. Stabili
kokybơ, gilios tradicijos — tai pagrindinơs vertybơs, kurias gaunate, rinkdamiesi šƳ
gơrimą (St 2006, 47); 10 metǐ Lietuvoje. Baron Philippe Rothschild. Jau daugiau nei
150 metǐ Rothschildǐ šeimos vynas yra kokybơs standartas, Ƴ kurƳ lygiuojasi visi
pasaulio vyndariai (St 2006, 40); Antinori. 26 vyndariǐ kartos (Žm 2008, 16).
Ilgaamžiškumas ir net amžinybơ reklamoje siejami su vertybơmis, kuriǐ neƳveikia





laikas, nes ,,labiau pageidautina tai, kas bǌna naudinga kiekvienu metu arba dažnai“
(žr. Aristotelis 1978, 64, 116b) : Nieko nơra amžino. Išskyrus patikimus dalykus
(Žm 2008, 18); Nepavaldus laikui skonis (St 2006, 22); Skonis, kuriuo norisi
gardžiuotis amžinai (St 2007, 44). Laiko topika aktualizuoja patirties ir tradicijǐ
svarbą : Eucerin. Šimtametơ odos priežiǌros patirtis (St 2006, 41); Patirtis ir galia —
jau daugiau nei pusĊ amžiaus (St 2006, 17); Pagaminta pagal senoliǐ receptą ir
tradicijas (Žm 2007, 17); Po kiekviena etikete slypi pagarba tradicijoms... (Žm 2008,
16); Rinkitơs mǌsǐ patirtƳ ir sơkmingus rezultatus (Žm 2006, 28); Tradicinis
sprendimas — patikimas rezultatas (St 2006, 39).
Laiko topika suteikia galimybĊ reklamos kǌrơjams pristatyti reklamos objektą iš
istorinơs perspektyvos, pasitelkus lyginimo topus — susieti jƳ su svarbiais praeities
Ƴvykiais. Taip kuriamas reklamos objekto — nacionalinơs vertybơs Ƴvaizdis: Laisvơs
kaina. Iki 1936 m. lietuviai turơjo pakankamai progǐ Ƴsitikinti, kokiais ginklais ir
taktika už ją mokơti. Vasario 16–tąją Laikinojoje sostinơje iškilmingai atidarytas
amžinasis lietuviǐ drąsos ir ryžto paminklas — Lietuvos Vytauto Didžiojo karo
muziejus. ýia viskas tikra. Ʋvertinkite aukso amžiaus laimơjimus ir jǌs. „Volfas
Elgenman“ — tarpukario Lietuvos pasididžiavimas, geriausias lietuviškas alus, gavĊs
aukšþiausius Ƴvertinimus parodose nuo Kauno iki Paryžiaus. Tradicinơ receptǌra,
juvelyriškai suderintos medžiagos ir natǌralus gamybos procesas alaus gurmanams
atskleidžia prabangią aukso amžiaus dvasią (Žm 2008, 25).
Su laiko topais sietinas ir „amžinos jaunystơs“ vaizdinys, itin dažnai
funkcionuojantis grožio priemoniǐ, bet neretai ir kitǐ gaminiǐ, pavyzdžiui,
alkoholiniǐ gơrimǐ, reklamose. Reklamos objektas Ƴgauna galiǐ sustabdyti laiką,
sugrąžinti adresatui jaunystĊ: Stabdo senơjimą jam dar neprasidơjus (St 2006, 15);
Amžinos jaunystơs paslaptis (St 2006, 17); Metaxa. Sustabdyk laiką (Žm 2008, 21);
Oriflame. Mano grožio neƳveikia laikas! (St 2006, 2); Gyvenimas prasideda nuo 40!
Bǌti 40 — puiku, ypaþ kai atrodai 30 (St 2006, 10).
Svarus argumentas yra reklamos objekto siejimas su ateitimi. Ateitis adresatui
turơtǐ asocijuotis su naujovơmis, intriga, kokybe, neišbandytomis galimybơmis,
perspektyvomis: Kai kuriems ateitis pasiekiama greiþiau (Žm 2008, 12); Naujovơ!
Ateities šepetơlis (St 2006, 44); Ateitis prasideda šiandien! (Žm 2006, 33).
,,Geriau yra tai, kas susijĊ su geresniais, tinkamesniais daiktais“ (žr. Aristotelis
1978, 63, 116b). Ši Aristotelio preferencijos taisyklơ yra kilmơs topǐ išeities taškas.





Kilmơs topai yra glaudžiai susijĊ su kokybơs topais. Jais pabrơžiama reklamos objekto
kilmơs vieta, kuri pati savaime yra jo vertơs ir kokybơs rodiklis: Alyvuogiǐ aliejus
Romulo. Sveikatos skonis iš Ispanijos (St 2006, 2); Sanpellegrino. Stilingi linkơjimai
iš Italijos! (St 2006, 17); Itališko skonio paslaptis (Žm 2008, 48); Nauja Camay
Delicat dušo želơ kolekcija — švelnus prancǌziškǐ kvapǐ prisilietimas (St 2006, 22);
Šiuolaikiškumo ir prancǌziškos tradicijos harmonija (St 2007, 28).
Kilmơs topai esti paveikus argumentas tada, kai reklamos objektas yra
pagamintas šalyje, garsơjanþioje to tipo produktǐ gamybos tradicijomis: Japoniška
technologija jau Lietuvoje (St 2007, 42); Volvo. Skandinaviška prabanga Jǌsǐ
patogumui (St 2008, 10); Šveicariškas bǌdas sumažinti palǌkanas (Žm 2008, 14);
Niujorko stilius. Maybelline (Žm 2008, 17); Ardo. Lietuvai iš Italijos — su meile!
Pagaminta Italijoje, pagaminta kitaip (St 2007, 23); Angliškos arbatos skonis!
(St 2008, 38). Dažniausiai kilmơs topika eksplikuojama gơrimǐ reklamose.
Pavyzdžiui, Prancǌzija garsơja vyndarystơs tradicijomis, todơl vyno ir tauriǐjǐ gơrimǐ
reklamose svarbu paminơti reklamos objekto ryšius su šia šalimi: Prancǌziško vyno
etalonas (St 2006, 34); Gloria. Atridenta iš Prancǌzijos (Žm 2007, 41); Sunku
atsispirti prancǌziška dvasia brandintam brendžiui Gloria (Žm 2007, 13);
St. Remy — Nr. 1 prancǌziškas brendis pasaulyje (Žm 2007, 20). Ne reþiau gơrimǐ
kilmơ siejama su vyndaryste garsơjanþia Ispanija: Torres. Alsuojantis Ispanijos aistra
(St 2006, 42); Vina Sol. Paragauk Ispanijos saulơs (Žm 2007, 19); Tikrosios
Ispanijos vyndarystơs vertybơs (St 2006, 26); taip pat Italija: Aistros Ƴkvơptas itališkas
vynas (St 2006, 26); Alita Prosecco. Kaip švelnus itališkos vasaros prisilietimas...
(St 2006, 28).
Kaip jau minơta, reklamos kǌrơjai vietos topus mơgsta derinti su laiko topais,
taip kurdami išskirtinĊ reklamos objekto kilmơs istoriją, supažindindami su jo
gamintojais, ypatingomis atsiradimo aplinkybơmis: Niekur pasaulyje nơra puikesniǐ
sąlygǐ vynui gimti nei ýilơje — tarp šalto Ramiojo vandenyno, pietuose esanþiǐ
paslaptingǐ miškǐ, deginanþios dykumos bei nuolat Andǐ kalnus dengianþio sniego.
Torresǐ istorija šio magiško kraštovaizdžio šalyje prasidơjo 1979–aisiais, kai
garsusis Ispanijos vyno karalius Miguelis Torresas, pirmasis iš senosios Europos
vyndariǐ, pradơjo gaminti vyną ýilơje ir atrado þia tikrą rojǐ. Santa Digna —
pirmasis Torres vynas, gimĊs Ƴspǌdingos gamtos apsuptyje, vyndariǐ rojuje ýilơje
(St 2006, 37).





Vis dažniau vietos gamintojai savo produkcijos reklamoje pabrơžia lietuvišką
gaminiǐ kilmĊ. Lietuviškumas sietinas su tradicijomis, tikrumu, natǌralumu: Tikro
lietuviško derliaus gơrybơs. Ʋ Maximos parduotuves jau atkeliavo šviežias derlius iš
Ƴvairiausiǐ Lietuvos kampeliǐ (St 2008, 35); Lietuviškos vasaros skonis. Bajorǐ
degtinơs su liepǐ žiedais ir medumi pradžia — tǌkstanþiuose liepǐ žiedǐ. Laiko
patikrintą degtinĊ, gaminamą tik iš lietuviško spirito, pagardinome lietuvišku medumi
bei liepǐ žiedais, suteikianþiais švelnǐ skonƳ bei su niekuo nesupainiojamą aromatą,
primenantƳ ramǐ lietuviškos vasaros vakarą (Žm 2008, 47).

3. 6. Lyginimo ir priešinimo topai
,,Jeigu du daiktai yra tokie panašǌs vienas Ƴ kitą, kad negalima atskirti, kuris
geresnis, reikia pasidomơti jǐ kilme. Labiau geidžiamas bus tas, kuris susijĊs su
didesniu gơriu“ (žr. Aristotelis 1978, 63, 116b). Kontrastai ir palyginimai reklamoje
atlieka svarbǐ vaidmenƳ. Eksperimentais patvirtinta, jog psichologinis kontrastǐ
poveikis nusakomas jǐ dydžiu, geometrine forma, spalvǐ derinimu, teksto ir piešinio
santykiu, grafiniǐ elementǐ išdơstymu ir t. t. (plaþiau žr. ýereška 2004: 120).
Reklamoje papildomas efektas kuriamas lyginant ,,patobulintą“, ,,naujos kartos“
ir Ƴprastą produktą, didelĊ ir mažą pakuotĊ. Paprastai naudojamas porinio lyginimo
metodas: parenkami visi galimi dviejǐ analogiškǐ objektǐ lyginimo variantai.
Nurodomi skirtumai hiperbolizuojami reklamos objekto naudai: Bakterijos, kuriǐ yra
Ƴprastinio jogurto sudơtyje, nơra atsparios rǌgštinei skrandžio terpei. Štai kodơl jos
žǌva tik atsidǌrusios Jǌsǐ skrandyje. „Activia“ yra vienintelis jogurtas, kurio
sudơtyje yra unikaliǐ „ActiReguliaris“ bakterijǐ. Jos yra atsparios rǌgštinei
skrandžio terpei, todơl dalyvauja visame virškinimo procese ir veiksmingai padeda
reguliuoti žarnyno veiklą (Žm 2007, 41); Lift Expert. Prieš: oda nukarusi, suglebusi.
Po: atkuriami veido kontǌrai, oda tampa stangresnơ ir atrodo jauniau (Žm 2008, 12).
Neretai

reklamos

užduotimi

tampa

neakivaizdžiǐ,

paslơptǐ

skirtumǐ

išryškinimas, pavyzdžiui: vaisvandeniai su natǌraliais saldikliais ir be jǐ, kava su ir be
kofeino, kramtomoji guma su ir be cukraus ir t. t.
Lyginimo ir priešinimo topǐ tikslas yra pabrơžti reklamos objekto pranašumą,
nors jis tơra jau žinomo produkto modifikacija, nedaug tesiskirianti nuo prieš tai
buvusiojo. Lyginamǐ objektǐ skirtumai gali bǌti ir Ƴsivaizduojami (tariami), kai
reklamos objektas niekuo nesiskiria nuo ankstesniojo, pakeista tik pakuotơs forma ar





dydis: Naujas legendinio Martini dizainas (St 2007, 29). Taigi ,,reklama akcentuoja
Ƴsivaizduojamus skirtumus, suteikia naują Ƴsivaizduojamą prekơs vertĊ, kuri nơra
funkcionaliai nauja, bet vartotojui priimtinesnơ už buvusią“ (žr. ýereška 2004: 73–
74).
Jei lyginami to paties gamintojo siǌlomi reklamos objektai, abiejǐ jǐ teigiamos
charakteristikos kuriamos kontrasto pagrindu, pavyzdžiui, tradicija – naujiena:
Tradicija. Stumbro „Trejos devynerios“ — tai 27 augalǐ šaknys, lapai, vaisiai ir
uogos, žievơs ir žiedai, iš kuriǐ pagal senąsias tradicijas gaminamas nepamirštamo
skonio gơrimas. Naujiena. „Žalios devynerios“... Žalia — gamta, gyvybơ, gaivumas...
Devyni — magija, paslaptis... Pagamintas iš daugiau kaip 30 natǌraliǐ žoleliǐ ir
prieskoniǐ, brandintas specialiose talpyklose balzamas nustebins netikơta skonio
gaiva bei unikaliu aromatu (St 2006, 41) (apie lyginimo topus taip pat žr. poskyryje
„Aiškinimo topika“).

Apibendrinant invencinĊ reklamos topiką, galima teigti, jog vienas iš
pagrindiniǐ invenciniǐ topǐ tikslǐ — atrasti, išskirti ir pabrơžti tai, kuo ypatingas
reklamos objektas (ir / arba su juo susijusios aplinkybơs), kitaip sakant, aptikti tas
ypatybes, kurios jƳ išskiria iš kitǐ tos grupơs objektǐ, o aptikus — aktualizuoti
Ƴtaigiausia ir adresatui priimtiniausia forma. Reklamos tikslas — kryptingas poveikis,
kurio rezultatas — adresato sąmonơje Ƴsitvirtinantys tam tikri vaizdiniaƭ, verbaliniai ir
vizualiniai reklamos komponentai. Reklama siekia atverti „potencialiǐ vartotojǐ
jausmus ir valią“ (žr. Lassan, 2001, 91), tampa vertybiǐ, prasmơs formavimo
praktika.



 

III. DISPOZICINƠ REKLAMOS TOPIKA

1. Retorinơ dispozicija
Retorinơ reklamos diskurso analizơ atskleidžia, kad iš esmơs diskurso
kompozicija29 paklǌsta retorikos suformuluotoms taisyklơms, todơl reklamos
struktǌrą, verbalines bei vizualines raiškos priemones galima analizuoti taikant
klasikinơs topikos metodus bei kategorijas.
Dispozicija (lot. dispositio (dis + pono — (iš)dơstyti, (iš)dơlioti, (su)statinơti,
(pa)statyti, (pa)skirstyti, (su)tvarkyti) — (iš)dơstymas, (pa)skirstymas, (su)tvarkymas)
yra antroji klasikinơs retorikos dalis — tai tikslingos ir logiškos teksto kompozicijos
mokslas, deramas invencijos etapu surinktǐ diskurso elementǐ — faktǐ, argumentǐ,
pavyzdžiǐ, citatǐ — išdơstymas, atsižvelgiant Ƴ diskurso tipą, auditoriją, kalbos
situaciją ir siekiamą tikslą. Dispozicija, arba retorinơ kompozicija, yra „Ƴtikinamosios
iškalbos kompozicija“ (žr. Korolko 1998: 78). Šiuo etapu apgalvojamas diskurso
komponavimo planas — griežtomis taisyklơmis paremta ir pagal tam tikrą topiką
sudaryta diskurso schema. Dispozicija tiria tiek vertikalǐjƳ, tiek horizontalǐjƳ diskurso
lygmenis.
Reklamos struktǌra organizuojama pagal kiek kitokius principus nei
informaciniǐ pranešimǐ, todơl siekiant numatyti ir Ƴvertinti potencialǐ reklamos
efektyvumą, paveikumą, kurƳ lemia struktǌrinơs diskurso ypatybơs, svarbi yra
dispozicinơs reklamos topikos — pastoviǐ diskurso kompozicijos modeliǐ — analizơ.
Klasikinơje retorikoje kalbơjimo struktǌra nơra griežtai apibrơžta. Aristotelis
teigia, jog kiekviena kalba turi turơti pradžią, vidurƳ ir pabaigą, taþiau taip pat pastebi,
jog kartais pakanka dviejǐ daliǐ — teiginio ir jo Ƴrodymo (plaþiau žr. Aristotelis
2005: 150, 1414b 10). Retorinơs kompozicijos kanonus labiausiai atitinka ir praktinei
analizei dažniausiai taikoma keturiǐ elementǐ schema.
¾ Ʋžanga (lot. exordium) — tai etapas, kurio metu stengiamasi patraukti
auditorijos dơmesƳ, pelnyti jos palankumą, taip pat — intelektualiai parengti auditoriją
suprasti gvildenamo klausimo esmĊ.
¾ Pasakojimas (lot. narratio) — tai pasakojimo apie diskurso objektą, jo
pristatymo arba aiškinimo etapas.
 
29

Disertacijoje terminus kompozicija ir struktǌra stengtasi vartoti artima, taþiau ne identiška reikšme:
kompozicija suprantama kaip diskurso elementǐ išdơstymo tvarka; struktǌra — kaip sandaros modelis.



 

¾ Argumentacija (lot. argumentatio) — išsakytǐ teiginiǐ pagrindimas.
¾ Pabaiga (lot. peroratio) — išvadǐ ir apibendrinimǐ pateikimo etapas.
Be privalomǐjǐ elementǐ, atsižvelgiant Ƴ aplinkybes, taip pat skiriami
rekomenduojamieji,

pavyzdžiui,

propozicija

(lot. propositio),

padalijimas

(lot. partitio), pakartojimas (lot. repetitio). Be to, kai kurie iš minơtǐ struktǌros
elementǐ gali bǌti skirstomi detaliau. Retorinơs kompozicijos elementai glaudžiai
tarpusavyje susijĊ, kiekvienas iš jǐ atlieka tam tikrą funkciją, turi savus uždavinius,
kuriǐ Ƴgyvendinimas — sơkmingos persvazijos sąlyga. Kiekviena kompozicijos dalis
turi sulaukti aiškaus auditorijos, Ƴ kurią kreipiamasi, atsako, kol galiausiai, adresatui
sutikus su skirtingose dalyse išdơstytomis mintimis, pripažƳstamas pagrindinis
teiginys.
Nuoseklumo ir logikos reikalavimams paklǌstanti kompozicija vadinama
Ƴprasta, t. y. natǌralia (lot. ordo naturalis). Menine kompozicija (lot. ordo artificialis)
vadinama modifikuota diskurso struktǌra, kai tam tikros dalys praleistos, sukeistos
vietomis ar „performuotos“ (plaþiau žr. Koženiauskienơ 2001: 102).30
Taigi nors retorinơs kompozicijos schema yra palyginti tvirta, ją sudaranþios
dalys gali Ƴvairuoti priklausomai nuo diskurso pobǌdžio. Aristotelis „Retorikoje“
teigia: jeigu kalba aiški, kalbos objektas lengvai ir greitai Ƴsimenamas, kai kuriǐ
kompoziciniǐ daliǐ, pavyzdžiui, Ƴžangos arba pabaigos, galima atsisakyti (plaþiau
žr. Aristotelis

2005: 150,

1414b 5–15).

Paliekama

galimybơ

improvizuoti,

atsižvelgiant Ƴ komunikacinio tikslingumo, t. y. santykio tarp adresanto, adresato bei
gvildenamos temos; turinio nuoseklumo, t. y. nuoseklios ir logiškos pagrindinơs
minties plơtotơs; prasminio išbaigtumo, t. y. tikslo, kurio siekiant vyksta
komunikacija — kreipiamasi Ƴ auditoriją, vartojant atitinkamas kalbos priemones, ir
kt. veiksnius. Diskurso „komponavimo, t. y. medžiagos (turinio) išdơstymo, logika
priklauso tiek nuo kalbos produkavimo bendrosios intencijos (informuoti, Ƴtikinti,
skatinti veikti, sužadinti jausmus), tiek nuo konkretaus kiekvieno sakytinio ar
rašytinio teksto tikslo“ (žr. Nauckǌnaitơ 2002: 62).
Nepriekaištinga retorinơ kompozicija privalo laikytis tam tikrǐ principǐ:
nuoseklumo, augimo, organiškumo, funkcionalumo, ekonomiškumo, originalumo,
tinkamumo (plaþiau žr. Koženiauskienơ 2001: 103). Kompozicijos nuoseklumas yra
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E. Ulþinaitơ atkreipia dơmesƳ, jog XVII a. retorikose dažnai aprašoma ir treþioji dispozicijos rǌšis —
savavališka kompozicija (lot. ordo arbitrarius).





ne tik sudedamǐjǐ kalbos elementǐ išdơstymas tam tikra eilơs tvarka — pastaroji,
kaip minơta, iš dalies priklauso nuo pasirinktos strategijos ir komunikacijos tikslǐ —,
itin svarbus yra loginiǐ ir prasminiǐ ryšiǐ tarp atskirǐ kompozicijos daliǐ buvimas.
Nuosekli reklamos diskurso kompozicija atitinka reklamos poveikio etapus.
Vienas iš žinomiausiǐ ir praktiškai dažniausiai taikomǐ reklamos poveikio pakopǐ
modeliǐ

yra

dar

1925

metais

psichologijos

profesoriaus

E. K. Strongo 31

suformuluotas AIDA modelis, nurodantis šiuos reklamos poveikio etapus: A —
atkreipti dơmesƳ; I — išlaikyti susidomơjimą; D — sužadinti troškimą; A —
inspiruoti veiksmą.32

5. pav. Psichologinio reklamos poveikio pakopos

Reklamos kompozicijos topikos tyrimas atveria plaþias diskurso analizơs
perspektyvas: suteikia galimybĊ analizuoti vizualinơs ir verbalinơs plotmơs santykƳ,
 
31
E. K. Strongas savo teoriją paskelbơ straipsnyje Theories of Selling. — Journal of Applied
Psychology, 1925, 9, 7–86. AIDA modelis dar vadinamas Elmo Lewis arba Lewis / Strongo vardu, taip
nurodant E. K. Strongo pirmtako St. Elmo Lewis indơlƳ: pastarasis dar 1898 m. išskyrơ tris reklamos
psichologinio poveikio pakopas — patraukti dơmesƳ, Ƴtvirtinti susidomơjimą, sužadinti troškimą
(angl. attract attention, maintain interest, create desire). Plaþiau apie AIDA modelio autorystĊ žr.
Moore, 2005: 253–260.
32
Rinkodaros, psichologijos, sociologijos atstovai yra pasiǌlĊ ir daugiau reklamos poveikio etapus
nusakanþiǐ modeliǐ. Vienas iš plaþiausiai praktikoje taikomǐ — R. H. Colley’us pasiǌlytas (1961 m.)
modelis DAGMAR (angl. Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results). DAGMAR
modelis nurodo šiuos reklamos poveikio etapus (atsižvelgiant Ƴ modelio siǌlomą poveikio etapǐ
hierarchiją jis gali bǌti vadinamas ACCA modeliu): awareness — reklamos objekto pastebơjimo ir
užfiksavimo adresato sąmonơje etapas; comprehension — reklamos suvokimo etapas; conviction —
adresato Ƴtikinơjimo etapas; action — veiksmo atlikimo etapas (plaþiau žr. Liaudenskis 2006). Taip pat
plaþiai žinomas H. Goldmanno sukurtas (1953 m.) DIBABA modelis: adresato poreikiǐ
identifikavimas (vok. definitionsstufe), adresato poreikiǐ tapatinimas su pasiǌlos pobǌdžiu
(vok. identifizierungsstufe); Ƴrodinơjimas, kad pasiǌla atitinka adresato norus (vok. beweis und
annahmestufe); noro Ƴsigyti reklamos objektą sužadinimas (vok. begiesdestufe); pirkimas
(vok. abschlusstufe) (plaþiau žr. Hofbauer 2005: 152). Dar vienas — DIPADA — modelis išsamiai
aptariamas: žr. Župerka 2008: 25. Visi reklamos poveikio etapǐ modeliai iš esmơs gali bǌti suvokiami
kaip trinarơ schema: informacija — pojǌtis — veiksmas (angl. cognition — affect — behaviour).





dominuojanþias etines bei estetines vertybes, sociologinius, kultǌrologinius reklamos
aspektus.
Kiekviename reklamos diskurse esti tam tikrǐ pasikartojanþiǐ kompozicijos
elementǐ. Analizuojant rašytinơs reklamos kompozicijos topiką, klasifikacijos
pagrindu pasirinkti šie kriterijai: elementǐ (ne)buvimas, jǐ kartojimasis bei
hierarchija. Skiriami šie pagrindiniai rašytinơs – regimosios reklamos struktǌriniai
elementai (plaþiau žr. Kotler 2003: 620):
¾ Iliustracija — dažniausiai tai nuotrauka, reþiau — piešinys.
¾ Antraštơ — neretai ji yra reklamos branduolys, labiausiai atkreipiantis
adresato dơmesƳ.
¾ Pagrindinis tekstas — jame pateikiama daugiau ar mažiau išsami
informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su reklamos objektu.
¾ Šǌkis — dažniausiai tai žodinis logotipo ekvivalentas, atspindintis Ƴmonơs
koncepciją ir strategiją, trumpas vaizdingas posakis, aforizmas.
¾ Informacinơs detalơs: Ƴmonơs adresas, reklamos objekto pardavimo vieta,
papildomos informacijos šaltiniai ir t. t.
Taip pat dera išskirti fakultatyvius elementus, kurie yra galimi, taþiau nebǌtini:
¾ Paantraštơ — dažnai retorinis klausimas, kurio tikslas — atkreipti dơmesƳ
bei užmegzti dialogą su adresatu.
¾ Papildomos iliustracijos — reklamos objekto ir / arba atskirǐ jo daliǐ,
konsumentǐ ir kt. nuotraukos.
¾ Papildoma informacija — nuolaidos, akcijos, išperkamosios nuomos
sąlygos, naudojimo instrukcija, Ƴsigijimo sąlygos, užsakymo numeris, informacija
apie dovanǐ kuponus ir t. t. Šiǐ elementǐ atliekama funkcija dar gali bǌti vadinama
kontaktǐ ir dislokacijos funkcija — adresatas informuojamas apie galimo sandơrio
vietą, susisiekimo su pardavơjais bǌdus. Svarbus elementas, galintis turơti Ƴtakos
galutiniam adresato sprendimui, yra prierašas apie galimybĊ grąžinti reklamos
objektą, jei šis nepateisins adresato lǌkesþiǐ.
¾ Verbalinis logotipas, ženklas — stilizuotas reklamos objekto arba Ƴmonơs
pavadinimo užrašas arba nuotrauka. Reklamos objekto, Ƴmonơs pavadinimas, ženklas,
logotipas visǐ pirma atlieka identifikacijos funkciją: padeda atskirti skirtingǐ Ƴmoniǐ
(arba skirtingus tos paþios Ƴmonơs) gaminius; nurodo reklamos objektą siǌlanþią
ƳmonĊ. Reklamos kǌrơjǐ tikslas — sukurti prekơs ženklą, t. y. Ƴmonơs ar reklamos




objekto pavadinimą susieti su kokybơs garantija, patikima partneryste, pozityvia
patirtimi. Prekơs ženklas yra tiesiogiai susijĊ su pagrindiniais reklamos uždaviniais ir
funkcijomis: 1) pateikti ir išskirti reklamos objekto vardą iš visǐ kitǐ prekiǐ
(paslaugǐ, idơjǐ); 2) perduoti objektyvią informaciją apie reklamos objektą, jo kokybĊ
ir pardavimo vietą; 3) sužadinti adresato norą išbandyti reklamos objektą, Ƴpratinti jƳ
vartoti; 4) plơsti reklamos objekto vartojimo arealą; 5) propaguoti prekơs ženklą
(plaþiau žr. ýereška 2004: 39). Siekiant šiǐ tikslǐ, reklamos objekto ir / arba jƳ
pristatanþios Ƴmonơs pavadinimas, ženklas, logotipas lengvai pastebimas, jo grafinơ
raiška patraukia dơmesƳ.
Atkreiptinas dơmesys, jog Ƴsimintinoms reklamoms bǌdinga nuosekli, logiška
struktǌra. Vis dơlto daugelis reklamǐ sudarytos tarsi iš atskirǐ šǌkiǐ, tarp kuriǐ
neretai trǌksta loginiǐ ryšiǐ. Taip nutinka dơl keleto priežasþiǐ: pirmiausia siekiama,
kad reklama išsiskirtǐ, atkreiptǐ adresato dơmesƳ, bǌtǐ pastebơta, bet nebǌtinai
perskaityta. Be to, net jeigu pritrauktas trumpalaikis dơmesys, taip ir neperaugĊs Ƴ
sąmoningą dơmesƳ, po keliǐ sekundžiǐ dingsta, galima tikơtis, jog per tas pora
sekundžiǐ adresatas spơjo užfiksuoti bent dalƳ reklamos — perskaityti neƳprastu
šriftu,33 kita spalva išskirtus teiginius arba žodžius, pamatyti iliustraciją. Tokią
„fragmentiškos“ reklamos kǌrimo strategiją lemia faktas, jog šiandien, esant gausybei
reklamǐ, adresatas dažniausiai jas ignoruoja, geriausiu atveju — „užmeta akƳ“
(plg. Chłopicki 2000: 589). Tyrimais nustatyta, kad kuo ilgesnis yra reklamos tekstas,
tuo labiau jis atbaido adresatą: tokio teksto skaitymas ne tik atima daugiau laiko, bet
ir dơl tam tikrǐ žmogaus psichikos ypatybiǐ yra prasþiau Ƴsimenamas (plaþiau
žr. Šulcienơ 1993, 29–30). Šiandienos adresatas kenþia nuo informacijos pertekliaus,
todơl ieškoma bǌdǐ, kurie galơtǐ padơti susidoroti su tokia informacijos sangrǌda.
Taigi pagrindinơs reklamos kǌrơjǐ pastangos skiriamos sukurti tokią reklamą, kuri
visǐ pirma atkreiptǐ dơmesƳ: tik tada, kai kuris nors reklamos elementas — šǌkis,
iliustracija, ar net kvapas (pavyzdžiui, kvepiantys puslapiai, kuriuose spausdinama
kvepalǐ reklama) — patrauks adresato dơmesƳ, šis, tikơtina, susidomơs likusiu
reklamos tekstu.34
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Nustatyta, jog tinkamai parinktas šrifto tipas ir dydis padeda geriau suvokti tekstą. Optimaliu, t. y.
lengviausiai skaitomu ir suvokiamu, laikomas paprastasis spausdinto rašto ženklǐ pavidalas (plaþiau
žr. ýereška 2004: 123). Analizuojamuose reklamos pavyzdžiuose dažniausiai naudojami šriftai:
paprastasis, pasvirasis, pusjuodis (patamsintas), didesnio dydžio, didžiǐjǐ raidžiǐ.
34
Rašytinơs – regimosios reklamos diskurso vizualiniam paveikumui reikšmơs turi ir skyrybos ženklai.





Dơl minơtǐ priežasþiǐ reklamos kǌrơjai daug dơmesio skiria iliustracijai: su
pirminiu Ƴspǌdžiu daugiausiai susijĊ yra regimieji pojǌþiai. Be to, iliustracijos
funkcija yra ne tik kurti pozityvǐ pirmąjƳ ƳspǌdƳ, tai ir viena iš svarbiausiǐ, o
daugelyje reklamǐ ir pati svarbiausia, informacijos sklaidos ir Ƴtaigos priemonơ.
Reklamos iliustracijai keliami šie uždaviniai:
¾ Patraukti adresato žvilgsnƳ, pažadinti susidomơjimą reklama.
¾ Atskleisti reklamos objekto pranašumą, efektyvumą.
¾ Atspindơti kuo tikslesnƳ, realesnƳ reklamos objekto vaizdą ir taip Ƴgyti
adresato pasitikơjimą.
Kaip teigia reklamos vaizdǐ poveikƳ analizavĊs P. Messaris, „vaizdai gali
priversti pajusti, jog privalome atlikti vienokƳ ar kitokƳ veiksmą“ (žr. Messaris
1996: 4). Taigi iliustracija yra svarbus sơkmingos persvazijos veiksnys: tinkamai
parinkta iliustracija gali turơti nemenką Ƴtaigos galią, generuoti adresato emocijas,
skatinti priimti sprendimą ar atlikti tam tikrus veiksmus.

2. Verbalinơ – vizualinơ reklamos diskurso kompozicija
Reklama — tai vaizdo ir teksto sintezơ, todơl rašytinơs – regimosios reklamos
kompozicijos topikos analizơ apima ne tik tekstą, bet ir regimuosius diskurso
elementus.
Esminis reklamos suvokimo momentas — pažinumas. Regimieji, girdimieji,
uoslơs, skonio, lytơjimo, organiniai ir kt. pojǌþiai dalyvauja pirminio tikrovơs
pažinimo procesuose. Jais remiantis sąmonơje kuriami vaizdiniai — abstrakþiǐ
sąvokǐ pamatas. Aristotelis „Metafizikoje“ pabrơžia, jog regơjimas yra vertingiausia
juslơ, turinti prioritetą kitǐ jusliǐ atžvilgiu. Regơjimo juslơs dominavimas
informacijos perdavimo procesuose neginþijamas: tyrimai teigia, jog regơjimas yra
didžiausią kiekƳ informacijos (90 %) apie žmogǐ supantƳ pasaulƳ suteikiantis pojǌtis
(plaþiau žr. Jokubauskas 2003: 106). Taigi vizualiniǐ elementǐ gausą reklamoje
pirmiausia lemia elementarǌs pragmatiniai motyvai: „<...> vaizdinis reklamos
pateikimas yra paprasþiausias bǌdas perduoti informaciją, nes vaizdo suvokimui
žmogus sunaudoja mažiausiai energijos“ (žr. Jokubauskas 2006: 3).
Reklamos diskurso orientavimasis Ƴ vizualumą yra akivaizdus: vaizdas tampa
svarbia informacijos sklaidos, Ƴtaigos, argumentacijos priemone. Vaizdinơs detalơs
    
Jǐ funkcija ir stilistinơs išgalơs aptariamos poskyryje „Minties figǌrǐ topika“.





reklamos

diskurse

naudojamos

kaip

psichologinio

poveikio

priemonơs:

eksperimentais patvirtinta, jog psichologinis poveikis, panaudojant reklamos žinuþiǐ
suvokimo mechanizmą, nusakomas jǐ dydžiu, geometrine forma, teksto ir piešinio
santykiu, grafiniǐ elementǐ išdơstymu, spalvǐ derinimu (plaþiau žr. ýereška
2004: 120). Taigi adresato dơmesƳ patraukia ne tik didelơ ir ryški nuotrauka, bet ir
neƳprastas raidžiǐ dydis ir forma, originali kompozicija. Reklamoje (ir kitose masinơs
komunikacijos formose) Ƴsivyraujanti vizualinơ raiška leidžia kalbơti ne apie reklamos
objekto reprezentaciją, bet prezentaciją: perteikiant

informaciją

vaizdiniais,

Ƴgyvendinamas esminis informacijos tikslas — daromas Ƴspǌdis, tiesiogiai lemiantis
auditorijos apimtƳ (plg. Rubaviþius 2004: 23).
J. Bergeris teigia, jog vizualinis reklamos Ƴtaigumas yra stipresnis nei verbalinis,
nes adresatas reklamoje mato tai, ką nori matyti, t. y. tai, kuo tiki: „Matymas lemia
mǌsǐ vietą supanþiame pasaulyje; mes aiškiname šƳ pasaulƳ žodžiais, bet žodžiai
niekuomet nepaneigs fakto, kad mes esame jo (matymo) apsupti. <...> Kaip mes
matome daiktus, priklauso nuo to, ką mes žinome ar kuo tikime“ (žr. Berger 1972: 7–
8). Vadinasi, vaizdinis objektas visuomet yra bent iš dalies atkuriamas iš patirties ir
žinojimo, taigi per vaizdą reklama gali „Ƴtraukti publikos patirtƳ“ (žr. McLuhan
2003: 224).35
Pagal vizualiniǐ elementǐ dominavimą apibendrintai galima skirti tris rašytinơs
reklamos tipus:
¾ Reklamos, kuriose dominuoja vizualiniai elementai.
¾ Reklamos, kuriose dominuoja verbaliniai elementai.
¾ Reklamos, kuriose lygia greta pateikiama vizualinơ ir verbalinơ informacija.
Vaizdiniǐ ir žodiniǐ elementǐ išdơstymas, paskirstymas, sąveika, spalviniǐ tonǐ
gausa ir dermơ turi Ƴtakos adresato susidomơjimui ir reklamos vertinimui.
Atsižvelgiant Ƴ vizualiniǐ ir verbaliniǐ elementǐ santykƳ, galima išskirti keletą jǐ
kompozicijos bǌdǐ:
¾ Trinarơ verbaliniǐ ir vizualiniǐ elementǐ kompozicija. Tai populiariausias
vaizdo bei teksto rašytinơje reklamoje derinimo bǌdas, artimas klasikinơs emblemos
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Visas daiktǐ formas ir jǐ išraiškas individas atpažƳsta pagal savo patirtƳ ir suvokimą. „Teksto
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dơmesio ji gali sulaukti.





raiškai (plg. LewiĔski 1999: 148). Klasikinơ emblema (gr. emblƝma — skiepas,
intarpas, mozaika) — Renesanso epochoje susiformavusi mišri poezijos (lot. ars
poetica) ir vaizduojamojo meno (lot. ars pictoria) žanrinơ forma — yra trinarơ
konstrukcija, kurią sudaro: lema (gr. lƝmma — lukštas, kevalas; matematikoje —
prielaida), ikona (gr. eikǀn, lot. icon — atvaizdas, vaizdinys, Ƴvaizdis), epigraminis
eilơraštis

(lot. subscriptio,

epigramma)

(plaþiau

žr. Patiejǌnienơ 1998:

54;

Šarkauskienơ 2006: 88–89).
Glausta, dažnai vienžodơ lema tokio tipo reklamoje, kaip ir emblemoje, yra
svarbiausias

elementas,

vaizdo

(ikonos)

interpretacijos

nuoroda.

Pastarasis

dažniausiai esti simbolinis arba alegorinis. Visos reklamos – emblemos prasmĊ
atskleidžia subskripcija, siejanti vaizdinĊ ir verbalinĊ reklamos plotmes.
¾ Dominuoja tekstas, jƳ papildo iliustracija. Pagrindinis dơmesys skiriamas
tekstui, nuotraukoje dažniausiai pavaizduotas reklamos objektas.
¾ Dominuoja iliustracija, ją papildo šǌkis ir / arba reklamos objekto arba jƳ
pristatanþios Ƴmonơs pavadinimas, logotipas. Kartais glaustas tekstas pateikiamas kaip
iliustracijos komentaras, vizualinơs reklamos plotmơs interpretacijos raktas.
Iliustracija nơra tik puošni detalơ, ji perima teksto funkciją, yra aiškios struktǌros.
Vaizdǐ kalba išverþiama Ƴ žodinĊ, o žodžiais sukurta prasmơ perteikiama vaizdais,
taip siekiant dar stipriau paveikti adresatą, išsamiau perteikti pageidaujamas prasmes
(plg. Lidžiuvienơ 2002: 293–294).
Neretai vietoj reklamos objekto iliustracijoje vaizduojamos Ƴvairios su jo
vartojimu susijusios aplinkybơs. Pasitaiko ir tokiǐ reklamǐ, kurios nepateikia jokios
papildomos informacijos, išskyrus paties reklamos objekto egzistavimo faktą. Tokia
reklama atveria erdvĊ individualiai adresato interpretacijai, taþiau padidina neteisingo
suvokimo riziką. Vis dažniau kuriamos reklamǐ serijos: skirtinguose leidinio
numeriuose arba to paties leidinio skirtinguose puslapiuose pateikiamos kelios to
paties objekto reklamos, kuriose kaskart papildoma informacija. Tokio sumanymo
esmơ — užmegzti intrigą, skatinti domơjimąsi ir laukimo Ƴtampą.
¾ Mišri kompozicija. Reklamą sudaro keletas iliustracijǐ, pristatanþiǐ
reklamos objektą ar jo atliekamas funkcijas, ir Ƴ atskiras dalis išskaidytas tekstas.
Tokioms reklamoms bǌdingas naratyvas.
Rašytinơje reklamoje dominuoja trejopo pobǌdžio iliustracijos:
¾ Reklamos objekto iliustracija. Greta esantis tekstas papildo informaciją apie




reklamos objektą, gamintoją ir / arba pardavơją. Tai paprasþiausias, mažiausiai
išradingumo reikalaujantis reklamos objekto pristatymo bǌdas.
¾ Iliustracija, tiesiogiai nesusijusi su reklamos objektu. Tokio tipo iliustracijos
bǌdingos primenanþio ar Ƴtvirtinanþio pobǌdžio reklamoms. Iliustracijos tikslas —
atkreipti dơmesƳ, priminti apie jau žinomą reklamos objektą, Ƴtvirtinti prekơs ženklą.
¾ Reklamos

objekto

ir / arba

Ƴmonơs

ženklas,

logotipas,

atliekantis

informacijos priminimo ir Ƴtvirtinimo funkciją.
3. Retorinơs kompozicijos topika
Atsižvelgiant Ƴ reklamos diskurso, kurio vienas iš pagrindiniǐ bruožǐ yra
glaustumas bei lakoniškumas, specifiškumą, sunku tikơtis, jog jo kompozicija atitiks
visus klasikinơs retorinơs dispozicijos reikalavimus bei normas. Reklama —
kompaktiška informacija, todơl diskurso kompozicija retai bǌna išplơtota, dažniausiai
realizuojamas gerokai supaprastintas jos modelis, eliminuojami kai kurie klasikinơs
struktǌros elementai.
Esant tokiai reklamos Ƴvairovei, pakankamai sudơtinga pateikti bendras
reklamos kompozicijos topikos charakteristikas. Viena vertus, tyrimo tikslas yra
atrasti ir analizuoti pasikartojanþius, bǌdingiausius kompozicijos elementus, antra
vertus, ne mažiau svarbi konkreþios reklamos retorinơs kompozicijos analizơ. Todơl
stengiamasi atskleisti ir apibendrinti topiką — pagrindinius retorinơs kompozicijos
principus, iliustruojant juos konkreþiǐ reklamǐ pavyzdžiais.
Sukurta daugybơ diskurso struktǌriniǐ modeliǐ variacijǐ, taþiau iš esmơs jos tơra
tradicinơs retorinơs kompozicijos modifikacijos. Argumentacinio tipo diskursǐ
kompozicijos analizei pritaikytas S. Toulmino modelis, susidedantis iš tezơs
(angl. claim),

pagrindo

(angl. grounds),

garantijos

(angl. warrant),

galimǐ

prieštaravimǐ (angl. rebuttals), užnugario (angl. backing), Ƴvertinimo (qualification)
(plaþiau žr. Marcinkeviþienơ 2008: 48–49). Šiame modelyje aktualizuoti ãtsako Ƴ
galimus prieštaravimus bei kontrargumentǐ paneigimo (prieštaravimas, užnugaris)
etapai,

iš

esmơs

atitinkantys

vieną

iš

klasikinơs

retorinơs

kompozicijos

komponentǐ — priešingos nuomonơs atrơmimą (lot. refutatio).
P. H. LewiĔskis, aptardamas reklamos struktǌrinius modelius, išskiria penkias
fazes, atitinkanþias tam tikras klasikinơs retorinơs kompozicijos dalis: ƳvadinĊ,
dialogo užmezgimo, argumentǐ pateikimo, Ƴtikinơjimo, pabaigos (plaþiau žr. LewiĔski




1999: 68–69).
Analizuojant rašytinơs reklamos kompozicijos topiką pagal diskurse atliekamas
funkcijas, tikslinga išskirti šiuos bendriausius kompozicijos elementus: Ƴžanga,
dơstymas, argumentacija, pakartojimas ir apibendrinimas.
1. Ʋžanga reklamos diskurse atlieka tokią paþią funkciją, kokią retorinơje
kompozicijoje exordium. Svarbus Ƴžangos psichologinis poveikis, kurio tikslas —
sužadinti adresato motyvaciją dalyvauti komunikacijos procese, atkreipti dơmesƳ Ƴ
reklamą, kelti susidomơjimą, pelnyti palankumą, pateikti bendrąją informaciją.
2. Klasikinơje retorinơje kompozicijoje dơstymas atitinka kalbamo dalyko esmơs
dơstymą bei aiškinimą, t. y. pasakojimą — narratio. Jo tikslas — užmegzti dialogą
tarp komunikacijos akto dalyviǐ: tam tikrǐ problemǐ ir poreikiǐ turinþio adresato ir
tas problemas išsprĊsti bei poreikius patenkinti galinþio adresanto. Ʋžangoje pateikus
bendrąją informaciją, dơstymo etapu ji konkretizuojama: adresatas identifikuoja,
kokius jo poreikius gali patenkinti reklamos objektas.
3. Retorinơje kompozicijoje argumentacija yra pagrindinis diskurso kǌrimo
etapas (lot. argumentatio). Tai auditorijos susidomơjimo išsaugojimo, skelbiant
konkreþią informaciją, specialiai parengtą tiksliniam adresatui, etapas. UžsimezgĊs
dialogas tĊsiamas, teikiant Ƴvairaus pobǌdžio argumentaciją: pristatomas reklamos
objektas, jo pranašumas prieš kitus tos paþios rǌšies objektus, demonstruojamas
poveikis, su naudojimu susijusios aplinkybơs ir t. t. Argumentacijos uždavinys yra
Ƴtikinti adresatą bǌtinybe Ƴsigyti reklamos objektą, pasinaudoti siǌloma paslauga,
paskatinti veikti arba priimti atitinkamą sprendimą. Kaip diskurso komponentas kartu
su argumentacija gali eiti ir refutatio — priešingos nuomonơs atrơmimas, t. y.
kontrargumentǐ paneigimas. Tiesa, priešingos nuomonơs atrơmimu pagrƳsta
argumentacija, kaip savarankiška retorinơs kompozicijos dalis, bǌdingesnơ televizijos
reklamoms.
4. Pakartojimas ir apibendrinimas retorinơje kompozicijoje atitinka peroratio
etapą. Dažniausias reklamoje pasitaikantis pabaigos modelis artimas retorinei
rekapituliacijai (lot. recapitulatio — pakartojimas), retoriškai išplơtotai Ƴrodinơjimo
pabaigai (plaþiau žr. Koženiauskienơ 2003: 147). Jos tikslas — trumpai pakartoti
esminĊ informaciją, akcentuoti pagrindinius argumentus.
Pagrindinơs retorinio diskurso kompozicijos dalys iš esmơs atitinka pagrindines
persvazijos kategorijas (plg. Volkov 2001: 165):





¾ Ʋžanga yra tiesiogiai susijusi su adresato ir adresanto santykiu, t. y. su
didžiausią paveikumo galią turinþia ethos kategorija — derama pagarba adresatui ir
tinkamǐ tos pagarbos raiškos priemoniǐ pasirinkimu.
¾ Pasakojimas ir argumentacija siejami su tikrovơs ir diskurso turinio
santykiu, taigi su logos kategorija — Ƴrodymo ir Ƴtikinimo jơga.
¾ Pabaiga siejama su emocijomis, valios aktais, adresato sprendimu, taigi
priskirtina pathos kategorijai, sužadinanþiai motyvacinĊ jausmǐ galią.
Ne visi diskurso kompozicijos elementai yra vienodai svarbǌs, „kiekvienas
teksto tipas turi vieną esminƳ žingsnƳ“ (žr. Marcinkeviþienơ 2008: 49). Reklamos
diskurse esminis kompozicijos etapas yra susijĊs su problemos arba poreikio,
nustatymu ir Ƴtvirtinimu.
Paveikesnơ ta reklama, kurios kompozicija nuosekli ir harmoninga. Suprantama,
esant tokiam reklamos srautui, stengiamasi vengti monotonijos, todơl ieškoma
originalesniǐ, naujesniǐ reklamos formǐ. Taþiau kokybiškos reklamos kǌrơjai vengia
chaoso ir kraštutinumǐ: pernelyg didelis informacijos kiekis, Ƴmantri kompozicija
slopina adresato koncentraciją, taþiau informacijos stoka taip pat komplikuoja
komunikaciją. Svarbu atrasti optimalius raiškos bǌdus, vadovautis organiškumo,
funkcionalumo, tinkamumo kriterijais.
3. 1. Ʋžangos topika
Kalbơdamas apie Ƴžangą, Aristotelis lygina ją su prologu poezijoje ir preliudija
muzikoje: „<...> preliudija panaši Ƴ epideiktinơs kalbos Ƴžangą tuo, kad fleitininkai,
tai, ką gali sugroti geriausiai, groja iš pat pradžiǐ; kalbant reikia daryti tą patƳ“
(žr. Aristotelis 2005: 151, 1414b 20). Klasikinơs retorikos teorija, prieš formuluojant
Ƴžangą, rekomenduoja atsižvelgti Ƴ tam tikrus veiksnius: tinkamos jos rǌšies bei
deramǐ persvazijos priemoniǐ pasirinkimą, numatomą psichologinƳ vaidmenƳ,
auditorijos, kuriai ji skirta, charakteristikas ir t. t. Ʋžanga neretai vertinama kaip
pagrindinis reklamos diskurso kompozicijos elementas, lemiantis tolesnƳ adresato
dơmesƳ, taigi ir reklamos sơkmĊ (plg. Smetonienơ 2001a: 65).
Retorikos teorijoje išskiriami trys pagrindiniai Ƴžangos tikslai: a) atkreipti ir
sutelkti adresato dơmesƳ; b) pelnyti adresato palankumą; c) intelektualiai parengti
adresatą, kad šis suvoktǐ kalbamo dalyko esmĊ (plaþiau žr. Koženiauskienơ
2001: 112).





Reklamos Ƴžangai iš esmơs keliami tokie patys uždaviniai: a) atkreipti adresato
dơmesƳ, t. y. užmegzti kontaktą tarp komunikacijos akto dalyviǐ; b) Ƴgyti adresato
palankumą bei pelnyti pasitikơjimą; c) informuoti apie reklamos objektą. Išskirtinas
dar vienas svarbus Ƴžangos tikslas — d) garantuoti sơkmingą identifikaciją. Ji
suprantama dvejopai: 1) Ƴžanga turơtǐ bǌti formuluojama taip, kad adresatas tiksliai ir
aiškiai suvoktǐ, kokias problemas išsprĊsti arba kokius poreikius patenkinti žada
reklama; 2) paveiki yra reklama, kuri iš karto patraukia tikslinơs auditorijos, kuriai
yra skirta, dơmesƳ, t. y. sơkmingai pasiekia tikrąjƳ adresatą.
a) Retorikoje

Ƴžanga

suprantama

kaip

tam

tikra

adresato

paruošimo

komunikacijos procesui fazơ. Psichologiniu požiǌriu Ƴžanga turi itin didelĊ reikšmĊ,
jos užduotis — užmegzti kontaktą tarp komunikacijos akto dalyviǐ. Nors reklamos
diskursas neretai analizuojamas kaip Ƴtikinơjimo semiotika paremta vienpusơs
komunikacijos forma, iš esmơs reklama neatsiejama nuo dialogo sąvokos. Diskurso
dialogiškumą implikuoja kontakto tarp adresanto ir adresato bǌtinybơ. Reklamai
bǌdingas aktyvus adresanto ir adresato santykis: Ƴ adresatą tiesiogiai ar netiesiogiai
kreipiamasi, jis nuolat juntamas, visada yra komunikacijos centre. Tokia tariamo
artumo atmosferos kǌrimo strategija dar vadinama sintetine personalizacija
(angl. synthetic personalisation) (plaþiau žr. Marcinkeviþienơ 2008: 60). Taigi galima
teigti,

jog

reklama

—

aktyviai

komunikacijai

skirtas

tekstas,

kuriamas

koncentruojantis Ƴ adresatą.
Kurdamas diskursą, adresantas vadovauja adresato suvokimo procesui,
išskirdamas Ƴvairaus dydžio bei pobǌdžio segmentus, sudơliodamas juos tikslingu
eiliškumu, naudodamas Ƴvairias verbalines ir / arba vizualines priemones, skatinanþias
adresatą suklusti ir priimti informaciją. Adresato nuomonơs apie reklamos objektą
formavimuisi Ƴtakos turi jo interesai bei tikslai: ar reklamos objektas yra aktualus? ar
verta skirti jam dơmesio? ar teikiama informacija yra patikima? Savo ruožtu, reklama
stengiasi pelnyti adresato simpatiją, pasitikơjimą, pateisinti lǌkesþius.
b) Vienas pagrindiniǐ retorinơs Ƴžangos tikslǐ — apeliuojant Ƴ emocijas, pelnyti
adresato palankumą ir pritarimą (lot. captatio benevolentiae — siekis Ƴgyti
palankumą, geros valios pareiškimas). Ʋžangoje rekomenduojama naudoti atitinkamus
kuklumo topus — konvencionalias retorines schemas, išreiškianþias nusižeminimą
prieš adresatą, nuolankumą bei pagarbą jam. Adresato palankumas Ƴgyjamas tinkamai
jƳ nuteikiant: pagerbiant aukštą padơtƳ, pasigơrint ir pagiriant kilnumą, dosnumą,





gailestingumą, geradarystĊ.
Palyginti nedaug tepakitĊ šie topai funkcionuoja ir moderniosios reklamos
diskurse. Reklamoje adresatui demonstruojama pagarba, nuolankumas, apeliuojama Ƴ
adresato išskirtinumą, intelektą, drąsą, dorumą, galiausiai — jam pataikaujama: jeigu
adresato ir nepavyks Ƴtikinti iš karto, pagarbus kreipimasis pastarajam sukels
pozityviǐ emocijǐ, o tai gali bǌti paskata teigiamam vơlesniam sprendimui. Adresatui
atskleidžiama tai, ką šis nori matyti, kuriama idealios tikrovơs imitacija.
Captatio benevolentiae topai, kaip priemonơs sužadinti adresato dơmesƳ,
bǌdingi ne tik Ƴžangai. Aristotelis rekomenduoja captatio benevolentiae topus naudoti
visose diskurso dalyse, ypaþ — pabaigoje. Pastangos papildomai motyvuoti adresatą,
vos pradơjus kalbą, anot Aristotelio, nơra tikslingos, nes auditorijos dơmesys
Ƴžanginơje dalyje yra intensyviausias, vơliau jis ima blơsti. Bǌtent todơl daugiausiai
pastangǐ pelnyti adresato dơmesƳ ir palankumą derơtǐ Ƴdơti kalbai besibaigiant
(plaþiau žr. Aristotelis 2005: 153, 1415a 35–1415b 5). Suprantama, dơl žanro
ypatumǐ ši taisyklơ reklamos diskurse taikytina su išlygomis: didžiausios pastangos
pelnyti adresato dơmesƳ telkiamos Ƴžanginơje diskurso dalyje, vơliau stengiamasi jƳ
išlaikyti kaip Ƴmanoma ilgiau.
Reklamos Ƴžangoje captatio benevolentiae realizacija — adresato motyvacijos
sužadinimas, sudarantis prielaidas pradơti sơkmingą komunikacijos procesą.
Dažniausiai adresatǐ palankumo siekiama naudojant šiuos topus:
1) Pagarbos adresatui akcentavimas. Vienas iš esminiǐ momentǐ, siekiant Ƴgyti
adresato palankumą — leisti jam pajusti, jog yra gerbiamas ir vertinamas. Siekiant šio
tikslo

taikomos retorinơs

priemonơs,

turinþios

sužadinti pasitikơjimo

tarp

komunikacijos akto dalyviǐ atmosferą. Demonstruojama pagarba privalo bǌti
besąlygiška, nepaisanti jokiǐ aplinkybiǐ, amžiaus, išsilavinimo, socialinio statuso ir
t. t.
2) Pataikavimas adresatui. Ʋ adresatą pataikǌniškai kreipiamasi kaip Ƴ išskirtinĊ,
Ƴžvalgią, išmintingą asmenybĊ: Veiklǌs žmonơs — žavǌs. Lašišǐ taukai Noromega —
natǌrali pagalba širdžiai, kad išliktume žavingi (St 2007, 11); Protinga apsauga
protingiems žmonơms (Žm 2007, 8). Deklaruojamas supratingumas bei visokeriopa
pagalba: Mes statome namus. Jums lieka užauginti vaikus ir medžius (Žm 2007, 40);
Kol mes tvarkysime Jǌsǐ draudimo reikalus, Jǌs galite tvarkyti savuosius (Žm 2007,
11).





Viena iš pataikavimo adresatui formǐ — jis priskiriamas išskirtiniǐ, ypatingǐ
asmenǐ grupei (lyderystơs topika). Neretai tokio kreipinio funkciją reklamoje atlieka
iliustracija, vaizduojanti žmones, su kuriais adresatas kvieþiamas tapatintis —
veiklius, energingus, stilingus ir t. t. Pavyzdžiui, mobiliǐjǐ telefonǐ reklama, kurios
iliustracijoje vaizduojami savimi pasitikintys, elegantiškais kostiumais vilkintys
jaunuoliai – verslininkai, kreipiasi Ƴ adresatą, kuriam imponuoja iliustracijoje
pavaizduotǐ žmoniǐ stilius ir gyvenimo bǌdas, t. y. Ƴ jaunǐ ir norinþiǐ bǌti madingais
vartotojǐ grupĊ. Identifikaciją palengvina reklamos antraštơ: Verslo stilius (St 2006,
12). Panašiu kreipimosi Ƴ adresatą principu vadovaujamasi besilinksminanþias jaunas
merginas vaizduojanþioje šampano reklamoje, kurios išraiškingą iliustraciją papildo
šǌkis: Išsiskirk! (Žm 2007, 2). Reklamos objektas siǌlomas ne bet kokiems
adresatams, bet „Sveikai augantiems... sveikai gyvenantiems... sveikai mąstantiems“
(Žm 2008, 7); Naujos Siemens viryklơs — tikriems gurmanams (St 2006, 43).
3) Identifikavimasis su adresatu. Adresanto vardu kalbantys reklamos veikơjai
tapatinasi su adresatu: patiria tas paþias problemas, todơl gali pasidalyti patirtimi, kaip
sơkmingai jas išsprĊsti. Apie ƳmonĊ ir jos teikiamas paslaugas pasakoja jos
darbuotojai, kiekvienas prisistato vardu, trumpai paaiškina, kodơl mơgsta savo darbą.
Tiek iliustracija, tiek pasakojimu stengiamasi pabrơžti darbuotojǐ paprastumą,
nuoširdumą, geranoriškumą, pristatyti juos kaip gerus draugus, kaimynus: Aš —
Gediminas. Nesu reklaminis veidas, iš tiesǐ dirbu „Statoil“ degalinơje. „Statoil“
pasirinkau todơl, kad man visada patiko þia dirbanþiǐ žmoniǐ spalvingumas, gyvas ir
tikras bendravimas, natǌralumas. Man tai labai svarbu, nes tiek darbe, tiek gyvenime,
esu „išklausytojas“ — kantriai ir ramiai galiu išklausyti visaip nusiteikusƳ žmogǐ...
(Žm 2008, 7); Aš — Regina. Šiuo metu esu studentơ, o kartu dirbu „Statoil“
degalinơje. Esu linksmo bǌdo, todơl negaliu žmonơms tiesiog sakyti „labą dieną“ ir
„viso gero“, kaip koks robotas. Dažnai pasikalbu su pirkơjais, ypaþ su pagyvenusiais
žmonơmis, kai tik matau, kad jie norơtǐ... (Žm 2008, 12). Telekomunikacijǐ
bendrovơs reklamos iliustracijoje vaizduojama tariama klientơ teigia: Aš galiu jaustis
vertinama klientơ. Jei galiu aš, gali ir Tu (Žm 2008, 7).
4) Apeliacija Ƴ autoritetą. Adresato palankumą lengviausia Ƴgyti populiariam,
gerai žinomam arba išskirtinơmis intelektinơmis bei moralinơmis charakteristikomis
pasižyminþiam asmeniui. Pavyzdžiui, baldus gaminanþios Ƴmonơs savininkas
P. Kleras kreipiasi Ƴ adresatą: Baldai — tai mano aistra. Asmeniškai dalyvauju kuriant




visus mǌsǐ baldus (Žm 2007, 18). Autoriteto topu pagrƳsta ir reklama, kurioje
reklamuojamą gơrimą pristato gamintojas — 1880 metais Ƴkurtǐ konjako namǐ
„Tessendier & Fills“ savininkas Jerome Tessendier: Tikros kilmơs pagražinti nereikia.
Jerome Tessendier (Žm 2007, 50). Autoriteto topika apima ir mokslinius Ƴrodymus:
Evelle — moksliniais tyrimais patvirtinta, kad tabletơ neleidžia susidaryti raukšlơms
(St 2008, 49).
5) Apeliacija Ƴ pavyzdƳ. Reklamoje tokios savybơs kaip kompetencija, erudicija,
aukšta kvalifikacija yra mažiau patrauklios nei populiarumas, todơl tapti reklamos
„veidu“ kvieþiami gerai žinomi sporto, meno, pramogǐ pasaulio atstovai. Apskritai
reklamai bǌdingas faktografinio tipo pavyzdžiǐ naudojimas: tai paprasþiausios
struktǌros pavyzdžiai – pranešimai, kuriǐ esmơ — patikimǐ asmenǐ liudijimas
(plaþiau žr. Roždestvenskis 2006: 207). Tokio pobǌdžio reklamose ne tik pateikiamas
liudijimas, bet kartu ir to liudijimo patvirtinimas. Taip adresatas skatinamas veikti, jei
ir ne tiesiogiai, tai itin aiškiai nurodant tos veiklos kryptƳ.
Reklamoje pasakojama su reklamos objektu susijusi istorija, tiesiogiai išsakomi
asmeniniai išgyvenimai: Gyvenimas scenoje yra ypaþ sunkus. Bǌtent dơl to Antanas
Šurna ir jo dvylika metǐ jaunesnơ žmona Irena Kriauzaitơ vartoja Bio–Quinone Q10,
kad turơtǐ daugiau jơgǐ ir energijos (Žm 2006, 6); Vitaminǐ reklamos kǌrơjai
„veidu“ pasirinko Beatą Nicolson, nes ši televizijos žurnalistơ, jǐ manymu, Ƴkǌnija
moteriško grožio ir sveikatos etaloną: Kodơl paþios gražiausios moterys gyvena
Lietuvoje? Nes mes renkamơs grožio vitaminus ,,Capivitforte“ — populiariausius
Lietuvoje! (Žm 2006, 7); televizijos laidǐ vedơja Nomeda Maþơnaitơ reklamoje
samprotauja: Kavos puodelis man reiškia bendravimą su žmogumi (Žm 2008, 34)
(plaþiau apie autoriteto ir pavyzdžio topus žr. skyriuje „Topinơ argumentacija“).
Kaip jau minơta, motyvacinơ captatio benevolentiae topika bǌdinga ne tik
Ƴžangai, ji persmelkia visus diskurso lygmenis, nuolat iškyla Ƴvairiais pavidalais ir
formomis.
c) Nors dažnai teigiama, kad reklama adresuota plaþiajai visuomenei, siekia
aprơpti kuo ƳvairesnĊ auditoriją, todơl privalo bǌti tobula ir priimtina didžiajai jos
daliai, pasak reklamos analitikǐ, tokia pozicija iš principo klaidinga ir neperspektyvi,
nes Ƴ masinĊ auditoriją orientuota rinkodara yra praeities dalykas. M. Lindstromas,
apibǌdindamas ateities vartotoją, pabrơžia dơl vis stiprơjanþios komunikacijǐ Ƴtakos





nuolat jo patiriamą informacijos pertekliǐ.36 Esant tokiai situacijai, sukurti paveikią
reklamą yra sunkiau nei bet kada anksþiau, todơl konstruktyviausia išeitis — dơmesio
koncentravimas Ƴ siauras vartotojǐ grupes, t. y. reklamos diskurso individualizavimas.
Siekiama kuo tiksliau apibrơžti tikslinĊ auditoriją, sukelti ƳspǌdƳ, kad reklamos
objektas buvo sukurtas galvojant bǌtent apie konkretǐ adresatą, Ƴ kurƳ kreipiamasi
kaip Ƴ gerą draugą, seniai ieškojusƳ siǌlomo gaminio. Pastangos Ƴteigti adresatui, jog
reklama ir ypatingas pasiǌlymas skirtas konkreþiai jam, yra dar vienas bǌdas pelnyti
palankumą.
d) Dar vienas Ƴžangos uždavinys — nukreipti adresato dơmesƳ tinkama linkme,
kad šis tinkamai suvoktǐ pagrindinĊ mintƳ, t. y. reklamos esmĊ: „<...> Ƴžangoje
atskleidžiamas tolimesnơs kalbos turinys, jos tikslas, kad adresatas iš anksto žinotǐ,
apie ką bus kalbama“ (žr. Aristotelis 2005: 152, 1415a 10). Kuo greiþiau adresatas
identifikuos, kokią problemą padơs išsprĊsti ar kokius jo poreikius patenkins
reklamos objektas, tuo mažesnơ komunikacijos trukdžiǐ tikimybơ, atitinkamai —
didesnơ sơkmingos komunikacijos galimybơ. Todơl Ƴžangoje derơtǐ suformuluoti
pagrindinƳ teiginƳ arba bent jau nukreipti adresato dơmesƳ reikiama kryptimi.
Dažniausiai pasitaikanti šio uždavinio Ƴgyvendinimo strategija — informacija apie
bǌsimą praktinĊ naudą, patrauklią kainą, reklamos objekto funkcionalumą, vertĊ ir
t. t. Tai pradinis argumentacijos etapas, kurio kalbinơ realizacija dažniausiai yra
retorinis klausimas, sušukimas, kreipinys.
Reklamos diskursą analizuojantys lingvistai nepateikia bendros reklamǐ Ƴžangǐ
tipologijos, antra vertus, atsižvelgiant Ƴ reklamos gausą ir ƳvairovĊ, vargu ar apskritai
Ƴmanomas universalus klasifikacijos modelis. I. Smetonienơ, analizavusi garsinơs
reklamos

kompoziciją,

iliustruojamąsias,

skiria

klausiamąsias,

penkias

Ƴžangǐ

provokuojamąsias,

rǌšis:

informuojamąsias,

liepiamąsias

(plaþiau

žr. Smetonienơ 2001a: 66–67). Retorikos teorijoje skiriami tokie pagrindiniai Ƴžangǐ
tipai: Ƴprastoji, patraukianþioji, iškilmingoji, neƳprastoji (plaþiau žr. Koženiauskienơ
2001, 112; Korolko 1998: 80). Ši klasifikacija gali bǌti pritaikyta ir analizuojant
rašytinơs reklamos diskurso kompozicijos topiką.
¾ Ʋprastoji Ƴžanga (lot. simplex) — tai santǌri, paprasta, ryškesniǐ emocijǐ
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M. Lindstromas taip apibǌdina informacijos pertekliǐ patiriantƳ potencialǐ reklamos adresatą:
„Tipiškas 21 metǐ asmuo yra 5 000 valandǐ žaidĊs kompiuterinius žaidimus; apsikeitĊs 25 000
elektroniniǐ laiškǐ, SMS bei pokalbiǐ svetainiǐ žinuþiǐ; maždaug 10 000 kartǐ naudojĊsis mobiliuoju
telefonu ir 3 500 valandǐ praleidĊs naršydamas internete“ (žr. Lindstrom 2005: 138–139).





nekelianti bei išskirtinơmis kalbinơs raiškos priemonơmis nepasižyminti retorinơs
kompozicijos dalis. Tokio tipo Ƴžangose vengiama netikơtumo efekto, šokiravimo,
Ƴtampos. Jos bǌdingos reklamoms, kuriǐ pagrindinơ funkcija — informuoti, „atskleisti
klausytojams temą, pakreipti juos tinkama linkme, tiesiai, paprastai ir konkreþiai
pereiti prie reikalo“ (žr. Koženiauskienơ 2005a: 91): Kai Jǌsǐ rankoms sunku, joms
tuoj pat padơs Neutrogena (Žm 2007, 7); Oftagel atkuria natǌralǐ akiǐ drơgnumą
(St 2008, 42); Naujoji Subaru Tribeca. Galingesnơ ir ekonomiškesnơ nei anksþiau
(St 2008, 9).
Reklamoms su Ƴprastąja Ƴžanga bǌdinga nuosekli ir aiški kompozicija:
problemos arba poreikio identifikacija — problemą išsprĊsti arba poreikƳ patenkinti
galinþio reklamos objekto pristatymas — reklamos objekto efektyvumo Ƴrodymas.
¾ Patraukianþioji Ƴžanga (lot. insinuans) — tai Ƴžanga, kuria siekiama sutelkti
adresato dơmesƳ, Ƴgyti jo palankumą bei pasitikơjimą. Tokio tipo Ƴžangos
tinkamiausios apeliacinơms kalboms, kuriǐ pagrindinis tikslas — Ƴtikinti adresatą.
Retoriniu

požiǌriu

reklama

yra

„trumpiausia

apeliaciniǐ

kalbǐ

forma“

(žr. Koženiauskienơ 2001: 64), nes þia sujungiamos pagrindinơs persvazijos rǌšys —
Ƴtikinimas, Ƴtaiga, skatinimas, todơl natǌralu, jog reklamoje patraukianþiosios, arba
paveikiosios, Ƴžangos yra dominuojanþios. Paveikiǐjǐ Ƴžangǐ persvazija grindžiama
emocionalumu: siekiant stipresnio efekto naudojama emocinơ topika.
Nuosekliai ir logiškai išdơstytos retorinơs kompozicijos dalys paþios savaime
nơra priemonơs, galinþios sužadinti adresato jausmus, taþiau emocinis diskurso
lygmuo, jo raiškos intensyvumas nuo retorinơs kompozicijos yra neatsiejami. Ʋžanga,
kreipimasis žadina susidomơjimą, smalsumą, intrigą, pasakojimas, priklausomai nuo
adresanto intencijǐ, gali aktyvinti Ƴvairias emocijas, argumentacija siejama su
racionalaus pobǌdžio emocijomis (plg. Roždestvenskis 2006: 213–216).
Emocinio efekto reklamos kǌrơjai siekia naudodami tiek verbalinius, tiek
neverbalinius elementus. Kaip minơta, pirmiausia adresato dơmesƳ patraukia raiški
iliustracija: „<...> kuo realesnơ iliustracija, tuo didesnƳ poveikƳ turi reklama, nes
dơmesƳ patraukia tai, kas tiesiogiai susijĊ su vartotoju“ (žr. Jokubauskas 2006: 5). Dơl
šios priežasties rekomenduojama vengti abstrakþiǐ ir neinformatyviǐ reklamos
iliustracijǐ.
Verbaliniǐ elementǐ paskirtis taip pat ne tik teikti informaciją, bet ir žadinti
adresato vaizduotĊ, todơl stengiamasi reklamos tekstą prisodrinti kalbiniǐ emocijǐ.
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tam
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emocionalumas, emocija slypi ne tik žodyje, bet ir garse, taigi kalbinơs emocijos yra
sudơtingos ir daugialypơs (plg. Patackas, Žarskus 2004). Reklamos kǌrơjai,
atsižvelgdami Ƴ aplinkybes, pabrơžia skirtingus elementus, o jǐ visuma leidžia pasiekti
maksimalǐ pageidaujamą poveikƳ. Vis dơlto ne visǐ emocijǐ kalbinơ raiška yra
galima — tekstas gali perteikti tik tas emocijas, kurias galima išreikšti kalba. Tai
susijĊ su kalbos raiškos galimybơmis, emocinơs leksikos ypatybơmis.
Reklama orientuojasi Ƴ „vartotojiškas“, pragmatiniais santykiais su reklamos
objektu pagrƳstas emocijas. Retorikos teorija nurodo, jog dažniausiai emocijas
sukelianþios priemonơs yra susijusios su kalbơtoju, auditorija, kalbos objektu,
priešininku (plaþiau žr. Aristotelis 2005: 152, 1415a 5). Reklamos diskurse galima
išskirti du pagrindinius žadinamǐ jausmǐ aspektus: emocijos yra susijusios su
reklamos objektu: Prisơskite ant patogiǐ odiniǐ sơdyniǐ. Pageidautumơte ko nors
išgerti — karšto ar šalto? Gal norơtumơte pažiǌrơti mơgstamą filmą? Taip, ši
navigacijos sistema su Lietuvos žemơlapiu... (Žm 2007, 18); jo naudojimo
aplinkybơmis: Patogiai Ƴsitaisykite ir pajuskite padidơjusią erdvĊ alkǌnơms, keliams,
peþiams. Mơgaukitơs vaizdu, kurƳ atveria panoraminis stoglangis. Tiesiog atsiloškite
ir atsipalaiduokite — kad ir kur sơdơsite, bǌsite tikri, kad Jǌsǐ vieta geriausia
(Žm 2006, 36); su adresatu: Jǌsǐ didžiausias turtas. Ir mes niekada to nepamirštame.
Rǌpinimasis
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sugebơjimas
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ir
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Ƴgyvendinimas — tai daugeliui žmoniǐ yra svarbiausi dalykai gyvenime. Ko daugiau
galima norơti? Nebent konsultanto, kuris daugelƳ metǐ padơtǐ Ƴgyvendinti šiuos
dalykus. Mǌsǐ veiklos prioritetas — padơti Jums Ƴgyvendinti savo tikslus... (St 2006,
15). Reklamos kǌrơjai išnaudoja adresato vaizduotơs, gebanþios kurti vaizdus,
galimybĊ sukurti idealybơs iliuziją: Atraskite tobulo grožio pasaulƳ (St 2006, 48);
Ʋsivaizduokite televizoriǐ, kuris priverþia Jǌsǐ kambarƳ atgyti (St 2006, 7);
Ʋsivaizduokite absoliuþią harmoniją... Ʋsivaizduokite... (St 2007, 39).
¾ Iškilmingoji Ƴžanga (lot. solemnis) — bǌdinga diskursams, kuriǐ objektas
yra susijĊs su išorinơmis aplinkybơmis: ypatingomis progomis, iškilmingais
renginiais, neeiliniais Ƴvykiais. Tokios aplinkybơs reikalauja iškilmingo kreipimosi Ƴ
auditoriją, pakilaus tono, originaliǐ ir paveikiǐ kalbos priemoniǐ. Reklamos diskurse
iškilmingosios Ƴžangos naudojamos, kai reklamos objektas yra susijĊs arba
netiesiogiai siejamas su kalendorinơmis šventơmis — Kalơdomis, Joninơmis, šeimos





šventơmis — piršlybomis, santuoka, tơvyste, taip pat jos bǌdingos išskirtiniǐ renginiǐ
reklamoms. Tiesa, daugelyje minơto tipo reklamǐ, siekiant sujaudinti adresatą,
užkrơsti jƳ pakilia nuotaika, pasitelkiamos neverbalinơs raiškos priemonơs —
iliustracijos. Pasitaiko ir originaliǐ žodiniǐ sprendimǐ, pavyzdžiui, Joniniǐ proga
pagamintos trauktinơs reklamos Ƴžanga — vienuolika skirtingǐ kalbǐ parašytas Jono
vardas, palydimas šǌkiu: Kiekviena tauta turi savo Joną! (Žm 2007, 19).
¾ NeƳprastoji Ƴžanga (lot. ex abrupto) — tai staigus, ypaþ emocingas
oratoriaus kreipimasis Ƴ auditoriją. Reklamos diskurse tokios Ƴžangos remiasi staigiu,
netikơtu oratoriniu efektu, kurio tikslas — emocionaliai nuteikti adresatą, skatinti jƳ
nedelsiant priimti sprendimą arba veikti. Tokioms Ƴžangoms bǌdingas patetiškas
tonas, ekspresyvumas, dažni retoriniai sušukimai, klausimai, skatinimas: Turi tai
pajusti! (Žm 2008, 7); Tau tai pavyko! (Žm 2006, 48); Pasiryžkite permainoms!
(St 2006, 42); Judơk Ƴ priekƳ drąsiai! (St 2006, 49); Klausyk! Matyk! Valdyk!
(Žm 2006, 7); Prisijunk! Išbandyk! Laimơk! (Žm 2006, 10).
Ʋžangos tipas priklauso nuo auditorijos, Ƴ kurią kreipiamasi, charakteristikǐ,
reklamos objekto pobǌdžio. Formuluojant Ƴžangą, itin svarbus retorinis originalumo
principas, suprantamas ne kaip Ƴmantriǐ ornamentiniǐ raiškos priemoniǐ gausa, bet
tinkamas ir paveikus minþiǐ perteikimo bǌdas.
Ʋžangos funkciją dažnai atlieka kreipimasis Ƴ adresatą. Kreipimasis — priemonơ
priartơti prie adresato, kurti tarpusavio pasitikơjimo atmosferą. Kreipimosi uždaviniai
reklamos diskurse iš esmơs sutampa su Ƴžangos uždaviniais: atkreipti, suaktyvinti,
tinkama linkme nukreipti adresato dơmesƳ, pelnyti jo simpatiją, apibrơžti tikslinĊ
auditoriją.
Tinkamas kreipimasis yra svarbus ir subtilus reklamos elementas, kurio forma
tiesiogiai priklauso nuo reklamos objekto pobǌdžio. Aristotelis „Retorikoje“ nurodo,
jog Ƴžangoje, kreipiantis Ƴ adresatą, privalu jƳ pagirti: „<...> reikia priversti klausytoją
galvoti, kad pagyros skirtos jam arba jo giminei, arba jo gyvenimo bǌdui <...>“
(žr. Aristotelis

2005: 154,

1415b 30).

Dơmesys
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didina

teksto

komunikabilumą.
Klasikinơs retorikos teorijoje taip pat aptariami ir kreipimosi Ƴ iš anksto
neigiamai nusiteikusią auditoriją bǌdai. Jei egzistuoja tikimybơ, jog kalbos objektas
arba su juo susijusios aplinkybơs dơl kokiǐ nors priežasþiǐ gali susidurti su





negatyviomis adresato nuostatomis, siǌloma to išvengti, naudojant tam tikras
retorines atsargumo priemones (plg. Volkovas 2001: 170–171):
¾ Išreiškiamas apgailestavimas dơl nepalankiai susiklosþiusiǐ aplinkybiǐ.
¾ Sutinkama su adresato pozicija ir jai pritariama, taþiau kreipiamasi Ƴ jo
vertybines

nuostatas.

Naudojami

Ƴ

adresato

moralĊ,

atsakomybơs

jausmą

apeliuojantys topai, kurie pateikiami kaip esminơs komunikaciją inspiruojanþios
priežastys.
¾ Adresato pozicija vertinama kaip kolektyvinơ, pagrƳsta emocijomis, taþiau
ne individuali ar sąmoningai apmąstyta, todơl iš esmơs neteisinga. Emocionali
adresato pozicija priešinama su racionalaus vertinimo bǌtinybe. Taip slopinamos
negatyvios adresato nuostatos, jis skatinamas išklausyti naujǐ argumentǐ.
Reklamos kǌrơjams kartais taip pat tenka ieškoti subtiliǐ kreipimosi Ƴ adresatą
formǐ,

kad

reklama

nesukeltǐ

pastarajam

neigiamǐ

jausmǐ,

asociacijǐ.

P. H. LewiĔskis atkreipia dơmesƳ Ƴ tai, kaip siekiama adresato palankumo, kai
reklamos objektas yra gaminys, kuris pats savaime asocijuojasi su nemaloniomis ar
nepatraukliomis aplinkybơmis, t. y. jam bǌdinga tam tikra negatyvi konotacija
(plaþiau žr. LewiĔski 1999: 158–159). Pavyzdžiui, Ƴvairios buities priemonơs —
gaivikliai, valikliai, plovikliai, šveitikliai ir t. t. — susijusios su nešvara, nemaloniais
namǐ ruošos darbais, nuovargiu. Tokiǐ gaminiǐ reklamoje tinkamas kreipimasis Ƴ
adresatą yra svarbus kompozicijos elementas. Šiuo konkreþiu atveju reklamos
adresatas yra asmuo, kuriam tradiciškai priskiriama buities darbǐ našta, t. y. moteris,
namǐ šeimininkơ. Taþiau tiesioginis kreipinys ir moters tapatinimas su namǐ
šeimininke, tikơtina, daugeliui adresaþiǐ atrodytǐ nepatrauklus, daliai — net
menkinantis, todơl reklamos kǌrơjams tenka ieškoti alternatyviǐ kreipimosi bǌdǐ.
Bǌdingiausi topai:
¾ Pasitelkiamos tam tikros implikacijos. Ʋ adresatą kreipiamasi aktualizuojant
pozityvias su reklamos objektu susijusias aplinkybes: maisto gaminimas ne prievolơ,
o namǐ karalienơs privilegija, namǐ ruoša ne vargina, bet suteikia pasitenkinimą, tai
galimybơ pelnyti aplinkiniǐ pagarbą ir susižavơjimą, be to, reikalauja minimaliǐ
pastangǐ: Pirmoji pasaulyje indaplovơ valdoma vieninteliu mygtuku! (St 2008, 8); Jǌs
norơjote tik viryklơs. Nuo šiol jǌs turite ypatingą pomơgƳ (St 2006, 43).
Tokio tipo reklamose kuriamas moters Ƴvaizdis paprastai neturi nieko bendra su
tradicinơs namǐ šeimininkơs stereotipu, pavyzdžiui, greitai paruošiamǐ produktǐ iš





bulviǐ reklamos akcentas — iliustracija, kurioje kosmetiniu šepetơliu veidą
besipudruojanti moteris net neprimena pietus ruošianþios šeimininkơs. Reklamos
Ƴžanga patikslina iliustracija išsakytą mintƳ: Su Farm Frites 20 minuþiǐ sau ir...
10 minuþiǐ gardžiam patiekalui! (Žm 2007, 8). Analogišku principu grindžiama
buitinơs technikos reklama, kurioje pro binoklƳ Ƴ tolƳ žvelgianþios ekscentriškos
moters vaizdinƳ papildo šǌkis: Atraskite naujas erdves ruošdami maistą (St 2006, 16).
¾ Ʋ adresatą kreipiamasi netiesiogiai — per tarpininką. Jei reklamos objektas
susijĊs su buitimi, dažniausiai tarpininko vaidmenƳ atlieka vyras. Pastarasis
nepriekaištingai paruošti pietus, idealiai sutvarkyti namus, atlikti kitus paprastai
moterims priskiriamus darbus gali tik todơl, kad jƳ gelbsti efektyvus reklamos
objektas. Buitinơs technikos reklamos iliustracijoje vaizduojamas virtuvơje golfą
žaidžiantis vyras; reklamos antraštơ skelbia: Naujoji Bosch virtuvơs Ƴranga — mơgơjo
kelias profesionalumo link (Žm 2008, 21). Televizijos reklamoje neretai kuriami
pramanyti personažai — stilizuoti pagalbininkai, padedantys susidoroti su kilusiomis
problemomis, taþiau rašytinơje reklamoje tokia kreipimosi Ƴ adresatą forma reta.
Kartais pats reklamos objektas suponuoja subtilaus kreipimosi Ƴ adresatą
bǌtinybĊ, pavyzdžiui, intymios higienos priemoniǐ, kontraceptiniǐ vaistǐ, lieknơjimui
skirtǐ maisto papildǐ reklamose. ýia naudojama emocinơ topika: stengiamasi
pasiǌlyti adresatui pagalbą, pabrơžti rǌpinimąsi jo savijauta, gerove, saugumu: Matai
ir žinai, kad esi saugoma. Niekas negali atstoti saugumo jausmo. Dažniausiai sunku
apibǌdinti, kas tai, taþiau tikrai žinai, kada jis yra, o kada — ne. Maži dalykai turi
tam didžiulĊ Ƴtaką... (St 2006, 13). Tapatinimosi su adresatu topika kuriamas
savitarpio pasitikơjimo Ƴspǌdis, adresantas kalba pirmuoju asmeniu, patiria tas paþias
problemas, išgyvena tuos paþius jausmus: Kodơl kartą per mơnesƳ mǌsǐ taip bijo?
Greiþiausiai tu pastebơjai, kad kiekvieną mơnesƳ tam tikromis dienomis be priežasties
esi dirgli ir nervinga? Beveik 50 % mǌsǐ, moterǐ, kenþiame nuo priešmenstruacinio
sindromo (PMS). Mus užvaldo: nenuspơjami veiksmai, padidơjĊs irzlumas, staigǌs
nuotaikǐ svyravimai, pykþio proveržiai... (St 2006, 37).
Tiesa, ne taip retai pasitaiko ir drąsaus ar netgi šiurkštaus kreipimosi Ƴ adresatą
bei kvietimo sprĊsti iškilusias problemas formǐ. Emociniam Ƴspǌdžiui sustiprinti
vartojama licencija (lot. licentia rhetorica — retorinơ laisvơ) — retorinơ figǌra, kuria
adresantas, kreipdamasis Ƴ adresatus, „atvirai ir drąsiai reiškia savo mintis ir jausmus
arba pavartoja kokƳ perdơm staþiokišką žodƳ ar posakƳ minties stiprumui ir aiškumui





sustiprinti“ (žr. Koženiauskienơ 2001: 338). Pavyzdžiui, draudimo bendrovơs
reklamos šǌkƳ Smegenǐ nepudriname (St 2007, 44) tiesiogiai atspindi iliustracija,
kurioje vaizduojamos smegenys ir pudros dơžutơ su šepetơliu.
Nors didžiosios dalies reklamǐ tikslas — pažadinti pozityvias emocijas, kartais
reklamos kǌrơjai vadovaujasi priešinga taktika: siekiama sukelti negatyvias
asociacijas, sukrơsti adresatą. Lieknơti padedanþio preparato reklamoje Ƴ adresatą
kreipiamas: Kur teko leisti laiką šią vasarą? O! Pažiǌrơjus Ƴ šias atostogǐ
nuotraukas, matyti, jog tikơjaisi visai ne to, argi ne taip? (Žm 2006, 31). Licenciją
sustiprina kandžios reklamos iliustracijos, stambiu planu vaizduojanþios paplǌdimyje
besiilsinþią apkǌnią moterƳ. Vis dơlto licenciją reklamoje vartoti yra rizikinga,
adresatui toks kreipimasis gali pasirodyti nepriimtinas, o reklama atstumianti.37
Neretai Ƴžangos funkciją atlieka trumpas reklamos objekto ar Ƴmonơs
pristatymas. Tai netiesioginis kreipimosi Ƴ adresatą bǌdas, kurio tikslas — suaktyvinti
dơmesƳ, kurti pasitikơjimo tarp komunikacijos dalyviǐ atmosferą. Taip ne tik
stengiamasi priartơti prie adresato pelnant jo simpatijas, bet ir nurodoma, Ƴ kokƳ
adresatą reklama orientuota. Be to, tai dar vienas pagarbos adresatui demonstravimo
bǌdas, todơl privalo bǌti gerai apmąstytas ir deramai formuluojamas: jei adresantas
netinkamai ar nepakankamai taktiškai prisistatys adresatui, pasirodys neteisingas,
nekuklus, negeranoriškas, adresato reakcija bus kritiška arba net priešiška.
„Retorikoje“ Aristotelis teigia: „Yra trys priežastys, dơl kuriǐ pasitikima kalbơtoju,
trys priežastys, dơl kuriǐ tikime, nereikalaudami Ƴrodymǐ — tai išmintis, dorybơ ir
geranoriškumas. <...> Jei klausytojams atrodo, kad kalbơtojui bǌdingos visos šios
savybơs, juo pasitikima“ (žr. Aristotelis 2005: 65–66, 1378a 10).
Galima išskirti keletą bǌdingiausiǐ reklamos objekto arba Ƴmonơs pristatymo
ir / arba prisistatymo topǐ:
¾ Reklamos

objekto,

jƳ

pristatanþios

Ƴmonơs

nuopelnǐ,

laimơjimǐ,

apdovanojimǐ vardijimas, neretai greta pateikiant ir gautǐ apdovanojimǐ — tauriǐ,
medaliǐ — iliustracijas: Vienintelis degtinơs prekinis ženklas, konkurse „Metǐ
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Pavyzdžiui, prieštaringǐ atgarsiǐ sulaukơ agentǌros „VRS grupơ“, sukurta „Sampo“ draudimo
bendroviǐ reklamos kampanija „Partneris visam gyvenimui“, kuri pirmajame Baltijos šaliǐ verslo
reklamos konkurse „Pink Finger Prints“ pelnơ prizą geriausios reklamos Lietuvoje kategorijoje.
Pagrindinis reklamos šǌkis kvieþia adresatus solidžiam bendradarbiavimui: Mes neieškome
trumpalaikiǐ santykiǐ (St 2006, 26). Reklamos idơjos esmĊ atskleidžia iliustracija: lǌpǐ dažais ant
veidrodžio savo telefoną rašanti apsinuoginusi mergina.





gaminys“ 2003 m. ir 2004 m. apdovanotas aukso medaliais (St 2006, 12). Reklamos
objekto laimơjimai ir apdovanojimai paprastai yra pagrindinis argumentas, turintis
Ƴtikinti adresatą siǌlomo gaminio kokybe ir patikimumu: Ford — Lietuvos ir Europos
metǐ automobiliai 2007 (Žm 2007, 9).
¾ Trumpas reklamos objekto kilmơs, jƳ pristatanþios Ƴmonơs Ƴkǌrimo bei
veiklos pristatymas, kuriame akcentuojama pasitikơjimo verta patirtis, prasmingos
tradicijos, turinþios skatinti adresatą pasikliauti adresanto kompetencija bei reklamos
objekto kokybe: Utenos mơsa 1976. Lietuviškas standartas. Geriausia — jau atrasta
(Žm 2007, 23); Autentiškas, originalaus stiliaus Bordo regiono vynas, per 25
gyvavimo metus sulaukĊs pasaulinio pripažinimo. Profesionalǐ apdovanotas 40
medaliǐ (Žm 2007, 41). Ʋmonơs pristatymo funkciją dažniausiai atlieka logotipas
ir / arba prekơs ženklas, greta jo neretai nurodoma (arba yra sudedamoji ženklo dalis)
Ƴmonơs Ƴkǌrimo data: Stumbras. 1906 (Žm 2006, 26); Švyturys. 1784 (St 2006, 26).
¾ Išskirtiniǐ pasiǌlymǐ akcentavimas. Tai Ƴsitvirtinusiǐ rinkoje Ƴmoniǐ šǌkiai,
palydintys kiekvieną Ƴmonơs pristatomǐ gaminiǐ reklamą: Audimas. Judơjimo laisvơ
(St 2006, 8); Bitơ. Jau laikas! (St 2007, 1); Maxima. Apie viską pagalvota
(St 2007, 9).

3. 2. Dơstymo topika
Retorinơje kompozicijoje šis etapas atitinka diskurso objekto esmơs aiškinimą,
t. y. pasakojimą — narratio. Nesąmoningas adresato dơmesys, kurƳ patraukia Ƴžanga,
išblơsta arba virsta sąmoningu dơmesiu, t. y. krypsta Ƴ diskurso turinƳ: tai informacijos
priơmimo ir vertinimo etapas. Reklamos kǌrơjai pasakoja istoriją, galinþią padơti
Ƴtikinti adresatą, paveikti jo nuostatas, jausmus. Siekiant šio tikslo, naudojamasi
topais — universaliomis prasminơmis konstrukcijomis, kurias, reikalui esant, galima
užpildyti daugybe turinio invariantǐ ir panaudoti konkreþiame diskurse kaip paveikǐ
persvazijos instrumentą (žr. LewiĔski 1999: 160–161).
Reklamos diskurso kompozicija susijusi su diskurso tipu, taigi dispozicinĊ
topiką paranku analizuoti atsižvelgiant Ƴ reklamoje vyraujantƳ minþiǐ perteikimo
bǌdą, t. y. teksto tipą. Kiekvienas rašytinơs reklamos diskursas turi pasakojimo
struktǌrą,

taþiau

pasakojimo

samprata reklamoje

neapsiriboja

pagrindiniais

pasakojimo požymiais — „kalbiškumu“ (pasakojimas yra kalbinis) ir „Ƴvykiškumu“
(jis pasakoja Ƴvykius) (plaþiau žr. Kaþerauskas 2006: 25). Kalbant apie reklamos




diskursą, pasakojimas turơtǐ bǌti suprantamas platesne reikšme: ne visos jo apraiškos
þia yra naratyvios, vizualinơ raiška keiþia verbalinĊ, iliustracija perima pasakojimo
funkciją: „<...> vaizdai, kurie mus supa ir skverbiasi Ƴ mus, iš tikro turi tas paþias
savybes, kaip ir pasakojimo žodžiai“ (žr. Sodeika 2005: 32). Reklamos diskursas yra
terpơ, Ƴ kurią papuolĊs bet koks vaizdas ar žodis tampa ženklu.
Tradiciškai skiriami trys pagrindiniai grynieji retoriniai tekstǐ tipai:
pasakojimas,

aprašymas,

samprotavimas

(plg. Koženiauskienơ

2001: 155;

Nauckǌnaitơ 2002b: 7). Reikia pastebơti, jog daugelis tekstǐ tipologijos klausimus
gvildenanþiǐ autoriǐ pabrơžia tokio skirstymo neišbaigtumą, todơl be tradiciniǐ
minþiǐ perteikimo bǌdǐ išskiria ir kitus tekstǐ tipus. Jǐ kiekis ir pobǌdis kinta
priklausomai nuo pasirinktos klasifikacijos strategijos. Dažniausiai taikomi
klasifikacijos kriterijai: komunikacijos intencijos, diskurso funkcijos, diskurso
sandara, lingvistinơs charakteristikos. Z. Alaunienơ, aptardama teksto tipologijos
problemas, be minơtǐjǐ skiria informaciją, charakteristiką, jausmǐ sklaidą (plaþiau
žr. Alaunienơ 2000: 4). V. Labutis greta tradiciniǐ minþiǐ raiškos bǌdǐ kaip
savarankišką teksto tipą siǌlo išskirti pokalbƳ (plaþiau žr. Labutis 1997: 33–34).
TradicinĊ tipologiją papildyti dialogu rekomenduoja ir kai kurie tekstǐ sandarą
nagrinơjantys užsienio kalbininkai. Užsienio lingvistǐ siǌlomus tekstǐ tipologijos
modelius apžvelgusi Z. Nauckǌnaitơ išskiria dominuojanþias tekstǐ tipǐ sistemas
(plaþiau žr. Nauckǌnaitơ 2005: 18): keturnarĊ (pasakojimas (angl. narration),
aprašymas

(angl. description),

aiškinimas

(angl. exposition),

argumentavimas

(angl. argumentation) arba penkianarĊ, kai greta išvardytǐjǐ dar skiriamas
instruktavimas (angl. instruction). Pati autorơ, analizuodama tradicinĊ trinarĊ tekstǐ
tipǐ sistemą, aiškinimą ir argumentavimą vadina samprotavimo, kaip funkcinio
prasminio kalbos tipo, potipiais; taip pat, atsižvelgdama Ƴ argumentavimo funkcijas,
skiria tam tikrus jo variantus: Ƴrodymą38, dominuojantƳ mokslinơje kalboje,
Ƴtikinimą39, bǌdingą publicistinei bei buitinei šnekamajai kalbai, svarstymą,
aptinkamą meninơje kalboje (žr. 6. pav.).

 
38
39



Ʋrodymo ir argumentacijos santykis detaliai analizuojamas: žr. Bubelis, Jakimenko 2004, 96–98.
Argumentacijos, Ƴtikinimo ir Ƴrodymo sąveika analizuojama: žr. Nauckǌnaitơ 2007: 94–100.



 
  

 

   
  

6. pav. Samprotavimo potipiai ir argumentavimo variantai (pagal: Nauckǌnaitơ 2005)

Analizuojant reklamos kompozicijos ypatybes, dơl specifinio diskurso pobǌdžio
tik iš dalies galima vadovautis klasikine tekstǐ tipǐ klasifikacija. Atsižvelgiant Ƴ
argumentavimo ypatumus, emocinƳ paveikumą, kalbinĊ raišką, tikslinga skirti
tradicinius pasakojimą, aprašymą, taip pat kaip savarankiškus tipus išskirti aiškinimą,
argumentavimą, skatinimą. Taip pat galima išskirti specifinƳ reklamos tekstams
bǌdingą minþiǐ perteikimo bǌdą — impresiją.40 Vis dơlto, tokios klasifikacijos
pagrindas ne tiek lingvistiniai, kiek komunikaciniai kriterijai: adresanto intencija,
diskurso funkcija, persvazijos tikslai. Suprantama, tarp šiǐ minþiǐ perteikimo bǌdǐ
negali bǌti griežtos perskyros, konkretus diskursas paprastai yra mišrus. Kaip teigia
R. Koženiauskienơ, minþiǐ raiškos modeliai „retai kada bǌna gryni, dažniausiai jie
susipina su argumentacija, sudaro Ƴvairias kombinacijas su retorinơmis minties
figǌromis, lemianþiomis ne tik pasakojimo, bet ir visos kompozicijos individualumą“
(žr. Koženiauskienơ 2001: 122).
Teksto tipą „lemia reklamos objektas, adresatas, reklamos pateikimo forma,
kalbinơs, estetinơs reklamuotojo nuostatos ir kt.“ (žr. Župerka 2008: 31). Reklamos
diskursas yra savitas darinys, kuriame tradiciniai tekstǐ tipai yra susiliejĊ, susipynĊ,
todơl juos tik iš dalies galima vertinti vadovaujantis Ƴprastiniǐ tekstǐ tipǐ vertinimo
kriterijais.

3. 2. 1. Pasakojimo topai
Vienas paprasþiausiǐ minþiǐ dơstymo bǌdǐ reklamoje yra pasakojimas:
 
40

Aptardamas bendrąsias visǐ reklamos formǐ kompozicijos ypatybes, impresiją, kaip atskirą
pasakojimo tipą, kartu su istoriniu, filosofiniu ir oratoriniu skiria ir P. H. LewiĔskis (plaþiau
žr. LewiĔski 1999: 161).





nuosekliai ir išsamiai pateikiama su reklamos objektu susijusi istorija. Suprantama,
reklamos diskurse dominuoja specifinis, modifikuotas retorinio pasakojimo tipas —
vizualiniǐ ir verbaliniǐ elementǐ sintezơs rezultatas. Vis dơlto pagrindinơs pasakojimo
formos ypatybơs yra išlaikomos: griežtesnơ ar laisvesnơ chronologinơ Ƴvykiǐ seka,
minties išbaigtumas. Tiesa, pasakojimo nuoseklumo, vientisumo reikalavimǐ dơl
žanro pobǌdžio ne visada Ƴmanoma laikytis, išskirtinis pasakojimo reklamoje
bruožas — dinamiškumas. Retorikos teoretikai akcentuoja, jog svarbiausia yra paisyti
aiškios pasakojimo logikos reikalavimǐ (plg. Buckley 2006: 111). Reklamoje
pasakojimas dažniausiai trumpas, aiškus ir daugiau ar mažiau Ƴtikinamas, taigi —
atitinka pagrindinius retorikos reikalavimus.
Viena pagrindiniǐ pasakojimo funkcijǐ yra informavimas, t y. siekis suteikti
žiniǐ apie reklamos objektą. Vis dơlto informavimas reklamoje iš esmơs skiriasi nuo
informavimo dalykiniame pasakojime: pastarajame pagrindinis reikalavimas yra
pateikiamos informacijos objektyvumas; reklamoje kuriama tik objektyvumo iliuzija.
Pasakojimas kuriamas kaip Ƴvykiǐ, išgyvenimǐ, patirþiǐ seka. Pasakojimo elementǐ
išdơstymo tvarka priklauso nuo reklamos kǌrơjǐ intencijǐ, taþiau pastebơtina, jog
pasakojimui reklamoje bǌdingas fragmentiškumas, todơl laikomasi eiliškumo
principo — priešingu atveju iškyla klaidingos interpretacijos grơsmơ. Reklamoje
menkai

plơtojami

tokie

pasakojimo

elementai

kaip

aplinkybơs,

subjektǐ

charakteristikos, dơmesys telkiamas Ƴ ƳvykƳ, t. y. problemą / poreikƳ, tikslą, jo
realizavimo galimybĊ. Galima išskirti šiuos dažniausiai reklamoje kuriamo
pasakojimo topus:
1. Naudojami autoriteto, liudijimo, pavyzdžio topai. Tokiam pasakojimui
bǌdinga nuosekli Ƴvykiǐ ar išgyvenimǐ seka: nurodoma kamuojanti problema ar
poreikis — išbandomas reklamos objektas — Ƴvertinamas reklamos objekto poveikis
ir efektyvumas — reklamos objektas rekomenduojamas. Savo pamatine struktǌra
(problema

—

sprendimas

—

rezultatas)

tokio

tipo

pasakojimas

artimas

argumentavimui. Pirmuoju asmeniu pasakojama su reklamos objektu susijusi
istorija – liudijimas: Ƴspǌdžiais apie reklamos objektą dalijasi jƳ išbandĊs asmuo.
Patenkinto, energingo, besišypsanþio konsumento nuotrauka yra pagrindinis
vizualinis reklamos akcentas. Istoriją pasakojantis vartotojas gali bǌti pristatomas
Ƴvairiai.
¾ Esti reklamǐ, kuriose pateikta tik sveikata trykštanþio asmens iliustracija,




detaliau jo nepristatant. Greta iliustracijos Ƴterptas pasakojimas: Pereinamuoju metǐ
laiku ar atšalus orams mane dažnai kankindavo šlapimo pǌslơs problemos. Dažnai
turơdavau bơgioti Ƴ tualetą, be to, visą kǌną kaskart mausdavo deginantis skausmas.
Tai vargino, netgi sekino. Vakarais nebenorơdavau nieko — tik pagulơti ant lovos.
Nebeužtekdavo energijos džiaugtis gyvenimu. Apie danǐ kompanijos „New Nordic“
preparatą „Cran Berry“, kuriame yra daug spanguoliǐ ekstrakto, papasakojo
draugơ. Nesigailiu vaistinơje nusipirkus šƳ preparatą — „Cran Berry“ grąžino
gyvenimo džiaugsmą! Dabar per parą geriu vieną tabletĊ. O vos pajutusi, kad ir vơl
gresia nemalonǌs pojǌþiai, per dieną geriu po dvi tabletes. Tai išties padeda man likti
sveikai (Žm 2008, 8).
¾ Neretai Ƴvairiǐ maisto papildǐ, vaistǐ reklamose konsumentas pristatomas
kaip atsitiktinis vartotojas, nurodomas jo vardas, apie jƳ Ƴžangoje pateikiama glausta
informacija: paminimi keletas biografijos faktǐ, kamavusios problemos. Medicininơs
paskirties preparato reklamos antraštơ skelbia: Birutơs istorija. Ʋžangoje teigiama:
Birutơ yra energinga 75 metǐ dama. Nors prieš ketverius metus ji neteko vyro, taþiau
gyvenimas nesustojo: „Pasaulis yra nuostabus, puiku, kai gali juo džiaugtis turơdama
sveikas akis ir gerą regơjimą“, — sako Birutơ. Galiausiai pirmuoju asmeniu
pradedama pasakoti istorija: Visuomet stengiuosi mąstyti pozityviai, todơl metams
bơgant visiškai nesisieloju dơl savo besikeiþianþios išvaizdos. <...> Taþiau senatvơ
žmogui atneša ir kai kuriǐ nemaloniǐ pokyþiǐ. Visada mơgau skaityti, todơl man labai
svarbu išsaugoti gerą regơjimą. Mano akys jau seniai buvo silpnos — ypaþ dešinioji.
Todơl reguliariai lankydavausi pas oftalmologą. Maždaug prieš 8 mơnesius pradơjau
vartoti Danijos kompanijos „New Nordic“ preparatą „Blue Berry“. Esu Ƴsitikinusi,
kad „Blue Berry“ man padơjo sustiprinti regơjimą. Dabar aš vơl gyvenu aktyviai ir
net vairuoju automobilƳ... (Žm 2008, 8).
¾ Reklamos objekto kokybĊ bei efektyvǐ poveikƳ patvirtina visuomenei gerai
žinomas asmuo. Reklamoje nurodomas tokio asmens vardas, pavardơ, taip pat gali
bǌti pateikta informacija apie užimamas pareigas, profesinius pasiekimus, pelnytus
apdovanojimus, iškovotas pergales ir t. t. Pavyzdžiui, vitaminǐ reklamos „veidas“
pristatomas taip: Joana Bartaškienơ. Daugkartinơ Lietuvos sportinơs gimnastikos
þempionơ, Lietuvos moterǐ sporto asociacijos prezidentơ ir aerobikos pradininkơ,
2007 m. „Lietuvos šokiǐ dešimtuko“ nugalơtoja. Ponia Joana pasakoja: Sako, esu lyg
ugnikalnis... Ir tikrai, neƳsivaizduoju savo gyvenimo be sporto ir judơjimo, savo





entuziazmu bandau užkrơsti ir kitus. Juk amžius — ne riba išmokti ką nors nauja! O
kur dar paskaitos, šokiai, tuntas vaikaiþiǐ... Papildomǐ jơgǐ ir žvalumo man suteikia
subalansuoti vitaminai ir mineralai vyresniems žmonơms Senior Spectrum. Tik viena
kapsulơ per dieną — ir šokti galiu ištisas valandas! (Žm 2008, 13).
¾ Dar vienas galimas pasakojimo variantas — Ƴspǌdžiais dalijasi ir reklamos
objekto kokybĊ garantuoja tiesiogiai su jo gamyba arba pardavimu susijĊs atsakingas
asmuo: František ýekal, UAB „Walmark“ direktorius: Vadovauju tarptautinơs
bendrovơs „Walmark“ padaliniui Lietuvoje, ir mano darbo diena dažnai užsitĊsia net
po

darbo

valandǐ.

Susirinkimai,

derybos,

kelionơs,

sportas,

pokalbiai...

Besisukdamas šiame užburtame rate jauþiu Ƴtampą, trǌksta miego. Visą dieną išlinkti
darbingam man padeda vitaminǐ ir mineralǐ kompleksas ABC Spectrum. Geriu po
tabletĊ kasdien ir jauþiuosi stiprus bei žvalus — galiu nuversti kalnus! (Žm 2008, 8).
2. Chronologine tvarka pasakojama reklamos objekto kilmơs, raidos, kaitos
istorija. Tokia istorija dažnai pradedama nurodant apytikslĊ ar tikslią reklamos
objekto pagaminimo, Ƴmonơs Ƴkǌrimo datą. Kuo ji ankstesnơ, tuo svaresnis reklamos
objekto kokybơs, patikimumo Ƴrodymas: Jau beveik šimtą metǐ gaminame gơrimus,
todơl suprantame laiko vertĊ. Galime didžiuotis istorija — buvome pirmoji Lietuvos
degtinơs gamykla... (St 2007, 13). Reklamos objekto kilmơs istorija gali bǌti tokia
sena, jog neva apipinta legendomis: Prieš keletą šimtmeþiǐ medaus likerƳ „Krupniką“
iš medaus ir kvapniǐjǐ žoleliǐ pagamino Ƴ Lietuvą atvykĊ bernardinǐ vienuoliai. Seni
raštai byloja, kad Lietuvos didikai šƳ puikiai subalansuoto aromato, saldaus, vos
juntamo deginanþio skonio gơrimą vartojo jau XVI amžiuje... (Žm 2006, 28); Dar
XVIII a. viduryje šƳ gơrimą iš augalǐ šaknǐ, žiedǐ ir pumpurǐ sukǌrơ Abraham
Kunze. Pasak legendos, „Riga Black Balsam“ kilmơs istorija siejama su pastangomis
atskleisti Amžinojo gyvenimo eliksyro paslaptƳ. Pagal anǐ laikǐ alchemikǐ
skaiþiavimus stebuklingasis eliksyras turƳs bǌti maišomas iš 25 sudơtiniǐ daliǐ.
Alchemikams pavyko surasti net 24 natǌralius eliksyro ingredientus, jǐ pagrindu ir
buvo sukurtas unikalus „Riga Black Balsam“ skonis (St 2008, 12).
Greta kilmơs datos gali bǌti minima ir neeilinơ kilmơs vieta, pasižyminti
išskirtinơmis charakteristikomis, pavyzdžiui, gamybos tradicijomis arba ypatingu
kraštovaizdžiu: ýilơ — tai tikras vyndariǐ rojus. Saulơtas oras puikiai prisirpina
vynuoges, o nuo vandenyno puþiantis vơsus vơjas visada išlaiko uogǐ gaivumą.
Taþiau tai dar ne viskas. „Santa Helena“ — ilgametĊ patirtƳ turinti Ƴmonơ, Ƴkurta dar




1942 metais. Ji pastatyta žymiausiame ýilơs vynuogynǐ krašte — Centriniame
slơnyje. Šiame krašte gaunamas tiesiog puikus „Merlot“, „Cabernet Sauvignon“,
„Chardonnay“ ir „Savignon Blanc“ vynuogiǐ derlius. „Santa Helena“ vynai visada
gaminami tik šioje vyninơje, niekada neprimaišant kitǐ vyndariǐ

vyno...

(Žm 2008, 12).

3. 2. 2. Aprašymo topai
Aprašymu apibǌdinami išorinio pasaulio objektai, patiriami visomis žmogaus
juslơmis. Klasikinơs retorikos teorijoje teigiama, jog aprašymas turi bǌti organiškas:
objekto aprašymas turơtǐ atitikti patƳ objektą; Ƴtikimas, tikroviškas ir aiškus, atitikti
adresato patirtƳ. Taip pat geras aprašymas turi kelti susidomơjimą, bǌti konkretus ir
informatyvus — atskleisti naujǐ faktǐ, žiniǐ arba naują požiǌrƳ Ƴ jau žinomus dalykus
(plaþiau žr. Koženiauskienơ 2001: 123–124). Reklamoje aprašymas glaudžiai susijĊs
su argumentavimu, jo tikslas — sužadinti konkreþias emocijas, kurios paskatintǐ
adresatą priimti atitinkamą sprendimą. Taigi iš esmơs nenutolstama nuo klasikinio
aprašymo tikslǐ: retorikos teoretikai pabrơžia, jog aprašymas visǐ pirma atlieka
estetinĊ funkciją, žadina adresato jausmus, yra skirtas „gyvam, plastiškam dalyko
vaizdavimui, kurio tikslas — sukelti konkreþius jausmus“ (žr. Korolko 1998: 118).
Aprašymas reklamoje nefunkcionuoja grynuoju pavidalu, jis neatsiejamas nuo
argumentavimo ir vertinimo. Nors klasikinio aprašymo kǌrơjams rekomenduojama
laikytis tam tikrǐ taisykliǐ, daugelƳ iš jǐ reklama interpretuoja pakankamai laisvai.
Bene labiausiai laikomasi tikslumo, aiškumo bei Ƴsimintinumo reikalavimǐ, kuriǐ
bǌtinybĊ implikuoja reklamos diskurso tikslas — persvazija: vengiama komunikaciją
apsunkinanþiǐ dviprasmybiǐ, atidžiai formuojamos tiek vizualinơs, tiek verbalinơs
reklamos objekto charakteristikos, atrenkami ir išryškinami požymiai, skiriantys
reklamos objektą nuo kitǐ tos paþios rǌšies objektǐ bei lengvinantys identifikaciją,
taip pat visomis išgalơmis stengiamasi, jog aprašymas bǌtǐ Ƴsimintinas, paliktǐ ƳspǌdƳ.
Glaustumo, išsamumo, nuoseklumo reikalavimǐ laikymasis tiesiogiai priklauso
nuo reklamos objekto pobǌdžio bei auditorijos, kuriai reklama skirta, charakteristikǐ.
Atrenkamas toks bǌtinǐ duomenǐ kiekis, kuris, reklamos kǌrơjǐ nuomone, yra
pakankamas apibǌdinti reklamos objektą. Atrinkti duomenys neprivalo bǌti esminiai
objekto požymiai, daug svarbiau, kad jie bǌtǐ išskirtiniai.
Aprašyme galima taikyti tiek indukcinƳ, tiek dedukcinƳ minþiǐ dơstymo





modelius, taþiau reklamos diskurse dažniausiai naudojamas mišrusis: aprašymo
objektas pirmiausia pristatomas kaip visuma, siekiant sukurti maksimaliai aiškǐ
bendrą jo vaizdą, vơliau pereinama prie atskirǐ sudedamǐjǐ elementǐ aprašymo ir vơl
grƳžtama prie visumos. Neretai galima išskirti dvi aprašymo dalis: bendras reklamos
objekto vaizdas pristatomas iliustracijoje, greta pateikiamas konkreþiǐ jƳ sudaranþiǐ ir
tam tikrą funkciją atliekanþiǐ elementǐ aprašymas. Bǌdingiausi aprašymo topai:
1. Atskleidžiamos išorinơs ir / arba vidinơs reklamos objekto charakteristikos,
akcentuojamos išskirtinơs ypatybơs. Kitaip sakant, reklamos objekto aprašymas
dažniausiai yra kokybinơ ir / arba kiekybinơ jo charakteristika: sistemiškas ypatybiǐ
vardijimas, siekiant atskleisti neeilinĊ objekto struktǌrą, sandarą bei pozityviai jƳ
Ƴvertinti. Toks aprašymas bǌdingas reklamoms, kuriose pristatomas objektas yra
sudơtingos sandaros, jo gamybai naudojama daug Ƴvairiǐ elementǐ: Nepaprastai
stilingu, lengvai valdomu, puikaus manevringumo Peugeot 107 judơti sudơtingomis
miesto sąlygomis nereikia jokiǐ pastangǐ. Kaip ir jƳ pastatyti jums reikiamoje vietoje.
Mieste automobilis tesunaudoja 5,3 l degalǐ 100 km, o užmiestyje — 3,4 l 100 km.
Tai
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geriausias

savybes

demonstruojantis bǌtent miesto gatvơse (Žm 2006, 11); ABS su EBD, EBA, 6 oro
pagalvơs, oro kondicionierius, CD grotuvas, pastovaus greiþio palaikymo funkcija su
greiþio apribojimu, priekiniai elektra valomi langai, gamyklinơ apsaugos sistema,
žiemos paketas, veliǌrinis salonas, „Metalic“ dažai (Žm 2008, 8); Stumbro „Trejos
devynerios“ — tai 27 augalǐ šaknys, lapai, vaisiai ir uogos, žievơs ir žiedai, iš kuriǐ
pagal senąsias tradicijas gaminamas nepamirštamo skonio gơrimas (Žm 2008, 8).
Tradiciškai rekomenduojama objekto charakteristiką pradơti nurodant ypatybes,
skirianþias jƳ nuo kitǐ tos paþios rǌšies objektǐ, o po to atskleisti objekto esmĊ
sudaranþias

ypatybes,

charakteristiką,

galiausiai

išplaukianþią
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charakteristikos struktǌra bǌdingesnơ televizijos reklamai, rašytinơje reklamoje ji taip
pat daugiau ar mažiau išlaikoma. Konkreþiǐ aktualizuojamǐ reklamos objekto
ypatybiǐ pasirinkimas tiesiogiai priklauso nuo adresanto ketinimǐ pateikti objektą
kaip nepakartojamą, išskirtinƳ gaminƳ, naujovĊ, kurią privalu išbandyti. Reklama
pristato neva ryškiausias, Ƴspǌdingiausias, turinþios praktinĊ reikšmĊ reklamos
objekto ypatybes. Jǐ vardijimas dažnai susipina su aiškinimu: tariamiems
pranašumams skiriama daugiau dơmesio, jie plaþiau aptariami: Tylu. Ypaþ daug





dơmesio skirta triukšmo izoliacijai pagerinti. Todơl automobilis galingas ir
modernus, bet kartu ir tylus. Salone negirdơti nei priešinio vơjo, nei variklio ǌžesio.
Mơgaukitơs prabangiu vairavimu. Labai tyliai (Žm 2008, 25).
Reklamos objektą apibǌdinanþiǐ požymiǐ skaiþius turơtǐ bǌti pakankamas, kad
adresatas suvoktǐ kalbamo dalyko esmĊ. Reklamose, kuriose prioritetai teikiami
kiekybinơms charakteristikoms, stengiamasi paminơti kuo daugiau reklamos objekto
teigiamybiǐ: akcentuojamas naudojimo paprastumas, funkcionalumas, dizainas ir kt.
Neretai kaip išskirtinơs yra pateikiamos, atrodytǐ, natǌraliai objektui bǌtingos
ypatybơs arba neesminơs detalơs, šalutinơs smulkmenos. Informatyvumo požiǌriu jos
neretai esti arba bevertơs (pavyzdžiui, kompiuterio elegantiška linija), arba
suprantamos tik atitinkamos srities specialistams — chemikams, automobiliǐ
gamintojams, informaciniǐ technologijǐ specialistams (pavyzdžiui, liekninamojo
kǌno kremo kokybơs rodiklis — kremas pagamintas pagal technologiją „Vaku
Shape“ (St 2007, 43).
2. Dar vienas aprašymo variantas — reklamos objekto gamybos proceso,
technologijǐ, žaliavǐ aprašymas: Brendis Grand Cavalier yra aristokratiško skonio.
Jis sukurtas iš distiliuoto vynuogiǐ vyno, pagaminto Prancǌzijoje auginamǐ vynuogiǐ
pagrindu, ir 5 metus brandintas ąžuolinơse statinơse Bordo vyno rǌsiuose...
(St 2006, 14). Aprašymas papildomas aiškinimu, kaip reklamos objektas turơtǐ bǌti
naudojamas:

Pietvakariǐ

Prancǌzijoje,

šalia

Konjako

miestelio

Ƴrengtuose

specialiuose rǌsiuose brendis Gloria brandinamas ąžuolo statinơse, kol Ƴgauna
turtingą švelnǐ skonƳ ir malonǐ vaisiǐ bei vanilơs aromatą. Prieš ragaudami,
palaikykite taurĊ delnuose — Jǌsǐ rankǐ šiluma padơs atskleisti kilmingo gơrimo
prancǌzišką dvasią (Žm 2008, 7).

3. 2. 3. Aiškinimo topai
Aiškinimu „norima informuoti, suteikti žiniǐ, analizuoti kurƳ nors objektą, ƳvykƳ,
reiškinƳ“ (žr. Marcinkeviþienơ 2008: 46). Aiškinimo reklamoje tikslas — atskleisti
reklamos objekto poveikio esmĊ, nurodyti naudojimo principus, paaiškinti, kuo jis
pranašesnis už kitus tos paþios rǌšies gaminius. Tradiciškai pabrơžiama, jog
aiškinimo užduotis yra ne Ƴrodyti, o nustatyti ir atskleisti priežastis tarp reiškiniǐ,
objektǐ, Ƴvykiǐ (plg. Nauckǌnaitơ 2005: 19). Vis dơlto reklamos kǌrơjams iškyla dar
viena užduotis: aiškinimas adresatui privalo bǌti ne tik suprantamas, atrodyti





prasmingas, bet ir Ƴtikimas. Be to, reklama siekia bǌti Ƴtaigi, paveiki, todơl aiškinimas
glaudžiai susijĊs su argumentacija. Taigi natǌralu, jog reklamos kǌrơjai neretai
ignoruoja reikalavimą, kad aiškinimo kalba bǌtǐ neutrali, objektyvi, analitiška;
priešingai — dominuoja subjektyvǌs komentarai, emociškai konotuoti teiginiai.
Aiškinimas vertinamas kaip Ƴprasþiausia ir paprasþiausia minþiǐ dơstymo forma,
todơl reklamoje jis ypaþ dažnas: paprastai neapsiribojama tik pagrindiniu teiginiu, kad
reklamos objektas yra ypatingas, geriausias, efektyviausias, bet stengiamasi
paaiškinti, kodơl jis toks yra, kokios jo poveikio galimybơs, kuo išsiskiria. Kaip jau
minơta, aiškinimas privalo bǌti priimtinas auditorijai. Tai viena pagrindiniǐ
sơkmingos persvazijos prielaidǐ, esminis adresato pasitikơjimą lemiantis veiksnys.
Nors Ƴprasta, jog aiškinimas yra nežinomǐ ar nesuprantamǐ sąvokǐ, teiginiǐ, faktǐ
atskleidimas
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patikslinimas,
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interpretuojama savaip: prioritetas teikiamas ne aiškumui, o Ƴspǌdžiui. Kitaip sakant,
adresatas nebǌtinai privalo suvokti reklamos objekto poveikio principus, pakanka
sukurti sudơtingǐ procesǐ vyksmo iliuziją.
Aiškinimo topikos modeliǐ esama Ƴvairiǐ: nurodoma ir analizuojama reklamos
objekto definicija, reklamos objektas skaidomas Ƴ sudedamąsias dalis, kurios
aprašomos, lyginamos tarpusavyje ar su kitomis panašiǐ arba tokiǐ paþiǐ objektǐ
sudedamosiomis dalimis. Bǌdingiausi aiškinimo topikos reklamoje modeliai yra šie:
1. Reklamos objekto poveikio demonstravimas ir aiškinimas. Demonstracijos
funkciją atlieka iliustracija, joje dažniausiai vaizduojamas reklamos objektą
išbandantis ar išbandĊs vartotojas, objektą rekomenduojantis ir jo poveikƳ aiškinantis
specialistas, veiksmo vieta. Pastaroji yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su reklamos
objektu ir gali bǌti labai Ƴvairi: namai, laboratorija, gydytojo kabinetas, remonto
dirbtuvơs ir kt. Reklamos objekto poveikis gali bǌti demonstruojamas pasitelkus ir
Ƴvairius grafinius elementus: schemas, grafikus, diagramas. Tiesa, televizijos
reklamose šio modelio realizacija gerokai paprastesnơ, o rezultatas — nepalyginamai
Ƴspǌdingesnis: naudojant kompiuterinĊ grafiką, animaciją, demonstruojamas dantǐ
pastos, skalbimo milteliǐ, valikliǐ, balikliǐ, šampǌno, vaistǐ poveikis. Rašytinơje
reklamoje toks demonstravimas nơra itin raiškus, beveik visada derinamas su
autoriteto topais.
¾ Vienas iš svaresniǐ Ƴtikinimo reklamos objekto efektyvumu bǌdǐ yra
tariamai moksliniǐ argumentǐ naudojimas. Pastarieji neprivalo bǌti absoliuti





mokslinơ tiesa, kur kas svarbiau sukurti objektyvumo, taigi ir patikimumo, kokybơs,
iliuziją. Siekiant šio tikslo, vartojama specifinơ leksika, moksliniai terminai: Efektyvi
technologija „Dermo Adapt“ nustato individualius Jǌsǐ odos poreikius ir veikia tas
veido sritis, kurios reikalauja ypatingos priežiǌros. Apsaugo, gaivina ir regeneruoja
odos sluoksnius. Vienas pagrindiniǐ unikalios sudơties komponentǐ — švediškǐ
spanguoliǐ lapǐ ir uogǐ ekstraktas. Apsauga: neutralizuoja laisvǐjǐ radikalǐ poveikƳ.
Gaivinimas: skatina ląsteliǐ atsinaujinimą. Regeneracija: apsaugo ląsteliǐ DNA
(St 2006, 36).
¾ Aiškinimas remiasi atliktais Ƴvairaus pobǌdžio eksperimentais, vartotojǐ
apklausomis, rinkos arba klinikiniais tyrimais: Tik Eucerin drơkinamasis kǌno
losjonas stiprina natǌralią Jǌsǐ odos apsaugą iš vidaus. Klinikiniais tyrimais Ƴrodyta,
kad dơl unikalios losjono sudơties stiprơja natǌrali odos apsauga (St 2006, 19);
Ʋspǌdingi rezultatai: 86 % moterǐ oda tapo akivaizdžiai jaunesnơ. Tai patvirtina
specialiai darytos elektroninơs skaitmeninơs nuotraukos (St 2007, 42).
2. Reklamos objekto poveikis aiškinamas vadovaujantis atitinkamos srities
specialisto nuomone, taip pat gali bǌti pateiktas jo komentaras – aiškinimas.
Pavyzdžiui, vyno reklamoje pateikiama Roberto Parkerio, pripažinto vyno
degustavimo autoriteto, dar vadinamo „Ƴtakingiausiu pasaulyje ragautoju“, „vyno
guru“, „skonio diktatoriumi“, nuomonơ: Tik per kelerius metus Ispanijos vyndariai
pasiekơ iki šiol neregơtą savo vyno kokybĊ. Prieš 30 metǐ karjerą pradơjĊ vyno
lyderiai nesugebơjo to padaryti, taþiau atơjo nauja vyndariǐ karta ir naujojo
Ispanijos vyno laikas. NuomonĊ diktuojantis vyno degustatorius Robertas Parkeris Jr.
sako, kad Ispanijai priklauso vyno ateitis. Laikas nuvainikavo senus lyderius...
(St 2006, 6).
3. Vienas iš aiškinimo bǌdǐ reklamoje yra lyginimas. Galima dvejopa jo raiška:
gretinami tos paþios rǌšies objektai, išryškinant vieno iš jǐ pranašumus, arba
lyginamas tas pats dalykas tik skirtingomis aplinkybơmis — prieš panaudojant
reklamos objektą ir jƳ išbandžius. Pastarasis lyginimas artimas kontrastui — minþiǐ
perteikimo bǌdui, kai „pagreþiui dơstomais priešingais reiškiniais pabrơžiamas jǐ
skirtingumas“ (žr. Koženiauskienơ 2001: 168).
¾ Reklamos objekto poveikis aiškinamas naudojant pasakojimo „prieš ir po“
modelƳ. Šis modelis itin bǌdingas televizijos reklamoms, rašytinơs reklamos diskurse
jis retesnis, nes statiška reklamos forma negali raiškiai atskleisti reklamos kǌrơjǐ





sumanymo. Didžiausias dơmesys skiriamas iliustracijai, kuri atspindi situaciją prieš
objekto naudojimą ir po jo. Iliustracija papildoma verbaline informacija, tikslinanþia
reklamos objekto poveikƳ. Pavyzdžiui, šampǌno reklamos centre — vertikaliu
brǌkšniu Ƴ „prieš“ ir „po“ dalis padalinta vyro nuotrauka; vienoje pusơje („prieš“) ant
vyriškio peþiǐ matyti daug pleiskanǐ, kitoje pusơje („po“) jǐ nebơra. Tekstas po
nuotrauka skelbia: Fitoval šampǌnas nuo pleiskanǐ, Fitoval losjonas nuo pleiskanǐ
naikina pleiskanas ir neleidžia joms vơl atsirasti; mažina niežơjimą ir ramina
sudirgusią galvos odą; veikia greitai ir veiksmingai; rezultatai pastebimi net esant
dideliam pleiskanojimui; tinka visǐ tipǐ plaukams (St 2006, 35). Gyvenamąsias
patalpas parduodanþios Ƴmonơs reklamos iliustracijoje kontrastingai gretinami Ƴ dơžĊ
Ƴsispraudusios moters ir erdviǐ butǐ vaizdai: Nepirk dơžutơs — pirk namus!
(Žm 2007, 17).
¾ Reklamos objekto ypatybơs aiškinamos lyginant jƳ su kitais „Ƴprastais“,
„paprastais“ tos paþios rǌšies objektais. Lyginimas gali bǌti ir užslơptas: tai viena iš
konkurentǐ diskreditavimo formǐ. Populiaraus prekybos centro reklamoje teiginys
Net ir panašiǐ žmoniǐ poreikiai bǌna skirtingi

(Žm 2007, 29) iliustruotas trijǐ

moterǐ — identiškǐ dvyniǐ — nuotrauka. Analogišką idơją rinkdamiesi iliustraciją
panaudojo kito prekybos centro reklamos kǌrơjai: trijǐ panašiǐ kramtomosios gumos
burbulus puþianþiǐ moterǐ nuotrauką papildo paaiškinimas: Vieni savo kainas puþia
ir sprogdina. Mes dirbame ištisus metus, kad pas mus galơtumơte apsipirkti pigiau
(St 2007, 30).

3. 2. 4. Argumentavimo topai
Kaip savarankiškas teksto tipas vietoj argumentavimo užsienio kalbininkǐ
darbuose dar skiriamas Ƴtikinimas (angl. persuasion), taþiau iš esmơs sąvokos
argumentation ir persuasion vartojamos sinonimiškai, todơl siǌloma šƳ teksto tipą
vadinti argumentavimu / Ƴtikinimu (plaþiau žr. Biber 1989: 3–43). Argumentavimas
apibrơžiamas kaip „komunikacinơ veikla, skirta Ƴtikinti adresatą argumentais —
kalbos priemonơmis, apeliuojanþiomis Ƴ priimanþio subjekto sugebơjimą mąstyti“
(žr. Nauckǌnaitơ 2007: 98).41 Kaip minơta, argumentavimo variantai yra Ƴrodymas
 
41
Z. Nauckǌnaitơ argumentavimo ir Ƴtikinimo santykƳ aiškina trejopai: „1) argumentavimas ir
Ƴtikinimas yra savarankiški procesai, nes argumentavimo pagrindas — racionalus loginis
samprotavimas, t. y. jis nukreiptas Ƴ žmogaus protą, o Ƴtikinimas nukreiptas Ƴ emocijas ir elgesio
psichologiją; 2) argumentavimas sudaro bǌtiną dalƳ bendro Ƴtikinimo proceso, Ƴ kurio sudơtƳ dar Ƴeina





(mokslinis, dalykinis), Ƴtikinimas (buitinis, publicistinis), svarstymas (meninis,
publicistinis).

Reklamos

diskurse

dominuoja

antrasis:

pagrindinis

retorinis

argumentavimo uždavinys yra Ƴtikinti adresatą.
Galima išskirti tam tikrus pamatinius argumentavimo topus. Reklamoje
dơmesys koncentruojamas Ƴ tam tikrą problemą: jos analizĊ ir sprendimo bǌdus.
Dažniausiai taikomas modelis: ekspozicija, t. y. problemos identifikavimas, —
išplơtojimas, t. y. bǌdǐ, kaip išsprĊsti problemą, paieška, — kulminacija, t. y.
problemos sprendimas, — atomazga, t. y. situacijos apibendrinimas (plg. LewiĔski
1999: 164). Atsižvelgiant Ƴ reklamos objekto pobǌdƳ, galimi Ƴvairǌs šio modelio
variantai — dramatiškas, intriguojantis, nuspơjamas, taþiau jie labiau susijĊ ne su
pamatinơs struktǌros modifikacija, bet su specifinơmis lingvistinơmis argumentavimo
ypatybơmis,

vizualiniais diskurso

sprendimais.

Kaip

teigia

Z. Nauckǌnaitơ,

„argumentavimo kalba yra skirta teiginio (tezơs) Ƴrodymui logine argumentǐ galia
ir / arba adresato Ƴtikinimui lingvistinơmis raiškos priemonơmis“ (žr. Nauckǌnaitơ
2005: 20).
Bǌdingiausi argumentavimo reklamoje topai yra šie:
1. Problemǐ, susijusiǐ su namǐ ruoša, rǌpinimusi šeimos nariais, sprendimas.
Tai produktyvus televizijos reklamǐ topas, taip pat taikomas ir rašytinơs reklamos
diskurse. Argumentavimas þia neatsiejamas nuo aiškinimo: Vơl makaronai...
Nuobodu! Tik ne dabar! Naujieji „Galina Blanca“ padažai išskirtinio skonio suteiks
net ir kasdieniams makaronǐ patiekalams. Šie tiršti, skanǌs ir greitai paruošiami
padažai su mơsos bei grybǐ gabaliukais verdami su pienu arba vandeniu.
Mơgstamam padažui paruošti sugaišite vos keletą minuþiǐ. Keturios skirtingos
rǌšys — kiekvienam pagal skonƳ. „Galina Blanca“ padažais galite paskaninti ne tik
makaronus, bet ir mơsos ar daržoviǐ patiekalus. Virtuvơje kurkite su „Galina
Blanca“ (Žm 2008, 6). Kuriama kasdienio idiliško šeimos gyvenimo, kurƳ sudrumsþia
netikơtas nutikimas — nelauktǐ sveþiǐ vizitas, staiga užklupusi liga, nelaimingas
Ƴvykis

—

scena.

Reklamos

kǌrơjai

siekia,

kad

suveiktǐ

identifikacijos

mechanizmai — adresatas vaizduojamoje situacijoje turơtǐ atpažinti save ir jƳ
kamuojanþius rǌpesþius: ...aš visiškai neturiu laiko! Vos spơju paskui savo vaiką, o
dar noriu pasirǌpinti ir jo ateitimi. Taþiau kada?!!!! Todơl ir sudariau vaikǐ indơlio
    
emociniai psichologiniai, doroviniai, valios ir pasaulơžiǌros aspektai; 3) argumentavimas ir Ƴtikinimas
yra savarankiški procesai, taþiau jie gali iš dalies veikti vienas kitą“ (žr. Nauckǌnaitơ 2007: 97).





sutartƳ su DnB NORD banku. Dabar dơl savo išdykơlio ateities esu rami. Gintarơ
(mama) (Žm 2007, 25); „Net nesupratau, iš kur jis atsirado; pralơkiau vos per pora
milimetrǐ,“ — turbǌt visi esame girdơjĊ bent vieną tokią istoriją apie vairavimą
naktƳ. Gerai, kai viskas baigiasi laimingai, taþiau užtenka paklausyti žiniǐ, kad
suprastume — tai daugiau išimtis negu taisyklơ. Staigus posǌkis ar kelkrašþiu
dardantis vežimas be atšvaitǐ gali sugriauti visus ateities planus. Lieka neƳgyvendinti
sumanymai, neatiduotas bǌsto kreditas ir skolos našta mylimiems žmonơms. Kaip nuo
to apsisaugoti? Imkite saugǐ bǌsto kreditą. Jums suteiksime ne tik bǌsto kreditą, bet
ir priemones, padơsianþias jƳ grąžinti iškilus sunkumams (Žm 2007, 42).
2. Argumentavimas bǌdingas reklamoms, kuriǐ objektas susijĊs su adresato
autoportreto korekcija arba gera savijauta. Tai maisto papildǐ, dekoratyvinơs ir
gydomosios kosmetikos, higienos priemoniǐ, sporto reikmenǐ reklamos. Tokiose
reklamose svarbi sudơtinơ pasakojimo dalis yra iliustracija: ji nurodo problemos
šaltinƳ, jos sprendimo bǌdą, rezultatą. Taip pat gali bǌti keletas iliustracijǐ, kurianþiǐ
pasakojimą, kurƳ papildo ar patikslina tekstas. Pavyzdžiui, šampǌno reklamoje
argumentavimas susipina su aiškinimu: Moters plaukǐ šaknis iki pat menopauzơs
saugo labai didelơ moteriškǐjǐ lytiniǐ hormonǐ — estrogenǐ koncentracija.
Prasidơjus menopauzei, estrogenǐ sumažơja, todơl vyriškojo lytinio hormono —
totesterono — Ƴtaka moters organizmui padidơja. Dơl to pradeda retơti, plonơti ir
slinkti plaukai. Dr. Wolff Vorschung tyrimǐ laboratorija, bendradarbiaudama su
Jenos universiteto ligoninơs dermatologijos klinika, sukǌrơ kofeino fitokompleksą,
apsaugantƳ plaukǐ šaknis nuo hormoninio išsekimo. Šis kompleksas neleidžia
totesteronui paveikti plaukǐ šaknǐ — plaukai išlieka stiprǌs, nebeslenka. Plantur
39 — vienintelis šampǌnas su kofeino fitokompleksu sukurtas specialiai moterims
(Žm 2008, 8). Reklamos tekstas papildomas vizualiniu argumentavimu: gaminio
nuotrauka bei problemos priežastis ir šampǌno poveikƳ atskleidžianþiomis
iliustracijomis.
Reklamos objektas taiso adresato autoportreto trǌkumus, kuriuos vaizdžiai
atskleidžia iliustracija: Lǌpǐ pǌslelinơ? Compeed pleistras lǌpǐ pǌslelinei gydyti —
tai pirmoji pǌslelinơs gydymo priemonơ su nanokoloidu–075, kurio veiksmingumas
buvo patvirtintas klinikiniais tyrimais — tik užklijuotas, jis užtikrina nepastebimą ir
greitesnƳ gijimą: pǌslelơs mažiau pastebimos (tai patvirtino 99 %), greitesnis gijimas
(tai patvirtino 63 %) (St 2008, 9). Kaip efektyvus motyvatorius iliustracijos





funkcionuoja maisto papildǐ, liekninamǐjǐ preparatǐ reklamose. ýia nevengiama
drastiškǐ vaizdǐ, turinþiǐ sukelti pasibjaurơjimą antsvoriu ir aktyvinti poreikƳ jo
atsikratyti: lieknơjimui skirtǐ kapsuliǐ reklamoje vaizduojama moteris, ant galvos
užsidơjusi meškos kaukĊ. Reklama paaiškina: Norơdami sulieknơti, milijonai žmoniǐ
visame pasaulyje vartoja NoFat kapsules su kaktusǐ ekstraktu (St 2006, 14).
4. Naudojamas lyginimo „prieš ir po“ modelis, siekiant paryškinti kontrastą,
priešinamos pieštos iliustracijos ir nuotraukos. Suprantama, situaciją „prieš“ atspindi
piešinys – karikatǌra, kuria hiperbolizuotai nurodoma adresatą neva kankinanti
problema. Pavyzdžiui, kojiniǐ reklamoje po piešiniu, kuriame vaizduojamos
pavargusios kojos su išsiplơtusiomis venomis — raudonomis dơmơmis, skelbiama:
Taip buvo iki šiol... Dabar jǌs galite tai pakeisti! (St 2006, 31). Po užrašu puikuojasi
ilgakojơs kojines mǌvinþios šokanþios gražuolơs nuotraukos.

3. 2. 5. Skatinimo topai
Kaip jau minơta, vakarietiškoje tekstǐ tipologijos sistemoje kaip savarankiškas
pasakojimo tipas yra skiriamas instruktavimas (angl. instruction) (plg. Cambridge
Companion to Narrative 2007: 17–28). R. Marcinkeviþienơ patikslina šƳ terminą ir
pateikia

lietuviškus

atitikmenis

—

nurodymas,

skatinimas

(plaþiau

žr. Marcinkeviþienơ 2004: 198).
Skatinimas nedaug kuo skiriasi nuo argumentavimo, juo stengiamasi paveikti
adresato elgesƳ, paraginti jƳ priimti sprendimus, kuriǐ dar nepriơmơ, atlikti veiksmus,
kuriǐ dar neatliko. Skatinimas bǌdingas reklamoms, kuriose siekiama sukurti
sensacijos, netikơtumo ƳspǌdƳ, taigi yra susijĊs ne su loginiu samprotavimu, bet
emocionalia Ƴtikinơjimo retorika: apeliuojama Ƴ adresato emocijas, reþiau — Ƴ
estetinius išgyvenimus. Tai spalvingos, rơksmingos, raiškios reklamos, kuriose
dominuoja vizualiniai elementai, vartojama emociškai konotuota leksika, nevengiama
humoro, kuriamas familiaraus bendravimo Ƴspǌdis. Reklamos kǌrơjai stengiasi
identifikuoti vidinĊ adresato motyvaciją, kuo tiksliau nustatyti adresato poreikius,
juos skatinti ir pasiǌlyti šiǐ poreikiǐ tenkinimo bǌdus.
Esant daugybei tos paþios rǌšies objektus siǌlanþiǐ reklamǐ, darosi vis sunkiau
patraukti adresato dơmesƳ, Ƴtikinti jƳ. Vienas iš šio uždavinio Ƴgyvendinimo bǌdǐ yra
tiksliai ir aiškiai suformuluoti adresatui skirtą konkreþią informaciją, bei perduoti ją
tokiomis priemonơmis, kad bǌtǐ pastebơta. Adresatą stengiamasi nustebinti,





suintriguoti, pradžiuginti, sudominti, pažadinti prisiminimus, sukelti pozityvias
aliuzijas.
¾ Televizijos reklamoje skatinimui sustiprinti pasitelkiama animacija,
rašytinơje reklamoje — vizualinơ stilizacija, piešti veikơjai, pristatantys reklamos
objektą. Pavyzdžiui, sǌrio lazdeles pristato personifikuota sǌrio lazdelơ (St 2008, 6),
arbatos reklamos centre — drožtuką primenantis puodukas (Žm 2008, 6), batǐ
reklamoje vaizduojami batai – krokodilai (Žm 2008, 20).
¾ Esama visiems gerai žinomǐ pasakǐ motyvǐ transformacijǐ. Sąmojinga
aliuzija

pagyvina

telekomunikacijǐ

bendrovơs reklamą: iliustraciją,

kurioje

vaizduojama scena iš žinomos pasakơþios apie lapĊ, varną ir sǌrƳ, papildo
komentaras: Argi susilaikysi nekalbơjĊs, kai minutơs kaina tik 19 ct (Žm 2006, 13).
¾ Paveikiai kartu su skatinimu naudojami pavyzdžio topai. Tokiose reklamose
pagrindinis akcentas yra itin žinomo asmens, dažniausiai sportininko, aktoriaus,
muzikanto nuotrauka, papildyta skatinamuoju šǌkiu. ýia reklamos objektą
pristatantys asmenys nepasakoja istorijos, neaiškina reklamos objekto poveikio, bet
ragina adresatą priimti sprendimą, kurio teisingumą jie patvirtina. Tokiǐ reklamǐ
tikslinơ auditorija — adresatai, kuriems Ƴ juos besikreipiantys asmenys yra autoritetai,
pavyzdžiai, Ƴ kuriuos trokštama lygiuotis (plaþiau žr. poskyryje „Pavyzdžio topai“).
3. 2. 6. Impresijos topai
Impresijai bǌdingas fragmentiškas siužetas, intymus akimirkos poetizavimas,
spontaniška

nuotaika.

Reklamoje

impresijos

tikslas

—

sukelti

emocinius

išgyvenimus. Itin svarbi Ƴspǌdžio, jausenos raiška, vaizdo – teksto – minties dermơ,
neretai palikta plati erdvơ verbaliniǐ ir vizualiniǐ kodǐ interpretacijai. Tokią reklamą
galima nagrinơti kaip vizualiniǐ ir verbaliniǐ retoriniǐ figǌrǐ virtinĊ, kurios tikslas —
sukurti pozityvǐ adresato požiǌrƳ Ƴ reklamos objektą (plg. LewiĔski 1999: 161).
Impresijos topika reklamoje labai Ƴvairi. Neretai impresija susipynusi su
fantastiniais elementais, kuriamas vizijos, sapno, fantazijos Ƴspǌdis, reklamos objektas
mistifikuojamas. Pabrơžiamos magiškos, mistinơs reklamos objekto ypatybơs,
paslaptinga poveikio galia. Tokiǐ topǐ reklamoje gana: vienos iš jǐ spalvingos ir
raiškios, kitos — nespalvotos, taþiau visos atkreipia dơmesƳ ir stebina originaliais
vizualiniais sprendimais.
Magiškos reklamos objekto ypatybơs dažniausiai eksplikuojamos tiesiogiai;





reklamos objektas prilyginamas paslapþiai: Skaisþios odos paslaptis (Žm 2006, 13);
Mano lieknumo paslaptis (Žm 2006, 21); Traškios duonos paslaptis... (Žm 2008, 34);
Lieknơjimo paslaptys iš Skandinavijos (St 2006, 12); Padovanok mamai jaunystơs
paslaptƳ (St 2006, 18); siejamas su magija ir užkeikimais: Seni užkeikimai veikia...
(St 2006, 41); Užkeikimai Ƴkvepia... (Žm 2008, 24); „Žalios devynerios“... Žalia —
gamta, gyvybơ, gaivumas... Devyni — magija, paslaptis... (Žm 2006, 43); Panaudok
magiją (St 2006, 45); Kašmyro magija (Žm 2006,13); vadinamas stebuklu,
tapatinamas su paslaptinga užburianþia galia: Žaliasis stebuklas (St 2006, 41);
Paslaptinga galia (Žm 2006, 11).
Iš tiesǐ impresija yra kuriama vaizdu, kuris perima teksto funkciją — pasakoja,
aiškina, argumentuoja. Reklamoje esantis tekstas dažnai tik nurodo reklamos objekto
ir / arba Ƴmonơs šǌkƳ. Impresija kuria vaizdinius, kurie gali bǌti Ƴvairiai
interpretuojami, reklamos objektas pristatomas ne tik kaip išskirtinis, bet ir
apgaubiamas Ƴvairiomis emocinơmis asociacijomis.
3. 3. Argumentacijos topika
Kaip savarankišką reklamos diskurso kompozicijos dalƳ argumentaciją išskirti
yra keblu, nes, kaip minơta, visas reklamos diskursas yra persmelktas argumentacijos.
Klasikinơje retorikoje argumentacija yra etapas, kai Ƴrodomas prieš tai buvusioje
dalyje išsakytǐ teiginiǐ teisingumas. Taip pat argumentacija gali bǌti suprantama kaip
„Ƴtikinamas teiginiǐ teisingumo Ƴrodymas, arba mokslas apie Ƴtikinimo bǌdus“
(žr. Koženiauskienơ 2001: 127). Bet kuriuo atveju — „galutinis argumentacijos
tikslas — Ƴtikinti auditoriją (klausytojus ar skaitytojus) tam tikrǐ kultǌros,
visuomenơs ir žmogaus gyvenimo problemǐ tikrumu ir / ar siǌlomǐ sprendimǐ
teisingumu“ (žr. Nauckǌnaitơ 2007: 99).
Argumentacijos apimtis, priemonơs, argumentǐ kompozicija priklauso nuo
reklamos objekto pobǌdžio ir tikslinơs auditorijos charakteristikǐ. Paprastai reklamos
kǌrơjai pataria vengti plaþiǐ samprotavimǐ, nes kuo konkretesnis ir tikslesnis
argumentas, tuo patikimesnơ yra išvada.
Argumentǐ Ƴtikimumą taip pat lemia jǐ išdơstymo metodika. Retorikos
teoretikai teikia šias pagrindines argumentǐ išdơstymo rekomendacijas: stiprǌs
argumentai išskiriami, silpni sujungiami; stiprǌs argumentai pateikiami pirmieji ir
argumentacijos pabaigoje, pats stipriausias argumentas išsakomas paskutinis;





stipriausi argumentai yra tie, kurie patraukia auditorijos dơmesƳ ir nurodo konkreþius
veiksmus, kaip pasiekti patrauklǐ tikslą (plg. Koženiauskienơ 2005a: 146).
Geriausiai Ƴsimenami ir suvokiami kraštiniai argumentacijos segmentai —
pirmieji ir paskutinieji, o iš paskutiniǐjǐ — galutinis. Todơl rekomenduojama
stiprơjanti argumentǐ dơstymo tvarka: nuo silpnesniǐ argumentǐ pereiti prie
stipresniǐ. Vis dơlto optimali argumentǐ dơstymo tvarka esti tada, kai sukuriama
nepertraukiama argumentǐ grandinơ: pirma pateikiami stiprǌs argumentai, viduryje
išdơstomi silpnesni, o stipriausias argumentas išsakomas pabaigoje. Tokia argumentǐ
dơstymo technika, dar vadinama ordo Homericus, „kai argumentai surikiuojami kaip
kariai: stiprǌs — priekyje, visǐ stipriausi — gale, o viduryje silpniausi“
(žr. Koženiauskienơ 2005a: 146), apsunkina loginĊ jǐ analizĊ ir padeda išvengti
galimos kritikos.
Nuosekli argumentacija susijusi su atitinkamais adresato Ƴtikinimo etapais:
pirmasis teiginys atkreipia dơmesƳ, kitas — žadina susidomơjimą, treþiasis kuria
reklamos objekto vizualizaciją, t. y. pristato jƳ kaip patrauklǐ tikslą, siekiamybĊ, kiti
teiginiai nurodo bǌdus, kaip to tikslo pasiekti.
Aristotelis teigia, jog pasirenkant ir vertinant argumentacijos bǌdus bei
priemones, reikia atsižvelgti Ƴ loginƳ ryšƳ tarp prielaidǐ ir išvados (logos), adresanto
moralines

nuostatas

(ethos),

auditorijos

charakteristikas

(pathos).

RetorinĊ

argumentaciją jis apibrơžia kaip argumentaciją, kuri išpildo visas tris sąlygas —
logos, ethos, pathos (plaþiau apie šias kategorijas žr. skyriuje „Invencinơ reklamos
topika“). Jei argumentacija išpildo logos sąlygas, vadinasi, tai — patikimas arba
beveik patikimas samprotavimas. Tarp retorinơs argumentacijos bǌdǐ tokiǐ patikimǐ
samprotavimo formǐ yra nedaug. Visais kitais atvejais, anot Aristotelio, dera kalbơti
apie eristinĊ argumentaciją, kai adresantas dơl neišmanymo arba sąmoningai
siekdamas bet kokiomis priemonơmis Ƴtikinti auditoriją, pasitelkia nepatikimus
argumentus, taigi — neišpildomos nei logos, nei ethos sąlygos. Vadinasi, nors tiek
retorinơs, tiek eristinơs argumentacijos pagrindinis tikslas yra Ƴtikinimas, taþiau
eristinơ argumentacija pasitelkiama, kai šio tikslo siekiama bet kokiomis
priemonơmis, o retorinơs argumentacijos efektyvumas yra logos, ethos ir pathos
sąlygǐ realizavimo rezultatas (plg. Nieznanski 2000: 118; Ziomek 1990: 31, 36).
Pagal klasikinƳ Aristotelio ethos, logos, pathos modelƳ argumentai skirstomi Ƴ
loginius, etinius ir patetinius: „<...> loginiais argumentais vadinamas deduktyvus ir




induktyvus samprotavimas; etiniais argumentais — tos priemonơs, kurias autorius
naudoja savo Ƴvaizdžiui kurti; o patetiniais — visos emocinơs apeliacijos“
(žr. Nauckǌnaitơ 2007: 98). Šis argumentǐ skirstymas artimas Ƴprastinei argumentǐ
klasifikacijai pagal apeliaciją. Skiriami loginiai (apeliacija Ƴ intelektą), emociniai
(apeliacija Ƴ emocijas), estetiniai (apeliacija Ƴ estetinius išgyvenimus).
Taip pat argumentai gali bǌti klasifikuojami pagal pagrindimo šaltinƳ:
visuomenơs pripažinti argumentai (tradicijos, religinơs normos, Ƴstatymai); realybơs
argumentai (faktai, gamtos dơsniai; visuomenơs dơsniai); racionalǌs argumentai
(„sveiko proto“ argumentai, logikos dơsniai, kalbos dơsningumai); asmeninơs
patirties argumentai (tiesioginis liudijimas, intuicija, estetinis skonis, sąžinơ,
išmintis) (plaþiau žr. Gerasimova 2007: 3–14).
Reklamos diskurso

argumentacijos ypatybơs gali bǌti tyrinơjamos ir

klasifikuojamos iš Ƴvairiǐ perspektyvǐ. Šiame darbe argumentacijos topika tiriama
retoriniu aspektu, kurio esmơ — argumentavimo požiǌriu reikšmingǐ retoriniǐ topǐ
tyrimas. Analizuojant argumentacijos topiką, tikslinga skirti retorinĊ ir eristinĊ
argumentaciją. Kaip pastebi P. H. LewiĔskis, reklamoje ypaþ pravarti ir tinkama yra
eristinơ argumentacija, kai pasirenkami tiesiogiai su reklamos objektu nesusijĊ
argumentai. Toks Ƴtikinimo bǌdas yra priemonơ sukurti tiesos regimumą, nors jis yra
tik tariamas (plaþiau žr. LewiĔski 1999: 170).
Vienas svarbiausiǐ reikalavimǐ, keliamǐ reklamos argumentacijai — ji privalo
atrodyti logiška, nuosekli, kurti patikimo Ƴrodymo iliuziją.
3. 3. 1. Retorinơs argumentacijos topai
Pasak M. Korolko, „retoriniǐ argumentǐ vertơ priklauso nuo jǐ naudingumo,
tinkamumo konkreþiam adresatui. Šiuo požiǌriu Ƴtikinanti argumentacija yra susijusi
su daugeliu Ƴvairiǐ aplinkybiǐ: istoriniǐ, kultǌriniǐ, visuomeniniǐ, psichologiniǐ. Šios
aplinkybơs yra susijusios ir su retoriniais veiksniais“ (žr. Korolko 1998: 85–86).
Retorinơs argumentacijos bǌdǐ bei priemoniǐ pasirinkimas tiesiogiai priklauso ir nuo
adresatǐ charakteristikos: dera pasirinkti tokius argumentus, kurie bǌtǐ tinkami ne tik
konkreþiam retoriniam diskursui, bet ir atitiktǐ adresato suvokimo galimybes.
Yra Ƴvairiǐ retorinơs argumentacijos bǌdǐ, kuriuos retorikos teorija perơmơ iš
dialektikos ir pritaikơ savo tikslams. Pagrindiniai iš jǐ yra: analogija, silogizmas,
entimema, epicherema, dilema, argumentǐ rinkinys, argumentǐ grandinơ, indukcija,




dedukcija. Reklamoje ne visi šie argumentacijos bǌdai, retorikoje dar vadinami
retorinơmis argumentacijos figǌromis, taikomi vienodai dažnai.
¾ Logikoje silogizmas (gr. syllogismos — išvada) apibrơžiamas kaip
„dedukcinis samprotavimas, kuriuo nustatomas ryšys tarp išvados kraštutiniǐ terminǐ
(silogizmą sudaranþiǐ sąvokǐ), remiantis jǐ santykiu su viduriniuoju prielaidǐ
terminu; silogizmą sudaro dvi prielaidos ir išvada“ (žr. TŽŽ 2001: 667). Kitaip
sakant, silogizmas yra teiginio išvedimas iš dviejǐ prielaidǐ, tokiǐ bendro pobǌdžio
teiginiǐ, iš kuriǐ bǌtinai išplaukia treþiasis. Aristotelis silogizmą apibrơžia kaip
samprotavimo formą, kurioje iš prielaidǐ išvedama kažkas skirtinga nuo to, kas buvo
teigta prielaidose. Jis taip pat suformuluoja praktinio silogizmo apibrơžimą: tai toks
dedukcinis svarstymas, kurio išvada, bǌdama pagrƳsta teisingu ir logiškai korektišku
faktǐ apibendrinimu, yra teisingas veiksmas (plaþiau žr. Anzenbacher 1992: 190).
Retorika perơmơ iš logikos paprastojo silogizmo modelƳ — dviejǐ prielaidǐ,
pasibaigianþiǐ išvada, schemą, kuri Ƴvairiuose diskursuose gali bǌti taikoma kaip
retorinơ argumentavimo figǌra. Paveikiosios komunikacijos diskursams paprastieji
silogizmai nebǌdingi, taþiau netrǌksta pavyzdžiǐ, kai reklamoje taikomos paprastojo
silogizmo atmainos, tam tikros samprotavimo schemos, kurias galima pavadinti
tariamais (retoriniais) silogizmais: jos išlaiko silogizmo struktǌrą, taþiau tokio
silogizmo prielaidos nebǌtinai yra teisingos, svarbu — tinkamai padaryta išvada.
Dažniausiai reklamoje taikomos retorinơs argumentacijos schemos yra paprastojo
silogizmo atmainos — epicherema ir entimema.
¾ Epicherema (gr. epicheirema — planas, sumanymas, projektas) yra retorinio
silogizmo atmaina: tai išplơtotas paprastasis silogizmas, kai prielaidos yra papildomos
argumentais, prapleþiamos Ƴvairiomis retorinơmis priemonơmis (plg. Koženiauskienơ
2001: 135). Reklamos diskurse epicherema yra paranki argumentacijos priemonơ:
išvengiama paprastajam silogizmui bǌdingo teiginiǐ kategoriškumo ir tiesumo, be to,
neretai kuriama erdvơ tariamoms adresato Ƴžvalgoms — paliekama galimybơ jam
paþiam padaryti atitinkamas išvadas. Tiesa, taip yra tik todơl, kad šios išvados tokios
akivaizdžios, jog nebǌtina jǐ tiesiogiai formuluoti: Kartais Jums pritrǌksta ne
Ƴkvơpimo, bet energijos... Vitamax — energetikas ir biotonikas, suteikiantis
organizmui tikros energijos ir jơgǐ (Žm 2006, 9); Rơmuo? Kai rǌgštys degina
skrandƳ, viena Raniberl tabletơ sumažina jǐ išsiskyrimą ir taip ne tik malšina
nemalonius pojǌþius, bet ir apsaugo nuo jǐ visą dieną (Žm 2008, 6). Dažniausiai



 

viena iš epicheremos prielaidǐ yra susijusi su kokia nors visuotinai pripažinta tiesa,
kurios nereikia papildomai Ƴrodinơti, kita prielaida susijusi su reklamos objektu ir jo
pranašumais: Po 40 sumažơja kolageno gamyba. Štai kodơl RoC sukǌrơ Retin–Ox.
Dơl patentuotos technologijos kolageno gamyba padvigubơja. Rezultatas: užpildytos
ir išlygintos raukšlơs. Jǌs atrodote 10 metǐ jaunesnơ (St 2006, 41); Kiekviena norime
džiaugtis gražia ir lygia veido oda. Taþiau veikiama kasdieniǐ rǌpesþiǐ ir bơganþio
laiko, mǌsǐ oda praranda jaunatvišką skaistumą ir elastingumą, išryškơja smulkios
raukšlơs. Biok laboratorijos specialistai sukǌrơ kremą, kurƳ naudojant veido oda
tampa atsparesnơ aplinkos poveikiui. Margarita stangrinamasis kremas su alaus
mielơmis gerai drơkina ir stangrina odą, lygina mažąsias raukšleles, saugo odą nuo
padidơjusio jautrumo, uždegimǐ ir aplinkos poveikio. Dabar galite ilgiau džiaugtis
jaunyste! (Žm 2006, 35).
¾ Entimema (gr. enthymema — turơjimas mintyje) taip pat yra retorinis
silogizmas, tik, priešingai nei epicherema, tai sutrumpintas silogizmas, kuriame
praleista kuri nors prielaida arba išvada, nes yra ir taip aiški, kylanti iš bendrosios
žmogaus patirties. Kitaip sakant, entimema yra „sutrumpintas argumentas, Ƴrodymas
ar samprotavimas, kurio trǌkstamos dalys lengvai numanomos“ (žr. TŽŽ 2001: 209).
Entimemą Aristotelis vadina tikơtinu silogizmu, kurio prielaidos turi bǌti
tikơtinos, bet nebǌtinai teisingos. Tiesa, vadindamas entimemą „techniniu Ƴrodymu“,
vienu iš pagrindiniǐ Ƴrodymo bǌdǐ retorikoje, Aristotelis nepateikia tikslaus jos
apibrơžimo, taþiau pabrơžia jos sąveiką su topika, kuri yra entimemǐ atsiradimo
šaltinis (plaþiau žr. Aristotelis 2005: 123, 1356b 20). Anot Aristotelio, entimema
retorikoje yra toks pat svarbus Ƴrodymo bǌdas, kaip silogizmas dialektikoje, todơl gali
bǌti vadinama „retoriniu silogizmu“ (žr. Aristotelis 2005: 11. 1356b 5).
Dơl savo trumpumo entimema reklamoje yra patogus persvazijos instrumentas:
nors ir glausta, entimema atkreipia adresato dơmesƳ Ƴ tai, kas svarbiausia, yra lengvai
suprantama, ją galima pritaikyti Ƴvairiuose kontekstuose (plg. Koženiauskienơ 2008:
1–6). Paprastai praleista, bet lengvai numanoma entimemos dalis yra išvada,
pavyzdžiui: Pasirink teisingą kryptƳ. Tele2 Verslas (St 2006, 30). Adresatas
raginamas pasirinkti „teisingą kryptƳ“, reklama nurodo, jog teisingas pasirinkimas yra
siǌloma Ƴmonơ. Taigi išvada: nusprendĊs naudotis šios Ƴmonơs siǌlomomis
paslaugomis adresatas priims tinkamą sprendimą, t. y. pasirinks „teisingą kryptƳ“.
Anot P. H. LewiĔskio, entimema yra vienas iš dažniausiǐ reklamoje taikomǐ



 

argumentacijos bǌdǐ (plaþiau žr. LewiĔski 1999: 168). Entimemos dažniausiai yra
reklamos šǌkiai: Skaisþios odos paslaptis (Žm 2006, 13); Antonio Banderas. Bǌk
seksualus. Bǌk savimi (Žm 2007, 42); Puikǌs plaukai be jokiǐ pleiskanǐ.
Head&Shoulders (St 2006, 24).
¾ Indukcija (lot. inductio — Ƴvedimas, nutiesimas) — tai „samprotavimǐ ir
Ƴrodymǐ metodas, kai nuo pavieniǐ faktǐ, žiniǐ einama prie bendresniǐ;
apibendrinanþio teiginio gavimas iš daliniǐ teiginiǐ“ (žr. TŽŽ 2001: 318). „Topikoje“
Aristotelis teigia, jog indukcija yra ơjimas nuo atskirybơs prie bendrybơs: „<...> jei
labiausiai patyrĊs vairininkas yra pats geriausias, o patyrĊs vadeliotojas taip pat yra
pats geriausias, tai apskritai kiekviename dalyke labiausiai patyrĊs bus pats
geriausias“ (žr. Aristotelis 1978: 19, 105a 10).
Indukcija yra vienas iš apibendrinimo bǌdǐ. Reklamoje taikoma populiarioji
indukcija, kurios esmơ — apibendrinanþio pobǌdžio išvada daroma stebint keletą
panašiǐ reiškiniǐ ir nustaþius, kad jie turi tam tikrą bendrą ypatybĊ. Kitaip sakant,
stengiamasi Ƴrodyti, kad tai, kas teisinga kuriais nors daliniais atvejais, yra teisinga ir
kitais panašiais atvejais. Taigi indukcija gali bǌti tiek teisinga, tiek klaidinga
(plg. Pleþkaitis 2004: 316–318).
Indukcija bǌdingesnơ televizijos reklamai: keletas asmenǐ išsako teigiamą
nuomonĊ apie reklamos objektą, taigi daroma išvada, kad jis išties yra vertas
dơmesio. Rašytinơs reklamos diskurse dơl ribotǐ galimybiǐ tokio tipo indukcija reta,
todơl pasitelkiama ne skirtingǐ asmenǐ nuomonơ apie reklamos objektą, o nurodomi
Ƴvairǌs apdovanojimai, laimơjimai, prizai, kuriuos jis yra pelnĊs Ƴvairiuose
konkursuose: „Auksinio vairo“ prizas Vokietijoje, Nuostabiausio automobilio prizas
Didžiojoje Britanijoje, Sportiškiausias metǐ automobilis Lietuvoje, Metǐ automobilis
Danijoje, Metǐ automobilis Olandijoje, Metǐ automobilis Ukrainoje, Metǐ
automobilis Rumunijoje, Geriausio automobilio prizas Lenkijoje. Ʋvertinta kokybơ
(Žm 2007, 4); Renault F1 komanda. Dukart 2005 m. pasaulio þempionơ pagal FIA
klasifikaciją — vairuotojǐ ir konstruktoriǐ. Naujasis Renault Clio. 58 žurnalistǐ iš 22
Europos šaliǐ žiuri išrinktas 2006 metǐ automobiliu. Absoliutus nugalơtojas
(St 2006, 11).
¾ Dedukcija (lot. deductio — išvedimas) — tai argumentavimo bǌdas, kai
„apibendrinama kalbơjimo pradžioje, o po to pateikiami pavyzdžiai, rodantys
argumentǐ sąsajas su keliǐ visai skirtingǐ reiškiniǐ (jǐ gali bǌti du, trys ir daugiau)





panašumu“ (žr. Koženiauskienơ 2001: 134). Reklamoje toks argumentavimo bǌdas
esti tada, kai išsakomas bendrasis teiginys apie reklamos objektą, o vơliau vardijami
argumentai, pagrindžiantys šƳ teiginƳ: „Knorr“ sriuba — kiekvienai dienai!
Gaminama iš natǌraliǐ produktǐ — pagrindinơs „Knorr“ sriubǐ sudedamosios dalys
yra aukšþiausios kokybơs džiovintos daržovơs, mơsa, riebalai, ankštiniai, makaronai,
javai. Be konservantǐ — sriubǐ sudedamosios dalys yra džiovinamos. Džiovinimas
yra natǌralus maisto konservavimo bǌdas, jo dơka maistas ilgiau išlieka šviežias.
Mažo kaloringumo ir neriebus maisto produktas, kadangi sriubǐ gamyboje
naudojami aukšþiausios kokybơs hidrogenizuoti augaliniai riebalai. Silpnai
sǌdytos — druska yra pagrindinis organizmo natrio šaltinis. Natris yra bǌtinas
tinkamam organizmo funkcionavimui užtikrinti, taþiau vartojamas per gausiai jis gali
žymiai pakelti kraujo spaudimą. <...> Subalansuotos — bǌtent sriubose yra
subalansuotas kiekis maistiniǐ medžiagǐ — baltymǐ, riebalǐ ir angliavandeniǐ
(Žm 2007,

23);

Žaliosios

arbatos

ekstraktas

Jǌsǐ

sveikatai,

grožiui

ir

ilgaamžiškumui! Spartina medžiagǐ apykaitą, padeda lieknơti. Tai 20 kartǐ stipresnis
antioksidantas nei vit. E, todơl lơtina senơjimo procesus. Normalizuoja cholesterolio
kiekƳ kraujyje. Mažina vơžiniǐ ligǐ tikimybĊ. Padeda susikaupti, mažina nuovargƳ,
gerina fizinĊ ir protinĊ veiklą. Stiprina imunitetą, naikina bakterijas (Žm 2007, 16).
¾ Analogija (gr. analogos — proporcingas, atitinkamas) — tai samprotavimo
bǌdas, kai išvada daroma gretinant panašias skirtingǐ objektǐ ypatybes: dơl daiktǐ ar
reiškiniǐ panašumo vienu atžvilgiu daroma išvada, kad jie panašǌs ir kitais
atžvilgiais. Reklamoje analogija pagrƳsta lyginimo topu. Analogijomis siekiama
sukurti paveikią, Ƴspǌdingą, ryškią reklamos objekto charakteristiką, net jei dơl jos
Ƴtikinamumo ir galơtǐ kilti abejoniǐ, svarbiausia — minties ekspresija ir
originalumas: Kad taptǐ tokie, lietuviai perơjo ugnƳ ir vandenƳ, smơlio stepes ir
anglimi virtusius miškus. Kad taptǐ tokia, Originali Lietuviška degtinơ nueina ilgą
kelią per ugnƳ ir vandenƳ, per metrus kvarcinio smơlio, metrus beržo angliǐ ir
specialius sidabrinius filtrus. Nugali visa tai, kad taptǐ skaidri ir tyra, kad taptǐ
vienintelơ tokia — Originali Lietuviška (St 2006, 51). Analogija kuriama aplinkybiǐ,
kokybơs topais: Vynuogơs ir kakavos pupelơs — augalǐ karalystơs perlai. Konjakas ir
šokoladas — žmogaus rankǐ darbo kǌrinys. Šimtmeþius trukusiǐ paieškǐ dơka sukurti
du pasakiški skoniai, idealiai tunkantys vienas kitam. Nepakartojamas malonios
pagundos junginys. Švelnus kaip buþinys. Saldus kaip glamonơs. Konjakas ir





šokoladas sukurti vienas kitam (St 2006, 48).
Reklamos diskurse analogiją, kaip argumentavimo bǌdą, galima suprasti ir
plaþiau. Kaip teigia E. SzczĊsna, „ieškodama panašumǐ, analogija skatina lyginti.
Reklama sukuria adresato ir jo pasaulio bei Ƴsivaizduojamo pasaulio ir jƳ kurianþiǐ
elementǐ analogiją, taip išnaudodama psichologinius žmogaus gebơjimus tapatintis su
tuo, kas vertinga, gražu, gera“ (žr. SzczĊsna 2001: 174). Reklama stengiasi adresatui
Ƴteigti, jog jis gali bǌti toks, kokie yra reklamoje vaizduojami žmonơs: energingas,
gražus, sveikas, laimingas, mylimas, lydimas sơkmơs. Tam, kad norai taptǐ realybe,
tereikia labai nedaug — priimti reklamos pasiǌlymą. Reklama stengiasi maksimaliai
priartơti prie adresato, todơl dažnai kalba pirmuoju asmeniu, vengiama sudơtingesniǐ
terminǐ, apeliuojama Ƴ adresato emocijas: Tomas vơl energingas! „Pastaruoju metu
pastebơjau, kad greitai pavargstu, dirbdamas sunkiai susikoncentruoju, — sako
fizinio parengimo treneris Tomas. — Pradơjau nebepasitikơti savimi, net mano aistra
sportui, kuri anksþiau Ƴkvơpdavo, tarytum dingo. Kai pasiguodžiau pažƳstamam
vaistininkui, jis patarơ išbandyti Danijos kompanijos „New Nordic“ multivitaminus
vyrams. Anksþiau esu vartojĊs kitǐ vitaminǐ, bet skandinaviški multivitaminai vyrams
mane išties nustebino. Jau po mơnesio pasijutau kitaip: užplǌdo energija, ơmiau
pasitikơti savimi. „Sprogstamosios energijos“ vơl užtenka ir darbe, ir asmeniniame
gyvenime. „New Nordic“ multivitaminai vyrams tikra multivitaminǐ „bomba“
(Žm 2008, 12). Siekiant sustiprinti Ƴtampą, pateikiamas trumpas problemą patyrusio
asmens išgyvenimǐ aprašymas. Adresatas þia turơtǐ atpažinti savo istoriją: Teresa
dirba stiuardese. Nors darbas labai Ƴdomus, taþiau kupinas stresǐ. Dažnai tekdavo
valgyti nereguliariai ir nevisavertƳ — greitą maistą. Netrukus organizme atsirado
skysþiǐ perteklius, virškinimas tarytum sustojo, ji jautơsi lyg nơšþia. Taþiau jai padơjo
natǌralios BioDrain tabletơs, pagamintos iš augaliniǐ ekstraktǐ. Paþios Teresos
skausmingǐ ir džiugiǐ išgyvenimǐ pasakojimas primena išpažintƳ: ...kai kurie maisto
produktai apsunkindavo skrandƳ, pǌsdavo pilvą, sulieknơti nepadơdavo net dietos,
man nuolat trǌkdavo energijos. Aš reguliariai mankštindavausi ir gerdavau gana
daug vandens, taþiau pirštai po mankštos dažnai ištindavo. Per keletą metǐ
išbandžiau Ƴvairius preparatus, taþiau problemǐ taip ir nepavyko Ƴveikti. <...>
Vaistininkơ su dideliu entuziazmu papasakojo apie natǌralǐ organizmo valymą
nebadaujant. Ji mane Ƴtikino, kad BioDrain yra geras pasirinkimas. <...> Jau po
pirmǐ dviejǐ avaiþiǐ Ƴsitikinau BioDrain poveikiu. Man net pavyko numesti keletą




kilogramǐ. Kǌną užplǌdo energija, pasijutau tokia lengva, kad, atrodo, galơþiau
skraidyti. O svarbiausia, išnyko pilvo pǌtimo problemos, jis vơl tapo plokšþias. Nuo
to laiko, kai pirmą kartą pabandžiau BioDrain, nebenoriu sustoti. Žinau, kad
preparatą rekomenduojama vartoti 3–4 savaites dukart per metus, taþiau dabar aš jƳ
vartoju nuolat po 1–2 tabletes kasdien (Žm 2008, 12).
¾ Argumentǐ rinkinys (lot. collectio argumentorum — argumentǐ surinkimas,
sąrašas, išvada) — tai argumentavimo schema, kuri turi Ƴvairiǐ anksþiau minơtǐ
argumentacijos

ypatybiǐ.

Ji

primena

glaustą

kalbą,

turinþią

svarbiausias

kompozicines dalis: Ƴžangą, t. y. pagrindinƳ teiginƳ, jo Ƴrodymą, pabaigą (plaþiau
žr. Koženiauskienơ 2001: 137): Uriage. Unikalaus terminio vandens galia odos
sveikatai ir grožiui. Plati Uriage produktǐ gama suteikia visapusišką odos priežiǌrą:
veido ir odos higiena; odos drơkinimas; makiažo valymas; intensyvi brandžios,
raustanþios, odos su pigmentinơmis dơmơmis priežiǌra;lǌpǐ, veido, rankǐ odos
apsauga; patikima apsauga nuo saulơs. Uriage — švelni ir efektyvi kasdienơ
priežiǌra, kad Jǌsǐ oda spindơtǐ sveikata ir grožiu (St 2006, 9); Maisto ruošime dar
daug kas neatrasta. Dabar Jǌs galite kaip niekad lengvai leistis Ƴ mơgstamǐ patiekalǐ
paieškas. Naujojoje „Whirlpool“ orkaitơje su „Jet Menu“ yra gausybơ iš anksto
užprogramuotǐ receptǐ — nuo lakštiniǐ iki keptos vištos ir obuoliǐ pyrago.
Paprasþiau nebǌna: Jǌs išsirenkate receptą, orkaitơ kuo puikiausiai iškepa. Su „Maxi
Cooking“ funkcija ji net švelniai paskrudins, išsaugodama patiekalo sultingumą. Itin
pravers „Whirlpool“ naujieji paprasti naudoti priedai — picos lơkštơ, neprideganti
skarda ir kepiniǐ forma iš silikono. Juose ruošti patiekalai prilygs virtuvơs meistro
kǌriniams. Viskas naujosiose „Whirlpool“ orkaitơse yra sukurta taip, kad ruošiant
maistą jus lydơtǐ sơkmơ, o pats procesas taptǐ kaskart stulbinanþiu atradimu
(Žm 2006, 18).

3. 3. 2. Eristinơs argumentacijos topai
Eristika (gr. eristikƝ < eris — barnis, ginþas, kivirþas, rungtynơs, varžybos) —
menas ginþijantis apginti savo teiginius ir pasiekti, kad juos pripažintǐ kiti. Tai toks
samprotavimas, kai neteisingam teiginiui suteikiama teisingumo regimybơ. Eristikos
teoriją išplơtojo Gorgijas ir jo mokiniai, teigĊ, jog tiesos kriterijus neegzistuoja, yra
tik nuomonơ, manymas. Svarbiausia — mokơti išsakyti savo nuomonĊ, t. y. sugebơti
ją Ƴrodyti, Ƴteigti. Aristotelis eristiką tapatino su sofistika ir vertino negatyviai. Vis




dơlto retorika pateisina etiškǐ sofistiniǐ ir eristiniǐ priemoniǐ naudojimą, siekiant
Ƴtikinti, taþiau smerkia neetiškus Ƴtikinimo bǌdus — falsifikaciją, melą, difamaciją,
Ƴžǌlumą, grasinimą. Todơl klasikinơs retorikos teorijoje pagrindiniai eristiniai
argumentai buvo analizuojami tam, kad reikalui esant bǌtǐ identifikuoti ir demaskuoti
(plaþiau žr. Korolko 1998: 120).
Eristinơ argumentacija retorikos studijose dar vadinama tariama, nederama,
netoleruotina argumentacija. M. Korolko eristinius argumentus vadina sofistiniais
Ƴrodymais, naudojamais norint bet kokiomis priemonơmis Ƴveikti oponentą.42
J. V. Roždestvenskis

eristinơs

argumentacijos

priemones

vadina

eristinơmis

gudrybơmis, gerokai subtilesnơmis už sofizmus. Šios gudrybơs praverþia esant
argumentǐ trǌkumui ar siekiant žǌtbǌt laimơti ginþą (plaþiau žr. Roždestvenskis
2006: 198). Paprastai retorikos teoretikǐ darbuose eristiniai argumentai aptariami
skyriuje, analizuojanþiame oponentǐ argumentǐ atrơmimo bǌdus.
Eristinơ argumentacija — tai tam tikros argumentacijos schemos, susijusios su
ginþu, mơginimu Ƴtikinti savo pažiǌrǐ teisingumu, palenkti adresatą Ƴ savo pusĊ.
Tokios argumentacijos bǌdus ir priemones detaliai aptarơ A. Schopenhaueris:
1830 m. pasirodžiusioje studijoje „Eristinơ dialektika“ (Die eristische Dialektik)
pateikta klasifikacija bei pavyzdžiais vadovaujamasi ir šiandien. A. Schopenhaueris
nurodo 38 (37 pažymơti numeriais ir vienas, pavadintas paskutiniuoju) eristinơs
argumentacijos bǌdus bei priemones. Kai kurie iš jǐ turi pavadinimus:
apibendrinimas, homonimika, diversija ir t. t. (plaþiau žr. Schopenhauer 2007: 13–
35).
P. H. LewiĔskis, analizavĊs Ƴvairiǐ reklamos formǐ argumentacijos ypatybes,
daro išvadą, kad eristinơ argumentacija yra dominuojanti argumentacijos reklamoje
rǌšis (plaþiau žr. LewiĔski 1999: 170). Neretai, kai reklamos objektas yra vienas iš
daugelio reklamuojamǐ tam tikros rǌšies objektǐ, pasakyti apie jƳ ką nors nauja ar
išskirti, kuo jis ypatingas, tiesiog nebeƳmanoma. Taigi ieškoma argumentǐ, susijusiǐ
ne su paþiu objektu, bet su Ƴvairiais išoriniais veiksniais, kuriuos galima pavadinti
foninơmis aplinkybơmis.
Reklamos kǌrơjams, renkantis emocinơs argumentacijos metodus, ypaþ svarbu
rasti tai, kas bendra, suprantama ir priimtina visiems adresatams, nepaisant jǐ
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priklausomybơs tam tikrai socialinei, etinei, religinei ar kt. grupei, ir kartu atrasti tai,
kas bǌdinga konkreþios grupơs nariǐ kolektyvinei pasąmonei. Emociniai argumentai
padeda kontroliuoti adresato dơmesƳ, struktǌruoti adresato gaunamą informaciją,
priversti jƳ užfiksuoti vienokią ir nepastebơti kitokios, reklamai nenaudingos
informacijos.
Eristinơs argumentacijos bǌdǐ yra labai daug. Suprantama, ne visi jie gali bǌti
pritaikomi reklamos diskurse, taþiau su kai kuriais tenka susidurti itin dažnai.
¾ Vienas iš dažniausiai reklamoje naudojamǐ argumentavimo bǌdǐ —
apeliavimas Ƴ adresato tuštybĊ (lot. argumentum ad vanitatem), stengiantis jƳ palenkti
Ƴ savo pusĊ, pelnyti palankumą. Tokio tipo argumentacija yra tiesiogiai susijusi su
Ƴžangos captatio benevolentiae topu, kai demonstruojama pagarba adresatui,
apeliuojama Ƴ jo ambicijas, savimeilĊ. Ieškoma tokiǐ kreipimosi Ƴ adresatą formǐ, kad
šis jaustǐsi ne tik gerbiamas ir vertinamas, bet ir išskirtinis, ypatingas klientas:
Griežiantiems pirmuoju smuiku (St 2007, 36); Žinantiems, ko nori! (St 2006, 40);
Šiuolaikiškiems žmonơms (Žm 2008, 33). Adresato poreikis jaustis išskirtiniu dažnai
hiperbolizuojamas, o šio poreikio patenkinimo galimybơ yra reklamos argumentacijos
pagrindas: Nori bǌti išskirtinis? Neverta stengtis kuo nors nustebinti. Jei esate
Omnitel vartotojas, Jǌs — jau išskirtinis. Išskirtiniams vartotojams — išskirtinis
pasiǌlymas... (St 2007, 38).
¾ Apeliacija Ƴ autoritetą (lot. argumentum ad verecundiam) retorikos teorijoje
vertinama kaip Ƴrodymo klaida. Tiesa, jei Ƴ autoritetą apeliuojama laikantis tam tikrǐ
taisykliǐ, argumentacijos klaidos galima išvengti. Tam, kad argumentacija bǌtǐ
pagrƳsta, autoritetas turi bǌti kompetentingas tos srities, su kuria susijĊs reklamos
objektas, specialistas; jo išsakytos mintys privalo bǌti teisingai interpretuojamos;
autoritetas turi bǌti nesuinteresuotas asmuo. Suprantama, jog reklamoje minơtǐ
taisykliǐ galima laikytis tik iš dalies. Net jei Ƴ adresatus kreipiasi kompetentingas su
reklamos objektu susijusios srities specialistas, jis vis viena yra reklamos Ƴtaigumu
suinteresuotas asmuo. Štai kaip chirurgas K. Vitkus, vienas iš geriausiǐ Lietuvoje
plastinơs chirurgijos specialistǐ, pristato savo privaþią plastinơs chirurgijos kliniką:
Ateina metas, kai imi trokšti savo žinias panaudoti giliau. Atsidedi darbui, kurio
neblaškytǐ kasdienybơs šurmulys. ýia galiu susikaupti ir neslysti paviršiumi. Gilintis
Ƴ sritƳ, kurią geriausiai išmanau. Chirurgui taip pat reikia džiaugsmingǐ emocijǐ,
siekiant save realizuoti iki galo. Tik tada, kai sieloje harmonija, pajunti ir grožƳ kaip





vertybĊ, o savo darbą suvoki kaip grožio kǌrybą ir meno sritƳ, kuriai jau 5000 metǐ.
Grožio klinika man visada siejosi su namais. Grožis nemơgsta Ƴtampos ir skubos.
Šiuose namuose, privaþioje mano sveþiǐ erdvơje, sąlytyje su gamta, jauþiu dơmesio
neblaškanþią ramybĊ, Ƴsigilinimą ir vidinĊ laisvĊ kurti grožƳ. Profesorius KĊstutis
Vitkus (Žm 2008, 36).
Vis

dơlto

dažniausiai

autoriteto

funkciją

reklamoje

atlieka

tariamai

kompetentingi asmenys (plaþiau šio tipo argumentacija analizuojama poskyryje
„Autoriteto topai“).
¾ Dar viena reklamos kǌrơjǐ mơgstama Ƴtikinimo priemonơ, kuri retorikos
teorijoje taip pat vertinama kaip argumentacijos klaida, vadinama nesusijusia
priežastimi (lot. non causa pro causa). Tai argumentacijos klaida, kai kaip priežastis
vertinama tai, kas iš tiesǐ nơra priežastis, t. y. nurodoma tam tikro reiškinio priežastis,
bet neƳrodoma, kad priežastis tikrai yra bǌtent tokia: Kodơl verta bǌti smalsiam? Nes
toks buvo Albertas Einšteinas (St 2006, 39); Loreal. Nes tu to verta (St 2008, 10).
Tokios reklamos suteikiamǐ žiniǐ apie reklamos objektą požiǌriu yra visiškai
neinformatyvios.
¾ „Lazdos“ argumento metodas (lot. argumentum baculinum) retorikoje
vertinamas kaip netoleruotinas. Tai toks argumentacijos bǌdas, kai adresatui
grasinama, jis bauginamas Ƴvairiomis bausmơmis, smurtu. Persvazijos reklamoje
kartais siekiama manipuliuojant tokiais dirgikliais kaip išgąstis ir baimơ. Motyvacinơ
Ƴtampa lemia tam tikras reakcijas: nesąmoningas dơmesys pereina Ƴ sąmoningą, taþiau
gali ir dingti. Jei tariama grơsmơ nơra itin hiperbolizuota, pavojaus pojǌtis traukia
dơmesƳ, aktyvina informacijos Ƴsiminimą. Nors iš pradžiǐ bauginanti informacija ir
neigiamos emocijos ištrinamos iš atminties, vơliau, nuslopus pirmajam Ƴspǌdžiui,
prisimenamas reklamos turinys (plg. Ryborz 1999: 29–30). Reklamoje adresatas
bauginamas, Ƴspơjant apie tai, kas jam galơtǐ nutikti, jei neƳsigis reklamos objekto:
Riebaus maisto vartojimas didina cholesterolio kiekƳ. PadidơjĊs cholesterolio
kiekis — tai rimtas pavojus širdžiai. Jei sakote, kad Jums tai tikrai negresia,
tikriausiai neseniai darơtơs tyrimus, nes tai problema, kuri nơra pastebima. Tiesa
sakant, KMU Kardiologijos instituto atlikto tyrimo duomenimis, net 8 iš
10 suaugusiǐjǐ Lietuvoje turi padidơjusƳ cholesterolio kiekƳ. Štai kodơl Danone siǌlo
naują produktą — Danacol. Jo sudơtyje yra natǌraliǐ ingredientǐ — augalǐ steroliǐ,
kurie padeda mažinti cholesterolio kiekƳ. Tyrimai parodơ, kad vartodami vieną



 

Danacol buteliuką per dieną ir laikydamiesi sveiko gyvenimo bǌdo, per tris savaites
sumažinsite blogojo cholesterolio kiekƳ 12 procentǐ (Žm 2007, 12). Išradingai tokia
argumentacija

taikoma

draudimo

paslaugas

siǌlanþios

Ƴmonơs

reklamoje:

iliustracijoje pilnas vandens kambarys, kuriame plaukioja gulbơ. Reklamos tekstas
Ƴspơja: Jǌsǐ bute „Gulbiǐ ežeras“? „Gulbiǐ ežeras“ Jǌsǐ bute gali kainuoti labai
brangiai. Apsisaugokite nuo netikơtǐ išlaidǐ — apdrauskite butą (Žm 2008, 22).
Išgąstis, baimơs jausmas yra motyvuojantis ir konstruktyvus veiksnys, kai adresatas
žino, ką turi daryti, kad išvengtǐ gresianþio pavojaus ar nesaugumo jausmo.
Suprantama, jog išeitƳ pasiǌlo reklama: Durys „Šarvas“ — saugumo garantas
(Žm 2007, 6); Skiepai — patikimiausia apsauga nuo gripo. Kad virusai nerodytǐ
dygliǐ... (Žm 2006, 33). Baimơ gali eliminuoti loginĊ argumentǐ analizĊ ir paskatinti
adresatą Ƴsigyti reklamos objektą tik dơl emociniǐ aplinkybiǐ.
¾ „Lazdos“ argumento priešingybơ — pastangos Ƴtikinti adresatą pasitelkus
humoristinius elementus. Humoras kelia pozityvias emocijas, todơl stiprina
persvazijos efektą. Netikơto humoristinio siužeto reklamos vertinamos kaip itin
paveikios, taþiau humoristiniai elementai reklamoje turơtǐ bǌti naudojami atsargiai:
ne visi juokiasi iš tǐ paþiǐ dalykǐ. Todơl stengiamasi išvengti atvirkštinio efekto —
adresatas gali labiau juoktis iš reklamos objekto, o ne humoristinio reklamos
konteksto. Dơl šiǐ priežasþiǐ rekomenduojama vengti ironijos ir satyros, kandaus
humoro, susijusio su politika, religija (plaþiau žr. Chłopicki 2000: 504). Be to,
dviprasmiško humoro poveikis gali nukreipti dơmesƳ nuo reklamos turinio ir taip
apsunkinti jo suvokimą. Vis dơlto, reklamoje netrǌksta tokio dviprasmiško humoro
pavyzdžiǐ: Pirk naudotą automobilƳ iš Alvydo. Gyvenimo moto: melas — savotiška
tiesa. Pomơgiai: odiniai drabužiai, modernus šokis, pasaulio tautǐ kilpos ir mazgai.
Apgavo pirkơjǐ: 96,8%. Frazơ, kuri parduoda: jei pirksit šiandien, pridơsiu žiemines
padangas. Papildoma informacija: su ǌsais, todơl patinka garbaus amžiaus pirkơjoms
(Žm 2006, 18); Jǌs manote, geriausio skonio ơriena — iš Naujosios Zelandijos?
Tikrai ne! — iš Miele orkaitơs! (St 2007, 35). Nevengiama ir šiurkštesnơs leksikos,
pavyzdžiui, kelioniǐ agentǌros reklamoje po vasariškais drabužiais vilkinþios, bet
tarp pusniǐ stovinþios šeimos nuotrauka skelbiama: Planuok atostogas — nereikơs
ieškoti idiotiškǐ pasiteisinimǐ! (St 2007, 30).
¾ Apibendrinimas — tai tariamos argumentacijos bǌdas, kai informatyvumo
požiǌriu pateikiamos bevertơs reklamos objekto charakteristikos: Jis spalvotas, jis



 

vienintelis mums visiems patinka! (Žm 2007, 22); Po tvirtu paviršiumi slepiasi galybơ
naujos technikos ir savybiǐ, kurios atitinka pagrindinĊ koncepciją — visumos
užbaigtumą (St 2006, 50); Stilingas rudens sezono numylơtinis ņ Mercedes–Benz.
Spindinþios spalvos rudenƳ ypaþ madingos, jos suteikia nepakartojamą ƳspǌdƳ ir
leidžia patirti iš tiesǐ kažką ypatingo (Žm 2007, 40); Toyota Corolla ņ tai
automobilis, už kokybĊ ir eksploatacines savybes gavĊs daugiau apdovanojimǐ negu
galima suskaiþiuoti abiejǐ rankǐ pirštais (St 2006, 41).
Kaip reklamos objekto pranašumai nurodomos tokios ypatybơs, kurios iš esmơs
yra bǌdingos arba bǌtinos visiems tos rǌšies objektams: Naujasis Lexus IS. Akimirkai
sustokite ir Ƴvertinkite naujojo IS patrauklumą. Ryškias gaubto linijas. Šviesos ir
šešơliǐ žaismą ant lygaus paviršiaus. Arba aptakius strơlơs antgalio formos galinius
langus. Lexus ypatingas dơmesys smulkmenoms leido sukurti energingą bei tuo paþiu
stilingą modelƳ, kur Ƴstabaus grožio interjeras dera su rafinuotu vairavimu. Tai
automobilis, kuris Ƴkvepia tikrąja to žodžio prasme (St 2006, 37). Automobilio
reklamoje nurodomi adresatą Ƴtikinti turintys argumentai gali bǌti panaudoti bet kurio
kito automobilio reklamoje: Daugiau Ƴrangos. Žemesnơs kainos. Naujas kraują
stingdantis dizainas. Mazda3 (St 2006, 37). Kavos reklamos kǌrơjai kaip pagrindinƳ
siǌlomo produkto pranašumą nurodo natǌralias augalines sudedamąsias jos dalis —
antioksidantus: Kava Jacobs KrĘnung yra natǌralus antioksidantǐ šaltinis, kaip ir
raudonosios vynuogơs, žalioji arbata ar šalavijas (Žm 2007, 6). Taþiau antioksidantai
nơra kokia nors išskirtinơ bǌtent šiam reklamos objektui bǌdinga ypatybơ,
antioksidantǐ yra visose kavos pupelơse, taigi ir iš jǐ pagamintoje kavoje.
¾ Apibendrinimui artimas argumentacijos metodas yra reklamos objekto
apibǌdinimas jo vertĊ pabrơžianþiais epitetais. Reklamos objektas niekuomet nơra
tiesiog geras, jis nepriekaištingas, tobulas, idealus, stilingas, prabangus ir t. t. Tokią
reklamos objekto ypatybiǐ hiperbolizaciją galima traktuoti kaip licentia poetica, vis
dơlto neretai ja nepagrƳstai piktnaudžiaujama (plg. LewiĔski 1999: 17). Intensyvǌs
verbaliniai elementai vartotojo sąmonơje funkcionuoja kaip stimulai, galintys daryti
Ƴtaką informacijos suvokimui ir emociniam jos vertinimui. Tai priemonơs, kuriomis
siekiama ekspresijos, Ƴspǌdžio, loginơ reklamos objekto apibǌdinimǐ analizơ šiuo
atveju netenka jokios prasmơs: Galia ir stilius dơmesio centre. Hyundai Santa Fe visǐ
priešakyje. Tai universali tobulybơ, ideali elegancijos, jơgos, saugumo ir
nepriekaištingos kokybơs kombinacija. Žvaigždơ, kuriai patinka dơmesys (St 2008, 4);



 

Unikali veiklioji raminamoji formulơ su regeneruojamuoju poveikiu pasižyminþiu
dekspantenoliu (St 2006, 36); Naujasis Head&Shoulders su revoliucingai nauja
ActiZinc formule užtikrina visapusišką galvos odos apsaugą (St 2008, 11); Elitinis
visureigis jau þia! Štai jis ņ galingas žvơris, Ƴkvepiantis pagarbą (St 2006, 41).
¾ Neretai

reklamoje

adresatą

stengiamasi

paveikti

pseudomoksline

argumentacija. Reklamos objekto išskirtinumas pabrơžiamas vartojant Ƴvairius
mokslinius terminus, tarptautinius žodžius, kuriamas didingumo, prabangos Ƴspǌdis:
Savo klasơs kokybơs etalonas. Toyota Corolla Verso. Automobilis, kuriame puikiai
dera išskirtinis stilius bei universalumas (St 2006, 46). Ʋmantriǐ leksikos priemoniǐ
vartojimo tikslas yra ne tik išskirtiniǐ reklamos objekto ypatybiǐ pristatymas, kur kas
svarbiau yra tai, jog Ƴmantrus žodynas, specifiniai terminai kuria reklamos objekto
kokybiškumo, patikimumo, modernumo ƳspǌdƳ. Prasmơs požiǌriu adresatui tai tơra
tušti pasakymai, kuriuos gali suprasti tik atitinkamos srities specialistai. Ypaþ tai
pasakytina apie Ƴmantrius sistemǐ, metodǐ, technologijǐ, taikytǐ kuriant reklamos
objektą, pavadinimus: Naujoji Opel Meriva. Dơl unikalios FlexSpace sơdyniǐ
sistemos ji idealiai tinka visai šeimai (St 2006, 12); Dermo–Adapt — ypatinga prie
odos poreikiǐ prisitaikanti technologija, kuri saugo Jǌsǐ odos jaunystĊ (St 2006, 35).
¾ Vienas iš reþiau reklamoje taikomǐ Ƴtikinimo bǌdǐ — tezơs ir antitezơs
priešinimas. Adresatui pristatomos dvejopo pobǌdžio aplinkybơs — pozityvios, t. y.
situacija, kurioje funkcionuoja reklamos objektas, ir negatyvios — situacija, kai
reklamos objektas nenaudojamas. Priešinimas turơtǐ bǌti toks kategoriškas, jog
adresatas neabejotǐ turƳs Ƴsigyti reklamos objektą: Vartojant antibiotikus pažeidžiama
natǌrali žarnyno mikroflora. Kovodami su ligas sukelianþiomis blogosiomis
bakterijomis, antibiotikai naikina ir gerąsias žarnyno bakterijas. Dơl sumažơjusio
žarnyne esanþiǐ gerǐjǐ bakterijǐ kiekio sutrinka pagrindinơs žarnyno funkcijos:
virškinimo, vitaminǐ gamybos, jǐ pasisavinimo, priešbakterinơ. Suaugusiǐjǐ ir ypaþ
vaikǐ nusilpsta organizmas, jie gali tapti alergiški kai kuriems maisto produktams,
vargina viduriavimas arba viduriǐ užkietơjimas, Ƴvairios infekcijos bei kitos ǌminơs
ar lơtinơs ligos. Kad išvengtumơte antibiotikǐ sukelto nepageidaujamo šalutinio
poveikio, specialistai rekomenduoja vartoti Bioval, kurio vienoje kapsulơje yra
daugiau kaip 3 milijardai gerǐjǐ žarnyno bakterijǐ bifidobacterium ir labtobacillus,
reikalingǐ natǌraliai Jǌsǐ žarnyno mikroflorai atkurti (Žm 2007, 44).
Galimas ir tiesioginis reklamos objekto lyginimas su kitu tos paþios rǌšies



 

objektu. Kadangi sunku rasti Ƴtikinamǐ argumentǐ, kodơl vienas gaminys yra geresnis
už kitą tos paþios rǌšies gaminƳ, pasitelkiama emocinơ argumentacija. Šampǌno
reklamoje virš antakius suraukusios moters nuotraukos esanti antraštơ skelbia: Mano
šampǌnas nuo pleiskanǐ nơ velnio nepadeda. Po greta esanþia šampǌno buteliuko
nuotrauka teigiama: Altis padeda. Altis efektyviai šalina pleiskanas ir gydo jǐ
priežastis (Žm 2006, 15).
¾ Vienas iš pagrindiniǐ eristinơs argumentacijos bǌdǐ — apeliacija Ƴ
vaizduotĊ. Reklama konstatuoja adresato nepasitenkinimą jƳ supanþia tikrove,
gyvenimo kokybe, savimi paþiu ir kuria idealios tikrovơs vaizdinius, tobulą
išsipildžiusiǐ norǐ ir svajoniǐ pasaulƳ. Kitaip sakant, reklama inspiruoja poreikius,
emocijas, norus, svajones ir tuo paþiu žada išpildyti visas adresato fantazijas ir
troškimus, dovanoti pasitenkinimą, leisti patirti euforiją. Tokiose reklamose
nevardijamos techninơs objekto charakteristikos: jos tikslas — sukurti tokƳ idealaus
pasaulio vaizdinƳ, kuris sužadintǐ adresato jausmus, Ƴtikintǐ, sukeltǐ norą patirti
reklamoje nurodomą patyrimą: Atrask „Švyturio Baltijos“ tamsǐjƳ alǐ ir pasinerk Ƴ
naujus ir nepaprastus Ƴspǌdžius. Suteik savo gyvenimui daugiau skonio (Žm 2008,
10); Net jei neturi klasikinio smokingo, nemơgsti martinio, nešneki britišku akcentu ir
tavĊs nesupa bǌrys gražuoliǐ — vis tiek gali bǌti supainiotas su Džeimsu Bondu. Nes
kaip ir 007, tu renkiesi Ford automobilƳ (Žm 2006, 47). Tokie pavyzdžiai atskleidžia
reklamos kǌrơjǐ pastangas „produktą per fikcijǐ ir fantazijǐ pasaulƳ Ƴstumti Ƴ realǐ
vartotojǐ gyvenimą“ (Cook 1992: 177).
Reklama tiesiogiai nesiǌlo adresatui Ƴsigyti reklamos objekto, tik suteikia
galimybĊ patirti malonumą: Efektyvus iš prigimties. Naujasis Peugeot 308: išskirtinis
vairavimo malonumas (Žm 2007, 43); Naujas vairavimo malonumo standartas.
Naujoji Laguna. Jǌs turite teisĊ reikalauti daugiau (St 2006, 8). Reklamos objektas
kuria adresato ƳvaizdƳ, papildomą emocinĊ ir socialinĊ vertĊ, pabrơžia jo
individualumą, išskirtinumą, pranašumą: Bǌkite kitokie (Žm 2008, 14); Ʋvaizdis.
Prestižas. Aistra naujovơms (St 2006, 25).
Daugybơ reklamǐ siǌlo adresatui Ƴsivaizduoti vienokią ar kitokią situaciją,
pasinerti Ƴ savo norǐ ir troškimǐ pasaulƳ: Ʋsivaizduok... moteriškumo žavesƳ. Grakšþios
linijos, dailios formos, išraiškingi bruožai — kiekviename naujos La Fleur kolekcijos
telefone slypi žavinga paslaptis. La Fleur ir tu — jǌsǐ neƳmanoma išskirti (St 2008,
12); Ʋsivaizduokite dar švaresnƳ, gaivesnƳ orą savo namuose. Ʋsivaizduokite jaukǐ




aromatą, sukurtą iš subtiliai lengvo oro derinio, naudojant alergijos nekelianþius
kvapus, kuriǐ sudơtyje nơra odos alergenǐ. Tada pavaizduokite oro gaiviklƳ, atsargiai
paskleidžiantƳ šƳ lengvą aromatą jǌsǐ namuose... Jǌs ką tik Ƴsivaizdavote naująjƳ
puresse iš „Ambi Pur“ (St 2007, 19).
Adresatas viliojamas ir gundomas emocingais reklamos objekto vaizdiniais,
pasitelkiant vizualines priemones, ekspresyvǐ, Ƴtaigǐ tekstą. Verbaliniai ir vizualiniai
elementai turi pažadinti adresato vaizduotơs galias: Sơdite lauko kavinơje ant gatvơs
kampo, geriate savo mơgstamą dvigubą choca–mocha frappa–cappucino be kofeino
ir... Oho! Koks ten nenaudơlis taip akinamai spindi saulơje? Tai naujutơlaitis
automobilis ņ mǌsǐ puikusis Corsa. Akis patraukia naujoviška aerodinaminơ forma.
Kur kas didesnis stoglangis, AFL, FlexFix laikikliǐ sistema ir aukšþiausios kokybơs
juodas black piano prietaisǐ skydelis. O jǌs sau priešais ramiai gurkšnojate kavą
(Žm 2008, 7); Ʋsivaizduokite absoliuþią harmoniją. Ʋsivaizduokite... Jǌs mơgaujatơs
atpalaiduojanþiu masažu, ramybe, pamiršote kasdieninius rǌpesþius. Su „Samsung“
technologijomis tai nesunku Ƴsivaizduoti! (St 2007, 36).
3. 4. Pabaigos topika
Svarbi retorinơs kompozicijos dalis — pabaiga: pakartojimas ir apibendrinimas.
Kokybiška ir paveiki reklamos pabaiga dažnai lemia argumentacijos sơkmĊ: ji turơtǐ
bǌti aiški, energinga, adresatas privalo tiksliai suvokti, kokƳ veiksmą yra skatinamas
atlikti.
Pabaigos topika apima išvadǐ ir apibendrinimǐ pateikimo etapą, kurio tikslas
yra dar kartą pabrơžti esminĊ informaciją, apibendrinti argumentus, paraginti adresatą
priimti sprendimą.43 Tokia apibendrinanti pabaiga, vadinama pakartojimu, arba
rekapituliacija, „dažnai susideda iš vieno išplơtoto sakinio, kuriuo išvardijamos
pagrindinơs mintys“ (žr. Koženiauskienơ 2001: 148).
Populiarus pabaigos topas — reklamos objektą išbandžiusio vartotojo
patvirtinimas, kad reklamos objektas yra veiksmingas. Tokio tipo pabaiga bǌdinga
reklamoms, kuriǐ kompozicija grindžiama trinariu informacijos perdavimo modeliu
problema – jos sprendimas – Ƴvertinimas. Ši pabaiga užkerta kelią galimiems
skeptiškiems vertinimams, todơl gali bǌti vertinama kaip tam tikras priešingos
 
Išskirti labiau apibrơžtas pabaigos topǐ grupes pakankamai sudơtinga dơl jǐ Ƴvairovơs. Reklamos
kompozicijos tyrinơtojai skiria iki 23 reklamos tekstǐ pabaigos variacijǐ (plaþiau žr. Bove: 1995, 266).
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nuomonơs

atrơmimo

(lot. refutatio)

topas.

Jis

artimas

nuspơjimui

(lot. anteoccupatio) — argumentǐ atrơmimo bǌdui, kai nuspơjama galima skeptiška
auditorijos reakcija, bǌsimi prieštaravimai, todơl stengiamasi užbơgti jiems už akiǐ ir
adresatą iš anksto nuraminti (plaþiau žr. Koženiauskienơ 2001: 142): Ilgai jauþiausi
sunerimusi ir suirzusi. Net smulkmenos išmušdavo iš pusiausvyros, nuolat viską
pamiršdavau. Pernakt keliskart prabusdavau, ryte jausdavausi taip, lyg visą naktƳ
bǌþiau nemiegojusi. Jauþiausi pavargusi ir išsekusi. Savaitraštyje pastebơjau
produkto Brains reklamą. <...> Dabar kiekvieną naktƳ miegu lyg kǌdikis — tai
nuostabu! Atmintis ir koncentracija akivaizdžiai pagerơjo, labiau pasitikiu savimi.
Tai išties puiku! Elena (Žm 2007, 11). Tokia išplaukianti iš prieš tai buvusio dơstymo
pabaiga gali bǌti pavadinta apibendrinanþiąja baigme. Ja sutvirtinami invenciniai
pavyzdžio topai.
Panašaus tipo yra pabaigos, kurios papildomai sustiprinamos tiesiogine
rekomendacija išbandyti reklamos objektą: Aš dirbu visą darbo dieną. Labai mơgstu
žaisti su savo anǌkơliais. Taip pat man labai patinka skambinti pianinu. Bơgant
metams problemǐ dơl skaudanþiǐ sąnariǐ kilo vis daugiau. <...> kai pirmą kartą
perskaiþiau apie Curcur preparatą, nedelsiant ơmiau jƳ vartoti. <...> Esu labai
patenkinta Curcur. Jau po trijǐ savaiþiǐ pajutau pagerơjimą. Dabar aš gyvenu taip,
kaip

gyvenau

prieš

prasidedant

problemoms,

nes

tapau

daug

judresnơ.

Rekomenduoju Curcur preparatą vartoti visiems (Žm 2007, 13). ýia neapsiribojama
vien asmeniniǐ tariamo konsumento išgyvenimǐ perteikimu, adresatas skatinamas
atlikti kryptingą veiklą.
Jeigu reklama kuriama pagal dvinarƳ modelƳ problema – jos sprendimas,
pabaiga paprastai neišplơtota: Ar tikrai švieži? Bǌkite ramǌs — tikrai. Mes žinome,
kur vaisiai auginami, kaip jie gabenami ir kaip patiekiami, kad visuomet pasiektǐ Jus
švieži ir kokybiški. Tai — triguba kokybơs kontrolơ (Žm 2007, 12). Dažniausiai
pateikta aiški išvada, sustiprinanti pagrindinĊ diskurso tezĊ: Pasiruošusi kovai?
Atrask, užpildyk ir išlygink raukšles! Collagen Filler. Efektyvus poveikis nuo raukšliǐ
(Žm 2007, 20). Tokia ryški ir aiški reklamos pabaiga yra tvirtinamojo pobǌdžio
definicijos topǐ realizacija.
Rekapituliacija — tai nebǌtinai pagrindinơs minties pakartojimas ir / arba
tiesioginis reklamos objekto Ƴvertinimas. Joje gali slypơti ne baigtumo Ƴspǌdis, bet
priešingai — pagrindinơs minties tąsa, žadinanti tolesnƳ adresato susidomơjimą





reklamos objektu, skatinanti patirti, atrasti, išbandyti, pajusti: Patirkite malonumą
visais savo pojǌþiais! (Žm 2006, 5); Ateik Ƴ „BitĊ“ ir pasijusk vertinamas! (Žm 2008,
7); Gerkite Lipton arbatą ir miklinkite savo protą (Žm 2008, 6); Skanauk ir
pramogauk! (St 2008, 6); Rezultatas Jus nustebins. Išbandykite! (St 2008, 20). Šiomis
pabaigomis realizuojama poreikiǐ tenkinimo topika: reklama pažada adresatui
išpildyti jo lǌkesþius.
Tokiǐ pabaigǐ – šǌkiǐ reklamoje gausu. Jos atitinka bendruosius reklamos
šǌkiams keliamus reikalavimus: yra trumpos, lengvai Ƴsimenamos, skatina kryptingą
veiklą: Pabusk tikram gyvenimui! (St 2006, 44); Bǌkite protingi, valgykite sriubos!
(St 2008, 6); Vitamax. Duoda daugiau gyvenimo (St 2007, 39); Tex Mex — madingas
ir kǌrybingas lygiai kaip ir Tu! (St 2007, 37).
Daugelis reklamos baigmiǐ atlieka kreipimosi Ƴ adresatą funkciją. Šis
kreipimasis gali bǌti pagarbus, žaismingas, su intrigos atspalviu, taþiau visais
atvejais — siekiama pelnyti adresato palankumą. Tai captatio benevolentiae topǐ
realizacija — pabrơžiama adresato svarba, viršenybơ, akcentuojamasis rǌpinimasis
juo: Peugeot. Sukurtas Jǌsǐ džiaugsmui! (St 2006, 41); Nes tavo prisiminimai —
svarbu. Viskas svarbu (St 2008, 25); Daugiau dơmesio tau (St 2008, 36); Statoil. Jǌsǐ
patogumuo (Žm 2008, 6); „Valio Gefilus Max“ — kad jaustumơtơs puikiai
(St 2008, 23).
Kaip matyti iš pavyzdžiǐ, daugelis šǌkiǐ yra eliptiniai, orientuoti Ƴ koncentruotą
informacijos perdavimą. Tokiems pabaigos šǌkiams bǌdingas gramatinis ir
semantinis savarankiškumas, todơl jie gali funkcionuoti ir kaip Ƴžanga, ir kaip
diskurso užsklanda. Aktualizuojama ne informacinơ, o poveikio, t. y. persvazinơ, jǐ
funkcija. Tai kokybơs topǐ realizacija: Originali lietuviška degtinơ — verta savojo
vardo (Žm 2008, 48); Solidus pasirinkimas! (Žm 2007, 12); Douglas daro gyvenimą
gražesnƳ (St 2008, 28); Ir veiksminga, ir skanu! (St 2008, 13); Old Vilnius Brandy.
Autorinis kǌrinys (St 2008, 11).
Neretai tas pats šǌkis kartojamas skirtingose to paties objekto (gamintojo)
reklamose. Tokiu šǌkiu baigiama reklama dviguba jơga Ƴtvirtinama adresato
atmintyje: Peugeot. Sukurtas Jǌsǐ džiaugsmui! (St 2006, 41); Vichy. Pasirǌpink
savimi! (St 2006, 25); ýili. Norisi savaime (St 2006, 27); Bitơ. Jau laikas! (St 2666,
6); Nord / LB. Bankininkystơs tradicijos šiandien (Žm 2006, 15).
Reklamoje funkcionuoja dinamiška, Ƴtaigi pabaigos topika — pabaiga, kaip ir




Ƴžanga, geriausiai Ƴsimenama. Pabaigos topai sutvirtina, išryškina argumentus,
pabaigia diskurso kompoziciją. Idealiu atveju „Ƴžanga ir pabaiga kalbą turơtǐ Ƴrơminti
taip, kad ji visa sudarytǐ darnǐ kompozicinƳ paveikslą“ (žr. Koženiauskienơ 2001:
151). Pažymơtina, jog reklamos pabaigai bǌdinga skatinamoji persvazija —
dominuoja skatinimo, raginimo, rekomendacijos topika, skatinanti adresatą
apsisprĊsti ir pradơti veikti.

Apibendrinant pastebơtina, jog konkretaus reklamos diskurso kompozicija retai
esti išplơtota, dažniau realizuojamas supaprastintas jos modelis, eliminuojantis kai
kuriuos klasikinơs struktǌros elementus. Vis dơlto, dispozicinơs reklamos topikos —
pastoviǐ diskurso kompozicijos modeliǐ — tyrimas atskleidžia, jog verbalinơs ir
vizualinơ reklamos diskurso kompozicija pagrƳsta universalia retorine topika.





IV. ELOKUCINƠ REKLAMOS TOPIKA

1. Retorinơ elokucija
Treþioji retorikos dalis — elokucija — geriausiai atskleidžia reklamos tekstǐ
ypatybes, nes bǌtent šiame etape analizuojama stilistinơ ir kalbinơ teksto raiška.
Tropais ir figǌromis išryškinami emociniai diskurso akcentai, paremiami argumentai,
netikơti prasminiai efektai padeda užmegzti kontaktą su adresatu. Pastebơtina, jog
„reklamos tekstai savo funkcijomis, stiliaus ypatybơmis bei kalbine raiška yra
arþiausia retorikos tikslǐ, kai Ƴvairiomis priemonơmis siekiama Ƴtikinti adresatą“
(žr. Koženiauskienơ 2006: 93).
Elokucinơ topika apima tam tikrǐ reklamos diskurso kalbiniǐ – stilistiniǐ
standartǐ analizĊ. Elokucinơs topikos tyrimas atkleidžia, jog vaizdingas kalbơjimas
yra Ƴtaigus ir Ƴtikinantis, neretai paveikesnis už loginĊ argumentaciją.
Retorinơs elokucijos (gr. leksis, lot. elocutio — minþiǐ reiškimo bǌdas, stilius;
lot. eloquentia — iškalba, oratoriaus menas, iškalbingumas) užduotis — tinkamu
stiliumi išreikšti invencijos etapu subrandintas ir dispozicijos etapu tikslingai
sukomponuotas idơjas. Elokucija — tai kalbinio ir stilistinio teksto parengimo
mokslas: „<...> elokucija — stiliaus ir žanro pasirinkimo kanonas — skelbia, jog
kalba turi bǌti pritaikyta konkreþioms aplinkybơms ir konkreþiai auditorijai“
(žr. Nauckǌnaitơ 2002a: 63).
Klasikinơ retorika — integrali idơjos transformavimo Ƴ žodƳ sistema, kurioje
turinys (res) ir forma (verbum) sudaro nedalomą vienovĊ. Retorinơ elokucija — tai
minties ir žodžio sujungimo etapas, kurio esmơ — rasti tinkamiausias retorines
raiškos priemones minþiai atskleisti ir emocijoms perduoti. Kaip apibendrina
R. Koženiauskienơ, elokucijos tikslas yra pasiekti, kad žodis tarnautǐ funkciniams
tikslams, kad mintis ir žodis sudarytǐ turinio bei formos dermĊ (plaþiau
žr. Koženiauskienơ 2002: 68).
Retorikos, stilistikos, teksto lingvistikos, kalbos kultǌros studijose dažnai
galima pamatyti susipynusius šiǐ mokslǐ uždavinius. Tai ilgus amžius trukusios
retorikos objekto transformacijos rezultatas.
Prancǌzǐ filosofo ir filologo P. de la Ramé reforma atskyrơ retoriką nuo
dialektikos. Pastarajai priskirtas invencijos ir dispozicijos mokslas, retorikai paliktas
mokslas apie stiliǐ, figǌras ir tropus, taip pat retorinơ akcija — tarsenos, intonacijǐ,





balso moduliavimo, gestǐ, mimikos, laikysenos mokslas. Šie metodologiniai retorikos
teorijos ribǐ pokyþiai lơmơ, jog retorika iš ars persuadendi tapo ars bene dicendi.
Kuo labiau retorika tolo nuo dialektikos ir logikos, tuo dažniau verbum neturơjo
sąsajǐ su res (plaþiau žr. Carr 1990: 129).44
Šiandien elokucija neretai vadinama susiaurinta retorika. Šiuo atveju retorikos
objektas apribojamas iki stiliaus figǌrǐ, eliminuojant diskurso invencinio ir
dispozicinio lygmens tyrimus. Retorikos sampratą susiaurino bandymai dơmesƳ telkti
Ƴ kai kuriuos tropus: dar XVIII a. Neapolio filosofas, filologas G. Vico siǌlơ keturiǐ
retoriniǐ figǌrǐ (metaforos, metonimijos, sinekdochos, ironijos) modelƳ, Prahos
mokyklos lingvistinơs mokyklos atstovas R. Jakobsonas dviejǐ retoriniǐ figǌrǐ
(metaforos ir metonimijos) modelƳ, prancǌzǐ literatǌros teoretikas G. Genette siekơ
išplơtoti metaforą kaip tropǐ tropą (plaþiau žr. Buckley 2006: 16). Vis dơlto, kaip
pastebi I. Buckley, toks dơmesio koncentravimas tik Ƴ stiliaus figǌras neaprơpia visǐ
retorinơs diskurso analizơs galimybiǐ.
Plaþiąja reikšme elokucija suprantama kaip kalbinơs ir stilistinơs raiškos
mokslas, kurio objektas — kalbos priemoniǐ bei stiliaus normǐ tyrinơjimas. „RetorinĊ
elokuciją, šiuolaikiniais terminais kalbant, galima bǌtǐ pavadinti mokslu apie stiliaus
kultǌrą“, —

teigia

R. Koženiauskienơ

(žr. Koženiauskienơ

2002: 68).

Taip

suprantama elokucija yra glaudžiai susijusi su lingvistinơs stilistikos, kalbos kultǌros
disciplinomis — yra tapusi teksto stilistikos ir teksto lingvistikos tyrinơjimǐ objektu.
Bene daugiausia sąsajǐ retorinơ elokucija turi su šiuolaikine praktine norminamąja
stilistika.45
Galimos Ƴvairios retorinơs elokucijos ir stilistikos, kaip mokslo disciplinǐ,
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XVII a., Baroko epochoje, svarbią vietą mokymo sistemoje užơmusiǐ poetikos ir retorikos
problematika itin supanašơjo (plaþiau žr. Korolko 1971: 48–51; Ulþinaitơ 1992: 183–192). Aukštosiose
mokyklose šios disciplinos kartais net neskirtos Ƴ atskirus kursus, neretai tiek poetiką, tiek retoriką
dơstơ tas pats profesorius, poetikos ir retorikos mokslǐ skiriamieji bruožai beveik išnyko. Kaip pastebi
Ž. Nedzinskaitơ, „poetikas ir retorikas XVII amžiuje rašơ ne tik universitetǐ poetikos ir retorikos
dơstytojai, bet ir poezijos mylơtojai, žinovai, patys poetai, taip pat filosofai, dvasininkai, diplomatai.
Tokia šiǐ mokslǐ vadovơliǐ gausa ir jǐ autoriǐ Ƴvairovơ nơ kiek nestebino, nes poetikos ir retorikos to
meto visuomenơje atliko keleriopą vaidmenƳ. Tiesioginơ, pirminơ poetikǐ paskirtis, žinoma, buvo
detaliai komentuoti, analizuoti literatǌros kǌrinius, aprašyti poetines figǌras, nurodyti tinkamą jǐ
vartojimą, aptarti metrus, žanrus, kǌrinio stilistiką, temǐ ƳvairovĊ ir pan. Retorikos tikslas buvo
išmokyti aiškiai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu bei raštu“ (žr. Nedzinskaitơ 2007: 84). Tokiomis
aplinkybơmis retorika palaipsniui tapo „gyvo žodžio sinonimu“ (žr. Korolko 1971: 48).
45
Iš lietuviǐ kalbos stilistikos tyrinơjimǐ paminơtini J. Pikþilingio, K. Župerkos darbai, kuriuose „be
kalbos vienetǐ stilistikos, dar mokoma, kas kokiam stiliui teiktina, kas neteiktina, ugdoma stiliaus
normos supratimas, apskritai stiliaus kultǌra kaip aukštesnioji kalbos kultǌros pakopa.
<....> ...aptariamos Ƴvairios kalbos atmainos ir jose vartojamos kalbos raiškos priemonơs, funkciniǐ
stiliǐ bei postiliǐ ypatybơs, stiliǐ sąveika bei normos“ (žr. Koženiauskienơ 2001: 179).



 

sąveikos sampratos, vis dơlto retorikai bǌdingas savas santykis su kalbos raiškos
priemonơmis, kuris skiriasi nuo stilistikos ir lingvistikos. Mokslinơje literatǌroje
tiriamojo objekto apimties požiǌriu retorikos ir stilistikos santykis apibrơžiamas
Ƴvairiai. Retorika stiliǐ 46 apibrơžia kaip tikslinơs iškalbos raiškos ir retorinio diskurso
atitikimą: „Retorinơ elokucija aiškina stiliǐ kaip tikimą. Stiliaus norma — tai formos
tikimas turiniui, kalbos priemoniǐ tikimas temai, klausytojams ir aplinkybơms“
(žr. Koženiauskienơ 2001: 180). Modernusis retorikos apibrơžimas, pristatantis
retoriką kaip mokslą apie efektyvios komunikacijos sąlygas bei formas (plaþiau
žr. Dubois 1986: 19), modifikuoja ir išpleþia retorikos ir stilistikos sąveikos sampratą:
retorinơ analizơ neapsiriboja vien figǌrǐ tyrimu, bet apima ir diskurso struktǌrą,
argumentavimo sistemą.
I. Buckley pastebi, jog „stiliaus sąvoka yra retorinơs kilmơs, susijusi su
oratorinio diskurso pragmatika: stilius yra formos ir turinio, autoriaus ir jo adresatǐ
dermơ“ (žr. Buckley 2006, 16). Esminơ retorikos ir stilistikos bendrybơ — kalbinơs
diskurso raiškos ir jos Ƴtakos adresatui analizơ. Kaip vieną pagrindiniǐ retorikos ir
stilistikos skirtumǐ K. Župerka ir Z. ýepaitienơ nurodo tai, jog „mǌsǐ laikǐ, kaip ir
Antikos, retorika iš esmơs yra preskriptyvinơ disciplina — ji moko, kaip pasiekti
persvazijos, o dabartinơ stilistika yra deskriptyvinơ — ji aprašo, iškelia tuos kalbos
požymius, kurie susijĊ su ypatingais efektais, poveikiu“ (žr. Župerka, ýapaitienơ
2001: 75).
Klasikinơ retorinơs elokucijos teorija paremta keturiǐ stiliaus (kalbos)
reikalavimǐ, kurie keliami bet kokiai viešajai kalba, visiems jos žanrams ir rǌšims,
schema: „Conditio sine qua non, t. y. bǌtina gero kalbơjimo sąlyga, elementari norma
yra kalbơti taisyklingai, aiškiai, tinkamai, estetiškai“ (žr. Koženiauskienơ 2002: 70).
Aristotelis „Retorikoje“ nurodo tris tinkamo stiliaus aspektus: „Iškalbos stilius
bus tinkamas, jei jis išreikš emocijas, atskleis kalbanþiojo bǌdą ir atitiks kalbos turinƳ“
(žr. Aristotelis 2005: 135, 1408a 10). Aristotelio mokinys Teofrastas (372–287 m. pr.
Kr.) pirmasis susistemino iškalbos stiliaus ypatybes, pavadinĊs jas privalumais, todơl
daugelis vơlesniǐ retorikos teoretikǐ, analizavusiǐ stiliaus kategorijas, nurodo
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Graikǐ kalboje žodis stilius (gr. stylos) pirmiausia reiškơ koloną, stulpą, kuolą, atramą. Vơliau jis
imtas vartoti dar viena reikšme — žodžiu stylos vadintas rašomasis kotelis, kurio vienu smailu galu
buvo vedžiojamos raidơs ant vašku aptrauktos lentelơs, kitu plaþiu galu jas buvo galima išbraukti.
Pastarąją reikšmĊ perơmơ romơnai, o ilgainiui, priemonơs pavadinimą perkơlus atitinkamai veiklai
pavadinti, žodžiu stilius pradơtas vadinti minþiǐ ir jausmǐ raiškos bǌdas tiek atskiruose sakiniuose, tiek
visame kǌrinyje.



 

Teofrastą kaip jǐ autoriǐ.47 Iškalbos privalumǐ teoriją toliau plơtojo romơnǐ retoriai.
Visi jie rơmơsi tais paþiais šaltiniais — Aristotelio ir Teofrasto veikalais, taþiau juose
gvildenamus klausimus suvokơ, sistemino ir modifikavo skirtingai.48
Traktate „Retorika Herenijui“ nurodytos trys iškalbos ypatybơs, turinþios derơti
prie oratoriaus bǌdo: kalbos elegantiškumas, t. y. grynumas ir aiškumas, jos
kompozicija ir vertingumas, arba puošnumas. Vadovaudamasis šia trilype sistema
prancǌzǐ jơzuitas, pamokslininkas, retorikos profesorius N. Caussinas (Nicolaus
Caussinus, Nicolas Caussin 1583–1651 m.)49 išskiria tris sudedamąsias elokucijos
dalis: elegantia — kruopštus tinkamǐ žodžiǐ parinkimas; compositio — taisyklingas
ir meniškas žodžiǐ bei žodžiǐ junginiǐ išdơstymas, tinkamas retorinio diskurso
formavimas; dignitas — pagrindinơ elokucijos dalis, kurios esmơ — tinkamas tropǐ ir
figǌrǐ vartojimas.50 Panašios elokucijos teorijos klasifikacijos pateiktos ir kitose to
meto retorikos studijose, absoliuti jǐ dauguma remiasi traktate „Retorika Herenijui“
išdơstytomis Ƴžvalgomis (plaþiau žr. Ulþinaitơ 1984: 77–78).
Daugiausia dơmesio buvo ir tebơra skiriama treþiajai elokucijos daliai —
mokslui apie stiliaus estetiškumą, puošnumą. Stiliaus estetiškumo teorija detaliai
gvildena meniniǐ raiškos priemoniǐ, tropǐ, retoriniǐ figǌrǐ vartojimo ypatybes.51 Nuo
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Teofrastas išskyrơ keturis iškalbos privalumus: teisingumą, aiškumą, kalbanþiojo ir kalbos objekto
atitikimą, iškalbos puošnumą. Juos aprašơ iki mǌsǐ dienǐ neišlikusiame veikale „Apie stiliǐ“ (apie
jame išdơstytas mintis sužinome iš Demetrijaus, Cicerono, Kvintiliano darbǐ), kuris buvo plaþiai
naudojamas retorikos mokyklose, nustelbdamas sudơtingo stiliaus mokslišką Aristotelio „Retoriką“
(plaþiau žr. Ulþinaitơ 1976: 13).
48
Ciceronas traktatuose „Apie oratoriǐ“ (De oratore) ir „Oratorius“ (Orator) pateikia nepriekaištingos
iškalbos koncepciją: pirmiausia dera kalbơti taisyklinga ir švaria kalba, aiškiai ir suprantamai, gražiai
bei tinkamai (lot. latini latinitas, perspicuitas, ornatus, decorum) (plaþiau žr. Könczöl 2009: 21–33;
Ueding 2005: 231). Kvintilianas stiliaus reikalavimus pavadino quattuor virtutes dicendi — keturiomis
kalbơjimo dorybơmis ir atitinkamai supriešino šias dorybes su keturiomis vitia dicendi — stiliaus
ydomis. Traktate „Oratoriaus rengimas“ (Institutio oratoria) Kvintilianas išskiria ir aprašo kalbos
taisyklingumą ir grynumą (lot. latinitas), aiškumą (lot. perspicuitas), estetiškumą (lot. ornatus) ir
tinkamumą (lot. aptum).
49
N. Caussinas minơtinas kaip didelơs reikšmơ barokinio mentaliteto formavimuisi turơjusio retorikos
veikalo „De eloquentia sacra et humana libri XVI“ (1619 m.) autorius. Jo darbai turơjo Ƴtakos LDK
poeto ir mokslininko jơzuito M. K. Sarbievijaus sukurtai barokinio stiliaus formuluotei, koncepto
teorijai, išdơstytai teoriniame traktate „Viena knyga apie aštrǐ ir šmaikštǐ stiliǐ, arba Seneka ir
Marcialis“ (De acto et arguto liber unicus sive Seneca et Martialis) (plaþiau žr. Daukšienơ 2006: 52–
66; Nedzinskaitơ 2007: 83–89; Šarkauskienơ, Petrilionienơ 2008: 158–167).
50
Esama teoriniǐ prielaidǐ, jog jau Teofrasto veikale buvo išskirtos trys retorinơs elokucijos dalys:
žodžiǐ atranka, jǐ sankloda ir figǌros (plaþiau žr. Pliuþas 2001: 76).
51
Retorikos teoretikai Ƴspơja, jog estetiškumo nederơtǐ tapatinti su kalbos puošmenomis: „<...>
estetiškumo nereikơtǐ suprasti kaip kalbos puošmenos. Tiesa, estetiškumas atlieka pasigơrơjimo
funkciją, taþiau kaip ir kiti bendrieji stiliaus kultǌros reikalavimai, pirmiausia padeda dalykui ir remiasi
dalyko ir žodžio atitikmens kriterijumi“ (žr. Koženiauskienơ 2001: 196–197).



 

pat retorikos mokslo ištakǐ retoriniǐ figǌrǐ52 skaiþius, funkcijos, pavadinimai tebơra
diskusijǐ objektas. Retorinơs figǌros pirmą kartą išskirtos ir aprašytos beveik prieš du
tǌkstanþius metǐ. Lygiai tokios pat senos yra ir pastangos susisteminti figǌras bei
pateikti universalią jǐ klasifikaciją. Esti daug klasifikacijǐ, šiandien kelianþiǐ
nuostabą, nes argumentai, kuriais vadovaujantis jos sudarytos, nebơra Ƴtikinantys:
lingvistiniai reiškiniai neretai tyrinơti remiantis nelingvistiniais metodais (plaþiau
žr. Todorov 1982: 65–66; Wenzell 1990: 548–551).
Peržvelgus esamas figǌrǐ klasifikacijas, pirmiausia kyla tropǐ ir retoriniǐ figǌrǐ
santykio klausimas. Nustatyti skirtƳ tarp tropǐ ir figǌrǐ ne visada paprasta. Figǌrǐ
skyrimas Ƴ tropus ir figǌras neretai vadinamas istoriniu ir kartais vertinamas kaip
nelogiškas.
Tiek Ciceronas, tiek Kvintilianas savo darbuose tropus ir retorines figǌras aptarơ
atskirai kaip skirtingo pobǌdžio stiliaus priemones (plaþiau žr. Ulþinaitơ 1984: 97).
Jau minơtame traktate „Retorika Herenijui“, kuriuo vơliau vadovavosi daugelis
viduramžiǐ retorikos teoretikǐ, tropai neišskiriami Ƴ atskirą grupĊ ir aptariami kartu su
žodžiǐ figǌromis.
Bendriausia prasme tropais vadinama retoriniǐ figǌrǐ rǌšis, kuriǐ savastis —
perkeltinơ žodžio reikšmơ. Klasikinis Kvintiliano apibrơžimas atskleidžia, kad tropai
apima žodžio reikšmơs variacijas, figǌros — sintaksinơs struktǌros variacijas. ŠƳ
apibrơžimą persakantis J. Dubois „Bendrojoje retorikoje“ akcentuoja, kad išskirtinis
tropǐ požymis yra tai, jog jie susijĊ su vienu žodžiu, t. y. su jo semantika, o figǌra
apima žodžiǐ grupĊ (plaþiau žr. Dubois: 1986, 205).
ŠƳ apibrơžimą galima šiek tiek išplơsti: tropai apima semantinĊ žodžio ar žodžiǐ
junginio struktǌrą; figǌros keiþia fundamentalias sintaksines struktǌras, o šio proceso
pasekmơ — Ƴ šias struktǌras Ƴeinanþiǐ elementǐ semantinơ modifikacija. Paralogikos
požiǌriu abu šie kalbiniai reiškiniai realizuojami vadovaujantis skirtingais principais:
tropai modifikuoja logikos taisykles (pirmiausia — analogijos), o kuriant figǌras
laužomos sintaksơs taisyklơs, reprezentuojanþios logiką sintaksơs lygmenyje (plaþiau
žr. Kliujevas 2001: 179).
Tokia tropǐ ir figǌrǐ samprata neprieštarauja šiuolaikinơje literatǌroje
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Atkreiptinas dơmesys, jog stilistikos moksle vietoj retorinơs figǌros termino stengtasi vartoti kalbos
figǌros, stiliaus figǌros sąvokas. Tai rodo, jog labiau orientuotasi Ƴ lingvistinĊ figǌros sampratą. Taigi
galima daryti išvadą, jog „buvo juntamas skirtumas tarp figǌros retoriškumo ir kalbinio nutolimo nuo
Ƴprastos normos — ne kiekvieną kalbos figǌrą bǌtǐ galima vadinti retorine“ (žr. Buckley 2006: 14–15).



 

pristatomai tropo koncepcijai, apibrơžianþiai tropą kaip semantinĊ ženklo in
praesentia

transformaciją Ƴ ženklą in

absentia (plg. Kliujevas 2001: 179).

Vadovaujantis šiuo požiǌriu, tropas vertintinas kaip tam tikros mimikrijos
elementas — vienas kalbinis vienetas užima kito, kurio „materialiai“ nơra ir kuris
pasirodo tik „idealiai“, vietą, t. y. esamam elementui perkeliamos nesamo elemento
ypatybơs.
Darbe vadovaujamasi R. Koženiauskienơs monografijoje „Retorika: iškalbos
stilistika“

pateikta

nuoseklia

tropǐ

bei

retoriniǐ

figǌrǐ

klasifikacija

(žr. Koženiauskienơ 2001: 205–348).53 Modernioji teorija siǌlo tropus ir figǌras
analizuoti kaip kognityvinƳ fenomeną, semantinơs ir sintaksinơs transpozicijos
elementus. Pagrindinis retoriniǐ figǌrǐ ir tropǐ skirtumas — „tropuose vienas žodis
(lot. ornatus in verbis singulis), bǌdingas kokiam nors dalykui, perkeliamas kitam,
kuriam tas žodis (vardas, pavadinimas) nơra bǌdingas. <...> figǌrose yra tam tikras
pasakymas, išreikštas ne vienu žodžiu, o žodžiǐ junginiu, sakiniu ar keliais sakiniais
(lot. ornatus in verbis coniunctis), nutolusiais nuo Ƴprasto minþiǐ reiškimo“
(žr. Koženiauskienơ 2001: 251).
Vieni pirmǐjǐ retoriniǐ figǌrǐ vartojimo reklamoje ypatybes pradơjo tirti
R. Barthes (1985), J. Dubois (1970), J. Durandas (1987), J. Leechas (1969) (plaþiau
žr. McQuarrie, Mick: 1996, 424–438).
Pastebơta, jog diskurso, kuriame pavartotos figǌros, percepcija, t. y. gautos
informacijos tvarkymas ir interpretavimas, Ƴgalinantis atpažinti prasmingus objektus
ar Ƴvykius, reikalauja iš adresato didesniǐ pastangǐ (plaþiau žr. Pashler 1998: 319–
357). Kadangi retorinơ figǌra yra tai, kas netikơta, specifinơ raiškos forma,
modifikuojanti Ƴprastą minþiǐ tơkmĊ, figǌratyvaus diskurso suvokimas užtrunka
ilgiau, todơl diskursas yra geriau Ƴsimenamas. E. McQuarrie ir D. Mickas, atlikĊ
retoriniǐ figǌrǐ Ƴtakos reklamos Ƴsiminimui tyrimą, pagrindžia, jog reklamǐ antraštơs,
kuriose vartojamos figǌros, Ƴsimenamos geriau (plaþiau žr. McQuarrie, Mick
1996: 424–438; McQuarrie, Mick 2009: 287–312).54
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Tropus atskirai nuo stiliaus figǌrǐ taip pat aptaria M. Korolko (žr. Korolko 1998), J. W. Fernandezas
(žr. Fernandez 1991), E. McQuarrie (žr. McQuarrie 1996), J. Ziomekas (žr. Ziomek 1990).
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Atlikus televizijos reklamǐ tyrimą, taip pat prieita prie išvados, jog adresatas pirmenybĊ teikia toms
reklamoms, kuriose vartojamos figǌros (plaþiau žr. Lodish, Abraham 1995: 125–139). Be to,
E. McQuarrie ir D. Mickas, ištyrĊ retoriniǐ figǌrǐ paveikumą reklamos tekste, teigia, jog retoriniǐ
tropǐ poveikis reklamoje didesnis nei kitǐ figǌrǐ. Daroma prielaida, jog teiginys su figǌra perkeltinơs
reikšmơs gali ir neturơti, todơl yra lengviau ir greiþiau suvokiamas. Dešifruoti tropo implikuojamą





Elokucinei topikai svarbu užfiksuoti bendruosius tropǐ ir figǌrǐ funkcionavimo
reklamos diskurse principus, visǐ pirma — paralogikos ir logikos santykƳ, pagrƳstą
analogija. Perpratus šiuos principus, galima atskleisti bendruosius elokucinơs topikos
dơsnius.

2. Reklamos diskurso logika ir paralogika
Elokucija dar vadinama figǌrǐ teorija: pastarǐjǐ analizơ yra retorinơs elokucijos
dơmesio centre. Retorinơs figǌros ir tropai reklamos diskurse atlieka keletą funkcijǐ:
vartojami kaip masalas atkreipti adresato dơmesƳ, sužadina vaizduotĊ, užpildo
semantines diskurso spragas ir / arba papildo reklamos objekto charakteristiką
naujomis reikšmơmis. Sumaniai pavartotos figǌros nuosekliai ir natǌraliai Ƴsilieja Ƴ
diskursą, tapdamos loginơs ir emocinơs argumentacijos dalimi.
Emocinei argumentacijai sustiprinti skirtos figǌros reklamos diskurse gali bǌti
prilygintos išoriniams diskurso dekoro elementams. Jǐ paskirtis estetinơ: kurti ƳspǌdƳ,
praturtinti raišką, prisodrinti diskursą vaizdumo, raiškumo. LoginĊ argumentaciją
papildanþioms figǌroms bǌdingas retorinis konkretumas: jos tarsi nuosekliai
padiktuojamos bǌtinybơs identifikuoti ir charakterizuoti reklamos objektą. Tiesa,
figǌromis kuriamos objekto charakteristikos tikslas toli gražu ne visada yra tikslesnis,
aiškesnis, adresatui suprantamesnis objekto apibǌdinimas. Ypaþ šitai pasakytina apie
reklamos diskursą: þia figǌros vartojamos kaip tam tikros manipuliacijos priemonơs.
Reklamos kǌrơjai, pasitelkĊ figǌras, kuria informatyvaus reklamos diskurso imitaciją,
taþiau iš tiesǐ, užuot konkretizavĊ mintƳ, apsunkina jos suvokimą, nukreipdami
adresato dơmesƳ Ƴ patƳ pasakymą. Figǌratyvus reklamos diskursas gali bǌti
analizuojamas kaip nestandartinis, nukrypĊs nuo Ƴprastiniǐ normǐ, toks, kurio
„tikslas — ne perteikti informaciją, o apsunkinti supratimą. Kalbos žaismas
koncentruoja bendravimo situacijos dalyviǐ dơmesƳ Ƴ patƳ pasakymą, Ƴ Ƴdơtos prasmơs
ribas ir galimybes“ (žr. Baranovas 2007: 229).
Pažymơtina, jog kiekvienas diskursas kuriamas laikantis tam tikrǐ taisykliǐ.
E. Kliujevas pastebi, kad figǌratyvaus diskurso kǌrimas, vadovaujantis retorikos
teorija, ir diskurso kǌrimas, remiantis logikos principais, yra tos paþios prigimties
procesas, kurio pamatas — bendrieji diskurso kǌrimo dơsniai, paklǌstantys
    
reikšmĊ yra sudơtingiau, šis procesas reikalauja daugiau pastangǐ (plaþiau žr. McQuarrie, Mick
1996: 424–425).





atitinkamoms taisyklơms. Šios taisyklơs gali bǌti taikomos dvejopai: pagal logikos
arba pagal paralogikos dơsnius (plaþiau žr. Kliujevas 2001: 168–174).
Logika, kaip diskurso kǌrimo pamatas, sietina su invencija bei dispozicija: kaip
jau minơta, diskurso kǌrimo strategija bei kompozicija paklǌsta nustatytoms logikos
taisyklơms. Šiǐ taisykliǐ laikymasis susijĊs su autoriaus intencija sukurti maksimaliai
paveikǐ diskursą.
Elokuciją galima vadinti paralogikos, klaidingai pritaikanþios logikos dơsnius,
sritimi. Paralogika — artima logikai sritis. Aristotelis paralogizmu vadino klaidingą
išvadą. Šiandien paralogikos terminas aiškinamas kaip logikos klaida; paralogizmu
vadinamas klaidingas samprotavimas, dơl kurio daroma klaidinga išvada, o iš šios
kyla loginơ klaida. Retorikos teorijoje paralogika vadinamas „mokslas, esantis šalia
logikos, t. y. nors ir atitolĊs nuo logikos, bet gerai pasiduodantis gretinimui su ja
(esantis šalia, prie logikos), nes egzistuoja tam tikros nuolat šalia viena kitos
einanþios analogijos, arba paralelơs“ (žr. Koženiauskienơ 2005a: 309). Priešdơlis
para– (gr. iš, nuo, pas, prie, šalia, už) retorikoje žymi tai, kas artima, taþiau tuo paþiu
metu nutolĊ, tai, kas panašu, bet skirtinga, taigi — loginiu požiǌriu klaidinga.
Pozityvios loginơs diskurso kǌrimo taisyklơs paralogikoje virsta negatyviomis,
t. y. taikomomis atvirkšþiai, todơl paralogika yra tarsi veidrodinis logikos atspindys.
Paralogika, kaip diskurso kǌrimo pamatas, atveria galimybĊ nesilaikyti griežtǐ
logikos taisykliǐ ir taip išgauti naujus prasminius efektus, kurti savitus santykius tarp
diskurso objektǐ. Šiǐ santykiǐ specifiką lemia: a) visi tikrovơs objektai ir jǐ ypatybơs
gali bǌti gretinami ir lyginami tarpusavyje, kitaip tariant, tarp jǐ galimi analogijos
santykiai; b) gretinami objektai vienas su kitu koreliuoja ir gali bǌti vienas kitu
keiþiami. Paralogika pakeiþia santykius tarp tikrovơs objektǐ, modifikuoja diskurso
„realybĊ“. Tokia diskurso objektǐ santykiǐ kaita atlieka retorinĊ funkciją ir yra
realizuojama retorinơmis figǌromis (plaþiau žr. Kliujevas 2001: 170–173). Taigi
pagal paralogikos taisykles kuriami tropai ir figǌros atspindi atvirkšþius logikos
dơsnius, t. y. juos paverþia negatyviais, arba paralogikos, dơsniais.
Figǌrǐ ir logikos klaidǐ sąveiką nurodo ir terminologija. Vadovaujantis
klasikinơs retorikos nuostatomis, Ƴ tropus galima žvelgti kaip Ƴ akirologines raiškos
formas. Akirologija (gr. akyros + logos — neteisingas žodis) — lotynǐ kalboje
atitinka ekvivalentą impropria dictio — „netinkama kalba“, t. y. kalba, kurioje
vartojamos netinkamos raiškos priemonơs. Graikǐ kalboje šis terminas vartotas





žymơti tam, kas netinkama, neteisơta, pažeidžia Ƴstatymus. Šie Ƴstatymai — tai logikos
taisyklơs, logiško diskurso kǌrimo principai (plaþiau žr. Kliujevas 2001: 175).
Klasikinơs figǌrǐ apibrơžtys taip pat leidžia Ƴžvelgti jǐ sąsają su logikos
klaidomis, pavyzdžiui: metatafora yra figǌra, kurioje slypi prieštaravimas,
katachrezơje — piktnaudžiavimas ir t. t. Stilistikos, retorikos studijose tropai ir
figǌros

vadinami

lingvistinơmis

anomalijomis,

nukrypimu,

piktnaudžiavimu,

beprotybe, kalbos prievartavimu (plaþiau žr. Koženiauskienơ 2001: 251–252). Tokie
apibǌdinimai atskleidžia, jog tropai priklauso nebe logikos, o paralogikos sriþiai. Vis
dơlto, nors „neƳmanoma ieškoti logikos ten, kur patys pasakymai priklauso
paralogikos sriþiai“, pabrơžtina, jog tai tik „logikos požiǌriu klaidingi pasakymai, o
stilistikos požiǌriu tropas pripažƳstamas kaip teikiantis tam tikrą konotaciją,
papildomą informaciją, ir tokia jo vartosena priimtina“ (žr. Koženiauskienơ
2009: 52).55
Figǌrǐ – paralogizmǐ samprata atveria galimybĊ analizuoti šias lingvistines
anomalijas ne vien kaip stilistiškai žymơtus pasakymus. Figǌros reklamos diskurse
gali bǌti tiriamos kaip Ƴvairias konotacijas slepiantis kodas, sąmoningos
manipuliacijos adresato dơmesiu priemonơs. Šios anomalijos ne visada atkreipia
dơmesƳ savo išskirtinumu, taþiau net dơl dažno vartojimo praradusios ekspresyvumą,
išblơsusios ar menkiau suprantamos jos praturtina diskursą naujais semantiniais
atspalviais.
Taigi elokucinơ topika — atvirkšþias loginơs topikos atspindys. PažinĊ tai, kas
visuotina ir dơsninga — loginĊ topiką, galime suvokti tai, kas originalu ir neƳprasta —
paraloginĊ topiką. Šis suvokimas adresato sąmonơje vyksta remiantis tomis paþiomis
taisyklơmis kaip ir invencinơs topikos atveju, todơl elokuciniai topai analizuojami
vadovaujantis analogiškais principais, sąvokomis, apibrơžtimis.
Vis dơlto, nors figǌratyvus ir loginis diskursai kuriami vadovaujantis tokiais
paþiais principais, jie atlieka priešingas funkcijas. Tropai ir figǌros nơra vieno
diskurso elemento pakeitimas kitu, jie susijĊ su giluminơmis mąstymo struktǌromis.
Logikos požiǌriu figǌratyvus diskursas yra klaidingas, nes tropǐ ir figǌrǐ iš esmơs yra
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Retorikoje paralogizmai nơra tapatinami su loginơmis klaidomis, kuriǐ atsiradimą lemia logikos ir
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kurdami diskursą.





neƳmanoma „išversti“ Ƴ ƳprastinƳ loginƳ variantą. Ir atvirkšþiai — loginơs minþiǐ sekos
neƳmanoma paversti tropu. Galima tik sąlyginơ reikšmơs perkơlimo mechanizmǐ
iliustracija, realizuojama „treþiąja“ kalba. Ši treþioji kalba — retorinis aprašymas,
metakalba, galinti atskleisti kitǐ dviejǐ kalbǐ — logikos ir paralogikos — sąveiką
(plaþiau žr. Kliujevas 2001: 176).
Logikos ir paralogikos taisykliǐ laikymasis, kuriant diskursą, susijĊs su
izotopija, arba tikslingumu ir prasminiu vientisumu — semantine diskurso norma.
Tai, kokiais kriterijais — logikos ar paralogikos — vadovaujantis yra kuriamas
diskursas, priklauso nuo jo pobǌdžio ir autoriaus intencijǐ. Taþiau tarp šiǐ dviejǐ
diskurso kǌrimo technikǐ negali bǌti griežtos skirties. Tarkime, nors mokslinis
diskursas kuriamas laikantis tam tikrǐ nustatytǐ logikos taisykliǐ, netikslinga jame
kategoriškai vengti tropǐ ir figǌrǐ. Ir atvirkšþiai — pastarǐjǐ gausu meniniuose
diskursuose, taþiau negalima teigti, jog šie kuriami nesilaikant jokiǐ logikos taisykliǐ.
Kitaip tariant, esti situacijǐ, kuriose svarbesnơ loginơ minties tơkmơ, ir situacijǐ,
kuriose kreipiamasi Ƴ paralogikos sritƳ — kuriamas figǌratyvus diskursas.56 Taigi
logikos ir paralogikos reikalavimǐ laikymąsi derơtǐ suprasti kaip tam tikrą diskurso
kǌrimo principą: vienokio pobǌdžio kalbinơ situacija teikia pirmenybĊ loginơms
diskurso kǌrimo taisyklơms, kitokio pobǌdžio — negatyviam logikos dơsniǐ
panaudojimui — paralogikai.
Reklama analizuojama kaip figǌratyvus diskursas, kuriame paralogizmai atlieka
pozityvǐ vaidmenƳ. Neabejotina, jog elokucinơs topikos dơsniǐ reklamos diskurse
išmanymas, t. y. retoriniǐ figǌrǐ kǌrimo ir funkcionavimo principǐ perpratimas,
figǌrǐ sandaros ir sąveikos su logikos klaidomis analizơ, gali padơti kurti paveikesnƳ
diskursą.

3. Tropǐ topika
Tropǐ ir figǌrǐ topika atskleidžia elokucinơs paralogikos dơsnius: akivaizdi
logikos klaida, nukreipiama priešinga kryptimi, tampa pozityviu retoriniu topu. Taigi
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visos figǌros ir visi tropai paraloginiame diskurse virsta pozityviais logikos klaidǐ
analogais.
Elokucijos teorijoje semantinơms figǌroms — tropams — skiriama ypaþ daug
dơmesio. Tropas (gr. tropos — kryptis, posǌkis; bǌdas, elgesys, Ƴprotis) —
netiesiogine, perkeltine reikšme pavartotas žodis arba posakis, „tai perkeltinơ, antrinơ,
šalutinơ žodžio reikšmơ, kai su Ƴprastą vietą turinþiu žodžiu „daromas posǌkis“ — jis
perkeliamas Ƴ kitą jam nebǌdingą vietą, pavartojamas netiesiogine reikšme, kurią
išryškina tik kontekstas: tas pats žodis kitame kontekste gali visai nesukelti efekto
arba nebǌti tropas“ (žr. Koženiauskienơ 2001: 205). Stilistikos požiǌriu „pavartoti
žodƳ perkeltine reikšme lygu padaryti perversmą jo stilistikoje, lygu tą, kas buvo
blanku, neutralu, paversti tuo, kas stilistiškai informatyvu, spalvinga“ (žr. Pikþilingis
1975: 234). Retorikos studijose tropai tradiciškai tyrinơjami kaip semantinơs
persvazijos priemonơs — tam tikrą konotaciją, papildomą informaciją teikiantys
kalbos elementai, efektyvios psichologinio poveikio priemonơs.
Antikinơje retorikos teorijoje tropais vadinti netiesiogine, perkeltine reikšme
pavartoti žodžiai. Tokie žodžiai galơjo bǌti tinkami (lot. verba propria) arba
netinkami (lot. verba impropria) — archaizmai, neologizmai. Pagal sudơtƳ tropai
skirti Ƴ dvi grupes: tropai, kuriǐ esmơ — žodžio reikšmơs perkơlimas (lot. in verbo,
tropi verborum) ir tropai, kuriǐ pagrindas — sakinio ar viso pasakojimo reikšmơs
perkơlimas (lot. in oratione, tropi orationum). Pirmajai grupei priklauso metafora,
sinekdocha,

metonimija,

antonomazija,

katachrezơ,

onomatopơja,

metalepsơ;

antrajai — alegorija ir jos atmainos: ironija, sarkazmas, perifrazơ, hiperbolơ,
hiperbatonas (plaþiau žr. Ulþinaitơ: 1984, 98).
Ʋvairiǐ laikotarpiǐ retorikos veikaluose tropǐ skaiþius svyruoja nuo devyniǐ iki
keturiolikos. XVI a. retorikos teoretikai, vadovaudamiesi P. de la Ramé darbais, skyrơ
keturis tropus: metaforą, metonimiją, sinekdochą ir ironiją. Pagrindinơ skirtis brơžta
tarp metaforos ir metonimijos, o sinekdocha ir ironija laikytos tam tikrais metaforos ir
metonimijos vartosenos atvejais.
Šiandien taip pat esama Ƴvairiǐ tropǐ klasifikacijǐ ir tropǐ tarpusavio santykiǐ
aiškinimǐ. Vieni iš svarbiausiǐ šioje srityje yra R. Jakobseno darbai. R. Jakobsenas
išskyrơ du pagrindinius tropus — metaforą ir metonimiją — bei akcentavo esminius
šiǐ tropǐ skirtumus, susiedamas metaforą su paradigmatika, o metonimiją su
sintagmatika. Taip pat vienas pirmǐjǐ atskleidơ metaforos ir metonimijos santykƳ su





kalbinơmis anomalijomis, išskirdamas asociacijas pagal panašumą (metafora) ir pagal
gretinimą (metonimija). Taip buvo naujai pagrƳstas tropǐ akirologiškumas, t y.
klaidingumas logikos požiǌriu.
K. Kerbrat–Orecchioni iškelia mintƳ, jog apskritai elokucijos lygmenyje verta
analizuoti tik metaforą, metonimiją ir dalies sinekdochą, nes tik šie tropai turi
grynuosius leksinius pavidalus (plaþiau žr. Kerbrat–Orecchioni 1986: 289–314);
N. Ruwetas pagrindiniu ir svarbiausiu tropu tvirtina esant ne metaforą, o metonimiją
(plaþiau žr. Ruwet 1977: 265–286); T. Todorovas, J. Dobois kaip pirminƳ tropą iškelia
sinekdochą (plaþiau žr. Todorov 1977: 275–293). Be pagrindiniǐ tropǐ — metaforos
ir metonimijos — Ƴvairiose stilistikos ir retorikos studijose dažniausiai dar minimi:
sinekdocha, katachrezơ, onomatopơja, antonomazija, perifrazơ, ironija, hiperbolơ,
litotơ, emfazơ, oksimoronas (plg. Koženiauskienơ 2001: 205; Korolko 1998: 102;
LichaĔski 1996: 40).
Modernioji retorinơs argumentacijos teorija tropus laiko argumentavimo
priemonơmis. Tropas reklamos diskurse funkcionuoja kaip efektyvus persvazijos
instrumentas. Reklamoje vartojami tropai jungia tiek konvenciniǐ,57 tiek poetiniǐ
tropǐ funkcijas. Poetiniai tropai vartojami siekiant kalbos puošnumo, estetiškumo,
vaizdumo, patrauklumo. Konvenciniǐ tropǐ funkcija — perteikti tam tikrą
informaciją, argumentuoti, Ƴtikinti adresatą, užpildyti leksikos spragas: „Konvenciniǐ
tropǐ vaizdais atrandamos analogijos, panašumas tarp abstrakþiǐ sunkiau nusakomǐ
reiškiniǐ ar sąvokǐ ir Ƴprastǐ, aiškiǐ, klausytojui suprantamǐ dalykǐ, padedanþiǐ
tikslingai argumentuoti ir Ƴtikinti. Retorikoje tokios operacijos vadinamos concretum
pro abstracto, kai mažiau žinomas dalykas pakeiþiamas plaþiau žinomu apþiuopiamu
dalyku“ (žr. Koženiauskienơ 2005a: 331).
Tropams bǌdinga konotacijǐ Ƴvairovơ, jǐ semantika labai individuali ir
subjektyvi, kartais net fakultatyvi. Be to, tropo semantika tiesiogiai susijusi su
kontekstu, kuriame jis pavartotas. Kaip pastebi R. Koženiauskienơ, „tropǐ fenomenas
tas, kad kartais nei žodžio reikšmơs žinojimo, nei viso sakinio nepakanka, o
perteikiamos informacijos semantika išaiškơja iš pragmatiniǐ situacijos dalyviǐ
bendravimo charakteristikǐ, didesnio teksto arba konteksto, tiek lingvistinio
(stilistinio), tiek ekstralingvistinio“ (žr. Koženiauskienơ 2009: 60).
 
Konvencinis tropas (lot. conventio — susitarimas) — Ƴprastas, pasikartojantis, pastovus tropas
(plg. Koženiauskienơ 2005a: 331).
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Nors reklamos diskurse vyrauja eksplicitiniai tropai, kuriǐ dešifravimas
nereikalauja didesniǐ adresato pastangǐ, esama ir originaliǐ, neƳprastǐ implicitiniais
tropais realizuojamǐ kalbiniǐ sprendimǐ. Tropǐ vartosena reklamoje aktuali tiek
emocinio efektyvumo, tiek informatyvumo prasme: siekiama koncentruoti adresato
dơmesƳ ir perteikti informaciją kuo vaizdžiau ir talpiau.
Kaip jau minơta, loginơ invencinơ topika, perkelta Ƴ elokucijos lygmenƳ, virsta
paralogine topika — logikos požiǌriu tropai yra klaidingi, t. y. pažeidžia logikos
taisykles. Nors visi tropai kuriami vadovaujantis paralogikos taisyklơmis, taþiau
reikšmơs perkơlimas gali vykti skirtingai. Tropai grindžiami „plaþios analogijos“
principu, t. y. neatsižvelgiant Ƴ realias vieno elemento galimybes pakeisti kitą
elementą, o neƳtikimumo, netikơtumo efektas vertintinas kaip viena iš tropams
bǌdingǐ retoriniǐ funkcijǐ.
Bendriausiu požiǌriu tropǐ topiką sudaro topai, grindžiami panašumu, atitikimu
ir ryšiu. Toks topǐ išskyrimas atitinka bendrąjƳ tropǐ dalijimą pagal reikšmơs
perkơlimo pobǌdƳ: pagal panašumą ir realǐ sąlytƳ bei atitikimą. Detalesnơ elokucinơs
topikos analizơ leidžia išskirti topus, kuriǐ pamatas reikšmơs perkơlimas (metafora,
metonimija, sinekdocha, ironija); reikšmơs susiaurinimas (emfazơ, litotơ), reikšmơs
sustiprinimas (hiperbolơ); reikšmơs detalizavimas (perifrazơ, antonomazija).
Tropǐ topikos, kaip ir paþiǐ tropǐ, pamatas yra analogija: panašumas —
metafora; erdvơs ir laiko gretybơ — metonimija; dalis ir visuma — sinekdocha;
sutapatinimas ir detalizavimas — perifrazơ; kontrastas — antifrazơ, ironija;
padidinimas to, kas mažiau — hiperbolơ; sumažinimas to, kas daugiau — litotơ.
Elokucinơs topikos analizơs reklamos diskurse tikslas — ne visǐ galimǐ
stilistiniǐ priemoniǐ vartojimo reklamoje registras; siekiama nustatyti bendriausias
tendencijas, aprašyti produktyviausius tropǐ tipus, išsiaiškinti reguliariausius jǐ
vartojimo atvejus, t. y. atskleisti leksiniǐ semantiniǐ figǌrǐ topiką.

3. 1. Metafora
Reklamos tekstuose gausu perkeltinơs reikšmơs pasakymǐ, juose galima rasti
visǐ tropǐ rǌšiǐ. Vis dơlto dominuojanþios pozicijos tenka metaforǐ topikai: „Dažną
metaforǐ ir kitǐ tropǐ vartojimą reklamos tekstuose lemia jǐ paskirtis. Jais tikrovơ
perteikiama meniškiau ir vaizdingiau, nusakomi ekspresiniai daiktǐ požymiai — šiais
atžvilgiais tropas realizuoja svarbią ekspresinĊ reklamos funkciją. Vieną reiškinƳ



 

aiškinant kitu, gerai išmanant ir taikant šio aiškinimo subtilybes, galima Ƴtaigiai
paveikti adresatą... <...> Taigi tikslingai pasitelkus metaforą, realizuojama ir kita
reklamos funkcija — Ƴtaiga“ (žr. Smetonienơ 2006: 126).
Iš Antikos paveldơtoje retorikos teorijoje metafora (gr. metaphora —
pernešimas, perkơlimas) priskiriama tropǐ klasei, t. y. figǌroms, klasifikuojanþioms
reikšmines žodžiǐ vartosenos, dar tiksliau — denominacijos proceso variacijas
(plaþiau žr. Ricoeur 2000: 61).
„Poetikoje“ Aristotelis metaforą pavadina retoriniu fenomenu, priemone,
padedanþia pasiekti retorinơs persvazijos. Esą ji pranašesnơ už palyginimą, nes yra
trumpesnơ,

labiau

koncentruota

ir

talpesnơ,

sukelia adresato

nuostabą

ir

susidomơjimą. Aristotelis nurodo, jog metafora grindžiama perkơlimu, kai objektui ar
reiškiniui perkeliamas svetimas vardas: „<...> tai vardo, žyminþio vieną daiktą,
priskyrimas kitam daiktui. Priskiriama arba giminơs — rǌšiai, arba rǌšies — giminei,
arba [vienos] rǌšies — [kitai] rǌšiai, arba pagal panašumą [analogiją]“ (žr. Aristotelis
1990: 306). Šis apibrơžimas atskleidžia metaforos ryšƳ su diskurso topǐ teorija.
Aptariant metaforos sampratos raidą, dažnai pastebima, jog vaizdingosios
kalbos teorijos požiǌriu metafora ilgą laiką vertinta kaip dekoratyvus elementas,
kalbos pagyvinimo, puošybos priemonơ. Modernioji retorikos teorija metaforas laiko
argumentavimo priemone, metaforiniai vaizdai atlieka psichologinƳ Ƴtikinơjimo
poveikƳ. Jau Aristotelis atkreipia dơmesƳ Ƴ tai, kad mintis argumentuojama ne tik
sąvokomis ir predikatyviais sprendiniais, bet ir metaforomis. R. Koženiauskienơ
pastebi, jog modernusis metaforos apibrơžimas „akcentuoja svarbią retorinĊ
metaforos funkciją — padơti tiksliai perteikti tam tikrą informaciją, Ƴkǌnyti turinƳ ir
oponuoja klasikinei retorikai, Ƴ metaforą žvelgusiai kaip Ƴ ornatus arba decorum
funkciją atliekantƳ tropą“ (žr. Koženiauskienơ 2005b: 52).
Metaforǐ topikos populiarumą reklamos diskurse lemia tai, jog metafora yra
susijusi su žmogaus gebơjimu pastebơti ir apibendrinti panašumus tarp skirtingǐ
individǐ ir objektǐ klasiǐ (plg. Župerka 2001: 60–62; Kubriakova 1996: 55). Tai tikru
ar tariamu panašumu grindžiamas šnekos mechanizmas, kai vieną daiktǐ ar reiškiniǐ
klasĊ pavadinantis žodis vartojamas pavadinti ar charakterizuoti Ƴ kitą klasĊ
patenkanþiam objektui ar reiškiniui. „Pavartoti metaforą — tai pastebơti, kas panašu
tarp dviejǐ, nieko bendra neturinþiǐ reiškiniǐ — tarp reiškiniǐ, imamǐ iš
skirtingiausiǐ bei tolimiausiǐ „pasauliǐ“ (žr. Pikþilingis 1975: 276). Metaforizacijos



 

pagrindas dažniausiai yra išorinis, vidiniǐ ypatybiǐ, paskirties, funkcijǐ panašumas,
kartais pavadinimo perkơlimo sąlyga tampa panašus emocinis Ƴspǌdis bei vertinimas.
K. Župerka pabrơžia, jog „metaforai atsirasti svarbu panašumo saikas: ji susidaro, kai
tarp gretinamǐ dalykǐ yra daugiau skirtumo negu bendrumo“ (žr. Župerka 1983: 76).
Taigi nors objektai ar reiškiniai gretinami pagal tam tikrus bendrus jǐ požymius,
taþiau metaforos jơga glǌdi tǐ objektǐ ar reiškiniǐ skirtybơje.
Kasdieniame diskurse metafora, kaip vardo pakeitimas, užpildo leksinĊ spragą
pagal ekonomijos principą naujiems daiktams, reiškiniams suteikdama naujus vardus,
sudarytus iš jau žinomǐ. Reklamos diskurse ji atlieka ornamentinĊ retorinơs figǌros
funkciją, taip pat padeda realizuoti pagrindinƳ retorikos tikslą — Ƴtikinti adresatą,
suteikti jam malonumą. Be to, metafora atkreipia adresato dơmesƳ individualumu,
netikơtu originaliu palyginimo pagrindu, Ƴtaigiai ir vaizdžiai apibǌdina reklamos
objektą.
Taip pat prisimintina, jog metaforǐ topika — paralogikos sritis, todơl metaforos
reklamos diskurse vertintinos kaip sąmoningos klaidos, „kai sujungiami du
tarpusavyje nederantys dalykai ir tariamas apsirikimas užmezga tarp nariǐ naują, iki
tol neƳžvelgtą reikšminĊ sąsają“ (žr. Ricoeur 2000: 65).
Kaip jau minơta, elokucinis topas — tai „vieta“, iš kurios semiamasi retoriniǐ
argumentǐ (stilistiniǐ priemoniǐ), remianþiǐ tezĊ. Reklamos diskurse metaforǐ
topikos šaltinis yra skirtingǐ objektǐ gretinimas, grindžiamas ne išoriniu, tikrovơje
egzistuojanþiu sąlyþiu, o tariamu, vaizduotơs sukurtu jǐ santykiu, dažniausiai —
gretinamǐ objektǐ bǌsenos, vertơs, funkcijos, dydžio / gausos, veiksmo / vyksmo,
pojǌþio / Ƴspǌdžio panašumu.
Vieni populiariausiǐ reklamoje yra pojǌþio / Ƴspǌdžio panašumo topai. Ʋspǌdžio
panašumu grindžiamos metaforos dơmenǐ semantinơ jungtis išsiskiria sąlygiškumu,
neapibrơžtumu, sunku tiksliai nurodyti, kokia iš potencialiǐjǐ semǐ aktyvinama
labiausiai. Atkreiptinas dơmesys, jog Ƴspǌdžio topai paprastai pasirenkami tada, kai
reikia apibǌdinti reklamos objektą, kuris nepasižymi išskirtinơmis „techninơmis“
charakteristikomis ir kuriam apibǌdinti sunku surasti patraukliǐ loginiǐ argumentǐ:
Alaus atidarymo revoliucija! (Žm 2008, 24); Ledkalnio šalþiu alsuojanti degtinơ
(Žm 2007, 41); Lietuviškos vasaros skonis (Žm 2008, 47); Dizaino ir ergonomikos
simfonija (St 2008, 8); Naujas telefonas — nauji pokalbiǐ labirintai (Žm 2008, 13);
Grožis — tai kibirkštơlơ (St 2008, 2).



 

Aktualizuojamas tiek emociniǐ, tiek fiziniǐ pojǌþiǐ panašumas: Viva batai.
Atsiplơšk nuo žemơs! (St 2006, 15); Kai skausmas drasko gerklĊ... (St 2007, 42).
Pojǌþiǐ asociacijomis grindžiamiems topams artimi bǌsenos panašumo topai.
Šie topai realizuojami metaforomis, kuriǐ pamatas — gretinamǐ objektǐ bǌsenǐ
panašumas: Atgimkite su gamta! (St 2006, 14); Šilko švelnumo oda (St 2006, 8).
Gausu reklamos diskurse vertơs panašumo topǐ. Vertơs panašumo asociacijos
esti Ƴvairaus pobǌdžio. Metaforomis aktualizuojamas reklamos objekto vertingumas:
El Coto De Rioja ispaniško vyno karalius (St 2008, 16); Nepavaldus laikui skonis
(St 2006, 22); Mano grožio neƳveikia laikas! (St 2006, 2); pabrơžiamas ryšys su
dvasinơmis vertybơmis — ištikimybe, draugyste, pasitikơjimu: ýiužiniai ištikimi
Tau... (Žm 2007, 48); Grožis — tai pasitikơjimas (Žm 2008, 9); akcentuojama
asmeninơ reklamos objekto svarba adresatui: Mosaic. Dalelơ tavĊs (Žm 2006, 8);
Tavo grožio triumfui (Žm 2006, 7); Kavos puodelis dovanoja mažus džiaugsmus...
(Žm 2008, 26). Kaip matyti iš pavyzdžiǐ, vertơs panašumo metaforomis iš esmơs
eksplikuojami invenciniai savirealizacijos topai — reklamos objektas siejamas su
adresato saviverte, ne tiek praktiniǐ, kiek emociniǐ poreikiǐ tenkinimu. Reklamos
objekto pranašumo vizija adresatui atskleidžiama kaip galimybơ kilstelơti savo
socialinĊ vertĊ: tapti išskirtiniǐ produktǐ ar paslaugǐ vartotoju. Metaforos implikuota
reikšmơ atveria kokybiškai naujos informacijos lauką, sukurdamas paveikǐ ir Ƴtaigǐ
stiliǐ, prisodrintą emocinio vertinimo spalvǐ.
Funkcijos panašumo topǐ pamatas — panaši objektǐ funkcija arba paskirtis.
Metaforiškai nusakoma reklamos objekto funkcija siejama su adresato poreikiais,
kitaip tariant — eksplikuojama poreikiǐ tenkinimo topika: Juvedical: odos laiptai Ƴ
dangǐ (Žm 2006, 7); Garnier Nutrisse maitina plaukus... (St 2007, 3); Vitax —
gurkšnis vaisiais dvelkianþios sveikatos ir gaivos (Žm 2007, 12); Internetas. Nuo šiol
kuriamas Tavo delne (Žm 2008, 47); Pažadinkite plaukǐ energiją! (St 2008, 20);
Oda — sveikatos atspindys (St 2007, 3).
Dydžio / gausos panašumo topai reiškiami metaforomis, kuriǐ reikšmơs
perkơlimo pamatas — gretinamǐ objektǐ dydžio arba gausumo asociacija. Tai
metaforos — hiperbolơs, kuriomis kuriamas padidintas reklamos objekto ar su juo
susijusiǐ aplinkybiǐ vaizdas: Spalvingas nuolaidǐ lietus! (St 2008, 12); NepaskĊsk
vitaminǐ jǌroje! (St 2008, 42); Meilơs kupina kiekviena diena! (St 2006, 3);
Blakstienos siekia žvaigždes... (Žm 2007, 16).





Veiksmo / vyksmo

panašumo

topai

realizuojami

metaforomis,

kuriomis

gretinami objektai pagal atliekamo veiksmo panašumą: Naujas žurnalas moterims
ieško kelio Ƴ jǌsǐ namus (St 2006, 1); Dovanǐ idơjos sklando ore! (Žm 2008, 49);
Ten, kur verda gyvenimas... (Žm 2006, 11).
Metaforomis reiškiamǐ topǐ paskirtis — sutvirtinti argumentus, taip pat
charakterizuoti reklamos objektą. Ši charakteristika gali bǌti tiesioginơ (kokybơs
topai) arba išryškơjanti iš kuriamo reklamos objekto ir adresato santykio
(savirealizacijos, poreikiǐ tenkinimo topai). Pastarojo pobǌdžio topai atveria platesnĊ
interpretacijǐ erdvĊ, apeliuoja Ƴ adresato jausmus. Nors loginiu požiǌriu metaforos
laikytinos klaidingais palyginimais, taþiau reklamos diskurse šis klaidingumas yra
pozityvus — tai papildomos ekspresijos, argumentacijos šaltinis.

3. 1. 1. Konceptualioji metafora kaip topas
Ʋprasta, jog stilistikos teorijoje metafora ilgą laiką buvo analizuojama kaip
denominacijos reiškinys, t. y. žodžiǐ signifikacijos pakeitimas. Metafora išpleþia
daikto ar reiškinio vardo reikšmĊ, nukrypdama nuo tiesioginơs žodžiǐ reikšmơs.
Taþiau, kaip pastebi P. Ricoeuras, klasikinơ metaforos samprata nesuteikia šiam
tropui semantinơs inovacijos statuso — metaforą galima „išversti“, t. y. atkurti
tiesioginĊ reikšmĊ, metaforišką junginƳ pakeiþiant nemetaforišku. Taigi metafora tơra
tiesioginơs žodžiǐ reikšmơs transformacija, vieno objekto pavadinimo persakymas
kitais žodžiais; ji nơra kalbos bǌtinybơ, tik žodžio efektas, nesusijĊs su giluminiais
semantiniais reikšmơs formavimosi ir kismo procesais (plaþiau žr. Marcinkeviþienơ
1994: 76–77). Tokia metafora esą neteikia naujos informacijos apie tikrovĊ ir yra
laikytina viena iš emocinio diskurso funkcijǐ (plaþiau žr. Ricoeur 2000: 63). Tai
vadinamoji substitucijos, arba pakeitimo, teorija (plaþiau žr. Black 1979: 158–159):
metafora perduoda prasmĊ, kurią galima persakyti tiesiogiai, o adresatui tiesiog
malonu dešifruoti tokƳ stilistinƳ faktą.58
XIX a. metaforos tyrimai pasuka kita kryptimi — iš literatǌros Ƴ lingvistiką.59
Atgarsio sulaukơ kalbos prigimties metaforiškumą deklaruojanþios S. T. Coleridge,
W. Wordswortho, J. Ortega y Gasseto teorijos. Pastarasis vadino metaforą bǌtinu
 
58
Net XX a. pirmoje pusơje atsirasdavo teigianþiǐ, jog metaforos yra paviršutiniškos, neesminơs ir
logiškai ydingos, nes, neturơdamos tiesioginio ryšio su faktais, netalpina jokiǐ realiǐ žiniǐ ir net neturi
galios jas perteikti (plaþiau žr. Cohen 1979: 3).
59
Istorinơ metaforos sampratos raida nuosekliai aptarta: žr. Backman 1991: 17–31.





mentaliniu instrumentu, suvokimo priemone (plaþiau žr. Ortega y Gasset 1999).
Tokie pareiškimai reabilitavo metaforą ir inspiravo naujǐ filosofiniǐ, lingvistiniǐ,
sociolingvistiniǐ metaforos koncepcijǐ atsiradimą. Naujoji metaforos samprata sietina
su E. Cassirerio, M. Blacko, I. A. Richardso, M. Beardsley’o, C.

Turbayno,

P. Wheelwrighto, P. Ricoeuro, R. Jakobsono darbais. Šie autoriai metaforą ima
tyrinơti kaip semantinĊ inovaciją, teikianþią naujos informacijos apie tikrovĊ.
M. Blackas buvo vienas pirmǐjǐ, iškơlusiǐ metaforos kaip kognityvinio proceso
elemento, sampratą: metaforos dơmenǐ tarpusavio sąveikos rezultatas — dơl
Ƴprastiniǐ asociacijǐ susiliejimo atsiradusi nauja prasmơ, todơl metaforos neƳmanoma
„išversti“ nepatiriant semantiniǐ nuostoliǐ (plaþiau žr. Black 1979).
P. Ricoeuras atskleidžia

metaforos poveikƳ

afektyviu

lygmeniu,

Ƴrodo

„metaforos kaip Ƴtampos“, kylanþios iš originalaus, tariamai klaidingo skirtingǐ
objektǐ susijungimo, šokiruojantƳ efektą: „<...> metaforinio pasakymo efektą lemianti
diskurso strategija yra absurdiškumas. Šis absurdiškumas išryškơja tik mơginant
pasakymą interpretuoti pažodžiui“ (žr. Ricoeur 2000: 64). Metaforiško pasakymo
sukeltas efektas išblơsta metaforai Ƴsitvirtinus kalboje, tapus kliše. Anot P. Ricoeuro,
tokia metafora laikytina mirusia.60
Metaforos samprata iš esmơs pakito kognityvinơs lingvistikos61 atstovams
pagrindus savitą pirminơs nominacijos galią turinþios konceptualiosios metaforos —
vieno iš esminiǐ mąstymo ir pažinimo bǌdǐ — teoriją. Šiuolaikinơ metaforos, kaip
kognityvinio

fenomeno,

žmonijos

patyrimo

kategorizavimo

priemonơs

(plg. Koženiauskienơ 2005b: 52), teorija neigia metaforos, tik kaip emocinĊ vertĊ
turinþios diskurso puošmenos, funkciją: ,,<...> metaforos formuoja mǌsǐ suvokimą,
mąstymą ir veiksmus... <...> mǌsǐ mąstymas, patirtis ir Ƴprastiniai veiksmai yra
sąlygoti metaforos. <...> Mǌsǐ Ƴprastinơ konceptuali sistema, kurios terminais mes
mąstome ir veikiame, yra iš esmơs metaforiška savo prigimtimi“ (žr. Lakoff, Johnson
1980: 26, 40). Metafora yra žmogaus gebơjimo pastebơti ir apibendrinti panašumus
 
60
Kalbinơ, arba nominacinơ, metafora vaizdingosios kalbos teorijos šalininkǐ vadinta Ƴvairiais
neigiamą atspalvƳ turinþiais pavadinimais: mirusi, išblơsusi, sustabarơjusi, nusidơvơjusi.... (plaþiau
žr. Marcinkeviþienơ 1994: 77).
61
Kognityvinơ lingvistika, kaip mokslinơ disciplina, susiformavo aštuntajame dešimtmetyje, jos
atsiradimas dažniausiai siejama su Tarptautinơs Kognityvinơs Lingvistikos Asociacijos Ƴsteigimu.
Pagrindinis kognityvinơs lingvistikos teiginys: žmogaus kalbiniai gebơjimai neatsiejami nuo jo
psichinơs veiklos, t. y. suvokimo, mąstymo, patirties. Konceptualiosios lingvistikos tyrimo objektas —
konceptas, žmogaus psichikoje atsispindinþio kalbos pasaulơvaizdžio vienetas, kognityvinis
(ikikalbinis) dydis, kalbiniǐ realizacijǐ pagrindas (plaþiau žr. Gudaviþius 2000: 30–36; Kubriakova
1996: 90–93).





tarp skirtingǐ individǐ ir objektǐ klasiǐ rezultatas. Tai kognityvinƳ procesą atspindinti
kalbinơ žmogaus veikla (plg. Koivisto–Alanko 2000: 96).
Ryškiausiai
reprezentuojantys

kognityvinơs

lingvistikos

teikiamą

Kalifornijos Berkeley universiteto

metaforos

sampratą

lingvistikos profesorius

G. Lakoffas ir Oregono universiteto filosofijos profesorius M. Johnsonas62 apibrơžia
metaforą ne tik kaip meninĊ raiškos priemonĊ, bet ir kaip paþią kalbos savastƳ —
kalbinƳ mąstymo procesǐ, kai vienos srities žinios perkeliamos Ƴ kitą, atspindƳ.
Konceptualioji metafora, atsispindinti kasdienơs kalbos posakiuose, yra viena iš
konceptualizacijos formǐ, kognityvinis procesas, išreiškiantis ir formuojantis naujas
sąvokas. Tai — kalbos, mąstymo, kultǌros faktas, visapusiškai persmelkiantis
žmogaus kasdienybĊ.
Taip suvokiama konceptualioji, t. y. pradinơ, giluminơ, metafora tampa topu —
vieta, iš kurios semiamasi argumentǐ tezei paremti. G. Lakoffas bei M. Johansonsas,
analizuodami metaforizacijos procesą, akcentuoja pagrindinius jo aspektus: pradiniai
konceptai, teikiantys vaizdinius abstraktiems dalykams suvokti ir verbalizuoti, yra
susijĊ su tam tikrais archetipais ir mitologemomis, todơl yra universalǌs ir suprantami
kiekvienos kalbos vartotojui; metaforizacijos procesai neatsiejami nuo tautos
kultǌrinơs patirties (angl. experience), t. y. metaforoms bǌdingos tam tikros
nacionalinơs mąstymo specifikos nulemtos ypatybơs; kiekviena konceptualioji
metafora sietina su žmogaus fiziologinơs sandaros ypatybơmis, kǌniškąja patirtimi
(angl. embodied) (plaþiau žr. Lakoff 1987; Maslova 1999: 159–163).
Taigi konceptualiǐjǐ metaforǐ topika apima elementariąsias sampratas ir
vaizdinius, kuriǐ susiformavimą lơmơ kolektyviniai išgyvenimai bei patirtis.
Kognityvinơs lingvistikos siǌloma metodologija, pasak A. Gudaviþiaus, „pabrơžia
konvencionalǐ metaforos pobǌdƳ, žiǌri Ƴ ją kaip Ƴ pasaulio konceptualizacijos
pagrindą, Ƴ pasaulio pažinimo bǌdą apskritai“ (žr. Gudaviþius 2001: 17–18). Vadinas,
giluminiǐ metaforǐ topika yra universali ir bendra visǐ rǌšiǐ komunikacijos
diskursams.
Konceptualiǐjǐ metaforǐ kaip topǐ analizơ, atskleidžianti bǌdingiausias
reiškinio tendencijas, atveria galimybĊ atkurti reklamos kalboje užfiksuoto kalbos
 
62
Metaforizacijos procesas ir pagrindiniai jo principai detaliai aptariami G. Lakoffo kognityviniǐ
modeliǐ (angl. Idealized Cognitive Models (ICMs) bei M. Johnsono vaizdiniǐ schemǐ (angl. Image –
schemas) teorijose (žr. Lakoff 1987; Johanson 1987; Lakoff, Johnson 1980).





pasaulơvaizdžio,63 kurio viena iš esminiǐ eksplikacijos sferǐ yra metafora,
fragmentus — vaizdinius, vertinimus, asociacijas. Be to, metaforos, kaip kognityvinio
fenomeno, tyrimas atveria galimybĊ kiek Ƴmanoma efektyviau realizuoti reklamos
teoretikǐ siekƳ pasinaudoti tam tikromis psichologinơmis priemonơmis, aktualizuoti
simbolius, kurie potencialiam vartotojui sukeltǐ atitinkamas asociacijas ir ypaþ stiprią
emocinĊ reakciją (plg. ýereška 2004: 120).
Efektyvǐ psichologinƳ reklamos poveikƳ lemia tinkamai aktyvinami ir atkuriami
žmogaus pasąmonơje esantys universalǌs suvokimo modeliai. Atitinkamǐ sąvokǐ
metaforizacija reklamoje keiþia Ƴprastą pasaulio matymo ir suvokimo bǌdą: atsiveria
naujas semantinis horizontas, Ƴprastinơs tiesioginơs reikšmơs plotmơje daromos
neƳprastos reikšmơs užuominos (plg. Zabielaitơ 1999: 128–129).
Konceptualiǐjǐ metaforǐ topika tiriama analizuojant konkreþią kalbinĊ metaforǐ
išraišką, t. y. konkreþius metaforinius posakius, apimanþius tiek konvencines, tiek
poetines metaforas (plg. Juzelơnienơ 2003: 61). Konceptualiosios metaforos išraiška
reklamoje yra toks žodžiǐ junginys, kuris tiesiogiai neatspindi kalbinơs tikrovơs: jis
pagrƳstas ne akivaizdžiomis, matomomis, girdimomis, jauþiamomis tam tikrǐ objektǐ
ypatybơmis, bet asociacijomis, aliuzijomis Ƴ kitus ekstralingvistinơs tikrovơs objektus.
Pagal nusistovơjusią tradiciją konceptualioji metafora (šiuo atveju — ir topas)
iliustruojama atskirais sakiniais, kurie atskleidžia jos esmĊ, pavyzdžiui: metafora
REKLAMOS OBJEKTAS

—

KOVA

iliustruojama sakiniu Kova su giliomis raukšlơmis

(Žm 2008, 16).
Pagal kalbinơs raiškos apimtƳ metaforos gali bǌti keliǐ rǌšiǐ: 1. Vienažodơ
metafora, pagrƳsta a) sudurtinio žodžio morfemǐ deriniu, b) daugiareikšmio žodžio
reikšmiǐ sąveika. 2. Daugiažodơ metafora, išryškơjanti iš konteksto: a) pastoviǐjǐ
žodžiǐ junginiǐ arba kolokacijǐ64 metafora, b) neƳprastiniǐ žodžiǐ junginiǐ pagrindu
atsiradusi metafora (plaþiau žr. Marcinkeviþienơ 1999: 110).
Metaforą sudaro du dơmenys: tai, kas suvokiama (pagrindinis subjektas), ir tai,
per ką suvokiama (pagalbinis subjektas). Tradicinis metaforos apibrơžimas nurodo,
jog šiǐ dơmenǐ ryšys yra grindžiamas tikru arba tariamu panašumu. Kognityvinơs
 
63
PasaulơvaizdƳ galima apibrơžti kaip kalbos sistemoje fiksuotą ir kalbos tekstuose realizuojamą
sąvokǐ (kognityvinĊ) struktǌrą. Kalbos pasaulơvaizdis — subjektyvi pasaulio interpretacija kalboje,
kalbos elementuose užfiksuoto turinio supratimas (plaþiau žr. Gudaviþius 1994: 11; Gudaviþius 2000:
11–16).
64
Kolokacijomis laikomi prasmingi ir gramatiški žodžiǐ junginiai, kuriuos sudaro bent du
nominatyviniai žodžiai (plg. Marcinkeviþienơ 1999: 112).





lingvistikos atstovai prapleþia metaforą sudaranþiǐ dơmenǐ sąveikos sampratą:
„<...> viena sritis suvokiama per kitą, mažiau pažinta, dvasinơ, abstrakti — per
žinomesnĊ, fizinĊ, konkreþią“ (žr. Marcinkeviþienơ 1993: 54). G. Lakoffas taip
nusako konceptualiosios metaforos esmĊ: „Metaforos esmơ yra ta, kad vieni dalykai
suvokiami ir patiriami per kitus“ (žr. Lakoff 1980: 3).
G. Lakoffas ir M. Johnsonas, remdamiesi metaforǐ abstraktumo / konkretumo
kriterijumi, išskiria tris konceptualiǐjǐ metaforǐ rǌšis (plaþiau žr. Lakoff, Johnson
1980):65

erdvines,

apimanþias

trimatƳ

erdvơs

suvokimą;

ontologines,

materializuojanþias abstrakcijas; struktǌrines, jungianþias abstraktus su konkreþiais
konceptais.66 Vadovaujantis šia klasifikacija, tikslinga atitinkamai išskirti ir
bǌdingiausiǐ konceptualiǐjǐ metaforǐ topǐ grupes:
Ontologiniǐ metaforǐ topika
REKLAMOS OBJEKTAS — GYVA BǋTYBƠ
REKLAMOS OBJEKTAS — ASMUO
REKLAMOS OBJEKTAS — VALDOVAS

Struktǌriniǐ metaforǐ topika
REKLAMOS OBJEKTAS — KOVA
REKLAMOS OBJEKTAS — JƠGA
REKLAMOS OBJEKTAS — VANDUO
REKLAMOS OBJEKTAS — UGNIS

Erdviniǐ metaforǐ topika
REKLAMOS OBJEKTAS — KRYPTIS AUKŠTYN

3. 1. 1. 1. Ontologiniǐ metaforǐ topika
Populiariausia reklamoje vartojama metaforos atmaina yra personifikacija
(lot. personificatio), arba Ƴasmeninimas. Tai toks metaforinio perkơlimo bǌdas, kai
negyviems objektams suteikiamos gyvos bǌtybơs ypatybơs. Personifikacija, anot
Kvintiliano, yra Ƴspǌdingiausias metaforinio perkơlimo bǌdas (žr. Crowley 1994:
 
65
Esama ir kitokio pobǌdžio konceptualiǐjǐ metaforǐ klasifikacijǐ, pavyzdžiui, Z. Kovecsesas
atraminiu metaforǐ klasifikacijos kriterijumi pasirenka pradinơs metaforǐ konceptualizacijos sritis
(plaþiau žr. Kövecses 2000).
66
Konceptas þia suprantamas kaip idealus kognityvinis fenomenas, kuris turi kalboje savo pavadinimą
ir išreiškia kultǌros determinuojamą realaus pasaulio Ƴsivaizdavimą. Konceptai egzistuoja ne pavieniui;
mąstymo procese konceptai kombinuojami ir sudaro konceptualiąją sistemą (plaþiau
žr. Wierzbicka 1985).





218). Daugelio metaforas analizuojanþiǐ autoriǐ darbuose personifikacija išskiriama
kaip ypatingas ekspresijos ir paveikumo šaltinis (žr. Koženiauskienơ 2001: 207;
Pikþilingis 1975: 290; Smetonienơ 2003: 126).
G. Lakoffas ir M. Johnsonas iškelia Ƴkǌnijimo hipotezĊ: centrinơ bendrojo
pasaulơvaizdžio dalis yra žmogus, todơl pirminis metaforǐ šaltinis yra susijĊs su
žmogaus erdviniais pojǌþiais bei motorinơmis reakcijomis, nulemtas kǌno bei
smegenǐ veiklos.67 Kitaip tariant, konceptualiosiomis metaforomis realizuojama
topika sietina su kasdiene žmogaus patirtimi, paprasþiausiomis asmens fiziologinơmis
ypatybơmis; šie esminiai dơsningumai ir tampa metaforinio perkơlimo pagrindu.
Perkeliant vienos rǌšies tikrovơs suvokimą ir išgyvenimus Ƴ kitos rǌšies tikrovơs
terminus, remiamasi su kasdiene veikla susijusiomis objekto ypatybơmis, dơl
nuolatinơs sąveikos gerai pažƳstamomis iš fizinơs žmogaus patirties. Bǌtent jutiminơ
patirtis Ƴgalina abstrakþius pojǌþius ir išgyvenimus suvokti kaip realius objektus.
Taigi pirminis konceptualiosios metaforos kaip topo pagrindimas yra fizinơs žmogaus
bǌsenos, jutiminơs patirties nusakymas.
Personifikuojanþiǐ antropomorfiniǐ metaforǐ gausa nurodo centrinĊ žmogaus
poziciją reklamos kuriamo pasaulio sistemoje. Konceptualiosios metaforos reklamoje
dažnai sietinos su universaliomis žmogaus kǌno ypatybơmis bei pojǌþiais.
Konceptualiǐjǐ metaforǐ grupơs

REKLAMOS OBJEKTAS

— GYVA BǋTYBƠ ribos

nơra griežtai apibrơžtos, tapatinti gyvą bǌtybĊ vien su asmeniu bǌtǐ netikslu dơl
konkretesniǐ
OBJEKTAS

charakteristikǐ

— GYVA

BǋTYBƠ,

stokos.

Identifikuojant

metaforas

REKLAMOS

pagrindiniu laikytas gyvumo, t. y. gyvybơs turơjimo,

kriterijus. Gyvumas suprantamas kaip reklamos objekto gebơjimas veikti paþiam,
reþiau — bǌti kažkieno veiksmǐ objektu.
Konceptualiosios

metaforos

REKLAMOS

OBJEKTAS

—

GYVA

BǋTYBƠ

verbalizacija apima kone visas subjekto charakteristikas, kurios bǌdingos gyvai
 
67
Žmogaus fizinơs patirties nulemtus koncepto ypatumus G. Lakoffas analizuoja pasitelkĊs
embodiment sąvoką (liet. Ƴkǌnijimas, kǌniškumas, kǌniškoji patirtis). Ʋkǌnijimo hipotezơs
(angl. embodiment hypotheses), kurią tyrơjai grindžia naujausiais neuromodeliavimo tyrimais, esminơ
prielaida — kiekviena konceptuali sistema, kurios terminais mąstome ir veikiame, yra nulemta
fiziologiniǐ žmogaus ypatybiǐ bei smegenǐ veiklos. SujungĊ metaforinio mąstymo mechanizmą
aiškinanþias Ch. Johnsono, J. Grady, S. Narayanano, M. Turnerio bei G. Fauconnier teorijas,
G. Lakoffas ir M. Johnsonas pateikia apibendrinanþią išvadą: pirminiǐ metaforǐ sistemą žmogus
Ƴsisavina nesąmoningai su natǌraliai nuo kǌdikystơs Ƴgyjama kasdiene gyvenimiška patirtimi.
Kognityvinơs lingvistikos teorijoje embodiment idơja vertinama kaip vienas iš galimǐ konceptualiǐjǐ
metaforǐ reikšmơs aiškinimo bǌdǐ (plaþiau žr. Lakoff, Johnson 1999: 47; taip pat Papaurơlytơ–
Klovienơ 2003a: 32–35; Papaurơlytơ–Klovienơ 2005: 43–47).



 

bǌtybei. Metaforizacija grindžiama tokiomis analogijomis:
Reklamos objektas yra gyva bǌtybơ: Gyvi baldai (Žm 2008, 9); Age Fitness:
kupinas gyvybơs (St 2006, 21); Didžiausia Pizza Jazz virtuvơs vertybơ — gyvas
maistas (St 2008, 11); gali judơti: Perơjusi ugnƳ, vandenƳ, smơlƳ ir anglis... [degtinơ]
(Žm 2006, 48); 10 metǐ populiariausias brendis Lietuvoje pasitinka savo gerbơjus
nauja išvaizda (Žm 2006, 1); fiziškai kontaktuoti su adresatu: Aqua Beauty kasryt
pažadins tavo odą! (St 2006, 26); Nauja Merrild Espresso! Pabudina greiþiau!
(Žm 2006, 48); jam bǌdingos tam tikros fiziologinơs ypatybơs: Garnier Nutrisse.
Maitina plaukus ir suteikia jiems nuostabią spalvą (Žm 2007, 4); Ledkalnio šalþiu
alsuojanti degtinơ (Žm 2007, 7); Geox kvơpuoja (Žm 2007, 40); Torres. Alsuojantis
Ispanijos aistra (Žm 2008, 8). Tai metaforos, kuriǐ reikšmơs perkơlimo pagrindas —
bǌsenos panašumas.
Svarbiausiu žmogaus skirtumu nuo kitǐ gyvǐ bǌtybiǐ „laikoma jo intelektinơ
veikla, gebơjimas planuoti savo veiksmus, elgtis kryptingai“ (žr. Papaurơlytơ–
Klovienơ 2003a: 113). I. Smetonienơ teigia, jog „perteikiant žmogaus bruožus kokiam
nors daiktui, jƳ galima apibǌdinti vaizdingiau, informatyviau, Ƴtaigiau, vadinasi,
reklama bus paveikesnơ, o reklamuojamas daiktas taps mielesnis ir patrauklesnis.
Ʋasmeninimas suteikia didesnĊ laisvĊ pasirinkti tinkamą vaizdingesnƳ veiksmažodƳ ar
žodžiǐ junginƳ“ (žr. Smetonienơ 2001a: 104). Rašytinơje reklamoje pastebima ryški
tendencija vartoti asmenƳ, jo veiklą, bruožus, pojǌþius charakterizuojanþius topus
REKLAMOS OBJEKTAS

—

ASMUO.

Ši topǐ grupơ yra viena iš produktyviausiǐ

reklamoje, ji toliau gali bǌti skirstoma Ƴ smulkesnius pogrupius.
Išnagrinơjus surinktus pavyzdžius, paaiškơjo, jog metaforinis perkơlimas
dažniausiai paremtas veiklos, bǌsenos ypatybiǐ panašumu. Paprastai personifikacija
grindžiama tokiomis analogijomis: reklamos objektas gimsta, geba protauti, jam
bǌdingos pagrindinơs fiziologinơs ypatybơs, gali kryptingai atlikti kokius nors
veiksmus. Naujo produkto ar paslaugos atsiradimas siejamas su gimimu, gyvenimo
pradžia: ýia gimsta unikali „Stumbro Šimtmeþio“ degtinơ (Žm 2008, 42); Konjakas
OTARD gimơ Prancǌzijoje (Žm 2006, 12) ; Gimơ naujǐ tarifǐ karta (St 2006, 23);
Nuo šiol Jǌsǐ oda pradeda naują gyvenimą! (St 2007; 7). Reklamos objektas dažnai
pristatomas kaip „naujos kartos“ atstovas: Naujos kartos alus (Žm 2008, 14); Naujos
kartos veido priežiǌros priemonơ (Žm 2008, 23); Naujos kartos funkcinis gaivusis
gơrimas... (Žm 2008, 38).



 

Reklamos objektas „sužmoginamas“, jam priskiriamos žmogui bǌdingos
išvaizdos, fiziologinơs ypatybơs: Naujas greiþiausio mobiliojo interneto veidas
(St 2008, 5); Volvo širdis priklauso jums (St 2007, 6); Dyzelinơ širdis su Ƴspǌdingu
užpakaliu (Žm 2008, 21); Leisk savo plaukǐ širdžiai plakti kartu su Organics
(St 2007, 2). Atkreiptinas dơmesys, jog metaforos, kuriǐ vienas iš subjektǐ siejamas
su širdimi, apeliuoja ne Ƴ racionalǐ mąstymą, protavimą, bet funkcionuoja kaip
emocinis argumentas (plaþiau žr. Jakovenko 1999: 39–51).
Išskirtinơ reklamos objekto, kaip tariamai gyvos bǌtybơs, ypatybơ — intelektinơ
veikla. Reklamos objektas geba atlikti intelektinio pobǌdžio veiksmus, t. y. protauti:
Bio–Selenium. Protinga apsauga protingiems žmonơms (Žm 2007, 8); Ar jǌsǐ
šampǌnas ir kondicionierius žino skirtumą? (Žm 2006, 37); Tokie protingi kaip ir
atrodo [telefonai] (Žm 2008, 36); suprasti: Visi keliai kalba. Vienintelis automobilis
supranta (Žm 2007, 46); kalbơti: Batas Fashion. Tegul batai kalba už jus...
(Žm 2006, 8); klausyti: Jǌsǐ oda kalba. Drơkinimo sistema klausosi (St 2006, 14);
patarti: Skaityk Editą — ji duos daugybĊ gerǐ patarimǐ (Žm 2006, 1); vertinti ir
saugoti: Oriflame. Nustato individualius odos poreikius ir saugo jaunystĊ (Žm 2006,
37); rǌpintis: Mơgaukitơs vasara, o Imedeen Time Perfection pasirǌpins Jǌsǐ oda!
(Žm 2007, 29); Jǌs tikrai pajusite, kaip švelniai rǌpinamasi Jǌsǐ drabužiais
(Žm 2008, 43); Intelektinơ Beko skalbyklơ rǌpinasi Jǌsǐ skalbiniais ir pasauliu —
išskalbia daugiau, eikvoja mažiau (Žm 2008, 45); stebơti: Ką matote Jǌs, mato ir
Jǌsǐ „Olympus“ (Žm 2006, 39); tam tikros reklamos objekto ypatybơs gali bǌti
„Ƴgimtos“: Pavilnio slơnis — iš prigimties taupǌs namai (Žm 2008, 27); Ʋgimta
kiekvienos detalơs elegancija (St 2006, 9). Taip reklamos objekto Ƴvaizdis netiesiogiai
perkeliamas jo vartotojui.
Metaforos priklauso ne tik nuo universaliǐ žmogaus kǌno ypatybiǐ bei patirties,
bet ir nuo išgyvenimǐ, patiriant tam tikrą emocinĊ bǌseną (plaþiau žr. Papaurơlytơ–
Klovienơ 2003b: 26). Reklamos objektas siejamas su jausmais, moralinơmis, etinơmis
nuostatomis bei vertinimais. Intelektinơ veikla ir emociniǐ bǌsenǐ išgyvenimas —
pagrindiniai žmogaus, kaip mąstanþios bǌtybơs, bruožai. Reklamos objekto patiriamǐ
jausmǐ amplitudơ plati. Tai meilơ: Puodelis turi mylimąją... Ji žino slapþiausius
puodelio troškimus ir juos išpildo. Puodelis ir ,,MERRILD In Cup“ skirti vienas
kitam (St 2006, 11); Atrodo, pradedu tave Ƴsimylơti [„Dolita“ batai] (St 2008, 23);
draugystơ: Floradix — geriausias merginǐ draugas (Žm 2008, 6); Tegul Edita bǌna



 

geriausia tavo draugơ! (Žm 2006, 1); ištikimybơ: ýiužiniai, ištikimi Tau... (Žm 2007,
48); globơjiškumas: „Obeliǐ aliejus“. Lietuviškos virtuvơs globơjas (Žm 2008, 27);
meilumas: Lovely. Meilumas sklinda iš vidaus... (Žm 2006, 8); jausmingumas:
Jausmingas Kiss Cherry! (Žm 2006, 26).
Reklamos objektas neretai pateikiamas kaip valdanti arba vadovaujanti jơga. Šis
topas realizuojamas REKLAMOS OBJEKTO — VALDOVO metaforomis. Esminis tokios
metaforos implikuojamǐ reikšmiǐ akcentas — pranašumo, lyderystơs topika:
Automobilis, nepaliekantis kitiems jokiǐ šansǐ (Žm 2006, 43); Jǌsǐ numylơtinis turi
visas lyderio savybes (Žm 2006, 15); Rinkis lyderƳ! (Žm 2006, 49); Karališkas
požiǌris Ƴ maistą (Žm 2006, 36); Bǌtent toks šampanas karaliavo XIX amžiaus
valdovǐ rǌmuose (Žm 2006, 23); Magija. Karališkai dosni (Žm 2007, 44); Glaistytǐ
varškơs sǌreliǐ karalienơ (Žm 2007, 27). Tokios metaforos pagrƳstos vertơs
panašumu.
Galima šios metaforos atmaina

REKLAMOS OBJEKTAS

— KǋRƠJAS. Tokia

metafora reklamos kalboje esti dvejopa: kartais reklamos objektas yra siejamas su
materialiuoju pasauliu, jo veikla yra praktinio pobǌdžio: Jis sukurs optimalias
sąlygas, kad maistas labai ilgai išliktǐ šviežias ir sultingas (St 2007, 3);
Drơkinamasis kremas atkuria ir stangrina odą (Žm 2006, 12). Vis dơlto dažniau
reklamos objektui suteikiama svajones realizuoti galinþios jơgos funkcija: Taurus ir
elegantiškas, puikios kokybơs, ilgai išliekanþio skonio ir aromato brendis visuomet
sukurs nepakartojamą akimirkos ƳspǌdƳ (St 2007, 36); Jis drơkina odą, sukurdamas
kašmyro švelnumo pojǌtƳ (Žm 2008, 12). ýia metaforos atlieka argumentǐ vaidmenƳ:
inspiruoja poreikƳ, norą, svajonĊ, emocijas. Reklama funkcionuoja kaip noro medija:
„<...> informacija apie siǌlomą prekĊ ar paslaugą išverþiama Ƴ emocijǐ kalbą taip, kad
vartotojas bǌtǐ suviliotas ne tiek paþia preke, kiek jos sukurtu Ƴvaizdžiu, kitaip
tariant — žodžiais nusakyta laukiama nauda ir pasitenkinimu“ (žr. Blažinskaitơ
2004: 12).

3. 1. 1. 2. Struktǌriniǐ metaforǐ topika
Vienas iš reklamos tikslǐ — pritraukti potencialaus vartotojo dơmesƳ, sukuriant
intensyvią emocinĊ bǌseną. ŠƳ tikslą Ƴgyvendinti padeda metaforos — topai
REKLAMOS OBJEKTAS

— KOVA. Kovos metaforoje glǌdi mintis, jog „pasaulis

suvokiamas kaip gơrio kova prieš blogƳ, ir ši kova negailestinga“ (žr. Cibulskienơ



 

2003: 156).
Metaforǐ komponentus dažniausiai sudaro su kovos ir, žinoma, pergalơs
semantika susijĊ vardažodžiai kova, mǌšis, pergalơ, atkirtis, revoliucija, nugalơtojas:
Kova su didelơmis sąskaitomis nesibaigia (Žm 2008, 6); Kova su giliomis raukšlơmis
(Žm 2008, 16); ...trejopo poveikio priemonơ kovai su celiulitu (Žm 2008, 9);
Nepamirštamas pergalơs skonis. <...> Lina, ši naktis — tai mǌšis, kurƳ laimơjai Tu...
[midus Karvedys] (St 2006, 11); Egle, Tu — mano saldžiausia pergalơ... [midus
Karvedys] (St 2006, 11); Jǌsǐ gerklơs pergalơ (Žm 2007, 10), Citrus. Stipriausias
atkirtis ligoms (Žm 2006, 6); Išsigelbơjo nuo vienos revoliucijos, pradơjo kitą!
[degtinơ Smirnoff] (Žm 2008, 38); Nugalơtojo proporcijos (St 2006, 48);
veiksmažodžiai kovoti, užkariauti: Evelle. Jau Ƴmanoma kovoti su raukšlơmis
(Žm 2006, 49); Dabar ir jautri oda gali efektyviai kovoto su raukšlơmis (St 2006, 41);
Konjakas, užkariavĊs pasaulƳ (Žm 2006, 50). Reklamos objekto neƳveikia ir nenugali
jokie priešai: Mano grožio neƳveikia laikas! (Žm 2006, 3); Mitsubishi Pajero.
Nenugalimas Dakare. NeƳveikiamas kelyje (Žm 2006, 6); taþiau jis pats Ƴveikia visas
kliǌtis: Juk tai tikras prancǌziškas Magne B6, kuris Ƴveikia magnio trǌkumą!
(Žm 2006, 22); Paprastumas — tai skustuvas, sukurtas Ƴveikti tokius sunkumus
(Žm 2007, 47); ...neleisk stresui tavĊs valdyti (St 2006, 11); Naujasis preparatas
Ƴveikia raukšles net tuomet, kai patys geriausi kremai negali Jums padơti!
(St 2007, 17).
Su kovos semantika susijusiǐ veiksmažodžiǐ metaforiška vartosena yra Ƴprasta,
perkeltinơ pasakymo reikšmơ nơra ryški. Taþiau patys veiksmažodžiai žymi
intensyvǐ, energingą veiksmą, kurio rezultatas — teigiamas, keliantis pasitenkinimą,
pasitikơjimą ar kitas malonias emocijas. Nors kova yra destrukcijos ženklas, taþiau
metaforoje

REKLAMOS

OBJEKTAS

— KOVA užkoduota pergalơs ir

nugalơtojo

semantika: adresatas orientuojamas Ƴ itin greitai pasiekiamą pageidaujamą rezultatą.
Tokia metafora psichologiškai paveiki ir Ƴtaigi, funkcionuoja kaip argumentacijos
priemonơ.
Metaforǐ REKLAMOS OBJEKTAS — KOVA grupei galima priskirti ir tas metaforas,
kuriǐ komponentus sudaro ne tik su puolimo, bet ir su gynybos semantika susijĊ
vardažodžiai ir veiksmažodžiai. Reklamos objektui suteikiamas gelbơtojo vaidmuo:
Vitamax. Organizmo gelbơjimo akcija (Žm 2006, 9); ...gliukozaminas mane išgelbơjo
(Žm 2006, 43); Ibumetin. Greita pagalba nuo skausmo (Žm 2007, 10); Lacto





Seven — pirmoji pagalba žarnynui (Žm 2008, 47); reklamos objektas atlieka
apsaugos funkciją: Sudơtyje esantis arktinis ametistas saugo ir puoselơja Jǌsǐ odą
(Žm 2007, 48); Natǌrali apsauga nuo rơmens graužimo! (Žm 2006, 14); Kai neramu,
rinkitơs saugiǐ paslaugǐ kompleksą (Žm 2008, 44); Dar niekada nebuvote taip gerai
apsaugotos (St 2006, 7).
Metaforǐ REKLAMOS OBJEKTAS — KOVA galima aptikti kone visǐ rǌšiǐ produktǐ
ir paslaugǐ reklamǐ tekstuose, taþiau bǌdingiausios jos vaistǐ, maisto papildǐ
reklamoms: „New Nordic“ vitaminai vyrams tikra multivitaminǐ bomba! (Žm 2008,
12); Korơjos ženšeniǐ ekstraktas jau tǌkstantmeþius vadinamas energijos užtaisu Rytǐ
šalyse (Žm 2008, 14); ...sunaikina 99 % bakterijǐ (Žm 2008, 24); Aš vơl kupinas
sprogstamo seksualumo! (Žm 2008, 39); Chromdiet yra nepakeiþiamas pagalbininkas
kovojant su antsvoriu (St 2007, 13).
Reklamos tekstuose pastebimos kelios metaforos
JƠGA

REKLAMOS OBJEKTAS

—

variacijos. Dažniausiai reklamos objektas siejamas su gamtos stichijomis —

vandeniu, ugnimi, vơju, lietumi, saule ir t. t. Analizuojant šias metaforas negalima
atsiriboti nuo simbolio kategorijos: „Simbolis gali bǌti suprastas kaip metaforos
laipsnis, pakopa. <...> Simboliais (kaip ir metaforomis) fiksuojama patirties patirtis;
simbolis tik labiau apibendrina, veiksmingesnơ yra mintis“ (žr. Daujotytơ 2005: 88).
Galima išskirti atskirą metaforǐ

REKLAMOS OBJEKTAS — VANDUO

pogrupƳ.

Vandens semantika skleidžiasi daugybe reikšmiǐ. Viena svarbiausiǐ iš jǐ — vanduo
yra visa ko pradžia (lot. materia prima). Vanduo keiþia formą, transformuojasi, todơl
jis tarsi materija, iš kurios viskas gimsta. Taip pat vanduo, kaip mitologinis pradžiǐ
pradžios ir gyvybơs simbolis, daugelyje kultǌrǐ siejamas su nuolatinio atsinaujinimo,
sakralaus apvalymo galia. Tai vaisingumo, jaunystơs galios, moteriškumo simbolis,
randamas viso pasaulio mituose ir religijose. Vanduo gydo, apvalo; bǌtis pakyla iš
vandens, kad vơl atgimtǐ (plaþiau žr. Cirlot 1993: 365–366).
Reklamoje vandens topika pirmiausia eksplikuojama kaip pasirinkimo gausos,
galimybiǐ, norǐ išsipildymo simbolis. Apimties požiǌriu jis turi daug variacijǐ — nuo
lašo iki jǌros: ...geidžiamas iki paskutinio lašo... (St 2006, 9); Vichi — skoniǐ jǌra!
(Žm 2008, 46). Vis dơlto reklamai bǌdingesnơ plaþias erdves apimanþio vandens
topika, pabrơžianti veiksmo, pojǌþiǐ, emocijǐ intensyvumą. Metaforos, siejanþios
reklamos objektą su vandens stichija — potvyniu, jǌra, lietumi —, akcentuoja
kokybinƳ ir kiekybinƳ ypatybơs laipsnƳ: didƳ, gausą, pasirinkimo laisvĊ: Nuolaidǐ





potvynis (St 2006, 3); Jǌra geros muzikos (Žm 2007, 26); Kainǐ lietus (Žm 2006, 42);
Pagauk nuolaidǐ bangą! (St 2007, 25). Metaforizacijos pagrindas þia — gausos,
dydžio panašumas.
Reklamoje pabrơžiama ne nekontroliuojama destrukcinơ gamtos stichijos
grơsmơ, bet gaivališkos jơgos atveriamos galimybơs ir jas lydintis pozityviǐ emocijǐ
bei pasitenkinimo antplǌdis. Neretai tokios metaforos kartu yra ir hiperbolơs.
Dažniausiai reklamoje minimas vandens telkinys — šaltinis. Šaltinio vanduo —
gyvybơs simbolis. Reklamoje ši simbolinơ reikšmơ eksplikuojama tiesiogiai:
šaltinis — tai neišsenkanti sveikatos, energijos, gyvybơs versmơ: Wellwoman.
Sveikatos ir energijos šaltinis šiuolaikinơms moterims (Žm 2006, 4); Dabar Q10 yra
slaptasis mǌsǐ energijos šaltinis! (Žm 2006, 6); Biotherm. Naujas 3 žingsniǐ gyvybơs
šaltinis (Žm 2006, 22); Antioksidantǐ ir žvalumo šaltinis (Žm 2007, 11). Metaforos
implikuoja kokybiškai naują reikšmiǐ lauką, kuris suteikia impulsą Ƴprastos reikšmơs
modifikavimui ir naujos reikšmơs sukǌrimui.
Nors vandens stichija, pasiekusi tam tikrą intensyvumo laipsnƳ, grasina tapti
nekontroliuojama jơga, taþiau tokiǐ konceptualiǐjǐ metaforǐ charakteristikos — tik
teigiamos, žadinanþios malonius pojǌþius: susidomơjimą, pasitenkinimą, pasitikơjimą.
Kita gamtos stichija — ugnis — yra dvilypơs prigimties. Tai šildanti ir
skleidžianti šviesą, bet taip pat galinti sukelti skausmą ir atnešti mirtƳ jơga. Ugnies
topika reklamoje apimties požiǌriu taip pat turi daug variacijǐ — nuo kibirkšties iki
gaisro: Grožis — tai kibirkštơlơ (St 2008, 2); Renie — užgesins gaisrą kiekvieno
skrandyje (Žm 2007, 7).
Akivaizdu, jog ugnƳ, karštƳ, šilumą Ƴvardijantys žodžiai reklamos kalboje
vartojami veiksmo, potyriǐ, emocijǐ stiprumui, intensyvumui, aktyvumui žymơti.
Konceptualioji metafora

REKLAMOS OBJEKTAS

— UGNIS paremta ugnies, kaip

naikinanþios stichijos, Ƴvaizdžiu: Minceur Active. Degina kalorijas ir koreguoja kǌno
linijas (Žm 2006, 21). Taþiau esminis šios jơgos demonstravimo reklamoje akcentas
yra ne negatyvus rezultatas — nuostolis, o kliǌþiǐ patirti naudą ar emocinƳ
pasitenkinimą Ƴveikimas. Ugnis nepavaldi kontrolei, jos neƳmanoma apriboti, ji visa
apimanti, nevaldoma ir nesustabdoma, naikinantis visus barjerus, kliudanþius
adresatui patirti maksimalią naudą: Karšti pasiǌlymai (Žm 2007, 6); Deganþios
kainos (St 2006, 14); Karštos naujienos (St 2006, 29).
Reiškinio siejimas su ugnimi nurodo intensyvǐ jo pobǌdƳ, kurio patyrơjas





kontroliuoti negali arba gali tik iš dalies. Šiuo atveju ugnis Ƴgyja neigiamą
semantiką — ji siejama su skausmu: Naujieji „Scholl Party Feet“ <...> apsaugos
tavo kojas nuo deginanþio skausmo... (St 2008, 17); Kai rǌgštys degina skrandƳ.
Viena Raniberl tabletơ sumažina jǐ išsiskyrimą ir taip ne tik numalšina nemalonius
pojǌþius, bet ir apsaugo nuo jǐ visą dieną (Žm 2007, 17).
Kitą konceptualiǐjǐ metaforǐ REKLAMOS OBJEKTAS — JƠGA grupĊ sudaro galios
matmenƳ Ƴkǌnijanþios metaforos. Šios metaforos, grindžiamos pagrindinơmis jơgos,
kaip fizinơs galios, ypatybơmis — intensyvumu ir efektyviu poveikiu: ,,Nivea Hair
Care“. Jơga savo gražiausia forma! (St 2007, 8); Pažadink savo automobilio jơgą!
(Žm 2008, 12); Apvaliuose arbatos maišeliuose aromatas cirkuliuoja ir susikaupia
viduje, kad išsiveržtǐ su dviguba jơga (Žm 2006, 36). Metaforǐ dơmenis sudaro
žodžiai, žymintys didelƳ kokios nors ypatybơs kiekƳ, spontaniškus potyrius, staigǐ
veiksmą: Svaiginanþios jaunystơs siautulys! (Žm 2006, 11); STARBURS — sielą
pažadinantis sulþiǐ siautulys! (Žm 2006, 3); Ledinis gaivos smǌgis! (St 2006, 14);
Sveika oda atsparesnơ laiko smǌgiams (St 2006, 16); Ʋkvepianþios lenktynơs su vơju
(Žm 2007, 18).
Jơga reklamoje siejama su energijos srautu: Pure Energy — tai grynos energijos
užtaisas aistringam vyrui, kuriam nơra nieko neƳmanomo (Žm 2007, 27); Toyota —
nesustabdomas veržlumas (Žm 2007, 49); Vasaros šokiǐ šơlsmas (St 2007, 27);
atveria potencialiǐ galimybiǐ resursus: Potenzia — vyro galiai! (Žm 2006, 20);
Arktinơs gamtos galia — Jǌsǐ odai (Žm 2008, 40).
Kartais akcentuojamos mistinơs, paslaptingos reklamos objekto galios:
Magiškas kavos stiprumas (St 2008, 1); Jakobs — kerinti aromato galia (Žm 2007,
12); Riga Black Balsam. Paslaptinga galia (Žm 2006, 11).

3. 1. 1. 3. Erdviniǐ metaforǐ topika
A. J. Greimas straipsnyje „Topologinơs semiotikos link“ (žr. Greimas 1979, 11–
43) teigia, jog erdvơs kalba pirmiausia pasirodo kaip kalba, per kurią visuomenơ pati
sau suteikia reikšmĊ. Kitaip sakant, erdvơs kalba yra ir socialinơ kalba, nes erdvinơs
kategorijos savaime suponuoja socialines kategorijas. Pastebima, kad erdvinơse
metaforose – topuose ryškiausiai atsiskleidžia žmogaus fizinơ ir kultǌrinơ patirtis
(plaþiau žr. Marcinkeviþienơ 1994: 80).
Erdơs topika realizuojama metaforomis, kuriǐ kalbinơje raiškoje esti Ƴvairiǐ




erdvơs elementǐ Ƴvardijimǐ. Reklamos tekstuose dominuoja erdvinơs metaforos
REKLAMOS OBJEKTAS

— KRYPTIS AUKŠTYN, kurios grindžiamos opozicija viršus —

apaþia. Tai vertikaliosios metaforos — metaforizuojamas objektas projektuojamas
vertikalơje. TokƳ vertikaliǐjǐ metaforǐ produktyvumą reklamos diskurse paaiškina
bendra tendencija socialinĊ realybĊ ir jos pokyþius bei šiuos procesus lydinþias
emocines bǌsenas traktuoti kaip vertikalią slinktƳ.
Metaforǐ

REKLAMOS OBJEKTAS — KRYPTIS AUKŠTYN

komponentus sudaro

kalbos pasaulơvaizdžio elementai, turintys teigiamą krǌvƳ ir žymintys fizinƳ bei
dvasinƳ pasitenkinimą žadanþią siekiamybĊ. Galima išskirti dvi ryškesnes metaforǐ
grupes pagal objekto vietą vertikalơje ir judơjimą kuria nors jos kryptimi.
Erdvinơmis metaforomis nurodoma vieta, kurioje slypi paprastai jusliškai
nepatiriamas pozityvias emocijas žadinantis fenomenas. Šios metaforos Ƴspơja apie
ypatingo pasirinkimo galimybĊ: Atrask slidinơjimo rojǐ (St 2007, 13); ,,Ibrahim“
parduotuvơse — tikras užuolaidǐ rojus! (St 2007, 26). Tai metaforos ir hiperbolơs
kombinacija.
Neretai kryptis aukštyn suvokiama kaip siekiamybơ, judơjimas tikslo link:
Juvedical: Odos laiptai Ƴ dangǐ (Žm 2006, 7); ,,Alita Cognac“. Dar vienas žingsnis
kylant kokybơs laiptais (Žm 2006, 34); Naujasis Peugeot 307. Pasiekite naujas
aukštumas (St 2006, 14). Tokios metaforos paprastai nusako kokybines reklamos
objekto charakteristikas.
Kryptis aukštyn susijusi su intensyviomis, spontaniškomis emocinơmis
bǌsenomis: Kalnapilis — atradimo skonis (Žm 2006, 5); Vitaminai, kurie pakelia
tavo sparnus (Žm 2007, 2). Adresato skatinimas išbandyti, atrasti virsta kone
kategorišku imperatyvu: Paliesk žvaigždes su ,,Calsberg“! (Žm 2007 39); ,,Metaxa“.
Paliesk saulĊ (St 2006, 12); Viva batai. Atsiplơšk nuo žemơs (Žm 2006, 9); Trasalis.
Pakilk virš kasdienybơs (Žm 2008, 9).
Reklamos objektą siejant su erdvine orientacija — judơjimu aukštyn ar buvimu
aukštai — metaforizuojamos vertinamąjƳ elementą turinþios sąvokos: Blakstienos
siekia žvaigždes... (Žm 2007, 16); Lumene. Žvaigždžiǐ spindesys — kiekvienai!
(Žm 2006, 7).

Paprastai teigiama, kad vienoje frazơje realizuojama viena konceptualioji
metafora, taþiau kartais viename posakyje suderinamos kelios metaforos. Galima





pastebơti tam tikrus metaforǐ derinimo modelius. Reklamos šǌkiu MAGNE B6 Ƴveikia
stresą, nuovargƳ ir nervingumą (Žm 2006, 22) realizuojama metafora
OBJEKTAS

REKLAMOS

— KOVA, taþiau taip pat šƳ pasakymą galima suprasti kaip metaforos

REKLAMOS OBJEKTAS

—

realizaciją. Tokiu atveju tikslinga vartoti

GYVA BǋTYBƠ

pagrindinơs ir šalutinơs metaforos terminus (plaþiau žr. Papaurơlytơ–Klovienơ 2003a:
121). Šalutine metafora pateikiama naujos, papildomos informacijos. Tokios
dvigubos reklamos produkto charakteristikos tikslas — efektyvesnis psichologinis
poveikis.
Apibendrinant konceptualiǐjǐ metaforǐ kaip topǐ vartojimą reklamos diskurse,
pastebơtina, jog abstrakþios sąvokos reklamoje yra sudaiktinamos, suvokiamos ir
Ƴvardijamos remiantis konkreþios srities požymiais bei kategorijomis. Daugiausia
gyvybingumo ir ekspresijos reklamai suteikia personifikacijos; reklamoje metafora –
topas

REKLAMOS

OBJEKTAS

— ASMUO naudojamas kaip efektyvi persvazijos

priemonơ. Dažniausiai metaforinio perkơlimo pamatas yra konkreþios žmogaus kǌno
ypatybơs, tai, kas gerai pažƳstama, universalu, stabilu, patikima. Efektyvus reklamos
objekto poveikis siejamas su metaforomis

REKLAMOS OBJEKTAS

efekto Ƴspǌdis kuriamas pasitelkus metaforas

— KOVA. Itin greito

REKLAMOS OBJEKTAS

— JƠGA ir jǐ

variacijas. Teigiamą vertinimą, ryšƳ su idealu, siekiamybe pabrơžia metaforos
REKLAMOS OBJEKTAS

— KRYPTIS AUKŠTYN.

Pavyzdžiai atskleidžia, jog sunku nubrơžti aiškią ribą tarp vaizdingǐjǐ ir
konceptualiǐjǐ metaforǐ. Reklamoje vartojama metafora sujungia tiek poetinơs
metaforos galią atskleisti kalbamo dalyko esmĊ vaizdais, tiek kalbinơs metaforos
potencialą argumentuoti, Ƴrodyti, aiškinti. Griežtos skirties nebuvimą lemia reklamos
kǌrơjǐ pastangos išnaudoti visas lingvistines ir ekstralingvistines raiškos galimybes,
nepriklausomai nuo jǐ meninơs vertơs: reklama skirta masinei auditorijai, pagrindiniai
jos psichologinio poveikio etapai — patraukti dơmesƳ; sužadinti susidomơjimą, norą;
pateikti reklamos objekto pranašumus; priversti adresatą Ƴsigyti reklamos objektą ar
pasinaudoti siǌloma paslauga. Metaforomis reklamos kalboje pasiekiamas retorinis
konkretumas,

tikslumas

ir,

žinoma,

vaizdingumas.

Jos

atlieka

retorinơs

argumentacijos funkciją: paveikiausiu bǌdu perduoda informaciją, Ƴkǌnija turinƳ
vaizdu.





3. 1. 2. Verbaliniǐ – vizualiniǐ metaforǐ topika
Konceptualiosiomis metaforomis realizuojamǐ topǐ raiška neapsiriboja vien
tekstiniu reklamos diskurso lygmeniu. Nors klasikinơ retorinơ elokucija pasitenkina
verbaliniǐ ženklǐ aprašymu, vis dơlto reklama yra diskursas, kuriame kalbiniai
ženklai susipynĊ su nekalbiniais, o tekstas vis dažniau praranda dominuojanþią
poziciją, todơl nepakanka interpretuoti vien verbalinƳ metaforǐ kodą.
Pasak N. Bolzo, vizualinơ argumentacija taikoma ten, kur reikia padidinti,
akcentuoti, išskirti (plaþiau žr. Bolz 1997: 345). Vaizdo Ƴtaigumas ir paveikumas
stipresnis nei verbalinis, nes matyti, vadinasi, patikơti. Reklamos vaizdu perduodama
realybơ yra simuliuojama, simuliakras68 tampa tikrove, kurią galima pamatyti.
P. Messaris knygoje „Vizualinis Ƴtikinơjimas: vaizdo vaidmuo reklamoje“ pabrơžia,
kad vaizdas gali generuoti vartotojǐ emocijas, priversti pajusti, kad privalu atlikti
vieną ar kitą veiksmą (plaþiau žr. Messaris 1997: 4).
Norơdami sustiprinti ƳspǌdƳ, reklamos kǌrơjai gretina Ƴvairius vizualinius
Ƴspǌdžius. Tokie sugretinimai metaforiniu kalbơjimo lygmeniu leidžia kurti
paveikesnƳ, ƳsimintinesnƳ diskursą. Tyrimai atskleidžia, jog, išvydĊs reklamą,
adresatas pirmiausia tyrinơja vizualinƳ jos kontekstą, vơliau atkreipia dơmesƳ Ƴ
antraštĊ, galiausiai skaito pagrindinƳ reklamos tekstą (plaþiau žr. Bove 1995: 226).
Taigi retorinơs topikos analizei svarbus verbaliniǐ ir vizualiniǐ elementǐ sąveikos
tyrimas. Žodžiu ir vaizdu reiškiama retorinơ figǌra yra unikali prasmơs koncentracijos
požiǌriu, tai viena paveikiausiǐ, Ƴsimintiniausiǐ ir Ƴtaigiausiǐ reklamoje vartojamǐ
persvazijos priemoniǐ. Todơl vizualinio ir verbalinio kontekstǐ sąveikos tyrimas
reklamoje svarbus tiek kuriant konceptualiąsias metaforas, tiek jas identifikuojant bei
analizuojant.
Vaizdiniǐ konceptualiǐjǐ metaforǐ klasifikacijos, jǐ efektyvumo reklamoje
klausimas tebơra diskusijǐ objektas. Psicholingvistinơ analizơ atskleidơ, jog vizualinơ
metafora stimuliuoja susidomơjimą reklama, todơl pranoksta žodinĊ metaforą
paveikumu. Ji grindžiama santykiu tarp reklamos objekto ir regimojo elemento, kurio
kokybinơs ar kiekybinơs charakteristikos perkeliamos reklamos objektui. Todơl
vizualinơ metafora yra greiþiau suvokiama, lengviau Ƴsimenama ir atgaminama
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Simuliakras (lot. simulacrum) — J. Baudrillardo medijǐ filosofijoje aiškinamas kaip optinơ apgaulơ,
sąmonơs fantomas, tikrumo iliuzija, atsirandanti nepriklausomai nuo objekto ir jo požymiǐ. Tai
pasirodymas; supratimas, suvokimas; nuorašas, kopija; vaizdinys; simbolis, emblema; pavidalas,
forma... (plaþiau žr. Baudrillard 2002).



 

(plaþiau žr. Kaplan 1992: 187). Taþiau pagrindinis vaizdiniǐ metaforǐ trǌkumas —
klaidingo jǐ suvokimo tikimybơ: adresatas ne visada metaforą interpretuoja taip, kaip
tikisi jos kǌrơjai (plaþiau žr. Phillips 1997: 26, 77–87).
Vizualinơs figǌros sampratos atsiradimas sutampa su bendra lingvistiniǐ
metodologijǐ plơtra, Ƴteisinusia vizualinius faktus kaip tekstines artikuliavimo
praktikas, savo struktǌra artimas verbalinei kalbai (plaþiau žr. Klivis 2003: 188).
Vienas pirmǐjǐ aptarĊs vaizdo ir žodžio sąveikos problemas bei analizơs galimybes
G. Bonsiepe vartoja verbalinơs – vizualinơs retorinơs figǌros terminą. Tokią figǌrą
apibrơžia kaip dviejǐ rǌšiǐ ženklǐ sintezĊ, kurios sơkmĊ lemia Ƴtampa tarp šiǐ ženklǐ
semantiniǐ ypatybiǐ. Skiriamos septynios tokiǐ retoriniǐ figǌrǐ grupơs: vizualinis –
verbalinis

palyginimas,

vizualinơ – verbalinơ

analogija,

vizualinơ – verbalinơ

metonimija, vizualinis – verbalinis paralelizmas, vizualinơ sinekdocha, vizualinơ
kaita, netiesioginơs asociacijos (plaþiau žr. Bonsiepe 1985: 117).
Priklausomai nuo vaizdiniǐ ir / arba žodiniǐ elementǐ dominavimo tradiciškai
skiriamos trys metaforǐ grupơs: verbalinơs, vizualinơs ir verbalinơs – vizualinơs
metaforos (plaþiau žr. LewiĔski 1999: 198).69 DetalesnĊ vaizdinơs metaforos
klasifikaciją pateikia Ch. Forceville70 kurio suformuluota vizualinơs metaforos tyrimo
metodika sujungia M. Blacko metaforos sąveikos teoriją (žr. Black 1962: 25–47;
Black 1979) ir J. Lakoffo bei M. Johnsono konceptualiosios metaforos teoriją.
M. Blackas teigia, esą metafora funkcionuoja ne žodžio, o diskurso lygmenyje,
ir išskiria du metaforos komponentus — tiesioginƳ ir metaforiškąjƳ, kuriǐ suponuotai
reikšmei identifikuoti bǌtinas platesnis sakinio, teksto ar net ne verbalinis kontekstas.
Tiesioginis metaforos komponentas apibrơžiamas kaip prasminis vienetas, kuriam
priskiriami antrojo subjekto požymiai. Tai — pirminis subjektas. Metaforiškasis
komponentas — požymiǐ, kurie perkeliami pirminiam subjektui, visuma; jis
vadinamas antriniu subjektu (plaþiau žr. Forceville 1996, 6–7). Kitaip tariant,
pirminio subjekto vaidmenƳ atlieka reklamos objektas, o antrinƳ subjektą Ƴkǌnija
objektas, kurio ypatybơs perkeliamos reklamos objektui. Pažinimo lygmenyje
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Pažymơtina, kad yra nuomoniǐ, ginþijanþiǐ neverbalinơs metaforos funkcionavimo galimybĊ.
Metaforizacijos procesus tyrinơjanti N. D. Arutiunova teigia: „Vaizdinơ metafora labai skiriasi nuo
žodinơs metaforos. Ji nesukuria nei naujǐ prasmiǐ, nei naujǐ prasminiǐ niuansǐ... <...> Vaizdinơ
metafora neturi dviejǐ subjektǐ. Tai viso labo Ƴvaizdis, Ƴgyjantis tame ar kitame meniniame kontekste
simbolinĊ, raktinĊ reikšmĊ, platesnĊ, apibendrinamąją prasmĊ“ (žr. Artiunova 1990: 22).
70
Ch. Forceville vaizdinơs metaforos teorija išdơstyta: žr. Forceville 1996. Naujausi tyrinơjimǐ
rezultatai pateikti: žr. Forceville 2006: 379–402; Forceville 2008: 462–482.



 

besiformuojanti subjektǐ sąveika suponuoja metaforinĊ reikšmĊ, kurios raiška gali
bǌti tiek verbalinơ, tiek vizualinơ: „<...> vizualinơs metaforos reikšmơs perkơlimo
bǌdai nesiskiria nuo verbalinơs metaforos. Pagrindinis skirtumas tas, kad metafora
reiškiama ne žodžiu, o vaizdu“ (žr. Juzelơnienơ, Šarkauskienơ 2007: 201).
Metaforinơs reikšmơs pagrindas — metaforos komponentus leidžiąs sieti jǐ
panašumas — ne visada yra apþiuopiamas, turƳs realǐ pagrindą. Be to, priklausomai
nuo diskurso ypatybiǐ, metaforinơ reikšmơ gali kisti.
1996 m. pasirodžiusioje Ch. Forceville studijoje „Vaizdinơ metafora reklamoje“
(Pictorial Metaphor in Advertising) išskiriami keturi bǌdingiausi vaizdiniǐ metaforǐ
tipai (plaþiau žr. Forceville 1996: 108–162):
1. Vizualinơ metafora su vienu vaizdiniu komponentu (angl. MP1s — Pictorial
metaphor with one pictorially present term) — tiesiogiai vizualiai išreikštas pirminis
metaforos subjektas, paprastai — reklamos objektas; antrinis subjektas, kurio
ypatybơs perkeliamos reklamos objektui, išreikštas ne tiesiogiai — jƳ perteikia
vaizdinis kontekstas.
2. Vizualinơ metafora su dviem vaizdiniais komponentais (angl. MP2s —
Pictorial metaphor with two pictorially present terms) — tiesiogiai vizualiai išreikšti
ir suliejami abu metaforos subjektai; papildomą reikšmĊ metaforos dekodavimui turi
ne vizualinis kontekstas, bet lakoniška reklamos antraštơ, patikslinanti tokios
metaforos interpretaciją.
3. Vizualinơ – verbalinơ metafora (angl. VPMs — Verbo Pictorial Metaphor) —
vizualiai išreikštas pirminis subjektas; antrinis subjektas perteikiamas verbaliniu
kontekstu (arba atvirkšþiai).
4. Vizualinis palyginimas (angl. Ps — Pictorial Simile) — tiesiogiai vizualiai
išreikšti abu metaforos subjektai, tikrovơje neturintys realaus lyginimo pagrindo,
todơl tokias metaforas neretai palydi paaiškinamoji antraštơ.
Surinkti pavyzdžiai atskleidžia, kad dažniausiai rašytinơs – regimosios reklamos
diskurse topai realizuojami vizualinơmis metaforomis su dviem komponentais, ir
verbalinơmis – vizualinơmis metaforomis. Nors pirmuoju atveju abu metaforos
komponentai yra vaizdiniai, taþiau metaforos dešifravimo procese svarbus vaidmuo
tenka antraštei. Kitaip tariant, tai vizualinơs metaforos, turinþios verbalinƳ kodą.
Tokio tipo metaforǐ gausą reklamoje visǐ pirma lemia pragmatiniai sumetimai:
nekantrus adresatas nelinkĊs koncentruoti dơmesio ir sprĊsti sudơtingą mƳslĊ.



 

Vizualines metaforas su dviem vaizdiniais komponentais (MP2) Ch. Forceville
dar vadina hibridinơmis metaforomis (angl. hybrid metaphor) (plaþiau žr. Forceville
2000: 31–55). Pirminio metaforǐ su dviem vaizdiniais komponentais subjekto
funkciją atlieka reklamos objektas, antrinio — objektas, kurio ypatybơs perkeliamos
reklamuojamam gaminiui ar paslaugai. Pateikiama keletas bǌdingiausiǐ tokiǐ
metaforǐ pavyzdžiǐ.
Konjako „Camus Cognac“ reklamoje pirminis subjektas — nespalvotame fone
išsiskiriantis auksinơs spalvos konjako butelis. Antrinis subjektas — išraiškingǐ
formǐ vakarine suknele vilkinþios ir rankoje dvi taures laikanþios moters – vilioklơs
siluetas. Abiejǐ metaforos komponentǐ sąjunga konotuoja bendravimą, netikơtumą,
galimybĊ. Taip eksplikuojama metafora

REKLAMOS OBJEKTAS

—

MOTERIS.

Gơrimas

vilioja ir svaigina kaip moteris. Žodinis kontekstas, t. y. reklamos antraštơ, patikslina
reklamos interpretaciją: Camus. Daugiau nei gundymas (St 2006, 7). Antraštơs
buvimas neturi Ƴtakos metaforos komponentǐ išskyrimui, taþiau be jos atsiranda
klaidingos, nepageidautinos interpretacijos tikimybơ. Taigi žodinis kontekstas
nukreipia adresato suvokimą tinkama linkme, atlieka ryšio atstatymo funkciją,
suteikdamas apibrơžtą reikšmĊ tam, ką adresatas mato (plg. Barthes 2003: 61–62).
Dar viena metaforos REKLAMOS OBJEKTAS — MOTERIS variacija — šokoladiniǐ
saldainiǐ „Geisha“ reklama. Pirminis metaforos subjektas yra reklamos objektas —
saldainiai. Antrinio subjekto funkciją atlieka rytietơs moters paveikslas. Moteris vilki
kimono, rankoje laiko vơduoklĊ, greta pavaizduotos žydinþios sakuros šakelơs.
Šiomis tipiškomis detalơmis kuriamas lengvai identifikuojamas geišos Ƴvaizdis.
Moters vaizdinys šiuo atveju simbolizuoja svajonơs Ƴgyvendinimą, progą pabǌti tuo,
kuo nori, ten, kur nori. Taigi vizualinơ metafora signalizuoja: reklamos objektas yra
adresato galimybơ realizuoti savo norus. Reklamos antraštơ patvirtina: Kiekvieną
dieną po mažą gabalơlƳ svajonơs... (St 2006, 15). Verbalinis kontekstas leidžia
sukonkretinti

metaforą

REKLAMOS

OBJEKTAS

— SVAJONƠ.

Taip

reklamoje

realizuojama poreikiǐ topika — kuriama poreikio vizija, kuri Ƴgyvendinama per
vartojimą.
Dar talpesnơ metafora „Castel“ reklamoje. ýia eksplikuojamas seksualios
moters Ƴvaizdis. Pirminis metaforos subjektas — spalvingi vyno buteliai. Antrinis
subjektas — vonioje su vyno taure rankoje besimaudanþios moters atvaizdas. Ryškus
makiažas, plati šypsena kuria koketơs ƳvaizdƳ. Metafora išskirtinơ tuo, jog veikia ne


 

tik adresato vaizduotĊ, bet, tikơtina, ir intelektą. Išskirtinis moters išvaizdos
bruožas — prancǌziškos kilmơs trumpǐ plaukǐ šukuosena („Bob Cut“), bǌdinga
1920 m. susiformavusio stiliaus ir gyvenimo bǌdo, vadinamo flapper, atstovơms
(plaþiau apie flapper stiliǐ žr. Zeitz 2000; Latham 2000). Šis stilius — „liberalios
moters“ ženklas, radikaliai pakitusios moteriškos mados ir apskritai moteriškumo
sampratos rezultatas. JƳ mơgo nepriklausomos, protestuojanþios prieš konservatyvias
visuomenơs pažiǌras jaunos moterys, avantiǌristơs, nesigơdijanþios vilkơti trumpǐ
sukneliǐ, rǌkyti, gerti alkoholio, siausti džiazo vakarơliuose, nebijanþios vairuoti
automobilio ir kitaip ignoruoti socialiniǐ bei seksualiniǐ normǐ. Reklamoje tokios
moters bei vyno sugretinimas skleidžiasi naujomis prasmơmis: tai gơrimas, kuriuo
besimơgaujantys gali pasinerti Ƴ veržlǐ ir stereotipǐ neribojamą siautulƳ, pajusti
stilingos prancǌziškos prabangos dvelksmą. Taigi bene tiksliausia metaforos
interpretacija bǌtǐ:

REKLAMOS OBJEKTAS

— LAISVƠ. Metaforos konotaciją išpleþia

reklamos antraštơ: Bǌti prancǌze kartais taip paprasta... (St 2006, 39). Dar labiau ją
patikslina paantraštơ: Pajuskite prancǌzišką gyvenimo džiaugsmą, ragaudami Castel
vynus. Galima teigti, jog šioje reklamoje vizualizuojamos tam tikros sociumo
vertybơs, kuriǐ dekodavimas yra individualizuotas, jo pobǌdƳ lemia vaizdo keliamos
asociacijos, t. y. adresato kognityvinơ ir emocinơ patirtis (plg. Juzelơnienơ,
Šarkauskienơ 2007: 20).
Kremo „Vichy“ reklamoje vizualinơs metaforos pirmasis dơmuo yra reklamos
objektas — kremo „Vichy“ dơžutơ. Antrasis metaforos komponentas — pavargusio,
raukšlơto ir skaistaus, gyvybingo moters veido nuotraukǐ derinys. Susiedamas abu
metaforos komponentus adresatas dekoduoja naują reikšmĊ: reklamos objektas yra
priemonơ turơti „naują veidą“ — jaunesnƳ, gyvybingesnƳ, be raukšliǐ. Veidas —
vienas svarbiausiǐ išoriniǐ moters grožio elementǐ, veido odos bǌklơ pirmiausia
išduoda moters amžiǐ. Visos šios reikšmơs aktualizuoja metaforą
OBJEKTAS

REKLAMOS

— JAUNYSTƠ. Reklamos antraštơ Ƴtvirtina ir papildo šią konotaciją: Vichy.

Oda — sveikatos atspindys (St 2006, 12). Taigi galima bendresnio pobǌdžio
metaforos interpretacija: REKLAMOS OBJEKTAS — SVEIKATA.

Kitas produktyvus metaforǐ reklamoje tipas — vizualinơs – verbalinơs
metaforos. Vienas tokios metaforos dơmuo yra žodinis, kitas — vaizdinis; kuris iš jǐ
atlieka pirminio arba antrinio subjekto funkciją — nơra apibrơžta. Vis dơlto surinkti





pavyzdžiai atskleidžia, jog pirmenybơ teikiama vizualiniam kontekstui — juo
siekiama atkreipti adresato dơmesƳ, sukurti intrigą. Todơl vaizdinis metaforos
komponentas atlieka pirminio subjekto funkciją. Taþiau tai nesumenkina verbaliniǐ
reklamos elementǐ svarbos. Antrinis subjektas, t. y. tekstinis reklamos lygmuo, yra
metaforos percepcijos raktas, aiškiausiai atskleidžiantis užkoduotą prasmĊ ir / arba
patikslinantis, papildantis pirminƳ reflektyvǐjƳ suvokimą. Pateikiama keletas
bǌdingiausiǐ tokiǐ reklamǐ pavyzdžiǐ.
Meilơs

romanǐ

reklamoje

vizualinơs –

verbalinơs

metaforos

pirminis

subjektas — pirštą prie lǌpǐ pridơjusios moters atvaizdas. Pavaizduotas gestas —
neverbalinio elgesio epizodas — yra socialiai kryptingo veiksmo atspindys, taigi
komunikatyvus,

kitaip

tariant,

atitinkamos

informacijos

teikơjas:

tiesiogiai

interpretuojamas kaip nutylơjimo, paslapties ženklas. Moteris Ƴspơja apie paslaptƳ, o
kokia konkreþiai ši paslaptis yra, atskleidžia antrinis metaforos subjektas —
verbalinis kontekstas: Mano paslaptis. Mano Svajoniǐ romanai (St 2006, 24). Taigi
tekstas padeda dekoduoti metaforą REKLAMOS OBJEKTAS — PASLAPTIS.
Prasmơs požiǌriu talpesnơ yra „Nordea“ banko paslaugǐ reklama. Joje
vizualinơs – verbalinơs metaforos pirminis subjektas taip pat yra vaizdinis kontekstas:
ant ežero liepto krašto pavaizduoti stovintys Ƴvairaus dydžio, reikơtǐ suprasti —
šeimos nariǐ, batai. Nors reklamos skelbimo krašte aiškiai matomas adresatams
pažƳstamas banko logotipas, be žodinio konteksto vizualiniais elementais perteikiamą
mintƳ bǌtǐ sunku ar net neƳmanoma suprasti. Tekstas atlieka antrinio subjekto
funkciją ir suteikia trǌkstamos informacijos: Jǌsǐ didžiausias turtas. Ir mes niekad to
nepamirštame (St 2006, 15). Žodinis kontekstas patvirtina išankstinĊ prielaidą, kad
paveikslơlyje pavaizduoti Ƴvairaus dydžio batai — šeimos simbolis, vizualinơ
sinekdocha. Dar daugiau, kreipinys Jǌsǐ nurodo, jog turima minty bǌtent adresato
šeima — didžiausias jo turtas. Taip išryškơja nauja metaforos dơmenǐ sukurta
reikšmơ: bankas rǌpinasi adresato šeima, t. y. REKLAMOS OBJEKTAS — APSAUGA.
„Alitos“ šampano reklamoje pagrindinis dơmesys skiriamas vizualiniam
kontekstui. Reklamos objektas — šampano butelis — pavaizduotas išsiskleidusios
gơlơs, tarp kurios žiedlapiǐ Ƴkomponuotos šampano taurơs, viduryje. Antrinio subjekto
funkciją atliekanti antraštơ informuoja: Jausmai skleidžiasi su Alita (St 2006, 20).
Reklamos kǌrơjai sutelkia dơmesƳ Ƴ adresato emocijas ir galimus lǌkesþius. Pasirinkta
metafora



REKLAMOS OBJEKTAS

—

JAUSMAI



leidžia reklamuojamą gơrimą pristatyti

kaip ypatingǐ progǐ akcentą, priemonĊ, galinþią pažadinti jausmus.
Mobiliojo telefono „Samsung“ reklamoje realizuojama vizualinơ – verbalinơ
METAFORA REKLAMOS OBJEKTAS

— PERGALƠ. Tokią metaforos interpretaciją nurodo

verbalinis komponentas — antraštơ: Ʋsivaizduok pergalĊ! (St 2006, 6). Pirminio
subjekto funkciją atliekantis vaizdinis kontekstas gali bǌti interpretuojamas
nevienareikšmiškai.

Didžiąją

reklamos

ploto

dalƳ

užimanþioje

nuotraukoje

pavaizduotas rankoje telefoną laikantis vyriškis, stebintis prieš jƳ esanþią diagramą.
Galima numanyti, jog telefonas yra priemonơ, padơjusi vyriškiui išsprĊsti tam tikrą
galvosǌkƳ. Kadangi vaizdinis kontekstas nenurodo papildomǐ kovos ar pergalơs
ženklǐ, galima ir kita metaforos interpretacija:

REKLAMOS OBJEKTAS

— LYDERIS.

Lyderystơs topika yra viena iš dažniausiǐ argumentacijos priemoniǐ reklamoje.
Reklamos objektas pristatomas kaip lyderis tarp savo rǌšies gaminiǐ, arba lyderio
savybơs projektuojamos Ƴ potencialǐ vartotoją — reklamos objektą galimai ƳsigysiantƳ
adresatą.
Apibendrinant pastebơtina, jog rašytinơs – regimosios reklamos diskurse
dominuoja vizualinơs metaforos su dviem komponentais bei vizualinơs – verbalinơs
metaforos. Pirminis šiǐ metaforǐ subjektas dažniausiaisiais yra reklamos objektas,
antrinio subjekto funkciją atlieka daiktas arba reiškinys, kurio ypatybơs pagal tikrą
arba tariamą panašumą perkeliamos reklamos objektui. Vizualinơmis – verbalinơmis
metaforomis reklamos diskurse realizuojami topai atlieka argumentǐ vaidmenƳ.
Nekyla abejoniǐ, jog „vaizdais, kaip ir žodžiais galima argumentuoti, kelti klausimus,
kurti fikcijas <...>“ (žr. Smetonienơ 2004: 37). Vis dơlto negalima paneigti teksto
svarbos pageidaujamam metaforos suvokimui.
Gretinami metaforǐ dơmenys yra pasiskolinti iš Ƴvairiǐ sriþiǐ, taþiau išreiškia tą
paþią topiką: stimuliuoja norus ir kuria jǐ realizacijos viziją, suponuoja Ƴvaizdžius,
vertybes, poreikius.

3. 2. Katachrezơ
Tropǐ klaidingumą logikos požiǌriu bene geriausiai iliustruoja metaforai
artimas

tropas

katachrezơ

(gr. katachrƝsis

—

piktnaudžiavimas,

klaidingas

pavartojimas). Tai tariamai ar iš tikrǐjǐ logiškai nesuderinamǐ, prieštaringǐ sąvokǐ
jungimas, atsirandantis dơl žodžio reikšmơs išsiplơtimo, klaidingos žodžio vartosenos
arba dơl stilistiniǐ sumetimǐ. Nors stilistai linkĊ katachrezĊ vadinti metaforos





atmaina, R. Koženiauskienơ pastebi, jog dơl kontaminacijos atsiradusi katachrezơ yra
labiau metoniminio pobǌdžio (plaþiau žr. Koženiauskienơ 2009: 56–57). Kvintilianas
pabrơžia, jog katachrezĊ dera skrupulingai skirti nuo metaforos, nes tai yra
piktnaudžiavimas arba klaida (plaþiau žr. Korolko 1998: 104). J. Butleris pažymi, jog
katachrezinis piktnaudžiavimas atsiranda tada, kai reikšmơs, kurios jau yra
institucionalizuotos, perkeliamos Ƴ kitą kontekstą: þia reikšmơ yra atplơšiama nuo
konteksto ir iškraipoma (plaþiau žr. Butler 1997: 52).
Katachrezơmis reiškiamą topiką galima pavadinti priešybiǐ gretinimo topika.
Nors katachrezơ paprastai apibǌdinama kaip klaida — sąmoningas ar nesąmoningas
semantinơs žodžiǐ dermơs, junglumo pažeidimas, taþiau reklamoje šis pažeidimas yra
ne tik toleruotinas, bet ir pageidautinas. Kǌrybingai pavartoti priešybiǐ gretinimo
topai leidžia atitrǌkti nuo to, ko, pasikliaudamas konvencijomis, tikisi ir laukia
reklamos adresatas, t y. sukuria netikơtumo efektą: Atradimǐ cukrus (Žm 2006, 11);
Tavo karjera: sprogstanti, stebuklinga, erotiška (Žm 2006, 18); Išgrynintas
malonumas (Žm 2006, 43).
Reklamoje katachrezơs yra ekspresijos šaltinis. Toks, atrodytǐ, nesuderinamǐ
dalykǐ gretinimas kuria staigmenos ƳspǌdƳ, koncentruoja dơmesƳ. Priešybiǐ gretinimo
topais charakterizuojamas reklamos objektas: Jausmingas Kiss Cherry [sidras]
(Žm 2006, 26); ...elegantiškas LED ekranas... (St 2008, 23); išreiškiamas veiksmo ir
ypatybơs intensyvumas: Aukso karštinơ prasidơjo! (St 2006, 37); Karštas vasaros
skonis (St 2008, 33); Mineralo savybơs dovanoja prabangią spalvą (St 2008, 11);
...pavojingai skanus (Žm 2008, 24).
Netikơtas sąvokǐ derinimas padidina tikimybĊ, jog adresatas susidomơs tolesniu
reklamos turiniu arba, jei ir neskirs reklamai daugiau dơmesio, nevalingai ją Ƴsimins.
Tokiam informacijos Ƴsiminimui nereikia specialiǐ valios pastangǐ ar kokiǐ nors
sąmoningǐ mnemoniniǐ veiksmǐ (plg. Kairaitis 2000: 34–35).
H. White’as, išskyrĊs keturis literatǌrinius tropus (metaforą, metonimiją,
sinekdochą, ironiją), paverþianþius nežinomą žinomu ir leidžianþius objektus nusakyti
Ƴvairiais netiesioginiais ar figǌratyviais diskursais, teigia, jog „metafora iš esmơs
atstovauja, metonimija redukuoja, sinekdocha integruoja, o ironija neigia“.
KatachrezĊ H. White’as vertina kaip ironijos atmainą ir vadina ją ironišku tropu,
„akivaizdžiai absurdiška raiškos figǌra“, kuri gali bǌti laikoma ironijos emblema
(žr. White 2003: 41; plaþiau žr. White 1978: 281). Katachrezơs ironiškumą lemia





semantiniǐ priešybiǐ derinimas. Tai tokie atvejai, kai reklamos kǌrơjai, regis,
persistengia, ieškodami kuo raiškesniǐ reklamos objekto apibǌdinimǐ: teleskopiškai
prailgintos... [blakstienos] (Žm 2007, 1). Vis dơlto reklama yra specifinis diskursas,
todơl tai, kas kasdieniniame ar meniniame diskurse greiþiausiai bǌtǐ vertinama kaip
ironijos atspalvƳ turintis pasakymas,

reklamoje dơsningai suvokiama

kaip

neironizuojanti hiperbolơ, išdidinanti tam tikras reklamos objekto charakteristikas:
...tankiǐ blakstienǐ prabangumas (St 2008, 27); Kosminơs technologijos — jǌsǐ
grožiui ir sveikatai (St 2007, 9); Idealus lizingas (St 2006, 47).
Reklamoje priešybiǐ gretinimo topika dažnai kartojasi. Kartais katachrezơs dơl
dažno vartojimo stilistiškai „išblunka“ ir praranda pirminĊ ekspresiją: Karštos
naujienos iš Jakobs KrĘnung (St 2006, 29); Gaivinanti naujiena (Žm 2006, 36).
Tokie junginiai funkcionuoja kaip klišơs, jǐ stilistinis raiškumas prislopĊs.

3. 3. Oksimoronas
Artima priešybiǐ gretinimo topikai yra kontrastǐ topika. Taip galima pavadinti
oksimoronais realizuojamus topus. Oksimoronas (gr. oxymǀron — aštriai bukas,
sąmojingai kvailas) — neƳtikơtinas supriešintǐ sąvokǐ derinys.71 Panašiai kaip
katachrezơje dviejǐ logiškai nesugretinamǐ sąvokǐ siejimas artimas absurdiškumui,
taip ir oksimoronas, laužydamas ir iškraipydamas logikos dơsnius, priartơja prie
paradokso (plaþiau žr. White 2003: 41; plg. Koženiauskienơ 2001: 221). Esminis
skirtumas tarp katachrezơs ir oksimorono — pastarajame kontrastingǐ sąvokǐ
priešprieša yra suprantama kaip priešingybiǐ dermơ. Bǌtent ši ypatybơ ir priartina
oksimoroną prie paradokso (gr. paradoxos — netikơtas) — netikơto, neƳprasto
teiginio, kuris tarsi prieštarauja sveikam protui, yra alogiškas.
Oksimoronais reiškiami kontrastǐ gretinimo topai charakterizuoja reklamos
objektą. Taþiau oksimoronais pabrơžiamos tokios reklamos objekto ypatybơs, kurios
iš esmơs prieštarauja jo prigimþiai, paskirþiai: Ʋsivaizduokite tylos garsus (St 2008,
14). Tropo ekspresyvumas kyla iš akivaizdžios priešpriešos: Nejuntama palǌkanǐ
našta (Žm 2006, 7). Žodyne užfiksuota leksinơ daiktavardžio našta reikšmơ yra
„1. kas nešama (ppr. ant peþiǐ), nešmenơ, nešulys; 2. sunkumas, vargas; 3. mokestis;
4. nơštumas“. Taigi suprantama, jog našta negali bǌti nejuntama. Tokiu sugretinimu
maksimaliai sumažinama galimos naštos grơsmơ, adresatui siunþiama informacija, jog
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Kai kurie retorikos teoretikai oksimoroną tapatina su katachreze (plaþiau žr. Ziomek 1990: 324).



jam siǌlomos itin palankios paskolos teikimo sąlygos. Be abejo, kontrastǐ topika
glaudžiai susijusi su hiperbolizacijos topika.
Kai kurie oksimoronai yra tapĊ gramatiškai ir semantiškai stabiliais pasakymais,
jie priartơja prie frazeologizmǐ — pastoviǐ, perkeltinơs prasmơs vaizdingǐ žodžiǐ
junginiǐ. Vienas iš tokiǐ žodžiǐ junginiǐ yra moderni klasika: Salamander. Moderni
klasika (Žm 2006, 38). Taip reklamoje apibǌdinami ne tik batai, bet ir baldai,
šviestuvai, automobiliai ir t. t. Nors ir praradĊs pirminĊ ekspresiją, prasmơs požiǌriu
reklamoje toks junginys yra talpus; sąvokǐ (ne)dermơ implikuoja daug pozityviǐ
reikšmiǐ: elegancija, jaukumas, minimalistinis paprastumas, subtilumas, kokybơ,
patikimumas, tradicija ir kt. Panašią funkciją atlieka oksimoronas nauja klasika:
Nauja klasika ateities virtuvei (St 2007, 39). Kontrastǐ topika jungia, regis,
absoliuþiai nesuderinamus polius: modernumą ir tradiciją, klasiką.

3. 4. Metonimija
Metonimijomis reiškiamǐ topǐ pamatas yra reikšmơs perkơlimas pagal realią
gretinamǐ objektǐ ar reiškiniǐ analogiją. Metonimija (gr. metǀnymia — vardo
pakeitimas) — tai vienos sąvokos pakeitimas kita, pagrƳstas realia daiktǐ ar reiškiniǐ
sąsaja ir atitikimu. Esminis metaforos ir metonimijos skirtumas: metafora yra
paradigmiška, t. y. derina skirtingas plotmes, tarp kuriǐ vaizduotơ kuria panašumą;
metonimija derina tos paþios plotmơs reikšmes, o vaizduotơ atranda sąsają tarp jǐ,
todơl metonimija yra sintagmiška. Kitaip tariant, „metafora charakterizuoja, o
metonimija loginiu pamatu identifikuoja sąvokas“ (žr. Koženiauskienơ 2005a: 317).
Tropai ne visada esti gryni, kartais nelengva nubrơžti aiškią takoskyrą tarp šiǐ
dviejǐ reiškiniǐ, nes neretai „jie yra tarsi tos paþios giminơs atmainos, sudaranþios
Ƴvairiausias pynes, tarpusavio kombinacijas... <...> Riba tarp dviejǐ pagrindiniǐ tropǐ
(metaforos ir metonimijos) kartais bǌna beveik išsitrynusi“ (žr. Koženiauskienơ 2001:
2005, 221).
Pastaruoju metu itin daug dơmesio skiriama konceptualiǐjǐ metaforǐ, kaip
kognityviniǐ vienetǐ, analizei; metonimijos tyrinơjimai kur kas skurdesni. Neretai
išsakoma nuomonơ, jog metaforǐ galia — sukurti naują reikšmĊ ir paaiškinti
sudơtingą struktǌrą, o likusieji tropai vartojami kaip dekoratyviniai diskurso
elementai. Esą tropai gali sustiprinti metaforą ar net padơti ją sukurti, taþiau, kaip
teigia O. Torgny, jie labiau paviršutiniški ir iš tikrǐjǐ nekuria naujos reikšmơs





(plaþiau žr. Torgny 1997: 3–14).
Kognityvinơs lingvistikos krypties atstovai teigia, jog metonimijos yra
konceptualiǐjǐ metaforǐ pagrindas, atskleidžiantis kultǌrinius pasaulơvaizdžio
savitumus. Taigi metonimijǐ topika, kaip ir konceptualiǐjǐ metaforǐ topika, atspindi
pamatinius kolektyvinơs patirties vaizdinius. Metonimijos konceptai pasižymi vidiniu
sistemiškumu bei sąveikauja su kitais kalbiniais – kognityviniais fenomenais,
pirmiausia — metaforomis, todơl skirties tarp metaforos ir metonimijos neƳmanoma
griežtai nubrơžti (plaþiau žr. Barcelona 2003: 1–28; Sirvydơ 2007: 145–153).
Stilistiniu požiǌriu metonimija dažniausiai nơra tokia ryški kaip metafora, ji
mažiau pastebima, Ƴsiliejanti Ƴ tekstą. Reklamoje metoniminio reikšmơs perkơlimo,
grindžiamo loginiais daiktǐ ir reiškiniǐ ryšiais, efektyvumas slypi gebơjime vaizdžiai
ir glaustai išreikšti mintƳ. Metonimija, kaip ir metafora, reklamoje vartojama trimis
lygmenimis: verbaliniu, vizualiniu, verbaliniu – vizualiniu.
Dažniausiai reklamos diskurse metonimijomis reiškiama rezultato, priežasties,
turinio (talpos), vietos, ypatybơs topika.
Reklamos kǌrơjams paranki, o adresatǐ lengvai dekoduojama raiškos priemonơ
yra rezultato metonimija: „Rezultato metonimijǐ pasitaiko reklamos tekstuose:
siǌloma pirkti ne apelsinus, o sveikatą, ne automobilƳ, o prestižą, ne kosmetikos
priemones, o grožƳ, ne skalbimo miltelius, o švelnumą ir gaivą“ (žr. Koženiauskienơ
2001: 223). Reklamos diskurse funkcionuoja universalǌs topai — metoniminơs
reikšmơs, kurias galima automatiškai perkelti skirtingiems tos paþios rǌšies
objektams.
I. Smetonienơ pastebi, jog garsinơje reklamoje dažniausiai vartojamos
metonimijos,

kuriomis

pasakomas

padarinys

vietoj

priežasties

(plaþiau

žr. Smetonienơ 2001a: 105). Rašytinơje reklamoje taip pat gausu priežasties topǐ,
realizuojamǐ metonimijomis, pavyzdžiǐ. Vietoj reklamos objekto aktualizuojamas
rezultatas, kurƳ adresatas patirtǐ, jei Ƴsigytǐ reklamos objektą: Vitaminas C.
Dovanojame apsaugą nuo virusǐ (Žm 2008, 9); Greita pagalba nuo skausmo [vaistai
„Ibumetin“] (Žm 2007, 10); Ryškus spindesys. Tobula forma [lǌpǐ dažai
„Maybelline“] (Žm 2007, 18); Stipri imuniteto dozơ [jogurtas „Gefilus“] (St 2008,
23); Akimirksniu — 10 metǐ jaunesnơ [kremas „Loreal“] (Žm 2007, 19);
Spinduliuojanti visą dieną [kremas „Juvena“] (St 2008, 16).
Reklamos diskurse galima rasti ir turinio (talpos) topikos pavyzdžiǐ: Tinkamas



 

dydis — ir pagal Jǌsǐ norus, ir pagal kišenĊ! (Žm 2006, 15). Sultinio „Maggi“
reklamoje išnaudojama vizualinơ – verbalinơ turinio metonimija. Reklamos centre
pavaizduota sultinio kubelio dơžutơ, iš kurios kyšo adresato apetitą turintys žadinti
apskrudinti šonkauliukai. Metonimija atskleidžiama, esą patenkinti adresato norą
pragauti pavaizduoto patiekalo galima paþiu paprasþiausiu bǌdu — tereikia Ƴsigyti
sultinio kubelƳ. Verbalinis kontekstas papildo vizualinƳ: Šonkauliukǐ skonis ir
aromatas Jǌsǐ patiekalams (Žm 2008, 7).
Sriubos reklamos paveikslơlyje pavaizduotas sriubos pakelis, kuriame neva
telpa šǌsnis Ƴvairiausiǐ daržoviǐ. Reklamos antraštơ patikina, jog šis sriubos
pakelis — Mano daržoviǐ porcija kasdien! (St 2007, 11). Metonimija, pasak
H. White’o, pabrơžia reiškiniǐ, tarpusavyje santykiaujanþiǐ kaip dalis su visuma,
skirtumą (plaþiau žr. White 2003: 43). Šis kontrastas ir kuria reklamos ekspresiją.
Vietos topika realizuojama metonimijomis, kurios nurodo reklamos objekto
kilmơs arba buvimo vietą kaip šio atitikmenƳ: Frontera. ýilơ tavo taurơje (St 2006,
41); Maybelline. Niujorko stilius (Žm 2008, 17). „Estrella“ vyno reklamoje
aktualizuojama vaizdinơ metonimija. Vizualiniame reklamos kontekste aiškiai
išsiskiria du dơmenys: reklamos objektas, t. y. vyno buteliai, ir už žaismingai
besišypsanþios moters, greiþiausiai — poilsiautojos, nugaros atsiveriantis Ispanijos
paplǌdimio peizažas. Adresatui žadinamos metoniminơs asociacijos: reklamos
objektas — galimybơ pajusti atostogǐ Ispanijoje dvasią. Verbalinis kontekstas šią
reikšmĊ sustiprina: Viduržemio jǌros svajonơ. Estrella de Murviedro. Saldus vynas iš
Ispanijos (Žm 2008, 28).
Ypatybơs topai pasitelkiami norint išryškinti kurią nors išskirtinĊ reklamos
objekto ypatybĊ. Raiškǌs pavyzdžiai, kai vizualinơ – verbalinơ ypatybơs metonimija
derinama

su

leksinio

semantinio

daugiareikšmiškumo

teikiamomis

raiškos

galimybơmis. Naujǐ butǐ reklamos pagrindinis akcentas — iš stiklainio kabinamo
medaus nuotrauka. Antrasis metonimijos dơmuo yra verbalinis. Antraštơ skelbia:
Butas, kuris Jums limpa! (St 2007, 49). Viena pagrindiniǐ medaus ypatybiǐ lipnumas
perkeliamas reklamos objektui, taþiau žodis lipti þia vartojamas ne tiesiogine reikšme
„kibti, klijuotis prie ko“, o metaforiškai — „bǌti tinkamam, pritikti, derơti“.
Verbalinơ metonimija dažnai susilieja su metafora, „ištirpsta“ joje. Automobilio
reklamos vizualinis kontekstas — automobilis ir greta jo tupintis šuo. Reklamos
antraštơ skelbia: Hyundai i30 — jǌsǐ naujas geriausias draugas! (Žm 2008, 8). Ši



 

reklama kreipiasi ne Ƴ racionalǐjƳ adresato pradą, ji atlieka emocinio dirgiklio
vaidmenƳ: siǌlo ne automobilƳ, o draugystĊ. Jei adresatas nusprĊs Ƴsigyti automobilƳ,
jis esą gaus kur kas daugiau, tai, kas nenusakoma jokiomis techninơmis
charakteristikomis — ištikimą draugą. Metonimija pateikta Ƴtaigia ir itin paprasta
forma. Vizualinio — estetinio poveikio galia padeda adresatui greiþiau ir geriau
suvokti reklamos kǌrơjǐ jam siunþiamą informaciją.
Kiekybinius objektǐ ir reiškiniǐ santykius reklamoje nusakanti dalies ir visumos
topika

reiškiama

metonimijos

atmaina

—

sinekdocha

(gr. synekdochƝ —

sutalpinimas, vartojimas ne pagal apimtƳ), kurios pamatą sudaro visumos, bendresnio
dalyko pavadinimo pakeitimas jo dalies, siauresniu pavadinimu ir atvirkšþiai.
Reikšmơs perkơlimas þia taip pat pagrƳstas realiu sąlyþiu, tiesiogine priklausomybe
(plaþiau žr. Koženiauskienơ 2001: 205, 225). Tiesa, grynosios sinekdochos reklamoje
retos, dažniausiai jos priartơja prie metonimijǐ.
Labiausiai Ƴ akis krentanti reklamoje yra vizualinơ – verbalinơ sinekdocha.
Raiški vizualinơ – verbalinơ dalies sinekdocha, kai vietoj visumos nurodoma dalis.
Dažniausiai ji pasitelkiama reklamoje, kurios objektas ne pavienis gaminys ar
paslauga, bet kokios nors Ƴmonơs produkcija, tam tikra gaminiǐ rǌšis ar pati Ƴmonơ.
Tokia yra vištienos gaminiais prekiaujanþios Ƴmonơs „GK Group“ reklama. Reklamos
objektas išreikštas vizualiai: paveikslơlio centre pavaizduoti du višþiukai, po vienu iš
jǐ prierašas Vilniaus paukštynas, po kitu — Kaišiadoriǐ paukštynas. Reklamos
antraštơ kreipiasi Ƴ adresatą Ƴmonơs vardu: Mes keiþiamơs, kad augtǐ Jǌsǐ apetitas!
(St 2007, 12).
Topai, realizuojami visumos sinekdochomis, parankǌs Ƴspǌdžiui sustiprinti.
Gyvenamǐjǐ apartamentǐ „Panemunơs rezidencija“ reklamos antraštơ skelbia: Nes
Kaunas turi kuo didžiuotis (Žm 2007, 19). Vietoj Kauno miesto gyventojǐ ar
kaunieþiǐ pasirenkamas apibendrinimas Kaunas — taip reklamos objektui siekiama
suteikti papildomos vertơ, solidumo.
Verbalinơs sinekdochos ne tokios pastebimos, jǐ vartosena Ƴprastesnơ:
Immunance. NeƳveikiama Jǌsǐ organizmo apsauga! Tik vienoje Immunance
tabletơje... (Žm 2006, 11); Dermatologijos ir estetinơs medicinos centras. Jǌsǐ
sveikata — gerose rankose (Žm 2006, 11); Šventơ Jǌsǐ kojoms! (Žm 2007, 12).
Apibendrinant metonimijǐ topikos raišką reklamos diskurse, galima teigti, jog
labiausiai Ƴ akis krentanti ir raiškiausia yra vizualinơ – verbalinơ metonimija.




3. 5. Hiperbolơ
Kaip jau minơta, reklama yra diskursas, kuriam bǌdingas reikšmơs perdơjimas,
sustiprinimas, padidinimas. Todơl galima teigti, jog reklamoje iš esmơs dominuoja
hiperbolizacijos, t. y. reikšmơs sustiprinimo, topika. Ši topika reiškiama hiperbolơmis
(gr. hiperbolƝ — perkopimas, viršǌnơ) — tropais, kurie vartojami kalbamo dalyko
reikšmei padidinti. Tai meninơ priemonơ, grindžiama stipriu tikrovơs daiktǐ ar
reiškiniǐ padidinimu bei perdơjimu, siekiant estetinio, emocinio Ƴspǌdžio. Hiperbolơ
priklauso paralogikos sriþiai — tai toks požymio kiekio ar kokybơs padidinimas, koks
tikrovơje niekada negalơtǐ bǌti. Taigi šia prasme hiperbolizacija yra vaizdavimas to,
ko realiai nơra, hiperbolơs negalima suprasti, t. y. „išversti“, tiesiogiai, nes tuomet ji
tampa nesąmone: „ýia rašomas lygybơs ženklas tarp to, kas nơra lygu. Vadinas, lyg ir
„nesiskaitoma“ su tikrąja žodžio reikšme, nutolstama nuo jos. <...> NeƳmanomas
reiškinys pateikiamas kaip visai galimas“ (žr. Pikþilingis 1975: 310, 311). Taþiau
hiperbolizacijos reklamos diskurse nederơtǐ tapatinti su melu: hiperbolơ neturi tikslo
Ƴrodyti, ja tik norima suteikti papildomą estetinƳ ir / arba emocinƳ krǌvƳ, sustiprinti
kuriamo vaizdo intensyvumą.
Kaip matyti iš ankstesniuose skyriuose pateiktǐ pavyzdžiǐ, hiperbolizacijos
topai reklamos diskurse gali bǌti realizuojami metaforiškai, metonimiškai,
sinekdochiškai — hiperbolơ nơra savarankiškas tropas, todơl dažnai susilieja su
kitomis stiliaus figǌromis.
Reklamoje hiperbolơ tampa tam tikru idơjiniu — estetiniu principu, kuriamos
tikrovơs elementu. ýia neapsiribojama kurios nors atskiros sąvokos masto
padidinimu, kuriama ištisa vaizdo hiperbolizacija. Šiuo atveju hiperbolơs tropas
susilieja su retorine hiperbolơs figǌra — ja keliskart padidinama reklamos objekto ar
su juo susijusiǐ aplinkybiǐ reikšmơ, svarba, galia.
Svarbus ekspresinis hiperbolơs pobǌdis — jos emocinis turinys. Ekspresinơ
funkcija sietina su vertinimu ir yra ypaþ svarbi, „kai tikimasi grƳžtamojo ryšio — tam
tikros adresato reakcijos“ (žr. Bitinienơ 2007: 16). Hiperbolơmis siekiama sukelti
adresato emocijas, ,,užkrơsti“ jƳ pozityviu požiǌriu Ƴ hiperbolizuojamą objektą. Taigi
hiperbolơ pirmiausia turi emocinĊ ir vaizduojamąją reikšmĊ: Pasaulis tau po kojomis!
(Žm 2007, 24); Naujasis Peugeot 307. Pasiekite naujas aukštumas (St 2006, 14);
Padovanokite tǌkstanþius pasirinkimo galimybiǐ (Žm 2008, 47); Stabdo senơjimą jam
dar neprasidơjus (St 2006, 15).





Neretai reklamos objekto ypatybơs arba požymio kiekis absoliutinami: Puiki
nuotaika visą dieną — darbe ir po jo (St 2006, 8); Viskas, kas geriausia (St 2006,
14); Viskas, ką turi žinoti išsilavinĊs žmogus (St 2006, 14); Mes išradome Quattro,
kad Jǌs atrastumơte visus važiavimo subtilumus (St 2006, 14); Dar niekada nebuvote
taip gerai apsaugotos (Žm 2006, 7).
Reklamos objekto ypatybơs arba požymio kiekis ypaþ dažnai sustiprinamas —
kokybơs topai reiškiami teigiamais superlatyvais, t. y. aukšþiausiojo laipsnio
formomis: Kai reikia greitai, atveža greiþiausiai (St 2006, 20); Pagaliau skalbimas
tapo aukšþiausios kokybơs (Žm 2007, 6); Nơra ko slơpti. Ko gero geriausias alus
pasaulyje (Žm 2007, 16); Geriausias pasaulio automobilis (Žm 2008, 33); Kai
vairuoji geriausią. Naujas požiǌris Ƴ vairavimo komfortą ir sportiškumą (St 2006,
40). K. Župerka pastebi, jog superliatyvus reklamoje derơtǐ vartoti saikingai, „nes
nemotyvuotas

(bent

jau

estetiniu

atžvilgiu)

padidinimas

adresatui

kelia

nepasitikơjimą“ (žr. Župerka 2008: 80).
Reklamoje kokybơs topika realizuojama pasitelkus didžiausią ypatybơs laipsnƳ
žyminþią leksiką — reklamos objektas ir su juo susijusios aplinkybơs yra idealǌs,
tobuli, maksimalǌs, neƳtikơtini, neƳveikiami, nenugalimi ir t. t.: Idealiai dera prie Jǌsǐ
gyvenimo (St 2006, 21); Eime kartu link matomumo tobulybơs (Žm 2006, 10);
Subrandintas iki tobulybơs (Žm 2007, 47); Mơgaukis maksimaliu komfortu (St 2006,
14); NeƳtikơtinos galimybơs mažiausioje erdvơje (St 2006, 24); Nenugalimas Dakare,
neƳveikiamas kelyje (Žm 2006, 6).
Reklamos kǌrơjai mơgsta hiperbolơmis reikšti laiko topiką: Nuo išblukusiǐ iki
spindinþiǐ dažytǐ plaukǐ — tik 1 minutơ! (St 2006, 3); Šiandien dar gražesnơ nei
bǌdama dvidešimties (St 2006, 13); Nepastebimai greitai (Žm 2007, 3).

Apibendrinant elokucinơs tropǐ topikos ypatybes, pastebơtina, jog reklamos
diskurse funkcionuoja tam tikri pasikartojantys topǐ raiškos modeliai, schemos,
dơsniai. Jǐ išmanymas leidžia kurti paveikesnƳ ne tik reklamos, bet ir bet kurƳ kitą
komunikacijos diskursą.
Kaip matyti iš pateiktǐ pavyzdžiǐ, elokucinơ tropǐ topika funkcionuoja trimis
lygmenimis: verbaliniu, verbaliniu – vizualiniu, vizualiniu. Reklamos kǌrơjai
pasirenka, jǐ manymu, paveikiausius topǐ raiškos bǌdus ir priemones. Tropǐ
kuriamas efektas reklamos diskurse neretai gali bǌti vertinamas kaip perteklinis,





pernelyg pretenzingas. Taþiau reklamos diskurse tropǐ stilistinơs vertơs nevertơtǐ sieti
su saiko, organiškumo kriterijais — reklamoje vyrauja hiperbolizacija.

4. Retoriniǐ figǌrǐ topika
Retorika — bǌdas paveikti auditoriją diskurso priemonơmis. Klasikinơje
retorikoje figǌros vertintos ne tik kaip ornamentinĊ, t. y. puošybos, funkciją
atliekantys elementai. Žinoma, estetinơs figǌrǐ paskirties negalima eliminuoti, jos
glaudžiai susijusios su retorikos funkcija teikti malonumą, emocine argumentacija,
pathos. Figǌra — „tai, kas neƳprasta, jos retoriškumas yra susijĊs su mąstymo
struktǌromis, kurianþiojo intencijomis, vertybinơmis nuostatomis, su tuo, kaip jis
bendrauja su pasauliu ir su savimi. <....> Taigi toks nukrypimas nuo kalbinơs normos,
kuriuo siekiama paveikti, Ƴtikinti, sujaudinti, sukelti Ƴvairaus pobǌdžio emocijas,
vadinamas retorine figǌra“ (žr. Buckley 2006: 15).
Reklamos diskurse figǌros naudojamos kaip priemonơs, padedanþios užpildyti
semantines leksinio kodo spragas, suteikti diskursui patrauklumo, Ƴtikimumo. Kaip
teigia prancǌzǐ retorikos teoretikas O. Reboul, „figǌra yra retorinơ tik tada, kai ji
vykdo persvazinĊ funkciją“. Šią svarbią figǌrǐ funkciją nurodo ir aforizmu tapĊs
palyginimas: „Argumentas yra vinis, o figǌra — bǌdas ją Ƴkalti“ (žr. Reboul —
cituota iš Buckley 2006: 129). Taigi retoriniǐ figǌrǐ topikos reklamos diskurse
strategija atspindi vieną iš pagrindiniǐ retorikos funkcijǐ — Ƴtikinơjimą. Figǌros yra
argumentacijos, persvazijos elementai, turƳ paveikti, sujaudinti, Ƴkvơpti, Ƴtikinti
adresatą. Iš to išplaukia, jog retoriniǐ figǌrǐ topika turi psichologinƳ ir emocinƳ
pamatą, o viena pagrindiniǐ jos funkcijǐ yra retorinơ komunikacija.
Skirtingai nei tropǐ atveju, nơra vienos visuotinai pripažintos retorinơs figǌros
koncepcijos. Antikinơs retorikos teorijoje retorinơs raiškos priemonơs skirtos Ƴ
atskirus žodžius (lot. ornatus in verbis singulis), t. y. tropus, ir žodžiǐ junginius arba
sakinius (lot. ornatus in verbis coniunctis). Ornatus in verbis coniunctis — tai tam
tikras pasakymas, išreikštas žodžiǐ junginiu ar sakiniu, nutolusiu nuo Ƴprasto minþiǐ
reiškimo bǌdo. Tokios specifinơs raiškos formos pavadintos iš Graikijos tapybos ir
skulptǌros sriþiǐ atơjusiu figǌrǐ terminu (gr. schƝmata, lot. figurae). Skirtos žodžiǐ
figǌros (lot. figurae verborum, dictionis, elocutionis, sermonis, orationis) ir minties
figǌros (lot. figurae sententiarum, sensus, sententiae, mentis).
Žodžiǐ figǌros pagal pobǌdƳ dažniausiai sąlygiškai skirtos Ƴ plơtojimo figǌras




(lot. figurae per adiectionem) ir trumpinimo figǌras (lot. figurae per detractionem).72
Minties figǌros, anot Kvintiliano, labiausiai atitinka persvazijos tikslus ir yra
tiesiogiai susijusios su pagrindinơmis Aristotelio suformuluotomis retorikos
funkcijomis: docere, delectare, movere — mokyti, džiuginti, jaudinti. Kitaip tariant,
minties figǌros sietinos su intelektine, estetine bei emocine kalbos plotme.
Retoriniǐ figǌrǐ skaiþius apogơjǐ pasiekia N. Caussino veikaluose: preciziškai
susisteminĊs Antikos autoriǐ pateiktas figǌrǐ klasifikacijas, jis išskiria apie 200
minties figǌrǐ, išvardija jas abơcơlơs tvarka, pirmiausia rašydamas graikišką, po to
lotynišką figǌros pavadinimą, definiciją, galiausiai pateikdamas pavyzdƳ.73
Ilgainiui schematiškas figǌrǐ klasifikavimas papildytas naujomis Ƴžvalgomis.
N. Caussinas veikale „De eloquentia sacra et humana libri“ visas figǌras skyrơ Ƴ dvi
grupes: figǌros, skirtos kelti malonumą, ir figǌros, kuriǐ paskirtis — sujaudinti ir
pamokyti.74 Toks dichotomiškas figǌrǐ dalijimas, paremtas jǐ atliekama psichologine
funkcija, atskleidžia naują modernǐ požiǌrƳ Ƴ retorines figǌras: figǌrǐ klasifikacija
kuriama atsižvelgiant Ƴ galimo adresato psichologijos ypatybes, ne tik, kaip bǌta iki
tol, Ƴ sintaksinĊ – semantinĊ figǌrǐ struktǌrą (plaþiau žr. Ulþinaitơ 1984: 90–61).75
Modernios figǌrǐ klasifikacijos pagrindus padơjo K. Burke (žr. Burke 1950) bei
 
Plơtojimo figǌros paremtos Ƴvairaus tipo žodžiǐ ar fraziǐ pridơjimu ir kartojimu, išvardijimu,
sankaupa; trumpinimo figǌrǐ esmơ — redukcija, t. y. Ƴvairiǐ sintaksiniǐ kalbos vienetǐ praleidimas;
komponavimo figǌrǐ pagrindas — neƳprasta žodžiǐ, žodžiǐ junginiǐ ar sakiniǐ jungimo tvarka (plaþiau
žr. Ueding , Steinbrink 2005: 284–329). Kvintilianas be figurae per adiectionem ir figurae per
detractionem dar skyrơ figurae per immutationem (perkơlimo figǌras), figurae per transmutationem
(pakeitimo figǌras). E. Ulþinaitơ teigia, esą tokia figǌrǐ klasifikacija randama kai kuriose rankraštinơse
retorikos. N. Caussinas greta plơtojimo ir trumpinimo figǌrǐ dar skiria figurae per similitudinem —
figǌras pagal panašumą. Prie pastarǐjǐ priskiriamas poliptotonas, antitetonas, paronomazija,
homeoptotonas, homeoteleutonas. Moderniose retorikose dažniausiai aprašomos plơtojimo,
trumpinimo ir komponavimo (lot. figurae per ordinem) figǌros (plaþiau žr. Ulþinaitơ 1984, 91–93).
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Plg. Renesanso epochos anglǐ rašytojas H. Peachamas (1577 m.) iš viso išskyrơ ir aprašơ 184
skirtingas retorines figǌras (plaþiau žr. Fahnestock 2005: 215–230). Kaip pastebi E. Ulþinaitơ, XVII a.
retorikose dažniausiai aprašoma apie 50 minties figǌrǐ. Tokia figǌrǐ gausa aiškinta tuo, jog minties
figǌros labiausiai tinkamos, siekiant paveikti adresatǐ jausmus, išprovokuoti pageidaujamas reakcijas
(plaþiau žr. Koženiauskienơ: 2001, 251–253; Ulþinaitơ 1984: 94–95).
74
Pirmosios detaliau skirstomos Ƴ tinkamiausias retoriniam diskursui kurti (asindetonas,
polisindetonas, homeoptotonas, homeoteleutonas), išreiškianþias bet kokƳ panašumą (metafora,
antonomazija, perifrazơ, epitetai, sinonimai), formuojanþias diskurso objekto vaizdą (aprašymas,
charakteristika, antitezơ, oksimoronas, palyginimas) ir figǌras, kuriǐ esmơ — kartojimas (anadiplozơ,
anafora, epifora). Figǌros, kuriǐ funkcija — sujaudinti ar pamokyti adresatą, smulkiau skirstomos Ƴ
vartojamas norint ką nors Ƴrodyti (laipsniavimas), vartojamas aštrioje polemikoje ar norint suerzinti
oponentą (licencija, tarimasis, ironija, alegorija), vartojamas siekiant sužadinti aistras (eksklamacija,
prozopopơja, apostrofa) (plaþiau žr. Ulþinaitơ 1984: 90–91).
75
XVII a. pabaigos prancǌzǐ stilistas P. Fontanier traktate „Les Figures du discours“ figǌrǐ
klasifikacijos pagrindu pasirenka reikšmơs perkơlimo laipsnƳ ir išskiria dvi figǌrǐ grupes: tropus ir ne
tropus. Tropai detaliau skirstomi Ƴ Ƴprastus ir Ƴmantrius, šie, savo ruožtu, dalijami Ƴ dar smulkesnes
grupes. Aukšþiausio laipsnio reikšmơs perkơlimas, kaip teigia P. Fontanier, bǌdingas poetiniams
naujadarams (plaþiau žr. Cohen 1986: 228).
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R. Jakobsono ir M. Halle (žr. Jakobson, Halle 1956) darbai, o sudơtingos tipologijos
kulminacija sietina su J. Dubois (žr. Dubois 1986) ir J. Durando (žr. Durand 1987)
veikalais.76
Vieną iš originalesniǐ retoriniǐ figǌrǐ klasifikacijǐ pateikơ H. Bonheimas. Greta
tradicinơs klasifikacijos H. Bonheimas siǌlo papildomai skirti gramatines, semantines
ir pragmatines figǌras: gramatinơms figǌroms priskiriamos Ƴvairios formos variacijos,
semantinơms — reikšmơs variacijos, pragmatinơms — vartojimo variacijos.
Klasikinơs retorikos požiǌriu gramatinơs ir semantinơs figǌros priskirtinos sintaksơs
figǌroms, o pragmatinơs — minties figǌroms. Panašią klasifikaciją siǌlo G. Bonsiepe:
jis skiria sintaksines, semantines ir pragmatines figǌras (plaþiau žr. Bonsiepe
1985: 305–306).
Rašant darbą vadovautasi R. Koženiauskienơs monografijoje „Retorika:
iškalbos stilistika“ pateikta retoriniǐ figǌrǐ klasifikacija (žr. Koženiauskienơ 2001:
251–348):77 retorinơs figǌros skiriamos Ƴ žodžiǐ (arba stiliaus) ir minties figǌras.
Minties figǌrǐ esmơ — neƳprastas minties raiškos bǌdas, ypatinga minties eigos
sąranga. Žodžiǐ figǌros pagal lietuviǐ stilistikose Ƴsitvirtinusią tradiciją vadinamos
sintaksinơmis figǌromis, kadangi „tokiǐ figǌrǐ principas — ne atskiri žodžiai, ne jǐ
formos, o ypatingi stilistiniai Ƴvairiǐ sintaksiniǐ konstrukcijǐ (žodžiǐ, fraziǐ, sakiniǐ)
sudarymo, kartojimo, siejimo, komponavimo bǌdai“ (žr. Koženiauskienơ 2001: 252–
253). Pagal savo pobǌdƳ sintaksinơs figǌros skiriamos Ƴ plơtojimo, trumpinimo ir
komponavimo figǌras.78
Figǌros, kaip ir tropai, elokucijos lygmenyje analizuotinos kaip paralogizmai.
Esminis skirtumas tarp jǐ: tropai — žodžio arba žodžiǐ junginio reikšmiǐ variacijos;
figǌros — fundamentaliǐ sintaksiniǐ struktǌrǐ variacijos, taigi ir sintaksiniǐ logikos
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T. Todorovas apskritai iškelia retoriniǐ figǌrǐ klasifikacijos tikslingumo klausimą. Jei klasifikacijos
tikslas yra nustatyti pastovias reiškinio ypatybes lyginant ar priešinant jƳ su kitais reiškiniais, tokia
klasifikacija yra galima. Taþiau, pasak mokslininko, jei siekiama fiksuoti reiškinius kaip statiškus arba
manoma, jog figǌrǐ „inventorizacija“ liudija pakankamą reiškinio pažinimą, tokios klasifikacijos
pagrƳstumas kelia abejoniǐ (plaþiau žr. Todorov 1977: 285–286).
77
Tropus atskirai nuo stiliaus figǌrǐ savo darbuose taip pat aptaria M. Korolko (žr. Korolko 1998),
J. W. Fernandezas (žr. Fernandez 1991), E. McQuarrie (žr. McQuarrie 1996), J. Ziomekas
(žr. Ziomek 1990).
78
Atkreiptinas dơmesys, jog K. Župerka retorines figǌras vadina stiliaus figǌromis ir pateikia kiek
kitokią figǌrǐ klasifikaciją: stilistas išskiria semantines (tropai ir kt.), darybines (stilistiniai naujadarai),
morfologines (figǌrinis formǐ vartojimas), fonetines (pasakymo garsinơs sandaros aktualizacija) bei
sintaksines figǌras. Sintaksinơs figǌros skiriamos Ƴ tris grupes: retorines, komponavimo ir redukcijos
figǌras. Retorinis klausimas, sušukimas bei retorinis kreipinys sudaro retoriniǐ figǌrǐ grupĊ (plaþiau
žr. Župerka 2001: 57).





dơsniǐ iškraipymas. Kaip pastebi E. Kliujevas, vienos figǌros imituoja loginĊ minties
seką, bet už demonstratyviai organizuotos sintaksinơs struktǌros slypi semantinis
chaosas; kitos — atkreipia dơmesƳ, šiurkšþiai laužydamos sintaksơs taisykles, taþiau,
nepaisant to, išlaiko pakankamai nuoseklią prasminĊ raišką (plg. Kliujevas
2001: 180).
Retoriniǐ figǌrǐ topika reklamos diskurse skiriama atsižvelgiant Ƴ sintaksơs
aktualizacijos bǌdus: plơtojimo, pridơjimo, papildymo topika (plơtojimo figǌros);
komponavimo topika (komponavimo figǌros); trumpinimo (redukcijos) topika
(trumpinimo figǌros); reikšmơs perkơlimo topika (minties figǌros). Iš reikšmơs
perkơlimo topikos galima išskirti dvi ryškesnes topǐ grupes: tai topai, kuriǐ paskirtis
stiprinti dialogiškumą (retoriniǐ kreipiniǐ ir klausimǐ topika), ir topai, stiprinantys
emocinĊ diskurso funkciją (retoriniǐ sušukimǐ topika). Taip pat pažymơtina, jog
turinio ir funkcijos požiǌriu retorinơ elokucinơ figǌrǐ (kaip ir tropǐ) topika atkartoja
loginĊ invencinĊ topiką.

4. 1. Sintaksiniǐ figǌrǐ topika
Sintaksiniǐ figǌrǐ topika apima sintaksines figǌras (lot. figurae verborum,
dictionis, elocutionis, sermonis, orationis), kuriǐ esmơ — Ƴprastǐ sintaksiniǐ
konstrukcijǐ transformacija. Retorikos studijose skiriamos kelios dešimtys sintaksiniǐ
figǌrǐ, paprastai detaliau aptariamos tik pagrindinơs.79 Nors kiekviena iš jǐ turi savǐ
ypatybiǐ, daugelio reikšmơs sinoniminơs. Vis dơlto visǐ jǐ tikslas — padơti pasiekti
persvaziją. Pagal pobǌdƳ sintaksinơs figǌros skiriamos Ƴ tris grupes: plơtojimo,
trumpinimo,

komponavimo. Atitinkamai išskiriami ir pridơjimo

(plơtojimo),

trumpinimo (redukcijos), komponavimo topai. Sintaksiniǐ figǌrǐ topais reklamos
diskurse laužomos Ƴprastinơs sintaksinơs sakinio struktǌros taisyklơs, siekiant sukurti
paveikesnĊ

sintaksĊ,

neƳprastai

stilistiškai

modifikuojanþią

ir

emociškai

aktualizuojanþią išsakytą mintƳ, taigi — ir atkreipianþią adresato dơmesƳ.

4. 1. 1. Plơtojimo figǌros
Plơtojimo figǌrǐ, arba pridǌrimo, topika apima figǌras (lot. figurae per
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M. Korolko išskiria ir apibǌdina 20 sintaksiniǐ figǌrǐ (žr. Korolko; 1998); R. Koženiauskienơ
aptaria 15 figǌrǐ (anafora, epifora, diafora, simploka, anadiplozơ, Ƴrơminimas, poliptotonas,
paronomazija, sinonimija, korekcija, laipsniavimas, polisindetonas, akumuliacija, amplifikacija,
periodas) (žr. Koženiauskienơ 2001).





adiectionem), kuriǐ pagrindas — Ƴvairaus tipo žodžiǐ ar fraziǐ kartojimas, jǐ
sankaupa, gausa, išvardijimas. Šiais topais kuriamas ekspresyvus hiperbolizuotas
reklamos objekto paveikslas.
Plơtojimo ir pridǌrimo topika, realizuojama retorinơmis figǌromis, atskleidžia
racionaliosios, loginơs sintaksinơs sakinio struktǌros pažeidimǐ dơsningumus. Kitaip
tariant, figǌrǐ topika — tai tinkamiausiǐ efektyviosios sintaksơs kǌrimo priemoniǐ
„radimas“ ir jǐ taikymas reklamos diskurse, siekiant pagrindinio tikslo — persvazijos.
Perkeltinơ prasmơ nơra pagrindinơ figǌrǐ ypatybơ, jos gali nebǌti; plơtojimo topǐ
esminơ funkcija — reklamos teksto aktualizacija,80 minties ekspresija, kuriamo
vaizdo intensyvumo stiprinimas. Ryškơja tendencija, jog reklamos sintaksơ artơja prie
šnekamosios kalbos sintaksơs, todơl joje gausu priduriamǐjǐ konstrukcijǐ, klausimǐ ir
atsakymǐ forma stilizuojamǐ dialogǐ, šnekamosios kalbos konstrukcijomis siekiama
artumo adresatui (plaþiau žr. Župerka 2008: 33).
Plơtojimo ir pridǌrimo topai reklamos diskurse dažniausiai realizuojami
tokiomis figǌromis, kaip anafora, epifora, Ƴrơminimas, anadiplozơ, išvardijimas,
laipsniavimas, epitetonas, korekcija.
Reklamoje dominuoja pakartojimǐ topika, kuri dažniausiai išreiškiama
anaforomis (gr. anaphora — nešimas priešais, atkơlimas) — to paties žodžio ar
frazơs pakartojimu sakiniǐ, eiluþiǐ ar pastraipǐ pradžioje.
Dažniausiai anaforomis realizuojami definicijos topai. Paprasþiausias anaforos
modelis, kai teiginio pradžioje kartojamas reklamos objekto pavadinimas. Visais
atvejais toks pavadinimas išskirtas patamsintu šriftu, rašomas didesnơmis raidơmis,
yra kitokios spalvos nei likĊs tekstas. 81 Tokios anaforos vartojamos ne tiek raiškumo
sumetimais, kiek tikintis, jog adresatas geriau Ƴsimins sakinio pradžioje kartojamą
reklamos objekto vardą, net atidžiau neperskaitĊs likusio teksto: Energy Drive
energijos suteikia natǌralus guaranos, ginko – biloba ekstraktas ir vaisiǐ – uogǐ
sultys. / Energy Drive natǌralus guaranos ekstraktas yra 2,5 karto stipresnis nei
kofeino. / Energy Drive energija yra uždelsto veikimo, energijos antplǌdis yra
stiprơjantis ir „ilgai grojantis“! / Energy Drive ledas pavojingai skanus! / Energy
Drive suteikia energijos ir gaivumo (Žm 2008, 24); Evelle — tai tabletơ, lyginanti
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Aktualizacija — toks kalbos reiškinys, kada raiškos priemonơs atkreipia adresato akis, suvokiamos
kaip neƳprastos, deautomatizuotos (plaþiau žr. Girdenis, Pupkis 1978: 53–66).
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Teigiama, jog šriftas yra arþiausiai kalbos esantis apipavidalinamasis elementas, rašytinio reklamos
diskurso paralingvistikos dalis (plaþiau žr. Cook 1992: 4–5).





raukšles. / Evelle — tai tabletơ, kuri padaro jǌsǐ odą tamprią ir sveiką. / Evelle —
tai tabletơ, stiprinanti jǌsǐ plaukus ir nagus. / Evelle — tai tabletơ iš svarbiǐ
antioksidantǐ, sauganþiǐ odos ląsteles (St 2008, 49). Toks kartojimas visǐ pirma turi
loginĊ motyvaciją: pirmasis anaforos segmentas labiau krinta Ƴ akis ir geriau
Ƴsidơmimas.
Reklamos tekstuose šio tipo anaforos vartojamos nesilaikant klasikinơs aukso
vidurio taisyklơs, rekomenduojanþios tris pakartojimus. Dažniausiai kartojama tiek
kartǐ, kol išvardijami visi Ƴmanomi reklamos objekto pranašumai: Milupa mažojo
gurmano meniu rasite viską, ko reikia diena iš dienos... / Iš Milupa produktǐ kasdien
galơsite sukurti pilnavertƳ, subalansuotą meniu savo auganþiam vaikuþiui. / Milupa
produktams atrenkamos tik paþios aukšþiausios kokybơs daržovơs, vaisiai, mơsa,
kruopos... / Milupa kokybơ nuolat kruopšþiai tikrinama... (Žm 2006, 11); Tai Capavit
Forte suteikia mǌsǐ plaukams žvilgesio. / Tai dơl Capavit Forte mǌsǐ oda — švelni ir
graži. / Tai Capavit Forte stiprina mǌsǐ nagus (St 2006, 15). Tik retais atvejais
apsiribojama dvinarơmis konstrukcijomis: Puresse aromatai sukurti malonumui ir
jausmǐ ramybei patirti. / Puresse — tai naujos kartos oro gaivikliai visiems, net ir
jautriems žmonơms (St 2007, 19).
Reklamoje anaforos dơmenimis gali bǌti ne tik žodžiai, bet ir skaitmenys:
1 puikus derinys / 1 idealus skonis / 1 tokia akimirka / 1 Nescafe (St 2007, 19).
Kalbinơ figǌros raiška derinama su vizualiniu reklamos kontekstu — pasikartojantys
skaitmenys rašomi skirtingomis spalvomis, šriftais, yra skirtingo dydžio.
Iš surinktǐ pavyzdžiǐ išryškơja tendencija, jog tokia kartojimo topika, kai
sakinio pradžioje kartojamas reklamos objekto pavadinimas, bǌdingesnơs maisto
papildǐ, vaistǐ reklamoms, t. y. tokiems diskursams, apie kuriǐ objektą norima
pateikti kuo daugiau žiniǐ. ýia vizualiniams elementams skiriama mažiau arba visai
neskiriama dơmesio, pagrindinĊ informacijos perdavimo funkciją atlieka tekstas —
išvardijamos reklamos objekto kokybinơs charakteristikos, poveikis, sudơtis.
Paveikesnis ir raiškesnis anaforǐ vartojimas, kai kartojami dơmenys išryškina
kokią nors su reklamos objektu susijusią ypatybĊ. Toks kartojimas labiau patraukia
dơmesƳ, yra gyvesnis. Kartojimu pabrơžiamos reklamos objekto kokybinơs
charakteristikos: Tobulas pasiǌlymas. Tobulai technikai (St 2007, 41); kuriama
intriga: Netikra Madona / Netikra melodija (St 2006, 1); akcentuojamas pasiǌlymo
išskirtinumas: Skirtingi poreikiai. / Skirtingi gyvenimai. / Vieni namai (St 2008, 24).





Pastarojoje reklamos antraštơje anaforą išryškina antiteziška leksinơ opozicija
skirtingi — vieni, o parceliacija Ƴtaigiai pabrơžia mintƳ.
Anafora gali nurodyti, Ƴ kokią tikslinĊ grupĊ reklama kreipiasi: Protinga
apsauga / Protingiems žmonơms (Žm 2007, 8); Sveikai augantiems... / Sveikai
gyvenantiems... / Sveikai mąstantiems... (Žm 2008, 7). Pastarosios reklamos
konkretieji adresatai — asmenys, kuriems rǌpi sveika gyvensena, sveika jǐ vaikǐ
mityba, galiausiai tie, kuriǐ mitybos Ƴproþius lemia sąmoningas sprendimas rinktis
sveikus produktus. Kreipimasis Ƴ adresatus šia anafora implikuoja dar vieną
papildomą reikšmĊ — reklamos objektas yra tai, kas sveika. Tokio tipo poreikiǐ
tenkinimo topikos raiškos modeliǐ reklamoje gausu.
Poreikiǐ tenkinimo topiką papildo skatinimo topika — adresatas kvieþiamas
atlikti tam tikrus su reklamos objektu susijusius veiksmus: Ateikite išbandyti. Ateikite
su šeima. Jis pavergs Jǌsǐ širdis (St 2008, 28); Leiskite ne savo, leiskite ýili litus
(Žm 2008, 28); Atrask Rexona — atrask pasaulƳ (St 2006, 19). Pastarasis
pavyzdys — Ƴtaigi anaforos ir elipsơs sąjunga.
Apibendrinant galima pastebơti, jog dažniausiai anaforomis realizuojami
definicijos ir poreikiǐ tenkinimo topai. Ʋ priekƳ iškeliamas ir pabrơžiamas dơmuo yra
centrinơ reklamos ašis — kertinis argumentas: reklamos objektą Ƴsigyti verta, nes jis
tobulas, naudingas sveikatai, patenkina Ƴvairius poreikius. Jei kartojamas elementas
yra reklamos objekto pavadinimas, jis atlieka jungiamosios teksto grandies funkciją,
aplink jƳ telkiama pozityvi objekto charakteristika.
Nepalyginamai reþiau reklamos tekstuose vartojama priešinga anaforai
plơtojimo figǌra epifora (gr. epiphora — nešimas paskui, pridơjimas) — žodžio ar
frazơs kartojimas gretimǐ fraziǐ, sakiniǐ, eiluþiǐ, pastraipǐ pabaigoje.
Nors epifora teikia panašǐ stilistinƳ efektą kaip anafora ir išreiškia tokią paþią
topiką, reklamoje retas jos vartojimas gali bǌti paaiškinamas adresato dơmesio
koncentravimo ypatumais: paprastai žvilgsnis sutelkiamas Ƴ tai, kas svarbiausia, o
svarbiausia, kaip Ƴprasta, bǌna paþioje pradžioje. Tiesa, retorikos teorijoje
akcentuojama, jog tai, kas pabrơžiama pabaigoje, išlieka adresato atminty. Epiforos
atveju svarbiausia informacija nukeliama Ƴ teiginio pabaigą: Iki ir Ikiuko
parduotuvơse pirkite Saldva prieskoniǐ mišinius su 30 procentǐ nuolaida! /
Pardavimo vietose kainos nurodytos jau su nuolaida! (Žm 2006, 24). Taigi nors
epifora nestokoja stilistinơs ekspresijos ir yra Ƴsimenama, taþiau retesnis jos




vartojimas rašytinơje reklamoje gali bǌti paaiškinamas tuo, jog epiforos galimybơ
staigiai patraukti adresato dơmesƳ yra menkesnơ nei anaforos.
Tvirtinamoji intonacija bǌdinga antraštơms, kuriose vartojama Ƴrơminimo
(gr. epanadiplǀsis — sudvejinimo apvertimas) figǌra. Ja realizuojami pridǌrimo
topai. Išskirtinis Ƴrơminimo požymis — vieno sakinio, eilutơs ar frazơs pradžioje
pavartotas žodis ar posakis kartojamas gretimo sakinio, eilutơs ar frazơs pabaigoje.
Šie pridǌrimo topai reklamos diskurse taip pat atlieka funkcionalaus teksto
komponavimo elemento vaidmenƳ: Ƴrơminimas kuria minties išbaigtumo pojǌtƳ.
Reklamos kǌrơjams Ƴrơminimo figǌra paranki, nes Ƴtvirtina teiginƳ — pradžios
segmentas,

t. y.

pagrindinơ

teiginio

mintis,

pakartojamas

pabaigoje

kaip

apibendrinamasis akcentas: Sarma jus myli, jumis rǌpinasi, jus saugo / Viskas, ko
Jums reikia — Sarma (St 2006, 28). Pirmasis Ƴrơminimo dơmuo informuoja apie
reklamos objektą, antrasis primena ir skatina priimti teigiamą sprendimą — bǌti
lojaliu ir ištikimu klientu. Taip realizuojama adresato skatinimo topika.
Ši topika išsiskiria Ƴtaigumu — adresatas tarsi dukart patikinamas, jog tai, ką
teigia reklama, yra neabejotina ir tikra: Jau 10 metǐ! / Mes norime padơkoti mǌsǐ
lankytojams, darbuotojams, tiekơjams ir partneriams už 10 puikiǐ bendradarbiavimo
metǐ (St 2007, 25); Nuolaidos Nemateko mơsos gaminiams. Visiems Nemateko mơsos
gaminiams — nuolaidos! (Žm 2006, 12); Aukso karštinơ prasidơjo! Pateikite pirkimo
kvitą bei pažymơtą kubelƳ ir atsiimkite 5000 litǐ vertơs MAGGI kubelƳ iš tikro aukso!
(St 2006, 37).
Reþiau

pridǌrimo

topika

reklamos

diskurse

realizuojama

anadiploze

(gr. anadiplǀsis — sudvejinimas, padvigubinimas) — tokia retorine figǌra, kai
sakinio, eilutơs ar frazơs pabaigoje pavartotas žodis ar posakis kartojamas gretimo
sakinio, eilutơs ar frazơs pradžioje. Gali bǌti kartojami ir bendrašakniai skirtingǐ
kalbos daliǐ žodžiai, taip pat gali skirtis kartojamo žodžio gramatinơ forma.
Anadiplozơ yra susijusi su logine pauze, kalbơjimo pertrǌkiu, atsikvơpimu,
stabtelơjimu (plaþiau žr. Koženiauskienơ 2001: 266), todơl ji raiškesnơ šnekamosios
kalbos stiliǐ imituojanþioje garsinơje reklamoje.82 Stabtelơjimas tarp anadiplozơs
dơmenǐ ir pakartojimas sustiprina ƳspǌdƳ ir padidina reklamos Ƴsiminimo tikimybĊ.
Anadiploze siekiama pabrơžti tai, kas reklamos kǌrơjui atrodo svarbiausia. Tai gali
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Anadiplozơs ir kitǐ stiliaus figǌrǐ vartojimo garsinơje reklamoje ypatybes apžvelgia I. Smetonienơ
daktaro disertacijoje „Garsinơs reklamos stilius“ (žr. Smetonienơ 2001: 94).





bǌti reklamos objekto pavadinimas — definicijos topai: Viskas, ko reikia — Maxima.
Maxima — mažiausiǐ kainǐ lyderơ! (Žm 2006, 36); Suteiks energijos, padơs
susikaupti, nugalơti nuovargƳ ir Ƴtampą — Memortop. Memortop — tai unikalus
multivitaminǐ ir mineralǐ kompleksas aktyviai dirbantiems žmonơms! (Žm 2006, 42);
aktualizuojamos su reklamos objektu susijusios emocijos — poreikiǐ tenkinimo
topai: Užvesk. Ir pajusk laisvĊ! LaisvĊ džiaugtis, stebơtis, mơgautis važiavimu
(Žm 2008, 7); reþiau stilistiškai suaktyvinama kokia nors reklamos objekto
ypatybơ — kokybơs topai: „Švyturio Ekstra“ šaltas. Šaltesnis nei Ƴprastai (St 2006,
25). Pastarajai anadiplozei bǌdingas laipsniavimo atspalvis — pabrơžiamas didesnis
ypatybơs laipsnis.
Anadiplozơ dažniausiai eina kartu su kitomis figǌromis. Definicijos topus
aktualizuoja raiški eliptiška anadiplozơs vartosena: Inžinerija — tai menas. Menas
išnaudoti visas technikos galimybes ir, atrodo, neƳmanomus dalykus paversti
Ƴmanomais (Žm 2008, 45). Išsakytas teiginys Ƴgyja dvigubą prasminƳ svorƳ, skamba
kaip neginþijamas, nenuneigiamas tvirtinimas.
I. Smetonienơ pastebi, jog „reklamos tekstǐ specifika — informuoti, atskleisti
kuo daugiau gerǐ reklamuojamo daikto ypatybiǐ — lemia, kad bene dažniausia
plơtojimo figǌra yra išvardijimas“ (žr. Smetonienơ 2005: 104).83 Ši pastaba iš esmơs
atskleidžia išvardijimo ryšƳ su kokybơs topika.
Rašytinơs reklamos tekstuose raiškaus, Ƴsimintino išvardijimo atvejǐ nơra daug.
Kaip minơta, dažniausiai išvardijimu realizuojama kokybơs ir glaudžiai su ja
susijusios savirealizacijos topika: Jasmin Noir išsiskiria sodresniu bei labiau geismą
žadinanþiu aromatu ir Ƴkǌnija žavesƳ, geismingumą bei prestižą (St 2008, 40);
Londacolor Naturals — tai pirmieji Londa plaukǐ dažai su specialiais ekstraktais:
medžio žievơs — tamsiaplaukơms, ramunơliǐ — šviesiaplaukơms, granatǐ —
raudonplaukơms (St 2007, 34); Jame telpa viskas — Prancǌzijos vynuogiǐ aromatas,
saulơs spinduliai, vyno rǌsiǐ vơsa ir ypatinga ąžuoliniǐ statiniǐ paslaptis... (Žm 2006,
11); Atraskite neprilygstamą visureigio vairavimo malonumą žiemą su Opel Antara.
Stilius, pranokstantis Jǌsǐ lǌkesþius. Važiavimo charakteristikos, kurioms nơra lygiǐ.
Technologijos, kurioms nơra ribǐ (Žm 2008, 6).
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Autorơ pažymi, esą išvardijimą, kuris neutraliame rašytiniame tekste galbǌt ir nebǌtǐ laikomas
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Ieškant bent kiek ypatingesnơs kalbinơs raiškos, išvardijimas derinamas su
kitomis sintaksinơmis figǌromis (laipsniavimu, nutylơjimu, parceliacija, netgi elipse),
taigi, kalbant apie išvardijimu realizuojamus topus, iš tiesǐ reikơtǐ kalbơti apie figǌrǐ
sintezơs atvejus.
Vienas iš tokiǐ atvejǐ yra laipsniavimas (lot. gradatio — laipsniškas kilimas,
sustiprơjimas) — žodžiǐ, fraziǐ, pasakymǐ išvardijimas stiprơjanþia arba silpnơjanþia
tvarka. Reklamoje laipsniavimo komponentǐ reikšmơs paprastai išdơstomos
didơjanþia tvarka, paskutiniam dơmeniui tenka stipriausias emocinis krǌvis — tai
emocinĊ diskurso funkciją stiprinantys topai: ...kai kurie dizaino stiliai atsiranda ir
išnyksta. Taþiau esmơ — išlikti, pergyventi madas, tapti simboliu (St 2006, 14); Yra
žmoniǐ, vadinamǐ iŽmonơmis. Nežinote? iŽmonơs gyvena iGyvenimą. Jie domisi
naujovơmis, mơgsta aktyvǐ laisvalaikƳ, važinơja gražiu ir patikimu iAutomobiliu, o
iPod nuolat groja mơgstamą muziką... Atpažinote save? Tuomet atvykite Ƴ mǌsǐ
prekybos salonus ir išbandykite Ƴspǌdingą naująjƳ iAutomobilƳ Hyundai i30 (St 2007,
41). Pastarasis reklamos tekstas yra prasminio ir emocinio laipsniavimo pavyzdys.
Išvardijimas þia — nuosekli argumentǐ grandinơ, kurios paskutinioji grandis
apibendrina ir Ƴtvirtina mintƳ.
Laipsniavimu, kaip ir išvardijimu, realizuojama kokybơs topika. Paskutinis
išvardijimo dơmuo gali bǌti apibendrinamasis žodis, prasmiškai funkcionuojantis kaip
visǐ iki tol išvardytǐ ypatybiǐ sankaupa: Jauki aplinka, puiki sostinơs panorama,
aukšta gyvenimo kokybơ, visa tai ir dar daugiau naujame daugiabuþiame
gyvenamajame name su komercinơmis patalpomis (St 2006, 13); Atraskite kitokƳ
grožƳ — gausesnis pasirinkimas, geresnis aptarnavimas, daugiau prabangos.
Daugiau visko, kas puošia gyvenimą! (St 2008, 28).
Kokybơs topika reiškiama ir formǐ laipsniavimu: Malonu ragauti — dar
maloniau vaišinti! (St 2006, 46); Geresnis nei „Ferrari“. Geresnis nei „Maserati“.
Geresnis nei „Porsche“ (Žm 2006, 43); Kuo didesnis ekranas, tuo didesni pojǌþiai
(Žm 2006, 47); Dar labiau spindintys, dar žavesni, dar gražesni Jǌsǐ plaukai
(St 2006, 27); Geresni daiktai — gražesniam gyvenimui (St 2006, 27).
Laipsniavimas ryškesnis garsinơje reklamoje, nes jo raiškumui daug Ƴtakos turi
išvardijimo intonacija. Rašytinơs reklamos tekste emocinio tono intensyvơjimą
nurodo tik laipsniavimo komponentǐ reikšmơs. Todơl jas stengiamasi išdơstyti
nuoseklia ir logiška didơjimo tvarka: Slapta meilơ. Parodyk meilĊ, kaip rodo jie.





Išreikšk savo meilĊ dabar, šiandien, rytoj ir visada! (St 2007, 38); Nestle Fitnes —
ypaþ vertingas energijos, vitaminǐ ir nesmulkintǐ grǌdǐ šaltinis, kuris padeda
numalšinti alkio jausmą ir išlaikyti tobulas kǌno linijas bei jaustis tiesiog puikiai ilgą
laiką (Žm 2008, 27); Aukšta temperatǌra, stiprus galvos skausmas, raumenǐ spazmai
ir skausmas, pavojingǐ komplikacijǐ rizika, išsekimo jausmas... Skiepai —
patikimiausia apsauga nuo gripo (St 2006, 39). Paskutinysis pavyzdys taip pat
atskleidžia stilistines „lazdos“ argumento realizavimo galimybes.
Kaip jau minơta, Ƴspǌdžiui sustiprinti laipsniavimas derinamas su emocinĊ
diskurso funkciją pabrơžianþiais topais, realizuojamais tokiomis retorinơmis
figǌromis, kaip eksklamacija, nutylơjimas, elipsơ.
Su laipsniavimu glaudžiai susijusi dar viena plơtojimo figǌra — epitetonas
(gr. epitheton — priedơlis, epitetǐ eilơ). Tai sinonimǐ, sakinyje einanþiǐ pažyminiu,
bǌdo aplinkybe, vardine tarinio dalimi, eilơ.
Epitetoną sudarantys vienas paskui kitą išsirikiavĊ epitetai dažniausiai išreiškia
kokybơs topiką, t. y. apibǌdina reklamos objektą: Sportiškas, dinamiškas, išskirtinai
stilingas ir universalus. Tai naujasis „Outlander“... (Žm 2007, 13); Toksai turi bǌti
šildymo katilas: patikimas, ekonomiškas, patrauklus (Žm 2008, 38); Stipresni,
storesni, labiau žvilgantys šviesǌs plaukai (Žm 2008, 26); Naujasis „Accord“
dizainas nepriekaištingas. Tiek viduje, tiek išorơje. Kad taptǐ ekonomiškiausiu,
saugiausiu ir patikimiausiu automobiliu savo klasơje, buvo pasitelktos moderniausios
technologijos (Žm 2008, 30); nusako rezultatą, kurƳ adresatas patirs, išbandĊs
reklamos objektą: Tegul kiekviena jǌsǐ blakstiena tampa ilga, išraiškinga ir
dailiausios formos (Žm 2008, 34).
Stilingas, elegantiškas, sportiškas... Ir tai dar ne visi komplimentai, kuriuos bǌtǐ
galima pažerti jo išorei bei interjerui (St 2008, 29). ýia epitetonas susilieja su
nutylơjimo figǌra — išvardijimas baigiamas daugtaškiu, žyminþiu, jog vardijimą
galima tĊsti, kur link tik pasuks adresato vaizduotơ.
Išmoninga epitetono ir prepozicinio nutylơjimo sąjunga — ne ištisinio teksto, o
minþiǐ, fragmentǐ, kuriuos išskiria pradžios, pradžios ir pabaigos daugtaškiai,
nebaigtumas: Farnese Tai taip ...itališka... elegantiška... stilinga... [vynas]
(Žm 2008, 34).
Vaizdinga bei originali epitetono ir parceliacijos sintezơ: Rasa formulơ, sauganti
grožƳ. Patikima. Švelni. Veiksminga (St 2008, 2). Tokia vartosena išsiskiria





tvirtinamąja intonacija, parceliacija sustiprina argumentaciją.
Retesni, bet ekspresyvesni tokie epitetonu reiškiami topai, kurie funkcionuoja
kaip teksto komponavimo elementai. Ʋžangoje jie paveikia vaizduotĊ, sužadina
smalsumą: Jeigu mơgstate pilkas, beveides, bedvases ir emocijǐ nekelianþias
transporto priemones, toliau galite neskaityti. Šis skelbimas ne Jums. Mes kreipiamơs
Ƴ tuos, kuriems automobilis yra šis tas daugiau negu transporto priemonơ, leidžianti
patekti iš taško A Ƴ tašką B (St 2007, 46); Prieš didelius pokyþius visada Ƴsivyrauja
ramybơ. Akimirkos, dienos, savaitơs teka taip paprastai, jaukiai ir saugiai
(Žm 2008, 38).
Nors dažniausiai epitetonu realizuojami kokybơs topai, t. y. vardijamos
reklamos objekto charakteristikos, taþiau informatyvumo požiǌriu ši retorikos
priemonơ nơra itin iškalbinga. Konkretumą ir tikslumą reklamoje neretai nustelbia
dekoratyvumas ir netgi tušþiažodžiavimas. Tokia kokybơs topǐ vartosena nơra
Ƴsimintina, retorikoje tušþiažodžiavimas ir dirbtinis kalbos puošnumas peikiamas ir
laikomas yda.84
Vienas iš retesniǐ pridǌrimo topikos atvejǐ yra definicijos topai, realizuojami
korekcijos (lot. correctio — taisymas, pagerinimas, pastaba) figǌra — netikơtu,
ekspresyviu išsakytos minties pataisymu, išplơtojimu. Tikroji šios figǌros ekspresija
atsiskleidžia viešosiose kalbose, taþiau reklamoje ji taip pat raiški: Nauji, kokybiški
ąžuoliniai baldai... Ne baldai, o rojus žemơje (St 2006, 45). Kartu vartojami Ƴterpiniai
kuria šnekamosios kalbos ƳspǌdƳ: „Vilniaus kailiai“ — nesibaigianti pasaka, kitaip
tariant, kiekvienos moters svajonơ (St 2006, 5). Korekcija skiriama ir prie žodžiǐ, ir
prie minties figǌrǐ, ji susijusi su sinonimija, hiperbolizacija. Ekspresyvus minties
tikslinimas Ƴtaigus, su lengvu laipsniavimo atspalviu.
Taigi pagrindinơ pridǌrimo topǐ funkcija — stilistiškai aktyvinti reklamos
tekstą. Pridǌrimo topai padidina reklamos Ƴsiminimo tikimybĊ, Ƴtvirtina argumentus;
dažnai pasitelkiami kaip priemonơs, padedanþios atskleisti platesnƳ, visapusiškesnƳ
reklamos objekto paveikslą.
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Jơzuitǐ ordino generolas Claudio Aquaviva (1543–1615 m.), remdamasis Plutarchu, teigơ: „Ta
išdailinta ir nuo kasdieninio vartojimo nutolusi kalba, pilna puošniǐ ir netinkamǐ žodžiǐ, labiau daro
dalykus neaiškius negu suteikia jiems spindesio“ (žr. Vaitkeviþiǌtơ 2005: 35).





4. 1. 2. Trumpinimo figǌros
Trumpinimo figǌromis reiškiami topai reklamos diskurse funkcionuoja kaip
kalbos glaudinimo, dinamiškumo, netikơtumo efekto kǌrimo priemonơs. Trumpinimo
figǌros (lot. figurae per detractionem) vadinamos plơtojimo figǌrǐ priešingybe. Jos
remiasi sintaksiniǐ kalbos vienetǐ — žodžiǐ ar artimai prasmơs ir intonacijos
atžvilgiu susijusiǐ žodžiǐ junginiǐ — redukcija, t. y. praleidimu, peršokimu ar
atitraukimu, taip sužadindamos adresato dơmesƳ ir emocijas. Nors trumpinimo
figǌromis reiškiamos topikos esmơ yra sintaksinơ redukcija, taþiau prasmơs požiǌriu
tokie topai talpǌs ir Ƴtaigǌs: praleista, nutylơta informacija dažniausiai identifikuojama
gana lengvai ir tiksliai. Dơl šiǐ priežasþiǐ reklamos diskurse gausu nutylơjimu, elipse
reiškiamǐ sintaksinơs redukcijos topǐ.
Ypaþ reklamos kǌrơjǐ mơgstama nutylơjimo topika. Nutylơjimas (lot. reticentia,
interruptio), pasak K. Župerkos, yra gramatinis ir prasminis sakinio nebaigtumas
(žr. Župerka 1983: 96). Tai tokia retorinơ figǌra, kai iki galo neišsakoma mintis, taip
sukuriant intrigą, sužadinant adresato smalsumą, atveriant interpretacijǐ galimybĊ.
Garsinơje reklamoje nutylơjimas žymimas tam tikra intonacija, pauzơmis, garsinơje –
regimojoje reklamoje nutylơjimui reikšti pasitelkiami gestai, mimika. Rašytinơs
reklamos tekste nutylơjimą žymi sudơtingesnius semantinius santykius išreiškianþiǐ
ženklǐ poklasiui priskiriamas daugtaškis (plaþiau žr. Abaraviþius 2002: 124).
Nutylơjimas — „tai poveikio tyla rǌšis, kada stengiamasi suteikti daugiau
reikšmơs tam, kas nutylima. <...> Taigi šios retorinơs trumpinimo figǌros nơra vien
stiliaus puošmenos elementai, jos susijusios su kalbanþiojo dvasios bǌsena,
komunikacijos tikslais ir argumentacijos procesu“ (žr. Buckley 2007: 68). Nutylơjimo
topai visǐ pirma turi ekspresinĊ motyvaciją — jais siekiama vienaip ar kitaip paveikti
suvokơjo jauseną, vaizduotĊ, perteikti emocijas, Ƴtampą, intensyvinti kitǐ kalbos
priemoniǐ raiškiąsias išgales. Nutylơjimu taip pat provokuojamas adresato
susidomơjimas, tikimasi priversti jƳ suklusti, kai vidury sakinio mintis nutrǌksta ir
adresatas lieka negavĊs žadơtos informacijos.
Kaip pastebi I. Smetonienơ, adresatas tampa pranešimo bendraautoriu, nes turi
užpildyti autoriaus paliktas spragas (plaþiau žr. Smetonienơ 2005: 104). Toks
nutylơjimas esti dvejopo pobǌdžio: vienu atveju paliekama erdvơ skleistis adresato
fantazijai, kitu — reklamos kǌrơjai patys užpildo informacijos spragą, kad adresatas
tinkamai suvoktǐ išsakytą mintƳ. Pastarojo tipo nutylơjimo topai kartu yra ir diskurso





komponavimo priemonơ: Mano vaikas gaus daugiau, nes... ...aš visiškai neturiu
laiko! Vos spơju paskui savo vaiką, o dar noriu pasirǌpinti jo ateitimi (Žm 2007, 25);
Tavo rankinơje gali bǌti chaosas... ...taþiau tai, ko reikia, rasi visada (Žm 2007, 13);
Moteris dơl nieko nepameta galvos... / ...beveik dơl nieko (St 2007, 11).
Dažniausiai nutylơjimu reiškiama kokybơs topika — norima pabrơžti tariamą
reklamos objekto išskirtinumą, o adresatas pats turơtǐ numanyti papildomus
argumentus: Pažink tikros kavos skonƳ... (Žm 2007, 40); Paperkantis švelnumas...
(Žm 2007, 46); Ʋsivaizduok grožio etaloną... (St 2008, 23). ýia nutylơjimas atlieka ne
tik emocinĊ, bet ir vertinamąją funkciją.
Nutylimą informacijos spragą adresatas gali nesunkiai atkurti remdamasis savo
patirtimi ir žiniomis. Toks nutylơjimas turi eliptiškumo ypatybiǐ — nepasakoma tai,
kas yra žinoma arba lengvai nuspơjama: Aš staþiau namą „Prie parko“, aš staþiau jƳ
kaip sau... (Žm 2007, 44). Pasakymą kaip sau adresatas dešifruoja kaip neabejotinos
kokybơs rodiklƳ. Tai nutylơjimas – anafora, kuriantis tiesioginio betarpiško kreipimosi
Ƴ adresatą ƳspǌdƳ — viena iš captatio benevolentiae topo formǐ. Anaforos ir
nutylơjimo derinys reklamoje nơra retas: Nereikia žiǌrơti po kamšteliu... Nereikia
nieko rinkti... (Žm 2008, 14). DơmesƳ atkreipia nutylơjimo, retorinio klausimo ir
eksklamacijos kombinacija: Klausimai, abejonơs, svarstymai... Ʋprasta renkantis
automobilƳ? Tik ne „Sorento“! (St 2008, 13). Tai logiškai išdơstyta, nuosekli retoriniǐ
figǌrǐ topais kuriama reklamos diskurso kompozicija: abejonĊ žymintis nutylơjimas
atlieka Ƴvado funkciją, jo paskirtis — sukelti motyvaciją, atkreipti dơmesƳ, pažadinti
adresato smalsumą, norą dalyvauti komunikacijos procese. Tikrinamuoju klausimu
užmezgamas dialogas su adresatu. Atsakymas Ƴ klausimą atlieka emocinơs
argumentacijos funkciją. Taip realizuojama dialogiškumą imituojanti topika. Ne
mažiau ekspresyvus retoriniais klausimais ir sušukimais kuriamas pagrindinis
reklamos tekstas — loginơ topika þia derinama su retorine: Galingas, Ƴspǌdingo
dizaino, didesnio pravažumo bekele visureigis su neribota 5 metǐ garantija dvejoniǐ
nekelia. Net kainos klausimą galima pamiršti! „Sorento“ kainuoja vos nuo 84 240
litǐ. Kas dar galơtǐ visa tai pasiǌlyti? Be abejo, tik „Sorento“. Ateik ir išbandyk!
(St 2008, 13).
Nutylơta pasakymo dalis gali bǌti visiems gerai žinomas stereotipas,
pavyzdžiui — visos moterys trokšta naujǐ batǐ: Net nemơginkite moters Ƴtikinti, kad
jai nereikia dar vienos poros batǐ... (Žm 2007, 13). Tokio pobǌdžio topais





perteikiama ne iki galo išsakytas, be žodžiǐ Ƴprasminamas minties turinys, papildoma
loginơ ir emocinơ informacija.
Kartais nutylơjimas artimas užuominai: Kai norisi pasaldinti gyvenimą...
(Žm 2007, 22); Ypatingai dienai kaip ši... (Žm 2007, 18). Nutylơjimas semantiškai
modifikuoja tai, kas pasakyta žodžiais, papildo tekstą naujais prasmơs atspalviai,
kuriǐ paskirtis intriguoti ir Ƴtikinơti adresatą: Spindơkite lyg Kalơdǐ žvaigždơ...
(Žm 2008, 48); Atskleiskite savo galimybes... (Žm 2007, 6); Viliojantis žvilgsnis...
(Žm 2007, 10); Veidrodinis spindesys... (Žm 2007, 12).
Dažnai nutylơjimą žymi tik daugtaškis, prasminiu požiǌriu tokiǐ figǌrǐ
retoriškumas gali bǌti ginþytinas: Pabudink pavasarƳ... (Žm 2007, 14); Mylintiems
gyvenimo skonƳ... (St 2008, 18); Blakstienos siekia žvaigždes... (Žm 2007, 16);
Švelnus prisilietimas... (Žm 2007, 40). Tai greiþiau hipersignifikacijos85 atvejai.
Siekdami adresato dơmesio, reklamos kǌrơjai hipersignifikacija naudojasi kaip
reklamos objekto ir adresato atminties ryšius stiprinanþia priemone (plaþiau
žr. Zemlianova 1995: 104–107).
Nutylơjimo topikos analizơ daugeliu atvejǐ neatsiejama nuo vaizdinio reklamos
konteksto. Bǌtent jo užduotis nukreipti adresato mintis tinkama linkme, kad šis
teisingai interpretuotǐ reklamą. „Kauno grǌdǐ“ produkcijos reklamoje po miltǐ
pakelio paveikslơliu esanti antraštơ skelbia: Lengvai iš pirmo karto... (Žm 2007, 115).
SujungĊs vizualinius ir verbalinius elementus adresatas perpranta jam siunþiamą
mintƳ: reklamos objektą naudoti lengva ir paprasta. Kitoje reklamoje tik prekybos
centro logotipas nurodo, jog antraštơ informuoja apie plaþias pasirinkimo galimybes:
Yra dalykǐ, apie kuriuos net nepagalvojate... (Žm 2007, 41). Reklamos kǌrơjai,
vartodami nutylơjimo topiką, ieško žodžio ir vaizdo dermơs, atverianþios
pageidautinǐ interpretacijǐ galimybĊ.
Reklamos šǌkiuose ir antraštơse dominuoja elipsơmis reiškiama redukcijos
topika. Elipsơ (gr. elleipsis — trǌkumas) vadinama paþia taupiausia sintaksine figǌra,
kurios esmơ — visiška teiginio redukcija, sutrumpinimas iki galimos prasminơs ribos.
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Hipersignifikacija vadinamas skyrybos ženklǐ suaktyvinimas; ženklai stilistiškai paveikiai vartojami
kaip papildomǐ teksto prasmiǐ, aliuzyvaus konteksto, minties sklaidos kǌrimo priemonơ. Skyrybos
ženklai reklamoje gali tapti papildomo, specifinio minties kodo simboliais, galinþiais stiprinti ar
silpninti, modifikuoti, perkoduoti prasmơs komponentus, visǐ kalbos lygmenǐ priemonơmis kuriamą
loginĊ ir emocinĊ informaciją. Jie padeda Ƴkoduoti aktualią, objektyvią ar subjektyvią informaciją,
,,sudaro tarsi antrą prasmơs teikimo tekstui sluoksnƳ, bǌdingą tik rašto kalbai“ (žr. Baranovas 1989: 55;
plaþiau apie daugtaškio semantines išgales žr. Abaraviþius 2002: 146–167).





Elipsơ nuo nutylơjimo skiriasi tuo, jog praleisti žodžiai ar žodžiǐ junginiai adresato
lengvai nujauþiami, neretai netgi savaime suprantami. Be to, eliptiniai sakiniai neturi
tiesioginio semantinio priklausymo nuo konteksto (plg. Smetonienơ 2001b: 83).
Dažniausiai elipsiškai praleidžiamas veiksmažodinis tarinys arba tarinio jungtis.
Praleistą tarinio jungtƳ tekste žymi brǌkšnio ženklas. Brǌkšnys, taip pat kaip ir
daugtaškis, laikomas vienu labiausiai semantizuotǐ ženklǐ, tai populiari struktǌrinio,
prasminio ir intonacinio išskyrimo, taip pat kalbos glaudinimo priemonơ. Neretai
vietoj praleistǐ tam tikrǐ sakinio daliǐ brǌkšnys rašomas ne tik teksto glaudinimo,
minties dinamiškumo ir aiškumo sumetimais, bet ir siekiant emocinio, ekspresinio
paveikumo, komunikacinio efektyvumo.
Dažniausiai elipsơmis reiškiama definicijos topika. Ʋprastas elipsiǐ reklamoje
modelis: pirmasis dơmuo yra reklamos objekto pavadinimas, antruoju dơmeniu
atskleidžiama netikơta interpretacija, suteikiama papildomos informacijos. Elipsiǐ
gausu antraštơse, pristatanþiose reklamos objektą: Bosch kombainas — Jǌsǐ
pagalbininkas virtuvơje (Žm 2007, 41); Naujoji Bosch virtuvơs Ƴranga — mơgơjo
kelias profesionalumo link (Žm 2007, 45); jƳ apibǌdinanþiose: Hyundai — solidus
pranašumas! (Žm 2008, 40); Duonos pagalvơlơs — minkšta ir gardu (Žm 2008, 42);
Mollers Total — tavo teisingas pasirinkimas! (Žm 2008, 44); nurodanþiose reklamos
objekto poveikƳ ir rezultatą: Actidef — dvigubas efektas! (Žm 2007, 7); Akivaizdžiai
geresnơ sveikata — šiandien ir rytoj (Žm 2008, 43); paskirtƳ: Knorr sriuba —
kiekvienai dienai! (Žm 2007, 23); adresatą: ActaVit — veikliems ir sveikiems!
(Žm 2007, 10); Edita — žurnalas moteriai, kuri rǌpinasi savimi ir savo šeima
(Žm 2006, 2). Pavyzdžiai atskleidžia reklamos tekstǐ dinamikos ir ekspresijos dermĊ,
reiškiamą retorinơmis trumpinimo figǌromis (plg. ýiþirkaitơ 2005: 76). Tokios
antraštơs patogios, nes glaudina tekstą ir yra informatyvios, atkreipia akis,
signalizuoja intriguojanþią semantinĊ perspektyvą. Be to, elipsơ paranki teksto
komponavimo priemonơ, leidžianti laisviau derinti sakinio dơmenis.
Atvirkštiniǐ variantǐ, kada Ƴ pirmą planą iškeliamas ne reklamos objekto
pavadinimas, o jo ypatybơs, gerokai mažiau: Komplimentǐ dơl grožio paslaptis —
Biocell (Žm 2007, 6); Ar namai, ar gamta, geriausia — Yano mơsa! (Žm 2007, 24);
Stilingas rudens sezono numylơtinis — Mercedes–Benz (Žm 2007, 40). Ʋprasta
antraštơs prasmơs tơkmơ yra iš pirmo dơmens (temos) — Ƴ antrąjƳ dơmenƳ (remą).
Atvirkštinơ prasmơs tơkmơ gali ardyti antraštĊ, pažeisti jos dơmenǐ loginius santykius





(plaþiau žr. Abaraviþius 1990: 15). Reklamoje toks pažeidimas, neƳprasta dơmenǐ
jungimo tvarka vertinama teigiamai — elipsơ Ƴprasmina kompozicinƳ netikơtumą:
atitinkami sakinio vienetai atsiduria neƳprastoje vietoje, todơl tampa stilistiškai
žymơti.
Stipriau emociškai konotuotos elipsơs, kuriomis glaustai apibendrinama
reklamos objekto esmơ. Tokios elipsơs Ƴprasmina minties specifiką, padeda adresatui
greiþiau nuspơti ir perprasti teksto turinƳ: Arktinơs gamtos galia — Jǌsǐ odai
(Žm 2007, 40); Pagalbininkơ piniginơje — ir racionaliems, ir su polơkiu žmonơms
(Žm 2007, 6); Paprastumas — kai kojos tampa gražios švelniai ir ilgam (Žm 2007,
17); Ateities technologijos — už neƳtikơtiną kainą (St 2008, 11); Bendraukite kaip
tikra šeima — daug ir nemokamai! (Žm 2008, 39); Šuolis Ƴ sveiką gyvenimą
(Žm 2008, 38); Rugsơjis — ryškusis „Pupa“ mơnuo! (Žm 2008, 13).
Reklamoje raiškumu išsiskiria elipsơs ir anaforos sąjunga. Tokios figǌros
atkreipia dơmesƳ kaip kompozicinis netikơtumas, neƳprastas minties šuolis: Kam —
kliǌtis, o kam — malonumas (St 2007, 43); Praktiška pakuotơ — praktiškoms
šeimininkơms (Žm 2008, 7); Naujas telefonas — nauji pokalbiǐ labirintai (Žm 2008,
13); Mano telefonas — mano muzika (Žm 2006, 22); Laimime mes — laimite Jǌs
(Žm 2007, 40). ElipsĊ papildyti gali ir kitos figǌros, iš jǐ — nutylơjimas: Šokis —
visada aistra, visada paslaptis, visada sparnai... (Žm 2007, 6).

Redukcijos topai yra vieni iš populiariausiǐ persvazijos priemoniǐ reklamos
diskurse. Elipsơs suglaudžia mintƳ, skaido intonaciniu ritmu frazĊ, sakinƳ ar diskursą,
suteikia tekstui dinamiškumo, gyvumo, sustiprina rašytinơs reklamos raiškumą ir
Ƴtaigumą. Nutylơjimo topika, siejama su tam tikrais prasmơs kodavimo ir
perkodavimo bǌdais, atveria kelią intrigai, netikơtai interpretacijai.

4. 1. 3. Komponavimo figǌros
Komponavimo figǌrǐ topika dažnai susilieja su pridǌrimo ir redukcijos topika.
Komponavimo figǌrǐ (lot. figurae per ordinem) esmơ — savita sintaksiniǐ kalbos
vienetǐ — žodžiǐ, žodžiǐ junginiǐ, sakiniǐ — grupavimo tvarka, jǐ pergrupavimas,
kaitaliojimas,

vienodas

ar

panašus

išdơstymas

gretimose

frazơse

(plaþiau

žr. Koženiauskienơ 2001: 208). Šios figǌros atkreipia adresato dơmesƳ griaudamos
Ƴprastą sintaksinĊ tvarką. Komponavimo topika reklamos diskurse dažniausiai




realizuojama tokiomis retorinơmis figǌromis, kaip antitezơ, chiazmas, parceliacija,
segmentacija.
Antitezơmis reiškiamǐ topǐ pagrindinơ funkcija — gretinamǐ objektǐ, reiškiniǐ
kontrastu, priešprieša išryškinti esmines reklamos objekto ypatybes. Antitezơ
(gr. antithesis — priešingumas) — priešingǐ, kontrastingǐ reiškiniǐ gretinimas,
išreikštas tapaþios ar panašios sandaros sintaksinơmis konstrukcijomis. Antitezơ
„padeda Ƴtikinti ir Ƴteigti, ji slypi paþioje retorikos prigimtyje, nes tik iš nuomoniǐ,
idơjǐ susidǌrimo, priešingǐ argumentǐ kovos iškeliama tiesa“ (žr. Koženiauskienơ
2003: 146). Pabrơžtina ir antitezơmis reiškiamos topikos emocinơ – ekspresinơ
funkcija: „<...> pagal savo semantinio turinio kontrastą priešpriešiais statomi žodžiai
daikto, daikto, asmens ar jǐ ypatybơs charakteristiką daro ƳspǌdingesnĊ, dalyko esmơs
perteikimą — ƳtaigesnƳ“ (žr. Pikþilingis 1975: 229).
Kaip jau minơta, leksiniǐ opozicijǐ vartojimas leidžia išryškinti atitinkamas
reklamos objekto ypatybes ir / arba su juo susijusias aplinkybes. Kontrastas siunþia
adresatui informacijos svarbumo signalus, padidina nevalingo reklamos Ƴsiminimo
tikimybĊ. Antiteziǐ topai iškelia dviejǐ reiškiniǐ skirtingumą, sutvirtina argumentus,
paryškina iškeltus pagrindinius reklamos teiginius.
Dažniausiai reklamoje priešprieša kuriama iš antonimǐ didelis / mažas
opozicijos: Maža dideliǐ dalykǐ pradžia (Žm 2006, 7). Tokios antitezơs gali turơti
parceliacijos atspalvƳ: Mažas pasikeitimas. Didelis skirtumas (Žm 2006, 18); bǌti
vartojamos eliptiškai: Didelis — Mažas. Kitaip — naujasis „Yaris“ automobilis
(Žm 2006, 36); Mažiau — reiškia daugiau (Žm 2007, 2); Maža paskola — didelơ
pagalba (Žm 2008, 4). Elipsơs ir antitezơs sintezơ pabrơžia, aktualizuoja tai, kas
tekste logiškai ar emfatiškai reikšminga. Antitezơ aktyvina ritmines emfatines
(vaizdaus raiškumo Ƴprasminamąsias) diskurso išgales.
Antitezơs ir elipsơs siejimas reklamoje atskleidžia, kaip konstruktyvioji sintaksơ
susilieja su komunikacine sintakse: eliptišku šnekamajai kalbai bǌdingu kontrastingǐ
antitezơs dơmenǐ jungimu siekiama kondensuoti reikšmĊ, vartojant kuo mažiau
gramatiniǐ formǐ, papildomą turinƳ perteikti semantine potekste: Atšiauri gamta —
švelnus viskis (Žm 2006, 47).
Antitezơs kuriamos priešpriešinant dơmenis, kuriǐ opozicija išryškơja iš
konteksto: NeƳtikơtinos galimybơs mažiausioje erdvơje (Žm 2006, 25); Stiprybơ ir
švelnumas... (St 2006, 39); Pirkti už mažą kainą — neblogai. Bet už mažiausią — dar



 

geriau (Žm 2007, 2). Tokio kontekstinio kontrasto stilistinis efektas šiek tiek
nuosaikesnis, taþiau psichologiškai paveikus — antitezơmis glaustai ir vaizdžiai
nusakoma pagrindinơ reklamos mintis.
Reklamoje galioja universali antiteziǐ ypatybơ: opoziciškai gretinamos vienodos
sandaros vienarǌšơs sintaksinơs konstrukcijos: Visi keliai kalba. Vienintelis
automobilis

supranta

(St 2007,

42).

Adresato

akis

patraukia

tokios

priešpriešinamosios antraštơs, kurios iš esmơs yra glaustas reklamos objekto
apibǌdinimas, t. y. definicijos topai.
Reþiau komponavimo topai reiškiami parceliacija (lot. parcele — taupyti, bǌti
taupiam, tausoti, taupiai vartoti). Parceliacija — tai Ƴprastos sakinio struktǌros
laužymas, sakiniǐ ar žodžiǐ junginiǐ suskaidymas Ƴ parceliatus — atskirus
gramatiškai ir prasmiškai susietus fragmentus, turinþius savą intonaciją ir vieną nuo
kito skiriamus ilgesnơmis pauzơmis.
Natǌralaus kalbos srauto suardymas ryškiausias garsinơje reklamoje, kada
išryškơja ir pailgơja pauzơs tarp parceliatǐ.86 Rašytinơje reklamoje parceliacija
netenka dalies gyvybingumo ir ritmiškumo.
Reklamos diskurse dažniausiai dvinare parceliacija realizuojami definicijos
topai. Pirmasis dơmuo — reklamos objekto pavadinimas, antrasis — glausta reklamos
objekto charakteristika: Bravo. Aukšþiausios kokybơs degtinơ (Žm 2006, 48);
Naujasis Mitsubishi Pajero. Tvirtas ir grakštus (Žm 2007, 4); Naujasis Outlander.
Sukurtas nuotykiams (Žm 2007, 13); L’oreal. Nes tu to verta (St 2006, 19); Danija.
Ʋdomiam gyvenimui (Žm 2008, 8). Esti ir raiškesniǐ pavyzdžiǐ: Tobula prabangos,
saugumo ir puikaus pravažumo sintezơ. Tai negali bǌti niekas kitas — tik Volvo
XC90. Stilius. Individualumas. Saugumas. Universalumas. Prabanga. Komfortas.
Laisvơ. Galia. Harmonija. Estetika (St 2007, 12).
Šios reklamos antraštơs yra segmentacijos (lot. segmentum — atkarpa, gabalas)
pavydžiai: Ƴ priekƳ iškeliamas didžiausią prasminƳ krǌvƳ turintis reklamos teksto
segmentas. Segmentacija aktualizuojami definicijos, kokybơs topai: Jacobs KrĘnung.
Kerinti aromato galia (St 2006, 13); Naujoji „Opel Astra“. Patikơkite savo akimis
(St 2007, 44).
Parceliatai neturi sakiniui bǌdingos struktǌros, taþiau pasižymi informaciniu
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I. Smetonienơ pastebi, kad parceliacijos figǌra garsinơje reklamoje vartojama retokai (plaþiau
žr. Smetonienơ 2005: 105).



 

savarankiškumu, intonaciniu baigtumu: Aštrus protas. Ʋžvalgi mintis (Žm 2008, 6);
Leisk muziką. Klausykis. Linksminkis (Žm 2007, 3). Trumpi vienas greta kito einantys
komponentai

kylanþia

intonacija

perteikia

adresatui svarbią

informaciją —

argumentus: Johnson’s baby. Geriausia kǌdikiui. Geriausia Tau (Žm 2007, 2).

Apibendrinant pastebơtina, jog komponavimo figǌromis dažniausiai reiškiami
retorinơs definicijos topai, atliekantys aiškinamąją funkciją. Jie lengvai pastebimi,
išmoningai reiškiami retoriniǐ figǌrǐ konstrukcijomis geba nustebinti adresatą
originalumu, stiprina perteikiamą informaciją.

4. 2. Minties figǌrǐ topika
Norint atkreipti adresato dơmesƳ, jƳ sudominti, Ƴtikinti, pasirenkami ypatingi
minties raiškos bǌdai: tiesioginis sakinys keiþiamas šaukiamuoju ar klausiamuoju,
tam tikra netradicine tvarka išdơstomos sakinio dalys, neƳprastai jas jungiant ir
derinant, kurią nors netikơtai praleidžiant, nutylint arba pakartojant. Diskurso
dialogiškumą bei emocinĊ funkciją stiprina retorinơmis minties figǌromis reiškiama
topika. Retorinơs minties figǌros (lot. figurae sententiarum, sensus, sententiae,
mentis) ypatingos tuo, jog „keiþia mintƳ, transformuoja jos turinƳ, neƳprastai
organizuoja jos eigą“ (žr. Koženiauskienơ 2001: 329).
Reklamoje gausu retoriniǐ klausimǐ, kreipimǐsi ir sušukimǐ figǌrǐ. Šiǐ figǌrǐ
išgalơs kurti efektyvią loginĊ, emocinĊ ir ekspresyvią informaciją bei ją perduoti yra
neišsemiamos. Reklamoje minties figǌrǐ topika vartojama siekiant komunikacinio
paveikumo, stilistinio netikơtumo, minties prasminio modifikavimo.
Reklamos diskurse gausu retoriniais klausimais reiškiamǐ topǐ pavyzdžiǐ.
Retorinis klausimas pagal vartojimo reklamos tekstuose dažnumą yra pagrindinơ
minties figǌra. Tai ekspresyvus klausiamojo sakinio formos tvirtinimas arba
neigimas.

Tradicinis

klausiamojo

sakinio

apibrơžimas

pirmiausia

pabrơžia

kalbanþiojo poreikƳ kaupti informaciją. Retorinis klausimas nuo Ƴprasto klausimo
skiriasi tuo, jog yra ne klausiamojo, o konstatuojamojo pobǌdžio, be to,
konstatuojamoji jo reikšmơ yra ryškesnơ nei teiginio, išreikšto tvirtinimu (plaþiau
žr. Ziomek 1990: 229). Akivaizdžiausias retorinio klausimo rodiklis yra klaustukas —
informacijos svarbumo signalas, klausiamosios semantikos ir intonacijos Ƴprasminimo
ženklas. Klaustuko žymima reklamos teksto antraštơ suteikia jam intriguojanþios



 

prasmơs perspektyvą. Kaip
subjektyvaus modalumo,

pastebi J. Abaraviþius, klaustukas

jos savitos ekspresijos

ir

yra „kalbos

emocingumo rodiklis“

(žr. Abaraviþius 2002: 168).
Diskurso
Interrogacija

dialogiškumas
(lot. interrogatio

stiprinamas
—

interrogacija

klausinơjimas,

reiškiamais

tardymas,

topais.

kaltinimas,

išprotavimas) — tai perkeltine reikšme formuluojamas klausimas, kuris netiesiogiai
yra ir atsakymas. Šie retoriniai topai bǌdingiausi reklamǐ antraštơms, taip pat
vartojami kaip diskurso kompozicijos kuriamieji elementai, vaizdžiai Ƴprasminantys
teksto erdvĊ.
Klausiamieji sakiniai beveik visuomet projektuojami Ƴ atsakymą, todơl
užmezgamas tiesioginis ar netiesioginis kontaktas su adresatu (plg. Bitinienơ 2004:
5). Retoriniu klausimu kreipiamasi Ƴ adresatą, tikintis jo dơmesio. Užduodamas
klausimas kartu yra ir teigiamas atsakymas, telaukiama emocinio adresato
pritarimo — taip eksplikuojama poreikiǐ tenkinimo topika: Nekantrauji sulieknơti
vienu dydžiu? (St 2006, 18); Norite greitai patobulinti savo kǌno formas ir jaustis
liekna bei palengvơjusia? (Žm 2007, 27); Norite stangresnơs odos? (St 2008, 42).
Sunku Ƴsivaizduoti, jog šiǐ reklamǐ tikslinis adresatas — moteris — galơtǐ Ƴ užduotus
klausimus atsakyti neigiamai. TikrinamąjƳ klausimǐ pobǌdƳ nurodo klausiamoji
dalelytơ ar: Ar norơtum naudoti tik patikimą kontraceptiką tik kartą per mơnesƳ?
(St 2006, 9); Ar knarkimas netrikdo Jǌsǐ ramaus miego? (St 2007, 15); Ar norite bǌti
energingi? (St 2007, 49).
Retoriniu klausimu adresato tariamai teiraujamasi situaciškai aktualios
informacijos: Tavo organizmas žino, kas sieja šiuos produktus? O tu? (Žm 2007, 6);
Kiek energijos turi Tavo vitaminǐ piliulơ? (Žm 2007, 11); SutrikĊs virškinimas? O ką
galvoja Jǌsǐ pilvas? (St 2006, 24); apeliuojama Ƴ emocijas: Kas tyko bǌsto kredito
naktƳ kelyje? (Žm 2007, 18); adresatas provokuojamas: Kas sakơ, kad batus išsirinkti
sunku? (St 2007, 47); Žinai geresnƳ juodąjƳ šokoladą? (St 2006, 14).
Reikia pastebơti, jog retoriniame klausime slypintis atsakymas ne visada yra
aiškus. Kai klausimu perduodamos informacijos kiekis nepakankamas, suvokimo
spragas užpildo vizualinis reklamos kontekstas. Tokie verbaliniai – vizualiniai topai
dvinariai: klausiamąją semantiką perduoda verbalinis komponentas, o vizualinis
komponentas funkcionuoja kaip atsakymas Ƴ iškeltą klausimą. Ar gali bǌti riešutai
lengvesni už orą? (Žm 2007, 11); Ar Tu gyveni geriau? (St 2006, 41) — be raiškaus



 

vizualinio konteksto bǌtǐ neaišku, jog tai — šokolado ir virtuvơs baldǐ reklama.
Vaizdiniai reklamos elementai tinkama linkme nukreipia adresato mintis. Pirminio
efekto — patraukti dơmesƳ — siekiama vaizdu, tekstas funkcionuoja kaip papildoma
informacija. Vizualinis kontekstas pasižymi aiškia ir Ƴtaigia struktǌra, kuri palengvina
Ƴsiminimą. Adresatas vaizdą „perskaito“ kaip tekstą, turintƳ pradžią, dơstomąją dalƳ,
pabaigą.
Kaip minơta, viena iš minties figǌromis realizuojamǐ topǐ funkcijǐ
reklamoje — užmegzti kontaktą su adresatu; sukelti abejonơs, dilemos, intrigos,
smalsumo pojǌtƳ. Šiam tikslui pasiekti dažniausiai pasitelkiama subjekcija
(lot. subiectio — pridơjimas, atsakymas Ƴ prieštaravimą) — retorinio klausimo forma,
kurios esmơ — stilizuoto dialogo imitavimas. Šio dialogo paskirtis — santykio su
adresatu aktyvinimas: „<...> autorius klausia ne todơl, kad nežinotǐ, ne tam, kad
išgirstǐ atsakymą, o norơdamas paaštrinti dơmesƳ, padaryti adresatą minties kǌrybos
dalyviu“ (žr. Župerka 1983: 87). R. Koženiauskienơ taip nusako subjekcijos paskirtƳ:
„Subjekcija sustiprina argumentus, juos išdidina, padeda kalbos logiškumui ir
polemiškumui, nes oratorius svarsto kartu su auditorija, nuosekliai pereidamas nuo
vieno klausimo prie kito, Ƴrodinơja ir taip suformuoja tvirtą atsakymą Ƴ atsiradusƳ
prieštaravimą, padaro Ƴtikinamą išvadą“ (žr. Koženiauskienơ 2004b: 65).
Tokio tipo retoriniais klausimais nesiekiama gauti informacijos, todơl, kaip
pastebi J. Abaraviþius, juos galima vadinti klausiamaisiais pasakymais, turinþiais
neklausiamąją reikšmĊ (plaþiau žr. Abaraviþius 2002: 178). Šie pasakymai teikia
informaciją, išlaikydami klausimo formą.
Reklamos diskurse tokiais informuojamaisiais klausimais išreiškiama poreikiǐ
topika: keliamas probleminis klausimas, aktualizuojama tariama problema ir þia pat
nurodomas šios problemos sprendimo bǌdas ar nužymima minties plơtros kryptis: Ar
mano švelnioji palaidinukơ tikrai nebus sugadinta? Skalbyklơs Samsung Heba bǌgno
paviršius sudarytas iš deimantǐ formos Ƴdubimǐ, Ƴ kuriuos nepatenka ir nesugadinami
net švelniausi audiniai (St 2008, 37); Kaip išlyginti raukšles šviesos greiþiu?
Collase–48 technologija: 69 % daugiau kolageno per 48 valandas (St 2006, 42).
Poreikiǐ topai, realizuojami retoriniǐ klausimǐ eile, susipynusia su parceliacija,
kuria lakonišką, bet ekspresyvǐ vaizdą: Kur dar galima nuvykti, norit gražiai Ƴdegti? Ʋ
Turkiją? Ispaniją? Ne, Ƴ savo vonią! (Žm 2007, 19). Iš tiesǐ nekyla abejoniǐ, jog
tokie retoriniai klausimai „ne tik padeda logiškai svarstyti, bet ir „sujudina“



 

klausytojǐ jausmus — padaro kalbơjimą ƳtikinamesnƳ, ƳtaigesnƳ“ (žr. Koženiauskienơ
2004a: 76).
Retoriniǐ

klausimǐ

topikai

apskritai

bǌdinga

probleminơ

semantika,

Ƴprasminanti diskurso dialogiškumą: Manote, kad kuo galingesnis automobilis, tuo
daugiau sąnaudǐ jis reikalauja? Naujasis RX 350 paneigia šią nuostatą (St 2006,
21). Dialogas imituojamas ir patikrinamaisiais sakiniais su klausiamosiomis
dalelytơmis, ir glaustais atsakymais, nepilnaisiais sakiniais: Ar aš gerai jauþiuosi? Be
abejo! (St 2006, 40); Ar tai normalu? Tai ne tik normalu. Tai sveikintina! (Žm 2007,
11). Trumpi sakiniai ne tik kuria dialoginơs kalbos ƳspǌdƳ, bet ir padeda perteikti
emocijǐ proveržƳ (plaþiau žr. Bitinienơ 2007: 52).
Emocinơ Ƴtampa stiprinama neigiamo vertinimo atspalvƳ turinþia klausimǐ
virtine. Stilizuoto dialogo imitacija kuriama trumpais vientisiniais sakiniais, kuriǐ
pasirinkimą lemia autoriaus strategija — glaustai pateikti informaciją, „kuri galơtǐ
sudominti adresatą... <...> kuriama spontaniškos kalbos iliuzija <...>“ (žr. Bitinienơ
2008: 128, 129): Kirptis trumpai? Pažeisti plaukai Jus liǌdina? Štai efektyvus
sprendimas bǌtent jums (St 2007, 46); Nedžiugina? Kaip ir nešiojamasis kompiuteris
be interneto? Dabar nešiojamasis kompiuteris džiugina! (Žm 2007, 12). Klausiamǐjǐ
sakiniǐ grandinĊ sudarantys komponentai konkretina vienas kitą bei tikslina ir taip
numanomą atsakymą. J. Ziomekas teigia, jog retorinis klausimas atlieka paradoksalǐ
vaidmenƳ — sustiprina geidžiamą atsakymą (plaþiau žr. Ziomek 1990: 229).
Reklamos diskurse šis subjekcijos vaidmuo ypaþ išryškơja.
Retoriniais klausimais, turinþiais tikrinamąjƳ atspalvƳ, tariamai pasitikslinama,
ar adresatas pritaria išsakytai minþiai (plg. Labutis 1998: 113): Svajojate apie
atostogas? Naudokitơs vartojimo kreditu ir laimơkite kelionĊ dviems Ƴ Rodo salą
Graikijoje!

(Žm 2007,

24).

Iš

tiesǐ

tokiam

klausimui

bǌdinga

konkreti

konstatuojamoji reikšmơ: adresatas svajoja apie atostogas. ýia pat informuojama,
kaip šią svajonĊ realizuoti.
Retoriniais klausimais reiškiamai topikai bǌdinga ir skatinimo, raginimo,
provokacijos, reikšmơs perkơlimo semantika.87 Tai projekcija Ƴ adresato galimybĊ
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I. Kovtunova teigia, jog skatinamoji reikšmơ, kuri yra klausiamosios atmaina, išryškơja iš konteksto.
Skatinamąją klausimo reikšmĊ implikuoja orientacija Ƴ kalbinĊ adresato reakciją (plaþiau
žr. Kovtunova 1986: 129–131). Klausiamosios reikšmơs ryšƳ su skatinamąja pabrơžia ir J. Pikþilingis.
Jo nuomone, retoriniais klausimais reiškiami valios aktais: liepimas, skatinimas, draudimas,
Ƴsitikinimas, stebơjimasis, gơrơjimasis (plaþiau žr. Pikþilingis 1988).



 

Ƴgyvendinti lǌkesþius — norǐ realizavimo topika: Turite idơjǐ bǌstui? Ʋgyvendinkite
jas dabar! (St 2006, 38); Kas sakơ, kad negali turơti visko kartu? Grǌdai — sveikata,
šokoladas — malonumas. Javainiai „Belvita“ (Žm 2006, 3); Ar žinai, kas laukia
2007 metais? Nespơliok, bet žinok! (St 2006, 24); Pasiilgote skaniǐ lauko kepsniǐ?
Išbandyk naujoves! (St 2006, 21).
Klausiamoji semantika taip pat skatina adresatą sutelkti dơmesƳ Ƴ klausimo
forma pateiktą pasiǌlymą: Atostogos namuose? Kodơl gi ne, jei jie Palangoje, prie
jǌros... (St 2006, 14); Kodơl verta naudoti Persil Gel? Persil Gel lengvai pašalins ir
ypaþ atsparias dơmes. Lengvai ištirpsta ir lengvai išskalaujamas iš skalbiniǐ. Saugo
spalvą ir audinƳ (St 2007, 35).
EmocinƳ ir intonacinƳ subjekcijos svarumą didina jos sąjunga su retoriniu
sušukimu: Gơda parodyti savo vonią? Atnaujink ją vienu ypu pigiau! (Žm 2007, 29).
Diskurso dialogiškumą stiprinantys topai aktualizuojami ir kita retorinio
klausimo atmaina — svarstymu (gr. erǀtƝma — klausinơjimas, samprotavimas,
Ƴrodinơjimas, prašymas). Nuo subjekcijos svarstymas skiriasi tuo, jog jam bǌdingas
abejonơs, prieštaravimo atspalvis. Reklamoje svarstymas realizuojamas klausimo ir
keliǐ galimǐ atsakymǐ Ƴ jƳ kombinacija. Adresato užduotis — išrinkti tinkamiausią,
logiškiausią atsakymą: Kodơl verta bǌti smalsiam? Nes toks buvo Albertas Einšteinas.
Nes septyniǐ pasaulio stebuklǐ vis dar per maža. Nes kitas miestas gali bǌti
Ƴdomesnis. Nes degalai gali bǌti naudojami dar efektyviau naujame šešiǐ cilindrǐ,
dviejǐ turbinǐ variklyje (St 2006, 38). Toks svarstymas turi hiperbolơs elementǐ:
reklamos objektas — automobilis — gretinamas su pasaulio stebuklu, A. Einšteinu.
Grandine išdơstytais gretinimais siekiama stilistinio, intriguojanþios prasmơs efekto.
Svarstymas kartu yra ir skatinimas paþiam adresatui Ƴsitikinti ir paneigti galimus
prieštaravimus: Atrodo tirštas, o jame didelis prinokĊs persikas. Turbǌt prieš dơdami
supjaustơ Ƴ daug mažǐ gabalơliǐ?... Kad tilptǐ Ƴ dơžutĊ. Lengva patikrinti (St 2006, 3).
Reklamos diskurse retoriniǐ klausimǐ topika yra savitos ekspresijos ir
emocingumo rodiklis. Topai realizuojami figǌromis, kurios yra ne tiek klausiamojo,
kiek tvirtinamojo pobǌdžio: konstatuoja, praneša, paskelbia, taip pat atlieka kreipinio,
rekomendacijos, gyrimo funkcijas, apeliuoja Ƴ adresato emocijas. Kita svarbi šiǐ topǐ
funkcija reklamoje — kompozicinơ. Reklamos Ƴžangoje retoriniais klausimais
adresatą norima suintriguoti, provokuoti, klausimu iškeliama neva adresatui aktuali
problema, kurios sprendimo bǌdą ir siǌlo reklama. Aktualizuojami poreikiǐ topai



 

sutvirtina argumentus, aktyvina adresato dơmesƳ, skatina svarstyti, kuria intrigos
perspektyvą. Viena iš pagrindiniǐ retoriniais klausimais reiškiamǐ topǐ ypatybiǐ —
dialogiškumas, rekomendacinơs kalbos imitacija, padedanti kurti ƳtaigesnĊ reklamą.
Retoriniais sušukimais reiškiamais topais reklamos diskurse Ƴprasminamos
emocijǐ

apraiškos,

valios

aktai,

šaukiamosios

intonacijos.

Eksklamacija

(lot. exclamatio — sušukimas), arba retorinis sušukimas, vadinama viena iš
emocingiausiǐ retoriniǐ figǌrǐ. J. Abaraviþius pabrơžia retorinĊ sušukimo figǌrą
baigianþio šauktuko svarbą: šauktukai suaktyvina ne tik pagrindinĊ, bet ir papildomą,
aliuzyvią informaciją, yra vieni iš ryškesniǐ kalbos intonacinơs sandaros kǌrơjǐ
(žr. Abaraviþius 2002: 187). Šauktukas — retorinio sušukimo raiškos stiprinimo
ženklas, perteikiantis jausenos, nuotaikos apraiškas, pakilią, emfatišką intonaciją.
Retoriniǐ sušukimǐ topika bǌdinga reklamǐ antraštơms ir šǌkiams, þia retoriniǐ
topǐ paskirtis dažniausiai signalinơ arba primenamoji: Velykinơs nuolaidos!!!; Itin
žemos kainos!!!; Milžiniškas pasirinkimas!!! Kaip matyti, retoriniai sušukimai dažnai
reiškiami lakoniškais nominatyviniais sakiniais. Reklamos objekto naujumo Ƴspǌdis
kuriamas vardažodžiais, turinþiais šaknƳ nauj–: Naujovơ!!!; Naujiena!; Nauja varškơ!;
Naujoji pakuotơ!; Gaivi naujiena!88
Kai kurie tokie sušukimai (Akcija!; Nuolaidos!; Išpardavimas!) adresato
suprantami kaip pakankamai informatyvǌs ir nereikalaujantys platesnio paaiškinimo.
Taþiau esti ir išradingesniǐ variantǐ, kai lakoniškas nominatyvinis teiginys
papildomas vizualiai pateikta informacija. Sukurta nemažai reklamǐ, kuriǐ verbalinơ
raiška apsiriboja vien retoriniu sušukimu, visa kita informacija — vizualinio
pobǌdžio: Nes yra ką skaityti! Naujas! [žurnalas „MM“] (St 2007, 1). Pirmame
reklamos plane dominuoja vaizdas (reklamuojamą žurnalą skaitanti moteris), kuris
šiuo atveju ne papildo informacijos stygiǐ, bet pats yra pagrindinis informacijos
šaltinis. Retorinis sušukimas atlieka vizualinơs informacijos apibendrinimo,
tikslinimo funkciją, kitaip sakant, garantuoja pageidautiną reklamos interpretaciją.
Retoriniai sušukimo topai, reiškiami Ƴtaigiais ir emocionaliais šǌkiais, glaustai ir
kondensuotai išsako pagrindinĊ mintƳ: Madingas žurnalas apie madingus daiktus!
(Žm 2006, 5); Šventơ be rǌpesþiǐ!!! (St 2008, 49); Dovanojame dvigubas nuolaidas!
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Sąvokos naujas vartojimo reklamos diskurse tendencijas nuodugniau analizuoja A. Valionienơ
(žr. Valionienơ 1999: 14–19).



 

(St 2008, 37); Spalvingas nuolaidǐ lietus! (St 2008, 12); Sumanǌs sprendimai!
Rafinuotas dizainas! Vasarinơs kainos! (St 2008, 27). Sušukimas gali kurti
intriguojanþią potekstĊ: Aistringas pasiǌlymas! (Žm 2008, 7); Gali bǌti dar geriau!
(St 2008, 27); pabrơžti reklamos objekto pranašumus: Ne tik skanu, bet ir sveika!
(St 2008 10); Akropolyje jau kvepia pavasariu! (St 2008, 11); Gyvenimas atostogǐ
ritmu! (Žm 2008, 8); efektyvumą: Kerintis grožis! (St 2008, 5); Lieknesniǐ ir
sveikesniǐ daugơja! (Žm 2007, 27); paskirtƳ: Sveikam ir aktyviam gyvenimui!
(St 2008, 20); ...tai, ko man reikia! (St 2008, 45).
Priešingai nei retoriniǐ klausimǐ topikai, retoriniais sušukimais realizuojamiems
topams nebǌdingas aiškiau išreikštas dialogiškumas, taþiau negalima tvirtinti, jog
eksklamacija visiškai eliminuoja grƳžtamąjƳ ryšƳ. JƳ kuria kontekstinơ situacija, kurioje
vartojamas retorinis sušukimas — paprastai ši figǌra eina kartu su retoriniais
kreipiniais: Kalbơkite kaip visada! (Žm 2008, 7); Prisiliesk prie legendos! (Žm 2008,
7); dažna elipsơs ir retorinio sušukimo sąjunga: Apgamǐ šalinimas — be pjǌvio!
(Žm 2007, 42); Saldi kaip meilơ — spurga „Širdelơ“! (Žm 2008, 7); Natǌralǌs
atspalviai — sukurti bǌtent Tau! (Žm 2007, 11).
Vis dơlto tiek meninơs, tiek efektyviosios komunikacijos požiǌriu bene
labiausiai vykusi eksklamacijos ir subjekcijos kombinacija: Naujiena! Jaunums! Uus!
New! Neu! Novosc! Novinka! Nusibodo Ƴprastos spalvos, Ƴgriso tas pats skonis?
Išbandykite ką nors naujo! (Žm 2008, 6); O kas yra tinkamas automobilis? Tai —
pažangiǐ technologijǐ, vokiškai tikslus, patikimas ir patogus Opel Zefira! Ateikite Ƴ
bet kurƳ saloną ir išbandykite patys! (Žm 2006, 1). Tokia figǌrǐ sangrǌda kuria
ekspresyvios šnekamosios kalbos ƳspǌdƳ, imituoja gyvybingą dialogą.
Retoriniais sušukimais reiškiama topika atitinka reklamos tekstams keliamus
reikalavimus — šǌkiai yra glausti, lakoniški, ekspresyvǌs. Be to, šie topai reklamos
diskurse atlieka daugybĊ funkcijǐ: kreipimosi, raginimo, teigimo, rekomendavimo,
skatinimo.

Reklama — apeliacinis diskursas, jo tikslas — paveikti adresato valią, paraginti
jƳ imtis atitinkamǐ veiksmǐ. Dơl šiǐ priežasþiǐ reklamos diskursas dažnai
imperatyvus, reklamos kǌrơjai naudoja skatinimo topiką, reiškiamą retoriniais
kreipiniais. Retorinio kreipinio semantinis stilistinis centras yra kreipimasis Ƴ
adresatą — nesantƳ asmenƳ, Ƴasmenintą realiją, reiškinƳ, abstrakþią sąvoką, siekiant


 

stipresnio emocinio poveikio (plaþiau žr. Pikþilingis 1988: 104). Galimos Ƴvairios
retoriniais kreipiniais reiškiamǐ topǐ konfigǌracijos.
Reklamǐ antraštơse suliejami retoriniǐ kreipiniǐ ir sušukimǐ topai, realizuojami
adhortacija (lot. adhortatio — padrąsinimas, paraginimas) — retorinio kreipinio
forma, kuria adresatas skatinamas arba raginamas atitinkamai elgtis. Retorinio
kreipinio turinio ir informacijos svarbą rašytinơje reklamoje pabrơžia šauktuko
ženklas.
Reklamoje adhortacija atlieka ne tik kreipinio, bet ir raginimo, rekomendavimo
funkcijas — taip aktualizuojama norǐ, poreikiǐ realizavimo topika: Susikurk tobulą
kǌną su KristiAna (St 2008, 14); Sumažinkite celiulitą tik per 14 naktǐ! (St 2008, 14);
Matyk ir bǌk matoma (Žm 2008, 8); Mơgaukitơs eksperimentais! (St 2008, 45).
Poreikiǐ tenkinimo topai susilieja su autoriteto topais: Ƴ adresatus kreipiamasi
išmananþio žinovo, savo autoritetu laiduojanþio veiklos naudą, vardu (plg. Buckley
2005: 238).
Skatinimą, agitaciją žyminþios raiškos priemonơs reklamos diskurse neretai
užgožia ar visai eliminuoja galimybơs (episteminio) modalumo rodiklius; reklamoje
vyrauja bǌtinybơs, privalơjimo, pareigos (deontinơ) topika. 89 Kaip semantinơ
kategorija deontinis modalumas dažniausiai reiškiamas liepiamąja nuosaka ir turi dvi
pagrindines reikšmes: žymi pareigą ir leidimą arba draudimą. Taþiau reklamoje
labiau pabrơžiama treþioji reikšmơ — bǌtinybơ, akcentuojant reklamos objekto
bǌtinumą, reikalingumą, neišvengiamumą. Tarp šiǐ kraštutiniǐ reikšmiǐ esti daugybơ
tarpiniǐ, Ƴvairius bǌtinybơs laipsnius žyminþiǐ reikšmiǐ, besiskirianþiǐ viena nuo
kitos skirtingu poveikio adresatui stiprumo laipsniu. Suprantama, jog reklama
stengiasi Ƴtikti adresatui, jam pataikaujama, todơl vengiama itin griežtǐ Ƴsakymǐ ar
kategoriškǐ draudimǐ; reklama dažniau esti kvietimas, patarimas, prašymas,
siǌlymas, skatinimas, leidimas. Ʋ adresatą kreipiamasi su pasiǌlymu: Užsukite Ƴ atvirǐ
durǐ dienas gyvenvietơje Santariškiǐ namai (St 2008, 41); Atsigaivinkite ir pajuskite
jaunatviškumą bei gyvybingumą! (St 2008, 11); Ateik gyventi Ƴ Nidą! (St 2008, 15);
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Episteminis modalumas (angl. epistemic modality) susijĊs su kalbơtojo požiǌriu Ƴ pasakymo
patikimumą, Ƴ santykƳ tarp pasakymo turinio ir tikrovơs. Deontinis modalumas(angl. deontic modality),
kaip semantinơ kategorija, yra susijĊs su valios aktais ir apima ne tik teiginius, reiškianþius
reikalavimą, Ƴsakymą, liepimą, bet ir dalƳ direktyviniǐ teiginiǐ, kuriais pageidaujama, siǌloma arba
rekomenduojama tam tikra veikla arba elgesys (plaþiau žr. Holvoet, Judžentis 2004, 77–104). Taip
suprantamas deontinis modalumas reklamoje susijĊs su liepiamosios nuosakos kategorija bei
skatinamǐjǐ sakiniǐ modalumu, reþiau — su tiesioginơs ir tariamosios nuosakos formomis.



 

jam nurodoma galimybơ: Ʋsitikinkite mǌsǐ ryšio kokybe nemokamai! (St 2008, 11);
Pažadinkite plaukǐ energiją! (St 2008, 20); Atskleisk savo grožƳ (St 2008, 29);
Ʋsivaizduok grožio etaloną... (St 2008, 23); Mơgaukitơs šviežiǐ pupeliǐ kava
(Žm 2008, 6); adresatas primygtinai raginamas: Nuostabi dovana! Kelionơ su šeima!
Važiuojam visi! (Žm 2008, 9); Pasijausk ypatinga! (St 2008, 12); Neplơšyk batǐ!
Naudokis banku internete! (Žm 2008, 6); Atsikratyk abejoniǐ! (St 2008, 13),
galiausiai — netgi prašoma: Pasiimk mane iš þia (Žm 2008, 8).
Pragmatiniu požiǌriu skatinimo topai nơra tokie paveikǌs kaip kategoriško
Ƴsakymo topai, taþiau bet koks Ƴsakymas reklamoje ir tegali bǌti suprastas tik kaip
rekomendacija, nurodanti adresatui geriausio, neretai ir vienintelio pasirinkimo
galimybĊ. Taigi imperatyvas tơra konkreþios skatinimo topikos raiškos išorinơs
struktǌros ypatybơ. Reklamoje netgi tiesiogiai deontinƳ bǌtinumą žymintys
veiksmažodžiai reikalauti, turơti Ƴgauna švelnesnĊ — skatinimo reikšmĊ:90
Reikalaukite geriausio Jǌsǐ akims! (St 2006, 12); Turơk savo nuosavą kompiuterƳ!
(St 2006, 32). Tiesa, reikia pastebơti, jog daug lemia individuali reklamos
interpretacija: bǌtinybơs suvokimo laipsnis tiesiogiai priklauso nuo adresato patirties,
Ƴsitikinimǐ. Ta pati teiginio išorinơ struktǌra gali lemti Ƴvairias semantines ir
pragmatines jo reikšmes.
D. Blažinskaitơ pastebi, jog „dabarties reklamos kalboje pastebimas ryškus
polinkis

imperatyvą

vartoti

net

ten,

kur

reikơtǐ

galimybơs

modalumo“

(žr. Blažinskaitơ 2004: 11). Kreipiniuose vartojamos ir liepiamosios nuosakos
daugiskaitos, ir vienaskaitos 2–ojo asmens formos: Nepasiduokite pirkimo manijai!
(St 2008, 47); Nuraminkite mintis su malonumu! (St 2008, 11); Mirktelk pavasariui
gražiausiomis blakstienomis (St 2008, 14); Turi tai pajusti! Užvesk. Ir pajusk laisvĊ!
(Žm 2008, 7); Papuošk ir Tu savo namus (Žm 2006, 12). Vienokios ar kitokios
skaiþiaus formos pasirinkimą lemia Ƴvairǌs veiksniai — žanro specifika ir funkcijos,
tikslinơs auditorijos ypatybơs, reklamos objekto paskirtis (plaþiau šie veiksniai
aptariami žr. Girþienơ, Kupþinskaitơ–Ryklienơ 2005: 220–230; Marcinkeviþienơ
2004: 56–63; Valskys 2005: 106–109).
Reklamoje

esama

ir

subtilesniǐ

skatinimo

topǐ,

reiškiamǐ

optacija
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Reklamos tekstǐ modalumą tyrinơjantys V. Valskys ir R. Stankeviþienơ teigia, jog iš modaliniǐ
veiksmažodžiǐ galơti, turơti, reikơti, privalơti, tekti, leisti reklamos kalboje dažniausiai vartojamos
veiksmažodžio galơti formos, reþiau pasitaiko modalinis veiksmažodis reikơti (plaþiau žr. Valskys,
Stankeviþienơ 2008: 135).



 

(lot. optatio — troškimas pageidavimas, noras), vartojimo pavyzdžiǐ. Tai retorinio
klausimo forma — skatinimas, kuriuo kreipiantis išsakomas palinkơjimas. Skatinimas
reiškiamas geidžiamosios nuosakos forma su palydimosiomis dalelytơmis tegul, kad
ar su dalelyþiǐ kilmơs priešdơliu te– (plaþiau žr. Koženiauskienơ 2001: 335).
Palinkơjimo topika funkcionuoja visose diskurso struktǌrinơse dalyse — antraštơje,
šǌkyje, pagrindiniame tekste.
Optacijai bǌdinga Ƴtikinanti ir Ƴtaigi intonacija, kuriama artumo, bendrumo
atmosfera: Mielieji, Tegul Jums niekad nepritrǌksta džiaugsmo ir šilumos. Meilơ
telydi Jǌsǐ šeimą, jaukumo — Jǌsǐ namams... (Žm 2006, 45).
Veiksmažodžiǐ tariamoji nuosaka žymi galimą, nerealǐ, sąlygišką arba
pageidaujamą veiksmą, todơl ši forma vartojama norint išreikšti subtilesnƳ ir
mandagesnƳ prašymą, siǌlymą, rekomendaciją: Kad Jǌsǐ kojos bǌtǐ sveikos!
(St 2006, 23); Kad bǌtum, kokia esi! (Žm 2007, 4). Priešdơlis te– bei palydimoji
dalelytơ tegul reklamoje taip pat vartojami palinkơjimui reikšti: Tegul pasaulis atrodo
gražesnis (St 2008, 12); Tegul jǌsǐ sveiko miego svajonơs išsipildo! (St 2008, 44).

Apibendrinant

minties

figǌrǐ

topikos

vartojimo

reklamos

diskurse

dơsningumus, pastebơtina, jog reklamos kǌrơjai pasitelkia Ƴvairaus „stiprumo“ topiką:
nuo šiltǐ, draugiškǐ santykiǐ su adresatu viziją kurianþio subtilaus priminimo,
pasveikinimo, palinkơjimo iki primygtinio raginimo, skatinimo. Reklamos diskurse
šie minties figǌromis reiškiami topai turi Ƴtakos diskurso intonaciniam pakilumui,
Ƴtaigumui, be jǐ reklama taptǐ tiek estetine, tiek ir efektyvumo prasme skurdesnơ,
blankesnơ.



 

IŠVADOS

Išanalizuota rašytinơs (regimosios) reklamos diskurso medžiaga ir praktiškai
patikrintos teorinơs prielaidos leidžia daryti šias išvadas:
1. Atliktas tyrimas atskleidžia, jog reklamos diskursas gali bǌti analizuojamas
kaip tam tikra retorikos forma. Nors reklamos vaizdiniǐ ištekliai neišsemiami,
pastebơtina,

jog

reklamoje

taikomǐ

psichologinio

poveikio

metodǐ

bei

argumentacijos pagrindas remiasi universalia retorine topika. Reklamos autoriai
naudojasi ars persuadendi kǌrơjǐ atrastais retorinơs persvazijos instrumentais,
padedanþiais adresatui suvokti informaciją pagal reklamos diktuojamus prioritetus.
2. Retorinis topas yra sudơtingǐ loginiǐ struktǌrǐ kalbinơ realizacija, todơl topǐ
analizơ tơra išoriniǐ elementǐ — verbaliniǐ ir vizualiniǐ — interpretacija.
Analizuojant reklamos diskurso topiką, svarbiausi yra loginiai ir kompoziciniai
santykiai tarp to, kas bendra, ir to, kas individualu, tarp topo kaip dalies ir diskurso
kaip visumos, glaudžiai susijusios su vyraujanþia suvokimo sistema, atspindinþia
bendrąją pasaulio tvarką. Topuose susijungia kultǌros normos ir vertybơs, tam tikros
sąmonơje ir pasąmonơje užfiksuotos elgesio taisyklơs, nuostatos, stereotipai ir
galimos jǐ interpretacijos; socialiniǐ – kultǌriniǐ – psichologiniǐ sąlygǐ visuma.
Reklama taip pat kuria savitą topiką, inspiruodama tikrovơs vertinimo pokyþius;
lemia adresato elgsenos korekciją, skatindama adresatą elgtis pagal reklamos
diktuojamą scenarijǐ.
3. Diskurso invencijos lygmuo apima originaliǐ reklamos idơjǐ, koncepcijǐ
kǌrimą, tinkamos verbalinơs ir vizualinơs reklamos formos numatymą. Invencinơs
topikos svarba išryškơja formuojant reklamos diskurso argumentacijos sistemą:
tinkamǐ argumentǐ paiešką, atranką, derinimą. Reklamos diskursas funkcionuoja
kaip trijǐ pagrindiniǐ retorinơs argumentacijos kategorijǐ logos, ethos, pathos sintezơ:
logos apima racionalǐjƳ, loginƳ – informacinƳ diskurso lygmenƳ; ethos — apeliuoja Ƴ
auditorijos pripažƳstamus moralinius autoritetus, bendrąsias vertybes bei normas;
pathos apima emocinƳ diskurso lygmenƳ. Logos, ethos, pathos kategorijos
neapsiriboja invencija, jos persmelkia visus reklamos diskurso etapus.
4. Reklama perteikia savo kuriamą pasaulơvaizdƳ per idealizuotus vaizdinius,
diegianþius tobulo pasaulio viziją. Šios tobulybơs akivaizdoje adresatas skatinamas
tapti idealiojo pasaulio dalimi. Invenciniai topai — viena iš priemoniǐ, padedanþiǐ



 

reklamos kǌrơjams Ƴtraukti adresatą Ƴ reklamos kuriamą pasaulơvaizdƳ. Topǐ
realizacija reklamoje — tam tikri pastovǌs prasminiai modeliai, kurie funkcionuoja
kaip argumentai arba argumentǐ prielaidos. Topinơs argumentacijos paveikumą lemia
jos visuotinumas: retorinơ topika — tai žinomǐ, visuotinai pripažintǐ tiesǐ
aktualizavimas konkreþiame diskurse, todơl adresatui nereikia dơti papildomǐ
intelektiniǐ pastangǐ tam, kad apmąstytǐ pateiktus argumentus. Topai pripažƳstami
teisingais ir nereikalauja išskirtiniǐ Ƴrodymǐ, taigi jais sutvirtintas konkretus teiginys
taip pat vertinamas kaip teisingas.
Pagrindinis topǐ pasirinkimo kriterijus — jǐ tinkamumas ir funkcionalumas
konkreþiame kontekste. Pastarosios ypatybơs yra nulemtos adresanto tikslǐ, intencijǐ,
tikslinơs

auditorijos

charakteristikǐ.

Dơl

invenciniams

topams

bǌdingo

intencionalumo jǐ klasifikacija yra sąlygiška. Topo reikšmĊ apibrơžia konkretus
kontekstas, taigi tos paþios rǌšies topǐ struktǌra skirtinguose kontekstuose nơra
identiška. Bǌdingiausi invenciniai topai: a) autoriteto topai — tai argumentacijos,
paremtos visuomenơs pripažinto autoriteto nuomone, išeities taškas; b) pavyzdžio
topǐ tikslas — paveikti adresatą žinomo asmens autoritetu; c) poreikiǐ tenkinimo topǐ
funkcija — aktualizuoti svarbiausiu adresato motyvacijos stimulu laikomus poreikius;
d) kokybơs topais nurodomos išskirtinơs reklamos objekto charakteristikos; e) laiko ir
vietos topai pristato reklamos objektą iš istorinơs perspektyvos, kuria „amžinos
jaunystơs“ vaizdinius, aktualizuoja reklamos objekto kilmơs vietą, kuri pati savaime
yra jo vertơs ir kokybơs rodiklis; f) lyginimo ir priešinimo topai grindžiami kontrastǐ
gretinimu.
5. Retorinơ diskurso dispozicijos analizơ atskleidžia, jog reklamos diskurso
kompozicija iš esmơs paklǌsta universaliai retorinơs dispozicijos topikai. Reklama
kuriama pagal klasikinƳ kompozicijos modelƳ, apimantƳ ir verbalinƳ, ir vizualǐ
diskurso

lygmenis:

Ƴžanga

(lot. exordium) —

pasakojimas

(lot. narratio) —

argumentacija (lot. argumentatio) — pabaiga (lot. peroratio). Ne visos retorinơs
kompozicijos dalys yra vienodai išplơtotos, kai kurios iš jǐ, dơl tam tikrǐ kǌrybiniǐ
sprendimǐ — siekiant ekspresijos, Ƴspǌdžio — praleidžiamos, bet yra lengvai
numanomos. Kaip foniniai elementai dažniausiai funkcionuoja arba apskritai
praleidžiami Ƴžanga ir išvadǐ bei apibendrinimǐ etapas. Neretai jǐ funkciją perima
vaizdiniai diskurso elementai.
Verbalinis diskurso kompozicijos lygmuo neretai susipina, susilieja su



 

vaizdiniu: vaizdas perima dalƳ teksto funkcijǐ, atveria naujas semantines
perspektyvas,

taigi —

funkcionuoja

kaip

savarankiška

reklamos diskurso

kompozicijos dalis.
Pastoviausios kompozicijos dalys yra narratio ir argumentatio, dažniausiai
realizuojamos kaip dvinaris struktǌrinis modelis problema – sprendimas (arba
klausimas – atsakymas): a) identifikuojama ir Ƴtvirtinama problema, poreikis, stygius;
b) nurodomas problemos sprendimo, poreikio patenkinimo, kliǌties Ƴveikimo bǌdas.
Nepriklausomai nuo dispozicinơs topikos ypatybiǐ, kompozicijos sudedamǐjǐ
komponentǐ gausos ir išdơstymo sekos, svarbiausias struktǌrinio modelio elementas
yra problema, kurios greita ir tiksli identifikacija tiesiogiai susijusi su reklamos
paveikumo mechanizmais. Problema yra diskurso kompozicijos šerdis, pagrindinis
struktǌrinis komponentas.
Visi reklamos kompozicijos topai glaudžiai susijĊ su argumentacija ir vertinimu,
todơl bendrąja prasme gali bǌti laikomi sudơtiniais argumentacijos elementais.
Atsižvelgiant Ƴ tai, reklama vertintina kaip argumentacinis diskursas, talpinantis visus
pagrindinius

tokiems

diskursams

bǌdingus

komponentus

—

sprendimą,

argumentavimą, vertinimą.
6. Elokucinơs reklamos topikos analizơ, apimanti diskurso stilistinĊ ir kalbinĊ
raišką, atskleidžia, kaip Ƴvairios kalbinơs – stilistinơs technikos tampa persvazijos
instrumentais. Stilistiniǐ topǐ tyrimas leidžia nustatyti bendruosius tropǐ ir figǌrǐ
funkcionavimo reklamos diskurse dơsnius, atskleisti diskurso logikos ir paralogikos
santykƳ, pagrƳstą analogija. Figǌratyvus reklamos diskursas priklauso paralogikos
sriþiai: sąmoningai pažeidžiamos, laužomos, iškraipomos logikos taisyklơs atveria
galimybĊ modifikuoti realybĊ — pakeisti ir / arba kurti savitus santykius tarp diskurso
objektǐ, išgauti paveikius prasminius efektus. Tropai ir figǌros reklamos diskurse
funkcionuoja kaip pozityvios lingvistinơs anomalijos — logikos požiǌriu klaidingi
pasakymai, t. y. paralogizmai. Figǌratyvus diskursas kuriamas siekiant atkreipti
adresato dơmesƳ, sužadinti vaizduotĊ, manipuliuoti emocijomis; figǌros ir tropai
reklamoje tampa loginơs ir emocinơs argumentacijos dalimi.
7. Loginơ invencinơ topika, perkelta Ƴ elokucijos lygmenƳ, virsta paralogine
topika, reiškiama pozityviais logikos klaidǐ analogais — tropais. Tropǐ ir figǌrǐ
topika atskleidžia elokucinơs paralogikos dơsnius: akivaizdi logikos klaida,
nukreipiama priešinga kryptimi, tampa pozityviu retoriniu topu. Tropǐ topika



 

grindžiama analogijos principu; bendriausia

prasme galima

išskirti topus,

grindžiamus panašumu, atitikimu ir ryšiu. Išsamesnơ elokucinơs topikos analizơ
leidžia išskirti topus, kuriǐ pamatas — reikšmơs panašumas, gretybơ, tapatinimas,
kontrastas, padidinimas, sumažinimas. Elokucinơ tropǐ topika funkcionuoja trimis
lygmenimis: verbaliniu, verbaliniu – vizualiniu, vizualiniu.
a) Dominuojanþios pozicijos reklamos diskurse tenka metaforǐ topikai, kurios
šaltinis yra skirtingǐ objektǐ gretinimas, grindžiamas tariamu, vaizduotơs sukurtu jǐ
santykiu,

dažniausiai

dydžio / gausos,

—

gretinamǐ

veiksmo / vyksmo,

objektǐ

bǌsenos,

pojǌþio / Ƴspǌdžio

vertơs,

panašumu.

funkcijos,

Metaforomis

reiškiamǐ topǐ paskirtis — sutvirtinti argumentus, charakterizuoti reklamos objektą,
pabrơžti su juo susijusias aplinkybes.
b) Konceptualiǐjǐ metaforǐ kaip topǐ analizơ atskleidžia topikos sąveiką su
kognityviniais procesais, suteikia galimybĊ rekonstruoti diskurse užfiksuoto kalbos
pasaulơvaizdžio, eksplikuojamo metaforomis, fragmentus. Atitinkamǐ sąvokǐ
metaforizacija reklamoje keiþia Ƴprastą pasaulio matymo ir suvokimo bǌdą, atveria
naujas prasmơs perspektyvas. Išanalizavus pagrindinius konceptualiǐjǐ ontologiniǐ,
struktǌriniǐ, erdviniǐ metaforǐ topikos modelius, galima teigti, jog metaforomis
siekiama pagrindiniǐ reklamos tikslǐ: atkreipti dơmesƳ, sužadinti smalsumą,
domơjimąsi, pabrơžti reklamos objekto pranašumą, kurti intensyvią teigiamą
nuotaiką. Daroma išvada, jog reklamos objektas konceptualizuojamas kaip aktyvus
subjektas — gyva bǌtybơ arba kryptinga jơga, kurios veiklą lydi intensyvios emocinơs
bǌsenos. Reklamos objektą apibǌdinanþios konceptualiosios metaforos turi bendrą
vardiklƳ: jomis teigiama, esą reklamos objektas yra dinamiška jơga, galinti stipriau ar
silpniau paveikti adresatą, Ƴ kurƳ yra nukreipta.
c) Konceptualiosiomis metaforomis realizuojamǐ topǐ raiška neapsiriboja
tekstiniu reklamos diskurso lygmeniu, todơl elokucinơs topikos tyrimui aktualu
interpretuoti ir vizualinƳ konceptualiǐjǐ metaforǐ kodą. Metaforiškai gretinami
vizualiniai Ƴspǌdžiai leidžia kurti paveikesnƳ, ƳsimintinesnƳ diskursą: vaizdinơs
metaforos išsiskiria prasminiu talpumu, implikuoja daugiau asociacijǐ ir reikšmiǐ nei
žodinơs metaforos. Vaizdinơ metafora grindžiama santykiu tarp reklamos objekto ir
regimojo elemento, kurio kokybinơs ir / arba kiekybinơs charakteristikos perkeliamos
reklamos objektui. Reklamos diskurse dominuoja vizualinơs metaforos su dviem
komponentais bei vizualinơs – verbalinơs metaforos. Esminis vaizdiniǐ metaforǐ



 

percepcijos momentas yra vizualiniǐ ir verbaliniǐ elementǐ sąveika bei santykis su
konkreþiu kontekstu, kuris tiesiogiai apeliuoja Ƴ adresato socialinĊ ir kultǌrinĊ patirtƳ.
Net jei abu metaforos komponentus sudaro vizualiniai elementai, neƳmanoma skirti
griežtos teksto / vaizdo opozicijos: prasmơs konstravimo procesui svarbus žodinio
konteksto vaidmuo. Ir atvirkšþiai — teksto sukurtos prasmơs susilieja su vaizdiniais
sprendimais. Žodiniai reklamos elementai denotaciškai aprašo vaizdinƳ kontekstą —
taip stengiamasi išvengti galimos klaidingos reklamos interpretacijos. Toks prasmơs
išskaidymas atskleidžia reklamos kǌrơjǐ pastangas panaudoti visas Ƴmanomas
energetines kalbos galias, maksimaliai prisitaikyti prie konkretaus adresato.
8. Retoriniǐ figǌrǐ topikos pamatas — fundamentaliǐ sintaksiniǐ struktǌrǐ
transformacija ir Ƴ šias struktǌras Ƴeinanþiǐ elementǐ semantinơ modifikacija.
Paralogikos požiǌriu

figǌrǐ

topika

atspindi dơsningus sintaksơs taisykliǐ,

reprezentuojanþiǐ logiką sintaksơs lygmenyje, pažeidimus. Taigi figǌros, kaip ir
tropai, elokucijos lygmenyje funkcionuoja kaip paralogizmai — sintaksiniǐ struktǌrǐ
variacijos, iškraipymai. Retoriniǐ figǌrǐ topika turi psichologinƳ ir emocinƳ pamatą,
viena pagrindiniǐ jos funkcijǐ yra retorinơ komunikacija. Sintaksiniǐ figǌrǐ topikos
esmơ — Ƴprastǐ sintaksiniǐ konstrukcijǐ transformacija, siekiant sukurti paveikesnĊ
sintaksĊ, neƳprastai stilistiškai modifikuojanþią ir emociškai aktualizuojanþią
diskursą. Pridǌrimo topai padidina reklamos Ƴsiminimo tikimybĊ, Ƴtvirtina
argumentus; padeda kurti visapusiškesnƳ reklamos objekto paveikslą. Redukcijos
topai suglaudžia mintƳ, suteikia diskursui dinamiškumo, stiprina Ƴtaigumą, yra susijĊ
su prasmơs kodavimo ir perkodavimo galimybơmis. Komponavimo figǌrǐ topika
dažnai susilieja su pridǌrimo ir redukcijos topika. Retorinơmis komponavimo
figǌromis dažniausiai realizuojami retorinơs definicijos topai, atliekantys aiškinamąją
funkciją. Minties figǌrǐ topika stiprina diskurso komunikacinƳ paveikumą,
dialogiškumą, emocinĊ funkciją.
9. Pagrindinis topǐ kilmơs šaltinis — tipizacijos procesams paklǌstantys
Ƴsitikinimai, elementariausios sampratos ir vaizdiniai, kuriǐ formavimąsi pasąmonơje
lemia kolektyvinơ žmonijos patirtis. Retorinơ reklamos topika — tai vieta, iš kurios
semiamasi retoriniǐ argumentǐ, remianþiǐ tezĊ. Topika atspindi bendruosius žmogaus
mąstymo principus, tai visiems komunikacijos diskursams bendra reikšmiǐ sistema,
siǌlanti „mąstymo bǌdus“ apie kiekvieną temą; taip pat tam tikras visuomenơs
intelektinơs ir dvasinơs brandos rodiklis, kultǌrinơs bendruomenơs determinantas.
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