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KiCZOWATOśĆ ORAZ ByleJAKOśĆ  
– WSPółCZeSNe STyle ŻyCiA

WSTęP

Życie społeczne determinowane jest przez różnorodne symbole, które określają 
i wskazują sposoby działania, organizacji, dostarczają wzorców postaw, stylów 
życia. Symbole te stanowią często kody kulturowe, uzupełniane przez kolejne 
pokolenia ludzi, również we współczesnym świecie.

Obecnie ciągle są wytwarzane nowe systemy symboli niosące ludziom wska-
zówki dotyczące codziennych interakcji oraz życia w zmieniających się strukturach 
społecznych, gospodarczych, politycznych. Szczególne znaczenie przypisywane jest 
systemom kodów językowych, kryteriom postępowania (systemy wartości), zbio-
rowi przekonań (poglądów, idei), instrukcjom normatywnym, a także niezbędnym 
informacjom pozwalającym jednostce funkcjonować w konkretnych sytuacjach 
społecznych (tzw. zasoby wiedzy). Wymienione symbole kulturowe ułatwiają 
organizowanie się społeczeństwa. Z drugiej strony są one niejednoznaczne i nie-
spójne, co sprawia, że mogą wywoływać konflikty oraz znacząco modyfikować 
współczesną rzeczywistość społeczną. 

W niniejszym artykule uwaga zostanie skupiona na kwestii współczesnych 
stylów życia w kontekście zmieniających się symboli kulturowych. Wiodący pro-
blem będzie dotyczył określenia dwóch stylów życia: kiczowatości oraz bylejakości. 
Podjęta zostanie także próba umiejscowienia ich w dzisiejszych realiach społecz-
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nych wraz z analizą odnoszącą się do kultury konsumpcyjnej postmodernizmu, 
postnowoczesności, informatyzacji oraz globalizacji.

i. KUlTURA KONSUMPCyJNA POSTMOdeRNiZMU i PONOWOCZeSNOśCi

Kulturę konsumpcyjną można uznać za kompleks fragmentarycznych symboli 
i obrazów, który kreuje nieustanną grę symboli znaków, destabilizującą trwałe 
symboliczne znaczenie i dotychczasowy porządek kulturowy1. Pojawia się ona 
w efekcie rozwoju kultury masowej, która z kolei kreuje i utrwala zapożyczenia, 
kult rozrywki i przyjemności, mity dotyczące wolnego czasu. Nasilająca się ko-
mercjalizacja kultury masowej kreuje dwie odmiany kultury popularnej. Pierwsza 
z nich wiąże się z reklamą oraz formą opakowania wszelkich dóbr konsumpcyjnych. 
Odmianę drugą stanowią programy telewizyjne, filmy, bestsellery, ponadto muzea 
historyczne i centra rozwoju dziedzictwa kulturowego, które prowadzą rozwinięte 
sieci sklepów2. 

Zdaniem Krishana Kumara kultura popularna oddziałuje na całe życie jednostki. 
Miejscem, gdzie szczególnie zagościła masowa kultura konsumpcyjna, stał się dom. 
Jego umeblowanie jest wyrazem kultury popularnej i szybko ulega zmieniającym 
się trendom mody. Sposób dekorowania mieszkania odzwierciedla ponowoczesną 
stylistykę. Podobnie jest w przypadku ubiorów, które reprezentują zmieniające się 
style w modzie3. Moda preferowana przez społeczeństwo konsumpcyjne staje się 
bardzo ważnym elementem kultury masowej, ponieważ produkuje pastisz, repro-
dukuje kod, jest „prostą grą znaczeń”. Jeżeli jesteśmy niemodni, wysyłamy sygnał, 
że nie nadążamy za duchem epoki4.

W postmodernizmie, który wyznaczył nowe ramy społeczno-ekonomiczne 
społeczeństwa XXi wieku, powszechne stają się nisze konsumpcyjne skupiające 
ludzi akceptujących określony sposób spędzania wolnego czasu, nabywających 
określone dobra konsumpcyjne, preferujących inny styl życia. Umożliwia to współ-
czesna konsumpcja, będąca „konsumpcją kodu”, który towarzyszy konsumowanym 
dobrom i usługom. Stanowi ona spektakl, w którym uczestnictwo określa pozycję 
społeczną jednostki, zaś najwyższą rangę mają wystawiane na pokaz atrybuty 
odgrywanej roli5.

1 Por. m. F e a t e r s t o n e, Undoing Culture: Globalization, Postmodernism and Identity, 
london 1995, s. 75. 

2 Por. W. W ą t r o b a, Społeczeństwo konsumpcyjne, Wrocław 2009, s. 159–160.
3 Zob. K. K u m a r, From Post-industrial to Post-modern Society: New Theories of the Con-

temporary World, Oxford 2005, s. 175.
4 Por. W. W ą t r o b a, Społeczeństwo konsumpcyjne, s. 163.
5 Zob. tamże, s. 13.
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do głównych cech postmodernizmu w sztuce, podobnie w odniesieniu do życia 
społecznego, zalicza się m.in.: przemieszanie kodów kulturowych, eklektyzm, pa-
rodię, ironię, powierzchowność, brak głębszych znaczeń. Przyjmuje się, że sztukę 
stanowi przeróbka lub powtórzenie prac wcześniejszych twórców. Taki stan rzeczy 
generuje pojawianie się grupy symboli funkcjonujących w formie dobra konsump-
cyjnego. Ponieważ podstawowym jego przedmiotem staje się konsumpcja, nadaje 
ona codzienności każdego człowieka nową jakość, stale odnawianą przez reklamy. 
Życie to staje się spektaklem wypełnionym kolejnymi rekwizytami, które ciągle 
trzeba uzupełniać i wymieniać. Przybiera nawet postać karuzeli skomercjalizowa-
nych obrazów, informacji, stylów, kodów, które muszą znajdować swoich odbiorców.

Kultura konsumpcyjna wymusza nieustanną i coraz szybszą cyrkulację trendów 
mody. Kształtuje także postawy i wartości współczesnego społeczeństwa odno-
szące się do konsumpcji „zapakowanych stylów życia”, stylów w ponowoczesnym 
znaczeniu6. Należy przypomnieć, że ponowoczesność to epoka akceptująca przy-
padkowość, wieloznaczność, krótkotrwałość, fragmentaryczność, kontekstowość. 
Podkreśla ona i akceptuje zacieranie różnic płci, ekstremalnych nisz konsumpcyj-
nych, odmiennego stylu życia. W efekcie pojawiają się nowe wartości i style życia, 
oparte na tolerancji dla odmienności. 

Zygmunt Bauman definiuje kulturę ponowoczesną jako kulturę pluralistyczną, 
pozbawioną uniwersalnego autorytetu, podlegającą ciągłej zmianie oraz wielowarto-
ściowej interpretacji. Jest ona pozbawiona realnego kontekstu, często oderwana od 
rzeczywistości, zdominowana przez telewizyjny spektakl7. Kultura ponowoczesna 
charakteryzuje się także „umiłowaniem pastiszu”, „kolażem stylów”8. czerpie 
ona wiele cech z założeń postmodernizmu, znacznie jednak wykraczając poza 
podstawowe jego charakterystyki. Postmodernizm jest – zdaniem Baumana – jed-
nym z wielu sposobów wyjaśniania rzeczywistości ponowoczesnej. Jest wyrazem 
doświadczenia, którego zasięg ogranicza się do kasty „ludzi globalnych”9.

W postmodernistycznej kulturze konsumpcyjnej najbardziej charakterystyczna 
jest fetyszyzacja dóbr konsumpcyjnych. Wyraża się ona w fascynacji obrazami, 
kodem oraz stylem. Jednocześnie następuje zrównanie hierarchii symbolicznych, 
które dotychczas wyznaczały kryteria wartości oraz smaku10. Z kolei ponowoczesna 
kultura konsumpcyjna cechuje się innowacjami wzorców, kreowaniem nowych 
stylów życia oraz ich wielością. W zmieniającym się układzie symboli, obrazów, 
przedmiotów konsumpcyjnych można wychwycić elementy odnoszące się do 
sztuczności (kiczu) i niedbałości. 

6 Por. tamże, s. 147.
7 Zob. Z. B a u m a n, Intimations of Postmodernity, london 1992, s. 31, 102.
8 Por. W. W ą t r o b a, Społeczeństwo konsumpcyjne, s. 151.
9 Zob. Z. B a u m a n, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. e. Klekot, Warszawa 

2000, s. 119–120.
10 Por. W. W ą t r o b a, Społeczeństwo konsumpcyjne, s. 46.
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ii. KUlTURA KONSUMPCyJNA SPOłeCZeńSTWA  
iNFORMACyJNeGO i GlOBAlNeGO

Społeczeństwo konsumpcyjne jest budowane na bazie społeczeństwa informacyj-
nego. Cechą charakterystyczną społeczeństwa informacyjnego stały się multimedia, 
infostrady, reklamy medialne, rzeczywistość wirtualna. Zaczęły one wpływać na 
istniejące formy kultury konsumpcyjnej. Przez nowoczesne techniki masowego 
przekazu stymuluje się fałszywe potrzeby, narzuca podświadomości i świado-
mości wzory zachowania, formy zabawy, odpoczynku, stylu życia w wymiarze 
indywidualnym i społecznym. ludzie poddawani manipulacji oraz indoktrynacji 
utwierdzani są w przeświadczeniu, że rozwiną swoją podmiotowość i wolność 
tylko w świecie wzrastającej konsumpcji11.

Manuel Castells twierdzi, że nastąpiła „technologiczna ekstrapolacja społe-
czeństwa industrialnego”12. Rozwój technik przetwarzania informacji występuje 
w telekomunikacji, edukacji, opiece zdrowotnej, transporcie, każdym sektorze 
gospodarki. Nowe technologie informacyjne zmieniają nie tylko sposoby produkcji, 
konsumpcji i innych form ludzkiej aktywności, ale również formę symbolicznego 
ich wyrazu. 

Konsekwencją rozwoju infrastruktury technologicznej jest nasycenie współ-
czesnej kultury przez informację oraz pojawienie się kultury globalnej. Globalne 
środki społecznego przekazu generują wzorce konsumpcji, kreują także świado-
mość życia w obrębie jednej kultury globalnej. Kształtuje się ona pod wpływem 
impulsów, kodów i symboli preferowanych nie tylko za pomocą skomputeryzowanej 
sieci komunikacyjnej, także przez ponadnarodowe korporacje, wielonarodowe 
układy gospodarcze.

dystrybucja kultury globalnej jest zapewniona przez programy informacyjne, 
producentów programów rozrywkowych, agencje reklamowe. Znamienne jest to, że 
procesy globalizacji bardzo silnie występują w obrębie konkretnych domen kultury: 
w architekturze, muzyce, telewizji, filmie, reklamie, także w innych branżach. Czę-
sto są one opanowane przez specjalistów, profesjonalistów, doradców, projektantów, 
którzy powielają i utrwalają postmodernistyczne style życia, wzorce konsumpcji. 

Rozwojowi kultury globalnej sprzyja pozornie uniwersalny urok kultury po-
pularnej. Szczególna rola przypada tutaj przemysłowi rozrywkowemu. Globalnymi 
centrami kultury tradycyjnej stały się: Paryż, londyn, Nowy Jork. Obok nich 
licznie odwiedzane są ośrodki kultury masowej: los Angeles, Hongkong, Bombaj.

11 Por. W. G r o m c z y ń s k i, Wstęp, w: H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad 
ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, [przeł. S. Konopacki], Warszawa 1991, s. XXXii.

12 Zob. M. C a s t e l l s, Informationalism, Networks and the Network Society: A Theoretical 
Blueprint, w: The Network Society: A Cross-Cultural Perspective, ed. M. Castells, Cheltenham 
2004, s. 41.
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elementem kultury konsumpcyjnej globalnego społeczeństwa wiedzy, który 
najsilniej oddziałuje na współczesnych ludzi, jest reklama. Stała się ona głównym 
instrumentem ideologicznym naszych czasów, zaś konsumpcja – ideologią, którą 
głosi. Reklama zakwestionowała człowieka aktywnego (homo faber), w zamian 
oferując konsumenta (homo consumerus)13. dzięki technikom psychologicznym 
reklama wyzwala w ludziach pragnienie posiadania, nakłania do kupowania oraz 
kreuje konsumpcyjny styl życia oparty na stale przekazywanych symbolach. Siła 
medialnego przekazu tkwi w prostym przesłaniu: niekończąca się konsumpcja 
zapewni całkowite spełnienie jednostki w społeczeństwie; konsumowanie jest 
jedynym dostępnym sposobem życia.

Należy zwrócić uwagę na specyficzną „logikę” globalnej konsumpcji. Zgodnie 
z nią konsument powinien jak najszybciej osiągnąć satysfakcję z dóbr i usług, które 
nabywa. Satysfakcja ta ma być jednak krótkotrwała, gdyż konsument nie może zbyt 
długo koncentrować się na obiekcie, który chce posiadać. Ma on bardzo łatwo ulec 
zauroczeniu nowym dobrem konsumpcyjnym i zaraz po jego nabyciu stracić nim 
zainteresowanie. Ponieważ konkurencja licznych producentów wymusza często wy-
soką jakość produktów konsumpcyjnych, z tego powodu dąży się do „kulturowego 
zużycia” artykułów konsumpcyjnych, najczęściej w efekcie zmiany mody czy stylu 
życia14. Z kolei w sytuacji, gdy korporacje czerpią ogromne zyski ze sprzedaży 
konkretnych produktów dostępnych w różnych medialnych formach, są one zain-
teresowane sztucznym utrzymywaniem popytu na swój asortyment. Pojawia się 
tzw. łańcuch komercyjny: książka – film – wideo – telewizja kablowa – telewizja 
tradycyjna z dodatkową porcją różnych gadżetów (ubrań, kosmetyków, maskotek 
itp.). Spektakularnymi przykładami takiego łańcucha są sieciowe produkcje nawią-
zujące do: Gwiezdnych wojen, Hello Kitty, Władcy Pierścieni, Harry’ego Pottera15.

Arnold Toynbee i daniel Bell zwrócili uwagę na procesy wypierania wyso-
kich (tradycyjnych) form kulturowych przez nowe masowe formy produkcji oraz 
konsumpcji globalnych dóbr kulturowych. Kultura masowa dominuje nad dobrami 
kulturowymi na poziomie wysokiej kultury. Współczesna kultura ulega transformacji 
wskutek zdominowania jej przez „brak głębszych treści, przez fragmentaryzację 
i reprodukcję”16. Zdaniem Bella ogólny trend współczesnego społeczeństwa global-
nego polega na „erozji tradycyjnych wartości kulturowych, w kierunku kulturowego 
hedonizmu skupionego na zabawie, uciechach, wystawności i przyjemności”17.

inną cechą globalnej kultury konsumpcji jest możliwości narzucania swoich 
wartości, przekonań, określania norm i kreowania postaw oraz stylów życia przez 
ludzi bogatych, posiadających władzę polityczną czy właścicieli dużych korporacji, 

13 Por. W. W ą t r o b a, Społeczeństwo konsumpcyjne, s. 134.
14 Por. tamże, s. 135. Zob. także: Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, s. 97. 
15 Por. W. W ą t r o b a, Społeczeństwo konsumpcyjne, s. 72.
16 Por. tamże, s. 30.
17 Zob. d. B e l l, The Cultural Contradictions of Capitalism, New york 1996.
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pozostałym ludziom18. Różnorodne zabiegi takich uczestników łańcucha konsumpcji 
– często dokonywane zgodnie z zasadami rytuału interakcyjnego ervinga Goffmana19 
– mają za zadanie zrealizować hedonistyczne, egoistyczne, partykularne interesy. 
W tym celu sztucznie podtrzymuje się konsumpcyjne interakcje, maskuje różnymi 
technikami marketingowe oszustwa, pokazuje iluzoryczne korzyści, tworzy kolejne 
kiczowate produkty kultury masowej. 

iii. KiCZ i KiCZOWATy STyl ŻyCiA

Kicz (z niem. Kitsch) oznacza lichotę, tandetę, bubel. W słownikach kiczem nazywa 
się tani, bezwartościowy wyrób przemysłowy, wykonany bez smaku estetycznego; 
utwór z którejś z dziedzin sztuki, schlebiający popularnym gustom, który w opinii 
krytyków sztuki i innych artystów nie posiada wartości artystycznej20. Potocznie 
przyjmuje się, że kicz jest wytworem człowieka nieposiadającego talentu oraz 
artystycznego smaku. 

Określenie „kicz” powstało około 1870 roku. Początkowo posługiwali się nim 
krytycy sztuki w Monachium w odniesieniu do obrazów: pejzaży nieznanego au-
torstwa sprzedawanych w wielkich złoconych ramach bądź jako kolorowe obrazki 
kupowane na straganach. Pojęcie to zostało następnie spopularyzowane w latach 
30. XX wieku m.in. przez Theodora Adorna oraz Hermanna Brocha. definiowali 
oni kicz jako rodzaj fałszywej świadomości, antytezę dobrej sztuki, także jako 
klucz do obiektywizacji zależności sztuki wobec świata. Według Adorna kicz jest 
grzecznym i spokojnym fałszem, który skłania człowieka do pogodzenia się ze 
swoją sytuacją życiową21. dla Brocha problem kiczu był kwestią etyczną, gdyż 
stanowił zło w systemie wartości sztuki: „istotą kiczu jest mylenie kategorii etycz-
nej z estetyczną, kicz chce działać pięknie, a nie dobrze – zależy mu na pięknym 
efekcie”22. Kicz płynie z egzaltacji i do niej się odwołuje, porusza się w obrębie 
wartości zastanych, odwołuje się do ukształtowanych gustów i upodobań, bazuje na 
szablonach i schematach. Zatem jego podstawowym celem jest imitowanie, pozor-

18 Por. j.H. tu r n e r, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, przekł. e. Różalska, Poznań 
1998, s. 51.

19 Zob. e. G o f f m a n, Rytuał interakcyjny, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2006. 
20 Por. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. H. Zgółkowej, t. 16, Poznań 

1998, s. 116.
21 Por. T.W. A d o r n o, Sztuka i sztuki: wybór esejów, przeł. K. Krzemień-Ojak, wybrał i opatrzył 

wstępem K. Sauerland, Warszawa 1990.
22 Zob. H. B r o c h, Kilka uwag o kiczu, w: tenże, Kilka uwag o kiczu i inne eseje, przeł. d. Bor-

kowska, J. Garewicz, R. Turczyn, Warszawa 1998, s. 113, 115.
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ny opis rzeczywistości, dekoracja, ornament, wspaniały efekt. Z kolei prawdziwa 
sztuka jest olśnieniem, odzwierciedleniem i formowaniem świata23.

Uznanie czegoś za kicz jest rzeczą bardzo względną. Generalnie, do ogólnych 
cech kiczu zalicza się: nadmierną łatwość przekazu, pozbawienie artystycznej treści 
czy myśli, płytką jednoznaczność, natrętną brzydotę, udawanie jednej rzeczy przez 
inną (np. krzesło z książek, lampa z butelki itp.).

 dla większości wykształconych osób kiczem są: krasnale ogrodowe i inne 
gipsowe stwory; sztuczne konie, psy, wiewiórki, tygrysy itp. zwierzęta z plastiku; 
obrazy przedstawiające jelenia na rykowisku na tle zachodzącego słońca; odpu-
stowe stragany z bibelotami; sklepy, gdzie „wszystko” można znaleźć za „grosze”. 
Różne przedmioty, kompozycje plastyczne, także filmy, malarstwo czy inne dzieła 
artystyczne mogą być wykonane z pewnym przepychem, w kontrowersyjny sposób. 
Współczesnym krytykom sztuki trudniej jest określić, co jest sztuką, a co kiczem, 
gdyż wiele zależy od kontekstu. Część z nich będzie skłonna uznać wymienione 
wyżej przedmioty za wartościowe, pozostali określą je kiczem. 

Za kicz uważa się ponadto dzieła pretendujące do nowatorstwa, których war-
tość kwestionują współcześni autorowi krytycy. Było tak m.in. w przypadku oper 
komediowych Amadeusza Mozarta (np. Wesele Figara), malarstwa Rafaela, Petera 
Paula Rubensa, powieści Miguela Cervantesa, które następne pokolenia uznały za 
twórczość wartościową24. Wybitni artyści czasami świadomie wykorzystują kicz, 
pokazując w ten sposób przekorę wobec „akademickich standardów”. Jednym 
z pierwszych przejawów takiego podejścia do sztuki był dadaizm. Obecnie wy-
tworzyła się tak wieloznaczna forma wypowiedzi w sztuce, że zaliczanie jakiegoś 
dzieła do kiczu traktuje się jako wyraz arogancji kulturowej, a nie obiektywną 
ocenę artystyczną. 

Coraz częściej uznaje się, że kicz stanowi zjawisko kulturowe kreujące styl 
życia, postawy ludzi. Abraham Moles określił kicz jako społeczne przyzwolenie 
na przyjemność płynącą z cichego porozumienia i uczestnictwa w umiarkowanym 
oraz uspokajającym „złym guście”. Przede wszystkim jest to „sztuka szczęścia”, 

„raj dla mało wymagających”25. Przeprowadzając wnikliwą analizę potrzeb ludzkich 
zaspokajanych przez kicz, stwierdził, że produkcja kiczu jest próbą stworzenia 
człowiekowi za wszelką cenę otoczenia psychicznego, które będzie bezpieczne, 
zabawne, wygodne. Jego zdaniem ci, których powołaniem była dotychczas ucieczka 
od przeciętności, oddają się dziś na usługi „mechanizmów manipulacji masowej”, 
stąd „totalitaryzm kiczu”26.

23 Tamże.
24 Por. M. H e n d r y k o w s k i, Kłopoty z kiczem filmowym, w: Niedyskretny urok kiczu, pod 

red. G. Stachówny, Kraków 1997, s. 15–16.
25 Zob. A. M o l e s, Kicz czyli Sztuka szczęścia, przeł. A. Szczepańska, e. Wende, Warszawa 1978.
26 Tamże.
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Wojciech Burszta stwierdził, że kicz opanował dzisiaj kulturę popularną, wy-
lewając się radośnie z mediów i przenikając do postaw życiowych ludzi, których 
głównym zadaniem jest konsumowanie rozległej oferty towarów27. Potwierdza 
to fakt, że społeczeństwo polskie jest znudzone ciągłymi aferami politycznymi, 
zmęczone trudnościami każdego dnia, niechętnie interesuje się kryzysem gospo-
darczym itd. Szukając urozmaicenia dla swojej szarej codzienności, Polacy prze-
noszą swoje zainteresowanie na zjawiska, które ich śmieszą. Poczucie szczęścia 
(ale nieautentycznego) z obcowania z czymś, co jest bliskie naszym pragnieniom 
i wyobrażeniom, daje właśnie kicz. On niczego nie burzy, tylko upraszcza, czyni 
zrozumiałym. Stanowi wyraz tęsknoty za tym, co jest znane, za tajemnicą, która 
zadziwia i wzrusza swą nieporadną urodą. Swoje zastosowanie kicz znajduje 
zarówno w dziedzinie sztuki i architektury, jak i w dziedzinie muzyki czy mody. 
Ponieważ jego twórcy chcą sprzedać towar w jak największej ilości, do wszystkiego 
dodają przysłowiowego złota i różu.

W kontekście społecznego zapotrzebowania na kicz pojawia się kiczowatość 
rozumiana jako: jarmarczność, pretensjonalność, sztuczność, nienaturalność, prze-
sada, zły gust, zbytnie wyszukanie. W dzisiejszych czasach można znaleźć wiele 
zjawisk, które w oparciu o ogólnie przyjęte normy społeczne należy zakwalifikować 
do kiczowatych. ich źródło stanowią: telewizja, reklamy i programy rozrywkowe, 
portale internetowe, kolorowe czasopisma. 

O kiczowatości w ubiorze świadczą m.in. rażące kolory garderoby, nadmiar 
dodatków. Obserwacje współczesnego stylu ubierania pokazują społeczne zapo-
trzebowanie na odzież przypadkowo zestawianą, plastikową, z elementami po-
chodzącymi z kreskówki itp. Synonimem kiczowatość w muzyce stał się gatunek 
disco polo. To muzyka, która pozbawiona jest głębi artystycznej, ma banalne 
teksty oraz infantylne teledyski. Moda na zespół Weekend i piosenkę Ona tańczy 
dla mnie świadczy o tym, że ludzie chcą muzyki „wpadającej w ucho”. Preferuje 
się muzykę rytmiczną, z łatwą do zapamiętania melodią. Z kolei słowa piosenki 
powinny odnosić się do miłości. Opis ten pasuje do większości utworów prezen-
towanych w komercyjnych rozgłośniach radiowych. Można je rozpoznać jedynie 
po charakterystycznych głosach artystek, bo tematyka i melodia np. w piosenkach 
Kasi Cerekwickiej, Sylwii Grzeszczak i wielu innych wykonawców są ujednolicone. 
Nawet wokalistki z rozpoznawalnym, nieszablonowym stylem muzycznym (np. 
Agnieszka Chylińska) wykorzystują ten trend w swoich najnowszych produkcjach, 
idąc w kierunku kiczowatości. Miliony osób kupujących płyty oraz liczba fanów 
uczestniczących w koncertach i wspierających SMS-ami swoich idolów w muzycz-
nych programach telewizyjnych utrwala zjawisko komercjalizacji (kiczowatości).

Rośnie popularność kiczowatości w programach telewizyjnych. Współczesny 
przeciętny obywatel preferuje dwie grupy programów telewizyjnych. Pierwszą 
grupę stanowią serie paradokumentalne („Trudne sprawy”, „dlaczego ja?”„Ukryta 

27 Por.: W.J. B u r s z t a, Kultura gadżetu [wstęp do katalogu warszawskiej wystawy].
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prawda” i inne), seriale (np. Barwy szczęścia, Pierwsza miłość, Lekarze), opery 
mydlane i telenowele. do grupy drugiej zalicza się talk show (m.in. „Rozmowy 
w toku”), reality show („Nasz nowy dom”, „Master Chef” itp.), teleturnieje i inne 
programy rozrywkowe (np. „Tylko taniec. Got to dance”, „Tylko muzyka. Must be 
the music”). Należy zauważyć, że ludzie od początku funkcjonowania telewizji 
chcieli oglądać filmy w odcinkach. Popularnością cieszyły się produkcje: Czterej 
pancerni i pies, Wojna domowa, Stawka większa niż życie, Janosik, Dom i inne. 
Podobnie wiele lat temu przypadły ludziom do gustu teleturnieje: „Koło fortuny”, 

„Wielka gra”, „Familiada”. dopóki programy tego typu emitowano w telewizji 
w małych, rozsądnych ilościach, a poziom ich wykonania był w miarę przyzwoity, 
wszystko było w porządku. Sytuacja zmieniła się kilka lat temu, gdy przez pro-
ducentów, nadawców, uczestników oraz odbiorców takich „atrakcji” zaczęły być 
przekraczane granice dobrego smaku, wykonania i zdrowego rozsądku. Obecnie 
w ofercie telewizyjnej najczęściej znajdują się, obok wspomnianych wyżej dwóch 
grup programów, także porady wróżbitów czy telezakupy Mango (gdzie sprzedaje 
się kiczowate produkty). Można przyjąć, że takie audycje mają dużą oglądalność, 
skoro telewizja publiczna i prywatna wypełnia nimi cały rozkład programowy 
dnia. Prawdopodobnie propozycje producentów telewizyjnych są konsekwencją 
procesu „utandetniania się” potrzeb i oczekiwań społeczeństwa. Z drugiej strony 
można zastanowić się, w jakim stopniu spłycenie potrzeb przeciętnego telewidza 
jest jednak pochodną rosnącej emisji takich programów, wypadkową przyjętego 
odgórnie (np. przez KRRiT) szablonu „otępiania” społeczeństwa? 

Znamienne jest, że środki masowego przekazu, tak samo jak kultura masowa, 
nie mogą istnieć bez posługiwania się kiczem. dlatego w ofercie telewizyjnej 
(podobnie w radiu) w sposób wykładniczy rośnie liczba programów preferujących 
głupotę, prostactwo w wypowiedzi, tandetne zachowania. Ponieważ oferuje się lu-
dziom kiczowate produkcje, ich wymagania w stosunku do telewizji stają się coraz 
prymitywniejsze, zaś gusta coraz gorsze. Producenci i reżyserzy przechodzą samych 
siebie w pomysłowości: serialowi Kiepscy naśmiewają się przykładowo z religii, 
patriotyzmu; modelowe rodziny polskie tworzą aktorzy z najchętniej oglądanych 
seriali: Rodzinka.pl, M jak miłość itp. Nadawca oczywiście będzie dostosowywał 
swój przekaz do oczekiwań odbiorcy. 

dostosowywanie się do oczekiwań odbiorcy jest także widoczne w sklepach. 
Marnieją nasze potrzeby kulturalne i intelektualne, poczucie estetyki i dobrego 
smaku obniża się w zawrotnym tempie. Coraz częściej chcemy spędzać czas w cen-
trach i galeriach handlowych, których oferta jest bardzo dyskusyjna28. Sukces lalki 
Barbie, różnych gadżetów oraz innych wytworów konsumpcyjnej współczesności 
ma to samo źródło: jest nim kicz. Zachwycamy się tandetą, kupujemy ją, jesteśmy 
z niej dumni i eksponujemy ją na honorowych miejscach. 

28 W produkcji kiczu materialnego (podróbki słynnych marek) prym wiodą Chiny. 
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Kiczowaty asortyment jest widoczny także wśród książek. Publikacje napisane 
przez celebrytów (aktorów, piosenkarzy, byłych polityków itp.) znajdują swoich na-
bywców, ponieważ ich autorzy są medialni. dlaczego spada dziś sprzedaż książek? 
Ponieważ większość ludzie nie przepada za biografiami, reportażami, felietonami, 
artykułami publicystycznymi czy publikacjami naukowymi. Zamiast tego wolą 
oglądać: M jak miłość, Miłość nad rozlewiskiem, przepychanki słowne między 
uczestnikami reality show albo zwierzenia i płacze w serialach paradokumentalnych.

Zasada de gustibus non disputandum est (o guście się nie dyskutuje) nie straciła 
swojego znaczenia. Należy jednak podkreślić, że coraz częściej ludziom podoba 
się i imponuje to, co najgłupsze. Przekaz z telewizyjnych programów, wzmacniany 
reklamą czy asortymentem dostępnym w sklepach znacząco wpływa na kiczowa-
tość stylu życia. 

Wśród przykładów promowania kiczowatego wizerunku (stylu życia) należy 
wyróżnić Jolę Rutowicz, dorotę Rabczewską (doda), Michała Wiśniewskiego. Te 
trzy osoby charakteryzuje kontrowersyjne zachowanie połączone z nadmiarem 
różowego koloru w codziennym wyglądzie oraz częściach scenicznej garderoby. 
Wykorzystały one kicz do wypromowania swojej osoby i osiągnęły założony cel. 
doda czy Rutowicz są postrzegane jako kontrowersyjne kobiety, z nieprzecięt-
ną odwagą, które z ogromną determinacją walczą o swój indywidualizm. inny 
schemat zastosował Gracjan Rostocki, który pojawił się kiedyś w telewizyjnym 
talk show. Mężczyzna po czterdziestce zaistniał za pomocą infantylności. Stał się 
sławny, ponieważ nosił dziecięcy plecaczek, krótkie spodenki, kolorowe skarpetki 
i sandały oraz śpiewał piosenki w stylu „Jedziemy na wycieczkę, bierzemy misia  
w teczkę”. 

Upublicznienie kiczowatego image’u umożliwiło wspomnianym osobom stanie 
się celebrytą i propagowanie np. nowych trendów w modzie. do wzorców chętnie 
naśladowanych przez młode dziewczyny na całym świecie należą m.in.: Paris 
Hilton, piosenkarka Madonna czy lady Gaga. 

Kiczowatość powszechna jest także w przestrzeni miejskiej, sposobie zagospo-
darowania terenu czy urządzaniu wnętrz. W tym przypadku kiczem jest mieszanka 
różnych stylów architektonicznych (eklektyzm), dowolnie zastosowanych, umiesz-
czonych, wykończonych. Wizualnie można odnieść wrażenie, że projektodawców 
i wykonawców było wielu, a każdy z osobna wykazywał się niespójną inwencją 
twórczą, odmienną od pozostałych twórców: ktoś rzucił jakiś pomysł, np. ,,tu 
postawimy krasnala, tam tygrysa i bociana, zainstalujemy pergolę, posadzimy 
różne kwiatki, damy trochę kamyków i będzie pięknie”. W efekcie brakuje estetyki, 
dbałości o zachowanie jednego stylu, umiaru w stosowaniu ozdób. 

Zapanowała moda na dodatkowe upiększanie tego, co stanowi piękno samo 
w sobie. W miastach często eksponuje się i reklamuje rzeczy, które nie mają nic 
wspólnego ze sztuką. Przykładowo, część mieszkańców Nowej Soli zachwyca się 
pokracznym i zwalistym krasnalem ,,Solusiem”. Powstał nawet Park Krasnala, 
który jest reklamowany jako atrakcja turystyczna. Konsekwencją takich „atrakcji” 
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w przestrzeni miejskiej jest postrzeganie Nowej Soli przez mieszkańców innych 
regionów Polski jako... Królowej Kiczu albo Stolicy Kiczu. 

dotychczasowe analizy pozwalają przyjąć, że w Polsce zaistniała szeroko pojęta 
kicz-kultura, przejawiająca się praktycznie we wszystkich sferach życia społecznego. 
Młodzi ludzie coraz częściej naśladują kiczowaty wygląd, prostackie zachowania 
(„dla żartu”), jako dźwięki w telefonach komórkowych ustawiają banalne piosenki 
(„żeby było śmiesznie”), na wszelkie sposoby chcą się wyróżniać, szokować. 

Opisane dotychczas w artykule zachowania doprowadziły do powstania w społe-
czeństwie „kiczowatego perpetuum mobile”. Są one wzmacniane przez kiczowatość 
w polityce. Należy zauważyć, że politycy są mistrzami kiczu. Podatki i inwestycje 
publiczne często zależą od tego, który polityk, kandydat na posła lub prezydenta 
korzystniej wygląda w telewizji, lepiej naśladuje gwiazdy kina czy lepiej zorgani-
zuje występy artystyczne na swoją cześć.

Kicz polityczny opiera się na jednej prostej zasadzie: wyborcom należy mówić 
to, co chcą usłyszeć, z zachowaniem poprawności politycznej. Polega on zatem 
na mówieniu o potrzebie reform (bez praktycznego reformowania), zajmowaniu 
się sobą oraz zwalczaniu opozycji, która nieustannie przeszkadza. Kicz ten jest 
oczywiście wspierany przez środki masowego przekazu.

iV. ByleJAKOśĆ ŻyCiA

Kolejnym stylem życia poddanym analizie w niniejszym artykule jest bylejakość. 
Potocznie przez „bylejakość” rozumie się cechę rzeczy kiepskich, źle wykonanych, 
posiadających małą wartość. To także robienie czegoś niedbale, bez jakiejkolwiek war-
tości. Synonimami tego wyrazu są: lipność, niesolidność, tandeta, bezwartościowość, 
marność, dyletanctwo, lichota, niestaranność29. Ponadto, wyraz „tandeta” oznacza 
także m.in.: bubel, taniznę, chłam, fuszerkę, kicz, lichotę, miernotę, zaś wyraz „niesta-
ranność” określa również: niesolidność, nierzetelność, niesumienność, niedokładność. 

Współczesność charakteryzuje się przede wszystkim bylejakością myślenia. 
świadczy o tym popularyzowanie bełkotliwej wymowy, społeczne akceptowanie 
błędów językowych (np. w SMS-ach, e-mailach, slangach młodzieżowych). Obok 
niedbałości wypowiedzi upowszechniają się braki w spójności logicznej wywodu. 
dodatkowo za normalne uważa się kontrowersyjne „schorzenia” typu: dysleksja, 
dysortografia, dyskalkulia. Bylejakość języka jest zauważalna w edukacji, kulturze, 
debacie publicznej, które stają się coraz bardziej płytkie, banalne, pozbawione 
merytorycznych treści.

29 Por.: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. H. Zgółkowej, t. 6, Poznań 
1995, s. 105.
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Bylejakość staje się modna w relacjach międzyludzkich. Powszechne są znajo-
mości wirtualne, ograniczanie kontaktów do zdawkowego: „Co tam u was słychać?”, 
wysyłanie życzeń SMS-em dwa razy do roku: na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. 
Przenosi się to obraz i jakość małżeństwa, rodziny. 

Trwałym elementem współczesnej kultury jest brak poszanowania dla kompe-
tencji oraz profesjonalizmu. Widać to w różnych dziedzinach życia społecznego, 
poczynając od braku koordynacji przy remontach ulic i dworców czy budowie 
autostrad, poprzez deprecjonowanie indywidualnego sukcesu, skończywszy na 
mianowaniu na najwyższe stanowiska państwowe osób bez merytorycznego 
przygotowania30. 

Przykładem bylejakości w przestrzeni publicznej było naprawianie pasa starto-
wego na lotnisku w Modlinie. Jakość polskich dróg, budynków i innych inwestycji 
budowlanych także jest dyskusyjna. Niedbałość nie omija doznań muzycznych, 
gdzie preferuje się duże ilości muzyki głośnej, o wątpliwych walorach artystycznych 
tekstu i samego wykonania. Widać ją także w sklepach w dostępnym asortymencie, 
sprzedawanym masowo w supermarketach (tzw. sieciówki): ubrania z dziurami, 
krzywo uszyte, niedbale zaprojektowane, niestarannie wykonane czy sprzęty 
rozpadające się przy pierwszym użyciu. Sytuacja ta dotyczy także jedzenia. Po-
wszechne jest konsumowanie w barach na terenie galerii handlowych, w przerwie 
między zakupami, gdzie liczy się jedzenie tanie, szybko przygotowane, niezdrowe. 
Ponadto, w znanej aferze solnej nie poinformowano konsumentów, w jakich pro-
duktach spożywczych znalazła się sól drogowa, która jest odpadem po produkcji 
nawozów sztucznych i zawiera związki siarki, metale ciężkie oraz rakotwórcze 
dioksyny. Sanepid dotarł do ponad 600 firm przetwórczych, które taką sól kupiły, 
jednak nie ostrzegł konsumentów przed konkretnymi wyrobami oraz pozostawił 
tę sól u producentów żywności. Od dobrej woli tych producentów zależało, czy 
posypali nią chodnik przed biurem, czy też dalej ją dodawali do swoich wyrobów.

Należy ponadto wspomnieć o bylejakości w pracy, gdzie zapomina się o etosie, 
odpowiedzialności, godności człowieka. Upowszechniło się zachowanie lekarzy, 

„odhaczających” w przychodniach kolejnych pacjentów z listy; urzędników wpa-
trzonych w paragrafy i procedury administracyjne; polityków, którzy podejmują 
przypadkowe decyzje między lansowaniem się na Tweeterze i Facebooku a kolej-
nym biznes lunchem.

Zaniedbania, brak koordynacji inwestycji, chaotyczna polityka personalna – to 
symptomy bylejakości w życiu publicznym. Nabierają one szczególnego charakteru 
w polityce. Współcześni politycy odgrywają różne role: poważnego przywódcy, 
cwaniaka, błazna, klakiera itp. Nawet jeśli uważają, że ich działania są niewłaściwe 
i szkodzące społeczeństwu, wykonują założone cele, podjęte przede wszystkim 

30 Polski kult niekompetencji, wywiad J. Cieśli z B. Wojciszke, Polityka.pl [online], 18 sierp-
nia 2011, [dostęp: 7 grudnia 2013]. dostępny w internecie: <http://www.polityka.pl/kraj/wywiady
/1518576,1,wywiad-nasza-narodowa-bylejakosc.read#ixzz2PgWqzdeN>.
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z myślą o partii, a w dalszej kolejności o państwie. Taki model działania jest dla 
polityków wygodny, gdyż ułatwia – w ich mniemaniu – zarządzanie społeczeństwem. 
Z bylejakości korzysta się w imię postępu i gwarancji ładu społecznego, przykładowo 
poprzez wprowadzanie dodatkowych instytucji. Nieodpowiedzialne, chaotyczne 
i bez klarownych perspektyw oraz strategii społecznych rządzenie państwem 
wzmacnia powszechną nieufność społeczną. świadczy o tym przykładowo sytuacja 
z listą leków refundowanych. Nikt – ani władza wykonawcza, ani ustawodawcza, 
ani samorządy lekarskie – nie potrafił zapobiec sytuacji, która dotknęła chorych. 
Z kolei w sprawie bezpieczeństwa komunikacyjnego nie rozwija się świadomości 
kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego, tylko stawia przy drogach 
kolejne radary i podnosi stawki opłat za mandaty.

POdSUMOWANie

Kiczowatość oraz bylejakość należy uznać za zjawiska degradujące społeczeństwo 
i negatywnie wpływające na demokrację. Zubażają one człowieka, redukują jego 
potrzeby do spraw elementarnych, do konsumpcji. Ponadto przyzwyczają ludzi do 
egoizmu. dodatkowo jesteśmy coraz bardziej formatowani za pomocą wprowadza-
nych standardów. dobrą ilustracją jest tu nauka za pomocą testów, matura pisana 
według odgórnie przyjętego klucza itp. W efekcie uwaga społeczna skupia się tylko 
na spełnianiu stawianych jednostkom oczekiwań, a reszta nie ma znaczenia. Ma 
to swoje odbicie w kulturze konsumpcji, relacjach interpersonalnych, stylu życia, 
także w języku. Pojęcia typu: „wyścig szczurów”, „umowy śmieciowe”, „praca na 
czarno” upowszechniły się w świadomości społecznej.

Nowe style życia, jakimi są kiczowatość i bylejakość, a także globalna kon-
sumpcja charakteryzują ponowoczesność. Następuje wykorzystywanie przez zestan-
daryzowane, skomercjalizowane masowe dobra konsumpcyjne motywów i stylów 
tradycyjnych, ludowych czy narodowych, widocznych w modzie, muzyce, sztuce, 
umeblowaniu, które jednocześnie są oderwane od swoich oryginalnych kontekstów31.

Projektuje się kolejne sklepy, które stają się sceną do odgrywania konsumenc-
kiego przedstawienia, przekształca główne ulice miast z miejsc, gdzie sprzedawa-
no artykuły konsumpcyjne, w miejsca, gdzie sprzedaje się nowe style życia. do 
najbardziej znaczących aren (świątyń konsumpcji), gdzie rozgrywa się spektakl 
konsumpcyjny oferujący kolejne kody, wzorce i wartości, należy zaliczyć: centra 
handlowo-usługowe w dużych miastach, tereny rekreacyjne poza miastem, ogrody 

31 A.d. S m i t h, Towards a Global Culture?, „Theory, Culture & Society” 1990, Vol. 7, s. 176. 
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i parki tematyczne, boiska i areny sportowe, statki wycieczkowe, kurorty z mod-
nymi plażami, także miejsca kultu religijnego32. 

Należy przyjąć, że kiczowatość i bylejakość najbardziej są widoczne w po-
nowoczesnej, globalnej kulturze charakteryzowanej przez konsumpcję podawaną 
w formie „pakietów stylu życia”33. ogarniają one życie społeczne we wszystkich 
wymiarach.

Konsument – główny aktor społeczeństwa ponowoczesnego, postmodernistycz-
nego, informacyjnego, globalnego, znajdując się pod presją ciągłego nabywania, 
wybiera z szerokiej oferty określone przedmioty-symbole konsumpcji: Big Mac 
w Mcdonald’s, odzież konkretnych marek (np. Wrangler, Puma, Nike) itd. Ponie-
waż z tymi przedmiotami-symbolami wiążą się kody wskazujące na preferencje 
związane ze stylem życia, chcąc uzyskać społeczne uznanie, konsument powtarza 
swoje wybory, sądząc, że jest niepowtarzalny. Tymczasem nowe technologie infor-
macyjne, utrata wrażliwości na to, co oryginalne, oraz wszechobecna konsumpcja 
kreują kiczowaty i niedbały styl życia.
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Bacik m., Tandeta zwycięża! [online], [dostęp: 7 grudnia 2013]. dostępny w internecie: <http://
blogi.newsweek.pl/Tekst/polityka-polska/534131,Tandeta-zwycieza.html>. 

Polski kult niekompetencji, wywiad J. Cieśli z B. Wojciszke, Polityka.pl [online], 18 sierpnia 
2011, [dostęp: 7 grudnia 2013]. dostępny w internecie: <http://www.polityka.pl/kraj/wywia-
dy/1518576,1,wywiad-nasza-narodowa-bylejakosc.read#ixzz2PgWqzdeN>.

Wojtas P., Czy kicz-kultura może odegrać pozytywną rolę? [online], [dostęp: 7 grudnia 2013]. 
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S t r e s z c z e n i e

Wiodącym tematem artykułu jest zestawienie zmieniającej się symboliki kulturowej ze współczesnymi 
stylami życia. Analizą objęta została kwestia dwóch stylów życia: kiczowatości oraz bylejakości. 
ogarniają one życie społeczne we wszystkich wymiarach. Często są oferowane społeczeństwu 
w formie „pakietów stylu życia”. Najbardziej widoczne są w ponowoczesnej, globalnej kulturze, 
którą charakteryzuje konsumpcja. 

W artykule podjęta została próba umiejscowienia wspomnianych stylów życia w aktualnych 
realiach społecznych. dokonano także odniesień do kultury konsumpcyjnej postmodernizmu, 
postnowoczesności, informatyzacji oraz globalizacji.

Słowa kluczowe: współczesne style życia, kiczowatość, bylejakość, symbole kulturowe, kultura 
konsumpcyjna, postmodernizm, ponowoczesność, globalizacja, informatyzacja
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PReTeNTiOUS ANd TRASHy – MOdeRN liFeSTyleS

S u m m a r y

The leading theme of the article is a summary of the changing cultural symbolism with contemporary 
lifestyles. Analysis of the subject has been a matter of two styles: pretentious and trashy. They are 
embrace the social life in all dimensions. Often are offered to the public in the form of “lifestyle pack-
ages”. The most visible are in postmodernist, global culture, which is characterised by its consumption. 

in the article has been made an attempt to locate these lifestyles in the current realities of the 
society. Also made references to the consumer culture of postmodernism, information technology 
and globalisation.

Keywords: modern lifestyles, pretentious lifestyle, trashy lifestyle, cultural symbolism, consumer 
culture, postmodernism, globalization, informatization


