
Klient ma zawsze rację,
nawet jeśli jest strasznie głupi i źle poinformowany.

[„The Economist”]

Opowieść o sekretach

ROZDZIAŁ 6
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Jeśli istnieje jedno słowo, które zawiera w sobie sens sprzedaży 
Harry’ego Pottera, to jest nim drażnienie. Najbardziej pobieżny rzut 
oka na stronę internetową Joanne Rowling ujawnia, że właśnie draż-
nienie konsumenta jest jej ulubioną metodą marketingową. Triki, 
rebusy, zagadki, podpuchy, tajemne pokoje i inne łamigłówki są roz-
siane po całej stronie stworzonej przez samą autorkę1. Podrzuca tam 
podpowiedzi na temat zakończenia sagi, losu bohaterów, wskazówki 
dotyczące poszczególnych epizodów i znaczenia tytułów nadchodzą-
cych książek („Nie mogę ujawnić tytułu ostatniej książki. Mój wydaw-
ca by mnie zabił!”). Co więcej, dręczy czytelników pytaniami doty-
czącymi kwestii ostatecznych: Kto będzie następny? Czy Harry prze-
żyje? Czy Ron jest już trupem? Dumbledore jest skazany na porażkę, 
prawda? Czy pewien ogólnie znany czarodziej uderzy w Hagrida? 

I nie jest w tym osamotniona. Biorąc przykład z Joanne, sprze-
dawcy Harry’ego wychodzą z siebie, żeby troszkę podręczyć konsu-
mentów. W jak najmilszy sposób, oczywiście. Na przykład Kamień 
Filozoficzny na DVD zawierał niezliczone ukryte sceny, do których 
można było dotrzeć tylko przyciskają tajemniczą kombinację cegieł 
w ścianie pubu Pod Dziurawym Kotłem. W grach komputerowych, 
podziemia Hogwartu usiane są sekretami, subtelnymi wskazówka-
mi i ukrytymi podpowiedziami. Wprawdzie nie jest to nic nadzwy-
czajnego dla gry komputerowej czy dodatków do filmów DVD, ale 
w przypadku produktów Harry’ego wyjątkowo rzuca się w oczy.

Innym aspektem tego samego etosu drażnienia, jest stary, dobry 
marketing odmowy. Oznacza on utrudnianie życia konsumentom 
oraz zwiększanie ich chęci do nabycia określonych dóbr. Metoda 
odmowy opiera się na podstawowej zasadzie marketingowej, zgod-
nie z którą ludzie pragną tego, czego nie mogą mieć, a im trudniej 
to zdobyć, tym bardziej tego pragną. Ta psychologiczna przesłanka – 
którą Niemcy nazywają Torschlusspanik (strach przed zamknięciem 
drzwi) – jest stosowana przez ekskluzywne kluby nocne (niemożliwe 
dostać się do nich), najlepsze restauracje (spróbuj znowu, w przy-

1 Zob. www.jkrowling.com.
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szłym roku), luksusowe sklepy (nie dla Ciebie), przedstawienia 
na West Endzie, za bilety na które „ludzie się zabijają” (istnieje tam 
lista oczekujących na dostanie się na listę oczekujących). Równie 
oczywiste jest stosowanie tej metody na drugim końcu marketingo-
wego spektrum, gdzie wyprzedaże są „tylko kilka dni”, „ostatnie dni”, 
„do wyczerpania zapasów”, a „zestaw Lego Zamek Hogwarts będzie 
dopiero po świętach”2.

6.2. Brak!

Marketingowe drażnienie było standardową praktyką stosowaną 
w Hollywood jeszcze na długo przed rewolucją megahitów. Dzisiaj 
filmowe szlagiery są dostępne dla wszystkich. Dzięki temu mają ge-
nerować jak największe wpływy w ciągu pierwszego weekendu w ki-
nach, dając dobry pretekst do reklamy. Dawni twórcy filmów ograni-
czali ich dostępność w celu wydłużenia kolejek, zwiększenia zainte-
resowania, wpajania kinomaniakom myśli „muszę to zobaczyć” i ge-
nerowania najważniejszej Wielkiej Chwili. Kiedy w 1975 roku do kin 
weszły Szczęki, zarezerwowano dla nich rekordową wtedy liczbę 900 
kin. Jednak legendarny szef Universal Studios, Lew Wasserman, ry-
chło zmniejszył tę liczbę o 300, właśnie po to, aby podgrzać atmosfe-
rę. „Chcę, żeby ten film był grany przez całe lato” – powiedział. „Nie 
chcę, żeby ludzie z Palm Springs oglądali go w Palm Springs. Chcę, 
żeby wsiadali do samochodów i jechali do Hollywood”3.

I tak też robili.
Takie taktyki są teraz rzadko stosowane w marketingu filmów, 

ale kiedy Christopher Columbus stwierdził, że Komnata Tajemnic 
jest zbyt straszna dla młodszych dzieci, arachnofobów w szczegól-
ności, podążał wydeptaną ścieżką drażnienia. Nic nie wzbudza eks-
cytacji u dzieci tak skutecznie, jak sugestia, że film jest dla nich zbyt 
przerażający. Niewątpliwie ta sama taktyka „nie idźcie tam” będzie 
użyta przy okazji premiery Czary Ognia. Pokazuje śmierć główne-

2 Bardziej szczegółowo mówię o tym w pracy: Free Gift Inside!, Capstone, Oxford 
2003.

3 Tom Shone, Blockbuster: How Hollywood Learned to Stop Worrying and Love the 

Summer, Simon&Shuster, London 2004, s. 26.
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go bohatera! Dzieci mogą doznać traumy! Gotowi do biegu do kas? 
Start!!

Szeroko rozgłaszane wątpliwości Rowling co do bezwstydnej 
sprzedaży, działają w podobny sposób. Kiedy ostrzega rodziców 
przed kupowaniem określonych produktów, jak ma to w zwyczaju, 
dodaje tym towarom znamion czegoś intrygującego, zwiększając 
tym samym zainteresowanie, podniecenie, a nawet pożądanie („Jeśli 
to się nie podoba Jo, to musi być warte zbadania i zainwestowania”). 
Jej opinie na temat pamiątek i gadżetów, które można wykorzystać 
w toku negocjacji z potencjalnymi franczyzobiorcami, są dla Warner 
Bros. prawdziwym dobrodziejstwem. Groźba gniewu JK, który może 
spaść na dostawców niczym grom z jasnego nieba, jest potężną bro-
nią podczas ustalania poziomu jakości, dostawy, wsparcia promocyj-
nego i in.4

6.3. Książki-podrażniacze są stworzone 
do sprzedaży obnośnej 

Kwintesencja potterodrażnienia jest zapewne pilnie strzeżo-
na przez marketingowców książek. Strategie oparte na drażnieniu 
nie są niczym nowym. Antymarketing tych produktów narodził się 
w 1967 roku, kiedy wydawnictwo Harper & Row odmówiło udostęp-
nienia egzemplarzy Śmierci prezydenta Williama Manchestera prze-
znaczonych dla krytyków (review copy). W ten sposób tak książkę 
rozreklamowano, że dostała się na listę bestsellerów „New York Ti-
mesa”5. Bloomsbury i Scholastic są, bez wątpienia, współczesnymi 
mistrzami kuszenia, drażnienia i dręczenia.

Przykładowo, strategia marketingowa przed wydaniem Cza-
ry Ognia polegała m.in. na wyciszeniu spekulacji. Rozpoczęła się 
od kampanii drażniącej z plakatami „Harry powraca” i głośnym odli-
czaniem zbliżającej się daty publikacji. Tytuł, liczba stron i cena były 
utrzymywane w największej tajemnicy aż do dwóch tygodni poprze-

4 Zob.: Free Gift Inside!, op.cit., rozdz. 9.
5 John Maxwell Hamilton, Casanova was a Book Lover, Louisiana State University 

Press, Baton Rouge 2000.
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dzających „Wielki Dzień”. Wstrzymano dystrybucję egzemplarzy 
do krytyków, autorce zabroniono udzielania wywiadów, a nawet od-
roczono tłumaczenia, w obawie o bezprawne przecieki. Śliniące się 
media karmiono malutkimi porcjami, zawierającymi tak smakowite 
szczegóły, jak np. śmierć głównego bohatera czy przebudzenie sek-
sualne Harry’ego. Ogłoszono nawet z pewną dozą powagi, że ory-
ginalny rękopis został przeniesiony do pilnie strzeżonego sejfu, 
po tym, jak próbowano go ukraść z biurka szefa Bloomsbury. Szok! 
Nieprawdopodobne! Czy ci ludzie nie mają w swoich komputerach 
kopii zapasowych?

Tymczasem drukarnie i dystrybutorzy zostali zmuszeni do podpi-
sania bardzo rygorystycznej umowy narzucającej poufność. Księgar-
niom na krótko przed premierą, wyznaczoną na 8 lipiec 2000 roku, 
umożliwiono wystawienie w witrynach kuszących książek (zamknię-
tych w klatkach), ale jednocześnie narzucono bezwzględne embargo. 
Na tydzień przed wydaniem przygotowano i rozpowszechniono spre-
parowane reportaże telewizyjne przedstawiające uzbrojonych po zęby 
ochroniarzy w furgonetkach dowożących bezcennego Pottera do księ-
garń internetowych. Dwadzieścia egzemplarzy ściśle tajnej książki 
zostało „przypadkowo” sprzedanych przez Supermarket–Którego–
Imienia–Nie–Wolno–Wymawiać. W dodatku jedno ze szczęśliwych 
dzieci, cudownym zbiegiem okoliczności, wytropiła prasa i umieściła 
jego zdjęcie na wszystkich pierwszych stronach gazet. Inny egzemplarz 
niespodziewanie wylądował w redakcji szkockiej gazety „Daily Re-
cord”, ale jej nobliwi łowcy informacji czym prędzej zwrócili książkę 
w nienaruszonym stanie, nawet nieodpakowaną. Co ciekawe, historia 
tego wypadku i godnej podziwu reakcji dziennikarzy dziwnym trafem 
także znalazła się na pierwszych stronach gazet. Ale tylko cynik pomy-
ślałby, że to wszystko było z góry ukartowane.

Strategia wprowadzenia Zakonu Feniksa była zbudowana w du-
żej mierze na tym samym schemacie, choć restrykcje okazały się na-
wet surowsze. Jak odnotowuje Beahm, niewidzialna kampania Scho-
lastic obejmowała: brak kopii dla krytyków; brak spotkań z autorką 
i podpisywania książek; brak informacji dla mediów; po jednym je-
dynym wywiadzie telewizyjnym dla BBC i NBC; sprawdzone zega-
ry na stronach internetowych wydawcy, odliczające czas pozostały 
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do publikacji; i tradycyjne już dziś szaleństwo otwierania księgarń 
o północy. Książki były dostarczane w zaplombowanych pudłach, 
specjalnie obłożonych nieprzezroczystym papierem, z ostentacyjny-
mi stemplami: „Nie otwierać przed 21 czerwca 2003”.

Ale i tak najlepszy numer wykręciła sama Rowling, pojawiając 
się niezapowiedziana chwilę po północy, w księgarni Waterstones 
w Edynburgu, aby podpisać książki oniemiałych z zachwytu dzieci... 
Pandemonium zapewnione. A wraz z nim PR-monium.

6.4. Harry Potter szczypany, skubany, marynowany

Zapewniam, że istnieje małe prawdopodobieństwo, by autor był 
bardziej beneficjentem niż prowodyrem marketingowego drażnie-
nia, uprawianego przez Bloomsbury i Scholastic. Dowody wskazują 
na to, że Rowling jest duszą tych działań. Jednym z dowodów jest 
fakt, że metody te wprowadzono dopiero po wydaniu trzeciej książ-
ki, kiedy to Jo zdała sobie sprawę z marketingowej siły Harry’ego, 
a na dobre zagościły w jej strategii wraz z wydaniem czwartego tomu. 
Do tego czasu Potter był już największym fenomenem na świecie. 
Jak zwracałem już wcześniej uwagę, w interesie autora nie leży ob-
noszenie się ze swoimi umiejętnościami sprzedawania produktów, 
nie mówiąc już o nadzwyczajnych zdolnościach autopromocji.

Abstrahując jednak od tego, kto jest za to odpowiedzialny, dowo-
dy zawarte w Feniksie, są niepodważalne. Rowling jest nie tylko świa-
doma marketingu drażnienia, ale wręcz stosuje go jako podstawowy 
instrument narracji. Pozycja diabolicznej Dolores Umbridge, przeciw-
niczki Harry’ego w Zakonie Feniksa, zostaje osłabiona właśnie dzięki 
mistrzowskiemu zastosowaniu marketingu odmowy. Gdy Umbridge 
stara się znichęcić wszystkich do Harry’ego, rozpowszechniając o nim 
nieprawdziwe informacje, Hermiona namawia go, by opowiedział Ri-
cie Skeeter, niezrównanej „łowczyni sensacji”, całą historię ze swoje-
go punktu widzenia. Kiedy tekst ukazuje się na pierwszej stronie 
„Żonglera”, Umbridge – jako dyrektorka Szkoły – popełnia ogromny 
błąd, zabraniając czytania gazety. Nie dość, że nie niszczy w ten spo-
sób gazety, to jeszcze swym zakazem wzmaga ciekawość czytelników, 
a w efekcie w krótkim czasie traci władzę.
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„– I co cię tak cieszy? – zapytał Harry.
 – Och, Harry, nie rozumiesz? – westchnęła Hermiona. – Nie mo-

gła zrobić nic lepszego, żeby nakłonić każdego ucznia do przeczytania 
twojego wywiadu! Zakazany owoc, pojmujesz?

Wszystko wskazywało na to, że Hermiona miała rację. Pod koniec 
dnia, choć Harry nie dostrzegł nigdzie ani kawałeczka „Żonglera”, 
wszyscy cytowali sobie nawzajem urywki z jego wywiadu”.

[Harry Potter i Zakon Feniksa, s. 642]

 
Nic tak nie pobudza konsumpcji, jak jej zakaz, o czym wiedzą 

marketingowcy specjalizujący się we wszystkim od Frankie Goes 
to Hollywood, do Pasji Jezusa. Niemniej jednak, więcej można osią-
gnąć za pomocą drażnienia niż odmowy. Jak wiele innych pojęć 
z zakresu marketingu, także TEASE (drażnienie) jest skrótem. Jego 
pięć składników to: Triki, Ekskluzywność, wzmAcnianie, Sekrety 
i Emocje6. Harry Potter uosabia marketing drażniący. Ciągle robi 
czytelnikom Triki (internetowa strona Rowling, „szczęśliwe” dziec-
ko). Aktywnie promuje Ekskluzywność (specjalne edycje książek 
po łacinie, celtycku i w języku starogreckim) oraz przebiegłe alu-
zje („do licha, nie mamy wystarczającej liczby egzemplarzy”). Odkąd 
wszystko co warte jest opublikowania, musi zostać przeżute przez nie-
nasyconą paszczę mediów, mottem wydawców stało się WzmAcniać, 
WzmAcniać, WzmAcniać. Centralne dla całego projektu są Sekrety, 
które dotyczą wszystkiego, od tytułów następnych książek, po plotki 
o śmierci głównych bohaterów. Historie same w sobie są tajemniczy-
mi mieszankami Toma Browna z Jamesem Bondem. 

Nade wszystko jednak fenomen Harry’ego Pottera jest niesa-
mowicie Emocjonującą rozrywką. Te książki są cudownie Emo-
cjonującą rozrywką. Reakcja społeczności konsumentów jest 
niezwykle Emocjonującą rozrywką. Jak już wkrótce zobaczymy, 
także reakcje Harry-fobów są bardzo Emocjonującą rozrywką. No 
i nie trzeba chyba wspominać, że sama kampania jest wspania-
łym przykładem promocyjnego jarmarcznego HOKUS-POKUS, 
CZARY-MARY.

6 Free Gift Inside!, op.cit.
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Marketing drażniący jest antytezą konwencjonalnego marke-
tingu, którego celem jest zaspokojenie każdej możliwej zachcianki 
konsumentów. Podstawą współczesnego marketingu jest dawanie 
ludziom tego czego chcą, kiedy chcą i w takiej cenie, jaką gotowi 
są zapłacić. Ale podstawy przychodzą i odchodzą. A ta chodzi i dzia-
ła bardzo dobrze. Udowodniła swoją skuteczność. Wszystko jest su-
per i fajnie. Ale to nie jedyny sposób na sprzedawanie rzeczy. Praw-
dę mówiąc, przesadne folgowanie konsumentom jest niezdrowe: 
sprawia, że coraz trudniej ich zadowolić, że stają się coraz bardziej 
wymagający i niewdzięczni7.

 

6.5. Fisherman’s Friend8 

Podejście tradycyjnego marketingu przypomina mi jedną z baśni 
braci Grimm – O rybaku i jego żonie. Trochę mało interaktywna, jak 
dla dzisiejszej młodzieży, opowiada o rybaku, który pewnego dnia 
złapał złotą rybkę. Jak się okazało, była zaczarowana i poprosiła go, 
żeby ją wypuścił. Rybak zgodził się, a kiedy wrócił do domu i opo-
wiedział żonie o tym bezinteresownym geście, został zbesztany za to, 
że nie zażądał w zamian spełnienia jakiegoś życzenia. 

„– Czegóż miałem od niej żądać? – zapytał. 
– Ach – zawołała żona – przecież to okropne mieszkać w takiej le-

piance, w tym strasznym brudzie i smrodzie; trzeba było poprosić rybkę 
o porządną chatę. Idź jeszcze raz nad brzeg morza i zawołaj ją; powiedz 
jej, że żądasz w nagrodę porządnej chaty, a na pewno ją dostaniemy”.

Rybak wraca na brzeg i woła:

„Złota rybko, złota rybko,
Usłysz, usłysz me wołanie,
Żona moja mnie przysyła,
Byś spełniła jej żądanie!”

7 Stephen Brown, O Customer, Where Art You?, „Business Horizons” 2004, nr 47 (4), 
s. 61–70.

8 Marka tradycyjnych angielskich miętusów „Przyjaciel rybaka” (przyp. tłum.).
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Złota rybka pojawia się i spełnia jego życzenie. Kiedy rybak wraca 
do domu, zamiast lepianki widzi chatę. Jednak jego żona jest jeszcze 
bardziej niezadowolona. Żąda zamku zamiast chaty, więc rybak wra-
ca na brzeg i powtarza swoją prośbę. Złota rybka pojawia się i robi 
co trzeba. Ta sama sekwencja zdarzeń powtarza się, ale tym razem 
żona chce być królem. Zostaje nim i otrzymuje bogactwo adekwatne 
do jej nowej pozycji:

„Kiedy rybak przybył do zamku, zobaczył, że jest on teraz znacznie 
większy, z wysoką wieżą i otoczony warownym murem; przed wrotami 
stała warta, a na dziedzińcu kręciło się mnóstwo żołnierzy w ciężkich 
zbrojach. A kiedy wszedł do wnętrza, wszystko tam było ze złota i mar-
muru, wszędzie wisiały aksamitne kotary z wielkimi złotymi chwasta-
mi. W wielkiej sali tronowej zebrany był cały dwór, a żona jego siedziała 
na wysokim tronie ze złota i brylantów. Na głowie miała dużą złotą ko-
ronę, a w ręku berło, wysadzane drogocennymi kamieniami, z prawej 
zaś i lewej strony tronu stało po sześć dam dworu, a każda następna 
była o głowę niższa od poprzedniej. I zapytał rybak swej żony:

Ach, więc naprawdę jesteś królem?
Tak – odparła kobieta – otóż jestem królem”.

W dalszym ciągu niezadowolona, chce być cesarzem. Spełnione. 
Chce być papieżem. Dane. 

„Ach – jęknął rybak – chce być samym Panem Bogiem.” 

Ale tym razem... 
Rybak wraca do domu i znajduje żonę w starej lepiance9.

Gdzieś tu zawarta jest lekcja prawdy.

9 The Fisherman and his Wife [w:] The Complete Fairy Tales of the Brothers Grimm, 
Bantam Books, Nowy Jork 2002, s. 65–73 (wyd. pol. O rybaku i jego żonie [w:] Baśnie braci 

Grimm, t. 1, LSW, Warszawa 1987, s. 104–113).


