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DLA PRAWDZIWYCH DAM, CZYLI SŁÓW KILKA O TENDENCJACH  
W NAZEWNICTWIE WÓDEK DLA KOBIET  

 

Streszczenie 
 

Wstęp i cel: Poprzez odpowiedni design i nazwę producenci alkoholi chcą pozyskać zaufanie 
konsumentek, wpłynąć na ich  wybory, najlepiej dokonywane automatycznie bez dokładnej anali-
zy informacji o produkcie. Artykuł to próba prześledzenia tendencji w nazewnictwie wódek ko-
biecych na świecie, zwłaszcza w Rosji. Wódka to specyficzny produkt i możliwości poszukiwania 
przez konsumenta informacji, na podstawie których dokona on oceny i podejmie decyzje o zaku-
pie, są ograniczone.  
Materiał i metody:  Materiał badawczy ekscerpowany został ze stron internetowych producentów 
wódek, reklam zamieszczonych w Internecie, stron  firm brandingowych, zajmujących się wpro-
wadzeniem marek na rynek, portali poświęconych ocenianiu i rankingowaniu alkoholi. Artykuł 
jest próbą analizy nazw oraz designu wódek dla kobiet. 
Wyniki:  Wódki dla kobiet prezentowane są z reguły jako produkt modny, stylowy i atrakcyjny. 
Niektóre łączą ekskluzywność, klubowy styl życia, subtelną kobiecość.  
Wniosek: Niezależnie od kraju pochodzenia adresatem damskiej wódki są kobiety wyzwolone, 
świadome swojej wartości, wiedzące, czego w życiu pragną, lubiące rozrywkę, chcące wyglądać 
modnie, nowocześnie. Słowa wykorzystane w nazewnictwie oraz elementy wzornictwa mogą 
kojarzyć się z seksualnym fetyszem, np. zmysłowy gorset, szpilki. 
Słowa kluczowe: Nazewnictwo, produkty dla kobiet, projektowanie opakowań, rosyjska wódka, 
wódka dla kobiet, wódka. 
(Otrzymano: 01.02.2014; Zrecenzowano: 01.01.2015; Zaakceptowano: 10.02.2015) 

 

FOR REAL DAM, THAT A FEW WORDS ABOUT TREND VODKAS  
IN THE NAMING FOR WOMEN 

 

Abstract 
 

Introduction and aim: Through proper design and the name of the manufacture of spirits want to 
gain confidence as consumers, to influence their choices, it is best done automatically without a 
thorough analysis of the information about the product. Article is an attempt to trace the trend in 
the naming of vodka women in the world and in Russia. Vodka is a unique product and the 
consumer’s ability to explore the information on the basis of which it will assess and decide on 
the purchase, are limited.  
Material and methods: The research material was taken from websites vodka producers, 
advertisements published on the Internet, web branding companies, dealing with the introduction 
of brands on the market, portals dedicated to assessing and alcohols ranking. This article is an 
attempt to analyze and design the names of vodka for women. 
Results: Vodka for women are usually presented as a product of fashionable, stylish and 
attractive. Some combine exclusivity, club lifestyle, subtle femininity. 
Conclusion: Regardless of country of origin addressed women’s spirits are liberated women, 
aware of their values, knowing what you want in life, who like entertainment, wanting to look 
fashionable and modern. The words used in the naming and design elements can be associated 
with a sexual fetish, e.g. sensual corset, stiletto heels. 
Keywords: Naming products for women, packaging design, Russian vodka, vodka for women, 
vodka. 
(Received: 01.02.2014; Revised: 01.01.2015; Accepted: 10.02.2015)  
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1. Wódka z kobietą 
 

„Mała wódeczka, jak wiadomo, jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła” – to powiedzenie 
ze skeczu przestawianego w czasie jednej z „Nocy Mazurskich”  przez aktora i kabareciarza 
Andrzeja Grabowskiego. Jakby na potwierdzenie tych słów, na forach kobiecych  pojawiają 
się pytania  o alkohol dla kobiet, panie wymieniają poglądy na temat wódki i drinków na jej 
bazie, sugerują sobie nawzajem, co podać na spotkaniach z przyjaciółkami, przy czym można 
pogadać, pośmiać się, obejrzeć  fajny film. Normą stało się już piwo kobiece. Czas na wódkę. 
 Jeszcze nie tak dawno wódka kojarzyła się negatywnie z nieogolonym typem i  kacem. 
Współcześnie wydaje się to być nieistniejącym już stereotypem.  Pojawiła się bowiem rów-
nież wódka elitarna. W jej nazwach oraz stylistyce można odnaleźć nawiązanie do tradycji,     
a w związku z tym i szlachetności trunku. W dalszym ciągu pozycjonuje się jako produkt dla 
mężczyzn, ale tych „prawdziwych”, z charakterem, silnych i atrakcyjnych przez 24 godziny 
na dobę, którzy osiągnęli sukces. Kolorystyka etykietki (zastosowanie męskich kolorów1) 
oraz elementy umieszczone na etykietkach podkreślają te cechy.  

A ponieważ na średnio statystycznego mężczyznę oddziałują elementy erotyczne, to pro-
ducenci w designie produktu dla mężczyzn i  jego reklamie wykorzystują bardzo często wize-
runek kobiety. Zawsze jest to kobieta atrakcyjna, młoda, uwodzicielska, prowokacyjna2, jak 
na przykład amerykańska gwiazda hip-hopu, symbol seksu Lil Kim – twarz wódki „Three 
Olives Purple”.  

Zawsze kobieta ta ma idealne ciało i bywa  rozebrana, jak to widać na etykietkach np. ro-
syjskich wódek „Черная пантера” („Czarna pantera”) czy „Соблазн” („Pokusa”). W obydwu 
przypadkach śmiały design w pełni odpowiada pojęciu „wódka dla mężczyzny”, a kobiety na 
etykietce są namiętne, piękne, niezależne.  
 Niemiecka kompania G-Spirits połączyła męską słabość do pięknego kobiecego biustu        
i dobrego alkoholu.  Reklamując  wódkę „G. Vodka No.1” zapewnia, że  przed zabutelkowa-
niem była ona rozlewana na piersi modelki glamour, Ewelin Aubert. Na każdej butelce  znaj-
duje się zdjęcie modelki i dołączony jest certyfikat autentyczności3. 
 
2. Unisex 
 

W Ameryce wódka uważana jest za alkohol damski, spożywany najczęściej jako składnik 
koktajli. Męski alkohol to  whisky. Specyfika kuchni rosyjskiej zakłada, że bez wódki nie 
sposób docenić  walorów smakowych niektórych dań, np. blinów z kawiorem. Na tę okolicz-
ność w dawnych czasach na stole pojawiała się wódka w różnym asortymencie tak, aby za-
spokoić potrzeby smakowe obu płci. Te dla dam wytwarzane były z dodatkiem np. anyżku, 
cytryny. 

Dziś wielu producentów stawia na wódkę, odpowiednią zarówno dla kobiet jak mężczyzn, 
z odpowiednią historią i z reguły o bardzo ciekawym designie. Przykładem może być produ-
kowana w Polsce „U’luvka Vodka”. Butelka z lekko przekrzywioną szyjką ma kształt kropli i 
jest prawdziwym dziełem sztuki Umieszczone na niej  logo – stary symbol alchemików – 
łączy pierwiastek męski i żeński, słońce i księżyc. Mark Holmes z kompanii  Brand Distillery, 
właściciel brandu twierdzi, że „U’luvka” została stworzona, aby znaleźć równowagę między 
męskim a żeńskim podejściem do alkoholu i przyciągnie konsumentów obojga płci4. 

                                                 
1 Wykorzystaniu barw w nazewnictwie wódek poświęcony jest artykuł Rosyjskie nazwy wódek z komponentem 

barwy,[@:] Barwa w języku, literaturze i kulturze III (red. E. Komorowskiej, D. Stanulewicz), Szczecin 2012 
2 Kędzia J.: Kobieta w reklamie, [@:] www.wsz-pou.pl/biuletyn/?strona=biul_stud228nr=228p= 
3 G-Spirits, czyli alkohol spływający po kobiecych piersiach, [@:] www.lifestyle.banzaj.pl/G-Spirits-czyli-

alkohol-splywajacy-po-kobiecych-piersiach-58895.html 
4 www.uluvka.com 
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3. Kobieca kolorystyka 
 

Jeżeli przyjrzeć się wódkom tylko dla kobiet, to można wyróżnić kilka cech charaktery-
stycznych. Jedną z nich jest kolor. Znaczenie kolorów używanych do celów marketingu jest 
oczywiste, ponieważ oprócz funkcji dekoracyjnej mają one również znaczenie symboliczne, 
magiczne. Wiadomo, że niektóre barwy są energetyczne, a inne wywołują wrażenie spokoju. 
Kolory wpływają na człowieka, jego nastrój, mają określoną zdolność oddziaływania5 i są 
efektywnym sposobem przekazywania konsumentowi informacji o produkcie.  

Wódka dla kobiet oraz jej design są koloru różowego. Nieprzypadkowo. Wbrew dość po-
wszechnemu przekonaniu, że róż jest tandetny i  dziecinny,  to najbardziej kobiecy kolor. To 
kolor miłości, ciepła, namiętności, wdzięku i uroku. Ta barwa kojarzy się z romantycznymi 
spacerami i kolacją przy świecach, wzmacnia więzi międzyludzkie, a także umożliwia  czer-
panie większej radości z zabaw6.  Kolor różowy występuje nieraz w nazwie, np. „Pinky Vod-
ka”. Wprowadzona na rynek 2008 roku należy do luksusowych alkoholi i została okrzyknięta  
najpiękniejszą wódką, Jej wygląd (wyrafinowana w swej prostocie butelka) oraz zawartość  
(trunek łączy w sobie aromaty fiołka, płatków dzikiej róży, rosnącej dziko truskawki, soczy-
stego mango oraz szczypty zielonego pieprzu) dostarczają wielu wrażeń, w tym także este-
tycznych. Bardzo kobiecy róż zastosowano też na opakowaniu oraz różowy kolor w nazwie 
„Pink Rose Artisanal Vodka”. 
 Ze względu na „kobiecą estetyką” można wyróżnić  również wódkę „Chambord”, która ma 
kolor liliowy uważany za romantyczny i do tego mający w sobie coś tajemniczego. Slogan 
marki brzmi „Pink your drink”. Poza tym, producent wspiera fundusz na rzecz walki z rakiem 
piersi, którego symbolem jest również kolor różowy. Niejedną panią zwiedzie na pokuszenie 
swoim pięknym, nasyconym kolorem z pogranicza fioletu i czerwieni polska wódka „Lubel-
ska Porzeczkowa”. Burgundowy to barwa osób zmysłowych i wrażliwych, z poczuciem hu-
moru, lubiących rozrywkę i przygodę7. 
 

4. Złoto, brylanty i kosmetyki 
  

Kiedyś Marilyn Monroe śpiewała, że „najlepszym przyjacielem kobiety są brylanty”. Ta-
kim brylantem ze względu na styl butelki jest „22 Carat Vodka” – niemiecka 20-procentowa 
wódka z jadalnymi płatkami 22-karatowego złota. Jeżeli nią potrząsnąć, płatki złota zaczynają 
wirować a potem wolno opadają, tworząc efekt padającego śniegu. Może to trochę kiczowate, 
a użycie płatków złota nie jest nowym sposobem przyciągnięcia uwagi, nie umniejsza to jed-
nak atrakcyjności napoju. Wręcz przeciwnie, wódka zyskała szczególny styl. Zarówno design 
jak i zawartość butelki – złote płatki zanurzone w trunku  koloru czerwonych pomarańczy  –  
nie pozostawiają wątpliwości, kto jest adresatem.  
 Najlepszym przyjacielem każdej imprezowiczki, jak zapewnia producent, kompania 
„Blackwood Distillers”, jest szkocka wódka „Diva”. Słowo „diva” opisuje  wybitnie utalen-
towaną kobietę ze świata muzyki, kina czy teatru i nawiązuje do pierwotnego znaczenia,    
czyli „bóstwa żeńskiego, bogini”. Nazwa „Diva” w odniesieniu do tego alkoholu to skrót od 
„Diamond Vodka”. Wódka jest poddawana filtracji przez warstwę kruszonych szmaragdów, 
rubinów i brylantów. Każda z butelek zawiera przeźroczysty pręt wypełniony kamieniami 
szlachetnymi w najróżniejszych odcieniach. Nazwa jest bardzo kobieca, chociaż wódka z za-
nurzonymi w niej  kosztownościami, uznana ją za jedną z najdroższych wódek świata, jest na 
pewno przyjacielem  dobrze sytuowanej imprezowiczki. 

                                                 
5 Znaczenie kolorów używanych w reklamie. Od teorii barw do psychologii kolorów, 
     [@:] www.projektowaniegraficzne.pl/znaczenie-kolorow-w-reklamie-teoria-barw-psychologi-kolorow/ 
6 http://barwykolory.pl/kolor-rozowy-znaczenie.html 
7 http://www.kolory.yum.pl/burgund.html 
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 Z powyższych  przykładów wynika jeszcze jedna cecha charakteryzująca damskie wódki: 
to ich niepretensjonalna, elegancka stylistyka. Ciekawą pod tym względem jest  „Tentation 
Vodka”. Idea opakowania została zapożyczona z dziedziny perfumeryjnej i podkreśla delikat-
ność kobiety, jej  piękno oraz dwoistość natury kobiecej: „anioł i demon”, „delikatna i dzi-
ka”8. Butelka formą przypomina damski gorset. Nazwa jest również odpowiednia – „tentatin” 
znaczy po francusku pokusa 
 Nie sposób nie wspomnieć o „Nuvo” wypełniającej śliczną butelkę w formie flakonu eks-
kluzywnych perfum. Początkowo na butelkach umieszczano napis „dla niej”. Bladoróżowa 
zawartość przez jednych  nazywana likierem, przez innych – musującą wódką lub wódką z 
bąbelkami – to połączenie wódki z musującym winem francuskim. 
 
5. Wrodzona delikatność 
 
 Nazwa  nie musi kojarzyć się z kobietą. Nazwa „Chambord” wskazuje na królewski rodo-
wód wódki i kojarzy ją z zamkiem w dolinie Loary. Wódka dla kobiet „Tito’s Vodka” swoją 
nazwę wzięła od imienia jej twórcy – Tito Beveridge, który w końcu lat 90- tych w Austin     
w Texasie stworzył na bazie kukurydzy alkohol, który mogłyby pić kobiety. Wprawdzie desi-
gn tej wódki trudno nazwać wyszukanym, ale jej atutem są „damskie” walory konsumpcyjne: 
jest delikatna, słodkawa i nie pozostawia żadnych gorzkich smaków w ustach i na języku. 
 Większość  zachodnich trunków dla kobiet to wódki łagodne, z reguły niskoprocentowe. 
Taką jest też ukraińska owocowa „La femme”. Z powodu jej niedoskonałego wzornictwa         
i mocy pojawiły się głosy, że trzeba będzie jeszcze poczekać na produkt, który „podbije” kon-
sumentki, a jego nazwa będzie dobrze brzmieć w „ojczyźnie wódki”. Poza tym  wódka, jeżeli 
jest rosyjska, do kogo by nie była adresowana, powinna mieć 40 %, wódczany smak i zapach, 
które nie powinny być zagłuszone dodatkami smakowymi9. Z tego też względu nie jest wód-
ką, w ścisłym znaczeniu tego słowa, wódka „Довгань Дамская нр 5” (Dovgan damskaya nr 
5) o mocy 38%, zbyt silnym aromacie jabłek zagłuszającym specyficzny wódczany smak        
i etykietka w stylu moderne z wizerunkiem twarzy kobiety o łagodnych rysach, z kręconymi 
włosami i potulnym spojrzeniu ... 
 
6. Damska wódka z rosyjskim rodowodem 
 
 Większość  damskich trunków ma pochodzenie rosyjskie. Niektóre z nich pojawiały się 
jako wódki dla kobiet, potem stawały się wódką klubową (zarówno dla kobiet, jak i męż-
czyzn), aby w końcu całkowicie zniknąć z rynku. Tak, na przykład, wyglądał cykl życia „bia-
łej pantery” („Белая пантера”). Wiele z nich produkowano tylko na rynek regionalny. Nie-
które wywołały sporo zamieszania z powodu kontrowersyjnej nazwy, konotacji, kolorystyki i 
mocy, o czym pisałam wcześniej.  Sukces niektórych marek poprzedzony był kilkoma pró-
bami. Dotyczy to na przykład wódki „Шпилька” (szpilka – wysoki obcas), która w swoim 
czasie była bardzo popularna w Ameryce. Pojawienie się jej na rynku poprzedziły „Lady 
Boss” oraz „Женская страсть” („Kobieca namiętność”). Nazwa  „Шпилька” jest bardzo 
kobieca, ale czy odpowiednia dla wódki kobiecej? Z jednej strony szpilki czyli wysokie obca-
sy, są kwintesencją kobiecości: poprawiają wizerunek, nakazują trzymać się prosto z podnie-
sioną głową, dodają wzrostu i wyszczuplają. Z drugiej jednak są one dla wielu mężczyzn sek-
sualnym fetyszem. Podkreślała to Marilyn Monroe mówiąc, że mężczyźni wiele zawdzięczają 
temu, kto je wynalazł. 

                                                 
8 www.packagingoftheworld.com/2009/09/tentation-vodka.html 
9 Пищикова Е.: Необыкновенные приключения женской водки в России,  
     [@:] www.novayagazta.ru/society/7416.html 
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 W 2007 roku pojawiła się przeznaczona na rynek regionalny linia wódek „Блондинка” 
(„Blondynka”), na którą składały się trzy pozycje: „Любимая” („Umiłowana”), „Мягкая” 
(„Łagodna”), „Гламурная” („Glamour”). Ich slogan reklamowy brzmiał „Mózg odpoczywa”. 
 Były też nazwy „Баба” („Baba”),  „Бабий бунт” („Bunt bab”) – niezłe i dość chwytliwe - 
jednak kobiety wykształcone i niezależne finansowo nie utożsamiały się zbyt chętnie ze sło-
wem „baba”, chociaż słowo to nie jest obraźliwe. W języku potocznym jest żartobliwym, mo-
że trochę lekceważącym, określeniem kobiety  
 Pojawiła się  wódka o nazwie „Дамская” („Damskaya”)  adresowana do kobiet dla których 
kariera jest ważna ale nie najważniejsza, ceniących rodzinę i odpoczynek, serdeczne rozmowy 
z przyjaciółkami w domu, w kuchni przy stole zastawionym pysznym jedzeniem, któremu 
może towarzyszyć kieliszeczek dobrego  alkoholu.  

Stąd slogan „Między nami dziewczętami”. Wódka sprzedawana jest w butelce ze srebrną 
etykietką  liliowego koloru, ozdobionej motylkami. Na plakatach reklamowych ubrana jest w 
plisowaną spódniczkę  a`la Marilyn Monroe. Wódka zebrała sporo uwag krytycznych za zbyt 
jaskrawe wzornictwo, bardziej pasujące do produktu adresowanego do nastolatek, niż kobiet 
mających około 30 lat (to one miały być grupą docelową).  

Na forach  kontrowersje budzi również użycie w sloganie słowa „девочка”. Słowo w języ-
ku potocznym jest pieszczotliwą, poufałą formą zwrócenia się do kobiety. Przede wszystkim 
jednak określa dziewczynki w wieku  do 15 – 16 lat. W kontekście „słodkiego” designu po-
jawiają się  wątpliwości, czy nastolatki nie poczują się adresatkami tego artykułu i nie uznają 
go za odpowiedni napój na bale organizowane na zakończenie edukacji szkolnej.  

Pojawiły się też propozycje nowego sloganu: „Полет во взрослость” („Lot ku dorosło-
ści”) lub „Охота на барышень” („Polowanie na panienki”). Motylki kojarzono natomiast z 
prostytutkami – w języku potocznym takie panie określa się jako „ночные бабочки”. W koń-
cu uznano, że „Дамская”może stać się świetnym „kobiecym” prezentem kupowanym przez 
mężczyzn dla kobiet.  
 Na koniec  wódka o kontrowersyjnej nazwie „Стерва” („Stierva”). To wysokogatunkowy 
alkohol, w którego procesie produkcyjnym zastosowano filtrację z wykorzystaniem pereł. 
Opakowanie ma formę szminki a`la Coco Chanel. Nazwa nie jest jednoznaczna. Słowo po-
chodzi z języka potocznego i jest obraźliwe.  

Próbuje się nadać mu nowe znaczenie, określając nim kobietę atrakcyjną, silną, pewną sie-
bie, umiejącą osiągać wytyczone cele. Jednym słowem  „stierwa” – to  komplement dla  ko-
biety sukcesu. Jak się taką stać, można przeczytać w dołączonym do każdej butelki poradni-
ku. Ale same kobiety na forach internetowych  zaliczają to słowo do wulgaryzmów i kojarzą 
je z określeniem kobiety łatwej. Są głosy, że to odpowiednia wódka, ale dla mężczyzn10 
 Nie brakuje nazw z akcentami ludowymi, np. „Любимая” („Umiłowana”), „Мягкая” 
(„Łagodna”), „Желанная” („Oczekiwana”), „Матушка” („Mateczka”), „Лебедушка” („Ła-
będzica”), „Маруся” („Marusia”) oraz nazw  pretensjonalnych takich jak np. „Дамская 
шляпка” („Damski kapelusik”), „Дамской сюрприз” („Kobieca niespodzianka”), 
„Таинственная Эммануэль” („Tajemnicza Emmanuel”).  

W reklamie tych ostatnich podkreśla się, że wódka wpływa na seksualność kobiety i po-
zwala jej urzeczywistnić swoje fantazje.  
 
7. Wniosek 
 
 Jak widać, nie jest prosto wymyślić i wprowadzić na rynek wódkę dla kobiet, tym bardziej, 
że nie chodzi o zwykły damski alkohol, którego zakup byłby odpowiedzią na pytanie, co ko-
biety wraz z tym trunkiem kupują: zadowolenie, wolność,  niezależność, męski styl bycia?!  
                                                 
10 Dżikia N.: Damska wódka – rosyjskie gorzelnia walczą o klientki, [@:] http://forsal.pl/486679, damska wod-

ka rosyjskie gorzelnie walcza o klientki.html     
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A może nigdy nie pojawi się prawdziwie damski trunek, bo jak pisze Eugene Pischikova  
w „Novoj Gazete”: „wódka z natury swojej jest bardziej kobieca niż męska”11. Jak kobieta − 
jest  lekiem na całe zło i jak, jak mówi Andrzej Grabowski: „ma zrobić trochę zamieszania    
w głowie”. 
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