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TeORie KUlTUROWe i eWOlUCJONiSTyCZNe

WSTęP

Niniejszy artykuł stanowi refleksję nad dwoma teoriami, które starają się wy-
jaśnić genezę zjawiska kiczu we współczesnej kulturze. Tradycyjne podejście, 
które określam mianem „kulturowego”, wywodzi się z prac Abrahama Molesa, 
lecz w naukach społecznych właściwego sformułowania dokonał Pierre Bourdieu. 
Paradygmat ten zakłada, że ludzkie gusta są zróżnicowane klasowo, a wpływ na 
upodobanie do kiczu mają takie czynniki, jak poziom dochodu, wykształcenia 
czy wielkość miejscowości, z której ktoś pochodzi. Od początku lat 90. XX wieku 
popularność zdobywa jednak paradygmat oparty na darwinowskiej teorii ewolucji. 
Badacze, tacy jak denis dutton czy Nancy Aiken, zwracają uwagę, że ewolucja 
wykształciła pewne upodobania estetyczne, które predysponują ludzi do uwielbienia 
przedmiotów kiczowatych. Teoria kulturowa, pokazująca, że ludzkie preferencje 
estetyczne są zależne od położenia klasowego, sugeruje więc, że kicz jest ograni-
czony do upodobań wybranej grupy społecznej. Teoria ewolucjonistyczna postrzega 
zaś ludzkie skłonności do kiczu jako naturalne i obecne w całym społeczeństwie. 
W tym sensie wydaje się ona spójna z poglądem Hermanna Brocha, który pisał, że 
„kicz nie mógłby bowiem ani powstać, ani przetrwać, gdyby nie istniał człowiek, 
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który lubi kicz i jako producent sztuki chce go wytworzyć, a jako konsument sztuki 
gotów jest go kupować i nawet dobrze za niego zapłacić”1.

Zgodnie z sugestią Molesa traktuję kicz nie jako zjawisko denotatywne (seman-
tycznie określone), lecz konotatywne, intuicyjne i zniuansowane2. Z tego względu 
trudno jest sformułować precyzyjną definicję kiczu. „Kiczowaty” jest z pewnością 
każdy przedmiot, który można określić jako „przedmiot w złym guście”, lecz taka 
definicja obarczona jest problemem „błędnego koła”. Nieco upraszczając, można 
rozumieć kicz jako formę quasi-artystyczną, 1) którą łatwo jest zrozumieć (operuje 
pospolitym kodem, narzucającymi się odniesieniami); 2) która łączy wiele różnych 
elementów przynależnych do nieprzystających do siebie porządków estetycznych 
(np. złote zdobienia i zdjęcia najbliższych); 3) która przedstawia najczęściej rzeczy 
przeciętne; 4) która udaje, że jest czymś innym, niż jest; 5) której często cechą jest 
Gemütlichkeit – przytulność3.

Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej krytycznie analizuję twier-
dzenia wypływające z paradygmatu kulturowego. Następnie przechodzę do 
przedstawienia tez i argumentów empirycznych związanych z teorią ewolucjoni-
styczną. W ostatniej części analizuję relacje pomiędzy jednym a drugim podej-
ściem. Całości wywodu towarzyszą graficzne przykłady omawianych rodzajów  
kiczu.

i. KiCZ JAKO ZJAWiSKO KUlTUROWe

W socjologii kultury kicz analizuje się najczęściej jako pochodną zróżnicowania 
klasowego. Korzenie tego poglądu sięgają połowy XX wieku, kiedy Wyck Van 
Brooks zaproponował trójstopniowy podział odbiorców kultury. Koncepcję tę 
rozwijał w latach 50. XX wieku Russell lynes4. Pisał on, że highbrow, osoby 
o „najwyższym” guście, są kategorią ludzi, którzy „patrzą na kiełbasę, a myślą 
o Picassie”. Są oni więc stale zaabsorbowani sprawami kultury, poszukują piękna 
i głębi we wszystkich otaczających ich przedmiotach. Odbiorcy ci nie cenią gustu 
middlebrow (przedstawicieli „kultury pospolitej”)5, wyznawców sztuki pozorów, 

1 H. B r o c h, Kilka uwag o kiczu i inne eseje, przeł. d. Borkowska, J. Garewicz, R. Turczyn, 
Warszawa 1998, s. 103.

2 A. M o l e s, Kicz czyli Sztuka szczęścia. Studium o psychologii kiczu, przeł. A. Szczepańska, 
e. Wende, Warszawa 1978, s. 14.

3 Tamże, s. 82.
4 Por. R. l y n e s, The Tastemakers, london 1954.
5 Oczywiście jest to pogląd już historyczny. Obecnie zwykle sferę middlebrow utożsamia się 

z tym, co John Fiske nazywa „kulturą popularną”. Jest ona powszechnie dostępna, jednak wymaga 
od swoich uczestników pewnych nakładów twórczych, które ujawniają się np. poprzez pastisze 
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komercji i kiczu. Są zaś skłonni zaakceptować niektóre elementy (np. komiksy, jazz) 
z poziomu lowbrow jako naturalny produkt twórczości ludowej6. Trzy wyznaczone 
w ten sposób kategorie publiczności można byłoby w sposób teoretyczny połączyć 
z przykładami różnych rodzajów sztuki. Podobne klasyfikacje powstają po dzień 
dzisiejszy7.

empirycznego uzasadnienia kulturowej teorii kiczu dostarcza jednak prze-
łomowa praca Bourdieu, napisana w 1979 roku Dystynkcja. Na podstawie badań 
własnych przeprowadzonych jeszcze w latach 60. XX wieku Bourdieu pokazuje, 
że gust estetyczny Francuzów jest silnie zróżnicowany klasowo. Bezpośrednim 
czynnikiem różnicującym ludzi jest tzw. kapitał kulturowy.

Zgodnie z definicją sformułowaną przez P. Bourdieu i Jeana-Claude’a Passerona 
kapitał kulturowy tworzą „dobra kulturowe przekazywane przez różne rodzinne 
działania pedagogiczne (dP), których wartość jako kapitału kulturowego jest 
funkcją dystansu między arbitralnością kulturową narzuconą przez dominujące 
dP i arbitralnością kulturową wdrożoną przez rodzinne dP w różnych grupach 
bądź klasach”8. Nabywanie kapitału kulturowego, w przeciwieństwie do naby-
wania kapitału ekonomicznego, to długi proces i, podobnie jak opalanie się czy 
budowanie masy mięśniowej, nie może zostać wykonany w czyimś zastępstwie9. 
Kapitał posiadany przez rodzinę jest więc punktem wyjścia, lecz posiadany 
przez jednostkę zasób kapitału kulturowego jest efektem trajektorii społecznej, 
awansów lub spadków10. Pod pojęciem „kapitału kulturowego” kryją się trzy 
różne formy kapitału, które wiążą się z wychowaniem, ale też z edukacją szkolną.  
Są to:

1)  kapitał inkorporowany (fr. incorporé, ang. embodied) – wiedza tworząca 
kompetencję);

i przeróbki. Uczestnictwo w kulturze popularnej nie jest zwykłą odbiorczością, lecz ciągłą grą z tekstem 
(por. J. F i s k e, Zrozumieć kulturę popularną, przekł. K. Sawicka, Kraków 2010). idee zawarte w tej 
części artykułu zostały przedstawione w innym kontekście w artykule: S. G r o d n y, J. G r u s z k a 
i K. ł u c z a j, O zawężeniu wyższego gustu estetycznego. Analiza zjawiska wszystkożerności 
kulturowej w Polsce, „Studia Socjologiczne” 2013, nr 2, s. 127–148.

6 Podaję za: A. K ł o s k o w s k a, Kultura masowa, Warszawa 2005, s. 325.
7 Por. R. H o l l i d a y, Reflecting the Self, w: Picturing the Social Landscape. Visual Methods 

and the Sociological Imagination, ed. C. Knowles, P. Sweetman, london-New york 2004, s. 49–64.
8 P. B o u r d i e u, J.-C. P a s s e r o n, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczenia, przeł. 

[z jęz. fr.] e. Neyman, Warszawa 1990, s. 60.
9 P. B o u r d i e u, The Forms of Capital, w: Education: Culture, Economy, and Society, ed. 

A.H. Halsey, New york 1997, s. 48.
10 W części empirycznej swych rozważań Bourdieu upraszcza jednak tę koncepcję, zakładając, że 

kapitał kulturowy jest wyznaczany przez zawód ojca (P. B o u r d i e u, J.-C. P a s s e r o n, Reprodukcja, 
s. 157; P. B o u r d i e u, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Warszawa 
2005, s. 135), natomiast wskaźniki, takie jak płeć, wiek i miejsce zamieszkania, są rzadko brane 
pod uwagę (P. B o u r d i e u, Dystynkcja, s. 138–145).
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2)  kapitał zobiektywizowany (fr. objectivé, ang. objectified) – obrazy, instru-
menty, maszyny, którymi dysponuje jednostka);

3)  kapitał zinstytucjonalizowany (fr. institutionalisé, ang. institutionalized) – 
dyplomy, tytuły zdobyte w konkursach.

Wszystkie wymienione typy kapitału mają podłoże klasowe. Zwykle Bour-
dieu wyróżnia klasę dominującą i jej przeciwieństwo w postaci klasy „ludowej” 
(zdominowanej). W niektórych pracach (w tym w Dystynkcji) pojawia się także 
kategoria klas średnich. Pomijając szczegółowe rozważania P. Bourdieu, można 
więc wyróżnić trzy typy kapitału kulturowego: dominujący (charakterystyczny dla 
jednostek znajdujących się najwyżej na drabinie społecznej), ludowy (rozumiany jako 
przeciwieństwo kapitału dominującego) oraz znajdującą się pomiędzy nimi formę  
pośrednią.

Różne typy kapitału kulturowego mają przełożenie na ludzkie gusta este-
tyczne. Gust – mówi Bourdieu – „jest dyspozycją nabytą w celu »rozróżniania« 
i »osądzania«, jak twierdzi Kant, lub, jeśli kto woli, ustalenia lub podkreślenia 
różnic poprzez ustalenia dystynkcji”11. Gust jest więc zbiorem wszystkich naszych 
preferencji estetycznych, które wpływają na nasze życie w tak znacznym stopniu, 
że Bourdieu nazywa go „kulturą przekształconą w naturę, czyli kulturą ucieleśnio-
ną”12. Społeczna funkcja gustu polega na różnicowaniu grup społecznych, dlatego 
kategoryzując przedmioty i jakości estetyczne, gust kategoryzuje także ludzi 
(„Gust jest wyrazem łączenia i odkrywania rzeczy i ludzi, pasujących do siebie 
i odpowiadających sobie”13). W obrębie poszczególnych kategorii społecznych 
gust jest czynnikiem, który zapewnia ich spójność („habitus zabezpiecza swoją 
bliskość z innymi habitusami”14). Pozwala także członkom tych kategorii czerpać 
przyjemność z obranego trybu życia.

Dystynkcja Pierre’a Bourdieu mówi o trzech typach gustu: guście ludowym, 
guście klas średnich oraz guście dominującym. Schematycznie przedstawienie tych 
gustów znajduje się w tabeli 1. W kontekście kiczu najważniejszy jest oczywiście 
gust ludowy. Gust dominujący stanowi bowiem zaprzeczenie estetyki kiczowej, 
a przedstawiciele klas średnich, bez względu na wpływy, jakim ulega ich gust, 
lubią „myśleć o sobie w opozycji do pospolitości”15. Skupmy się więc na guście  
ludowym.

11 Tamże, s. 572.
12 Tamże, s. 237.
13 Tamże, s. 298.
14 Tamże, s. 300.
15 Tamże, s. 400.
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Tabela 1. Cechy trzech odmian gustu estetycznego według Pierre’a Bourdieu

Odmiana 
gustu Gust ludowy Gust średni Gust wyższy

Czynniki 
kształtujące

Konieczność eko-
nomiczna

„ideologia pracowitej 
ascezy” oraz „dobra 

wola kulturowa”
Schematy kulturowe

Pożądane 
cechy

• realizm przedsta-
wień 

• użyteczność 
przedmiotów 

• bogate zdobienia 
kicz

• eklektyzm 
• codzienność 
• typowość

• minimalizm
• znaczna wartość (ekonomicz-

na)
• niepowtarzalność (odrzucenie 

przeciętności)
• właściwości formalne, których 

ocena wymaga kompetencji 
kulturowej (np. intertekstu-
alność)

Przykładowe 
przedmioty

• landszafty
• ogrodowe kra-

snale

• kamyki, toczone 
drewno

• felietony, eseje

• produkty kultury „wysokiej” 
(opera, malarstwo awangar-
dowe)

• produkty przemysłu wysokich 
technologii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. B o u r d i e u, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy 
sądzenia, Warszawa 2005; P. B o u r d i e u, J.-C. P a s s e r o n, Reprodukcja. Elementy teorii syste-
mu nauczenia, Warszawa 1990.

Gust ludowy wynika zdaniem Bourdieu z „konieczności”16. Francuskie po-
jęcie nécessité oznacza bowiem zarówno konieczność w podstawowym polskim 
znaczeniu tego słowa, jak i biedę, stan braku środków do życia. Klasy ludowe, 
pozbawione najczęściej środków niezbędnych do egzystencji, muszą dokonywać 
wyborów, które są najbardziej korzystne z punktu widzenia ekonomii. Są więc 
zbliżone do społeczeństw prostych, które koncentrowały się na zaspokajaniu pod-
stawowych potrzeb, w przeciwieństwie do klas dominujących, u podstaw smaku 
których leży odrzucenie pospolitych, pierwotnych satysfakcji17. Z tego względu 
trwałość i uniwersalność są wartościami cenionymi najwyżej w domenie estetyki 
przez członków klas ludowych. Konieczność ekonomiczna wytworzyła gust, który 
uprawomocnia styl życia osób wyobcowanych ekonomicznie, lecz także kulturowo. 
Jako przykład bezpośredniego oddziaływania bodźców materialnych na „sztukę” 
można podać obrazy i zdjęcia, które przedstawiają jedzenie. Oczywiście zdjęcia 
takie nie powinny dziwić w restauracji, lecz umieszczone w innych kontekstach 
mogą budzić zdumienie. Przykład zamieszczono na ilustracji 1.

16 Tamże, s. 458.
17 Tamże, s. 598.
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ilustracja 1. Fotografia przedstawiająca pizzę umieszczona na korytarzu zajazdu na litwie. 
Źródło: Fotografia wykonana przez autora (31 grudnia 2012).

druga cecha kiczu charakterystycznego dla klas ludowych wiąże się z niemoż-
liwością bycia niezależnym od oddziaływania kultury prawomocnej. Ze względu 
na wpływ szkoły, a we współczesnym świecie zapewne także mediów, nikt nie jest 
całkowicie niepodatny na wpływy kultury prawomocnej. Sytuacja ta rodzi potrzebę 
posiadania substytutów pożądanych rzeczy: picia wina, zamiast szampana, noszenia 
odzieży wykonanej z imitacji materiałów, posiadania litografii, zamiast obrazów. 
Zdaniem Bourdieu są to wskaźniki „wywłaszczenia do drugiej potęgi, które daje sobie 
narzucić definicję dóbr godnych posiadania”18. Charakterystyczna dla klas ludowych 
skłonność do imitacji czyni oczywiście ich gust kiczowatym. Jak pisze Bourdieu:

zapominając bądź odrzucając manierę i styl, „estetyka” (w sobie) klas ludowych i „estetyka” 
najuboższych kulturowo klas średnich uznaje za „ładne”, „miłe”, „urocze” (raczej niż 

„piękne”) to wszystko, co zostało już ukonstytuowane jako takie w „estetyce” pocztowych 
kalendarzy oraz pocztówek, na przykład zachód słońca lub dziewczynka bawiąca się 
z kotem, taniec ludowy lub obraz mistrza, pierwsza komunia lub procesja dziecięca19.

Gust klas ludowych jest określany przez Bourdieu jako lekki, łatwy, frywol-
ny, próżny, krzykliwy, powierzchowny, rzucający się w oczy (ang. meretricious), 
cukierkowaty, przesłodzony, różany, mdły20, może być więc nazwany za pomocą 

18 Tamże, s. 476.
19 Tamże, s. 78.
20 Tamże, s. 598.
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terminu „kiczowaty”. Można nazwać go również „jarmarcznym eklektyzmem”, 
ponieważ to w dużej mierze targi i jarmarki kształtują ludowe poczucie estetyczne. 
Wielobarwny tłum, wielość stoisk i eklektyzm oferowanych tam produktów należą 
do najbardziej typowych cech stylu jarmarcznego21. Jako przykłady ludowego kiczu 
Bourdieu wymienia: obrazy przedstawiające zachód słońca, pejzaż, dziewczynkę 
igrającą z kotem, taniec ludowy22. Szczególnie narażone na bycie kiczowatymi są 
zatem przedmioty przedstawiające naturę lub zawierające elementy do niej nawią-
zujące (np. ornamenty kwiatowe).

W kulturze współczesnej pojawił się więc paradoks: im mniej na ziemi pozo-
staje naturalności niezakłóconej, tym więcej pojawia się kiczowatej naturalności 
estetycznej23. Zdaniem Jerzego Kurowickiego:

wszystkie te wytwory, razem wzięte, należą jednak tylko do folkloru współczesności, 
zastępującego skutecznie dawne folklory ludowe. Nazwać je można folklorem zmargi-
nalizowanych indywidualności. dzięki niemu wszakże tworzy się i podtrzymuje złudny 

„świat wyższych wartości”; pojawia się wzniosłość, znika szarzyzna monotonnej codzien-
ności i nuda powtarzających się zjawisk przyrodniczych24. 

Zupełnie inaczej umiłowanie do naturalnego kiczu tłumaczą teorie ewolucjo-
nistyczne.

ii. KiCZ JAKO ZJAWiSKO NATURAlNe

W przeciwieństwie do popularnych modernistycznych i postmodernistycznych 
estetyk badacze zajmujący się estetyką ewolucyjną nie traktują odbioru sztuki 
jako procesu całkowicie zależnego od kultury25. Gust estetyczny, choć niewątpli-
wie zależy w pewnym stopniu od lokalnych uwarunkowań, jest zdaniem badaczy, 
takich jak d. dutton, zjawiskiem o podłożu biologicznym26. Uczeni ci skłonni są 
upatrywać źródła naszych upodobań estetycznych w warunkach, w których nasze 

21 J. G r a d, Obyczajowo-ludyczny wymiar jarmarku, w: Karnawalizacja. Tendencje ludyczne 
w kulturze współczesnej, red. nauk. J. Grad, H. Mamzer, Poznań 2004, s. 27.

22 P. B o u r d i e u, Dystynkcja, s. 443.
23 J. K u r o w i c k i, Estetyczność środowiska naturalnego, Warszawa 2010, s. 126.
24 Tamże, s. 207.
25 Niektóre idee pojawiające się w tej części tekstu zawarłem w artykule: K. ł u c z a j, Perspektywa 

ewolucjonistyczna w estetyce empirycznej. Założenia, tradycje, problemy, „Kultura i edukacja” 2013, 
nr 2, s. 82–106. W przeciwieństwie do przyjętych tam rozwiązań pojęciowych, w niniejszym tekście 
używam terminu „estetyka ewolucyjna” w nawiązaniu do przyjętego w polskiej literaturze terminu 

„psychologia ewolucyjna”, lecz teorię tworzoną przez ewolucjonistów nazywam „ewolucjonistyczną”, 
a nie „ewolucyjną” (aby uniknąć mylnych skojarzeń z „ewolucją społeczną”).

26 d. d u t t o n, The Art Instinct. Beauty, Pleasure & Human Evolution, Oxford 2009, s. 206.
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mózgi ewoluowały, co z kolei zakłada możliwość wykazania istnienia uniwersal-
nych upodobań estetycznych. Antropolog donald Symons argumentuje, że musi 
istnieć względnie stabilny i niezmienny ideał estetyczny, w stosunku do którego 
ludzie stwierdzają istnienie wad dzieł sztuki lub niedoskonałości urody innych 
ludzi. W przeciwnym wypadku nie moglibyśmy stwierdzić, na czym polegają te 
niedoskonałości27.

Zdaniem ewolucjonistów naturalne ludzkie skłonności estetyczne są ściśle 
związane z mechanizmami umysłowymi umożliwiającymi ludziom przeżycie 
w różnych środowiskach. W teorii tej najczęściej wskazuje się, że nasze dzisiejsze 
preferencje są dalekim echem problemów, których rozwiązywanie należało do 
codziennych obowiązków naszych przodków, żyjących jako koczownicy w okresie 
plejstocenu na wschodnioafrykańskich sawannach. Wtedy właśnie – wedle teorii 
ewolucyjnej – kształtowały się najważniejsze cechy osobników tworzących dziś 
gatunek Homo sapiens. Aby umożliwić podejmowanie trafnych decyzji dotyczących 
tego, gdzie się poruszać, osiedlać i jakie czynności podejmować w określonych 
okolicznościach, ewolucja wykształciła specjalne moduły mózgowe, które za po-
mocą preferencji estetycznych wpływają na podejmowanie decyzji dotyczących 
miejsca osiedlenia się. Jeden z ewolucjonistów, Steven Kaplan, uważa, że skoro 
mechanizmy takie odpowiadały za możliwość przeżycia na sawannie, powinny one 
być szybkie i niekontrolowane przez świadomość, podobnie jak proces oddychania28. 
ewolucjoniści zakładają m.in., że wszyscy ludzie posiadają naturalne predyspozycje 
do postrzegania krajobrazu przypominającego sawannę jako krajobrazu najpięk-
niejszego. Teza ta znalazła pewne potwierdzenie w badaniach empirycznych29. 
Większość elementów określanych w teorii ewolucjonistycznej jako „naturalnie 
piękne” można wyjaśnić za pomocą „biofilii”, pojęcia ukutego w 1984 roku  
przez edwarda O. Wilsona, który zdefiniował je jako „wrodzoną tendencję do 
koncentrowania się na życiu i procesach przypominających życie”30. Wilson nie 
sugeruje jednak, że ludzie są wyposażeni w „instynkt artystyczny” (jest to teza 
duttona), ponieważ nie ma wystarczających dowodów na to, że ludzkie preferen-
cje w zakresie postrzegania innych stworzeń są przekazywane drogą genetyczną. 

27 n. e t c o f f, Survival of the Prettiest. The Science of Beauty, london 2000, s. 11–12.
28 S. K a p l a n, Environmental Preference in a Knowledge-Seeking, Knowledge-Using Organism, 

w: The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, ed. J.H. Barkow, 
l. Cosmides, J. Tooby, New york-Oxford 1992, s. 584–585.

29 Por. np. J.d. B a l l i n g, J.H. F a l k, Development of Visual Preference for Natural Environments, 
„environment and Behavior” 1982, no. 14, s. 5–28; J.H. H e e r w a g e n, G. O r i a n s, Humans, 
Habitats, and Aesthetics, w: The Biophilia Hypothesis, ed. e.O. Wilson, S. Kellert, Washington 1993, 
s. 138–197; G. O r i a n s, J.H. H e e r w a g e n, Evolved Responses to Landscapes, w: The Adapted 
Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, s. 555–580; K. ł u c z a j, Perspektywa 
ewolucjonistyczna w estetyce empirycznej, s. 82–106.

30 e.O. W i l s o n, Biophilia. The Human Bond with Other Species, Cambridge and london 
1984, s. 1.
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Na potwierdzenie tej tezy przytacza on badania, których wyniki dowodzą, że 
lęk przed wężami nie występuje u dzieci do piątego roku życia. Niemniej jednak 
Wilson twierdzi, że ludzie pewnych zachowań uczą się szybciej niż innych. Bio-
filia opierałaby się więc w znacznej mierze na uczeniu, które faworyzuje jedne 
bodźce w stosunku do drugich (biased learning)31.

Perspektywa ewolucyjna wskazuje bezpośrednio kilka elementów zasługujących 
na miano kiczowatych, które są określane jako część naturalnego ludzkiego gustu 
estetycznego. Rozważanie tego, w jaki sposób termin „naturalny” jest rozumiany 
w teorii ewolucyjnej nawiązującej do darwinizmu, wykracza poza cele artykułu. 
Skrótowo można jednak powiedzieć, że w umiarkowanej wersji teorii ewolucyjnej 
przyjmuje się, iż owe wzorce naturalne stanowią budulec, który będąc podatnym 
na pewne wpływy kulturowe, stanowi podstawę, na której są budowane bodźce 
estetyczne. ewolucja powoduje, że pewne przedmioty materialne, użyte jako sym-
bole, mają stałe znaczenie, np. dziecko budzi pozytywne odczucia, natomiast pająk 
lub wąż będą symbolami negatywnymi.

ewolucjoniści są stosunkowo zgodni, że niektóre „kiczowate” przedmioty lub 
przedstawienia są szczególnie chętnie akceptowane przez ludzi32. Pierwszy taki 
element stanowią chmury, 
błyskawice, zachody słoń-
ca, przejaśnienia oraz inne 
czynniki zapowiadające 
zmianę pogody33. Badacze 
ewolucjonistyczni uważają, 
że tego typu elementy miały 
kluczowe znacznie dla osób 
chcących przeżyć na sawan-
nie. Współczesne badania 
z zakresu percepcji architek-
tury zdają się potwierdzać 
ludzką skłonności do aktyw-
nego obserwowania natury34. 
Formy takie jednak bardzo 
często przyjmują formę ki-
czowatą.

31 Tamże, s. 124.
32 Poniżej odwołuję się tylko do bodźców wizualnych, aby nie komplikować analizy.
33 G. O r i a n s, J. H e e r w a g e n, Evolved Responses, s. 566.
34 Por. np. T. B r i n g s l i m a r k, T. H a r t i g, G.G. P a t i, Adaptation to Windowlessness, 

„environment and Behavior” 2011, no. 4 (43), s. 469–487.

ilustracja 2. Poster „Tropical Beach at Sunset”  
oferowany w sklepie eu.movieposter.com. 
Źródło: http://eu.movieposter.com/poster/MPW-4100/Tropi-
cal_Beach_at_Sunset.html [dostęp: 13 kwietnia 2013].
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innym elementem, który zwraca ludzką uwagę, jest ogień, jednak Orians i He-
erwagen35 zauważają, że może on mieć zarówno pozytywne (umożliwia ugotowanie 
posiłku, zapewnia ciepło, pomaga walczyć z drapieżnikami), jak i negatywne kono-

tacje (powoduje pożary). Bardzo często 
przedstawienia ognia przyjmują formy 
kiczowate. Jednym z najczęściej dysku-
towanych przykładów jest bez wątpienia 
kominek elektryczny, który stanowi 
imitację prawdziwego ognia. Na tym 
przykładzie jasno widać, w jaki sposób 
naturalna tęsknota za coraz rzadziej 
widywanym ogniem może przerodzić 
się w czysty kicz.

Kolejnym elementem, który zgod-
nie z teorią ewolucyjną powinien przy-
ciągać ludzką uwagę, jest obecność du-
żych ssaków, stanowiących informację 
o potencjalnym źródle pożywienia lub 
niebezpieczeństwa. Randy Thornhill 
proponuje szczegółową hipotezę, zgod-
nie z którą ludziom podobają się zwie-
rzęta, które mogłyby stanowić źródło 
pożywienia (lub broniłyby przed dra-
pieżnikami), podczas gdy ci sami ludzie 
powinni bać się drapieżników. Jako 
piękne powinny być odbierane: ryby, 
zwierzęta kopytne, niektóre gryzonie 
i ptaki36. Takie przedstawienia zwierząt 
stanowią bowiem modelowy przykład 
kiczu.

Kolejna naturalna ludzka predyspo-
zycja dotyczy czynników związanych 
z aktualnym stanem przyrody: pora 
roku i wynikający z niej etap rozwoju 
roślinności (rozkwit, uśpienie). Zainte-
resowanie wzbudza też obecność kwia-
tów, która – jak wykazano – wpływa 

35 Por. G. O r i a n s, J. H e e r w g e n, Evolved Responses, passim.
36 R. T h o r n h i l l, Darwinian Aesthetics Informs Traditional Aesthetics, w: Evolutionary 

Aesthetics, ed. e.T. Voland, K. Grammer, Berlin-Heidelberg-New york 2003, s. 9–35.

ilustracja 3. Kominek elektryczny.
Źródło: http://rtvagd.wp.pl/kat,1032113,title,Ko
minek-elektryczny-elegancja-czy-kicz,
wid,15337695,wiadomosc.html?ticaid=110675 
[dostęp: 13 kwietnia 2013].

ilustracja 4. Wnętrze restauracji na Słowacji.
Źródło: Fotografia wykonana przez autora 
(marzec 2012).
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korzystnie na samopoczucie człowieka37. 
Motywy roślinne były jednymi z pod-
stawowych form kiczu wskazanymi 
w dziele Molesa38. Kicz podobnego 
rodzaju wiąże się z ludzką skłonno-
ścią do przedstawiania wzbudzających 
ludzkie emocje naturalnych elementów 
krajobrazu, takich jak kaniony, wodo-
spady, rzeki, gejzery i jaskinie39.

Ponadto zdaniem ewolucjonistów 
heteroseksualni mężczyźni powinni 
cechować się upodobaniem do przed-
stawień ciał kobiecych, a kobiety mę-
skich. Ta skłonność może tłumaczyć 
częściowo ludzką skłonność do two-
rzenia wizerunków seksistowskich40. 
Bardzo często zdarza się bowiem, że 
kobiety w rozerotyzowanych pozach reklamują produkty, które trudno połączyć 
w jakikolwiek ciąg logiczny z kobiecym ciałem. Poniżej prezentuję przykłady 
pochodzące z Krakowa i Siedlec.

ilustracja 6. Reklama skupu złomu w Krakowie. Źródło: Fotografia wykonana przez autora 
(13 kwietnia 2013).

37 Por. d.P. W a t s o n, A.W. B u r l i n g a m e, Therapy through Horticulture, New york 1960; 
A. Ve r n e z  - M o u d o n, J.H. H e e r w a g e n, Resident’s Attitudes toward Design Diversity. Research 
Report, Washington 1990.

38 Por. A. M o l e s, Kicz czyli Sztuka szczęścia, s. 139.
39 Por. G. O r i a n s, J.H. H e e r w a g e n, Evolved Responses, s. 570.
40 Por. K. ł u c z a j, Seksizm w reklamie a społeczne przyzwolenie, „Studia Medioznawcze” 

2010, nr 1, s. 104–128.

ilustracja 5. Pamiątka przedstawiająca Wielki 
Kanion. Źródło: http://www.etsy.com/market/
collectable_kitsch?ref=listing_tag [dostęp: 13 
kwietnia 2013].
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ilustracja 7. Reklama centrum ogrodzeń w Siedlcach. Źródło: Fotografia wykonana przez autora 
(1 sierpnia 2013).

Ostatnie adaptacja estetyczna, którą chciałbym tu poruszyć, różni się od po-
zostałych tym, że nie wynika ona z biofilii ani instynktu seksualnego Thornhill 
uważa bowiem, że powinna istnieć adaptacja decydująca o pozytywnym oce-
nianiu jedzenia w kategoriach estetycznych. Najważniejszymi czynnikami jego 
oceny powinny być zapach i wartość odżywcza. dobry przykład kiczu opartego 

ilustracja 8. Scena z programu „Pamiętniki z wakacji”. Źródło: Se.pl, http://www.se.pl/mezczyzna/
wszystko-o-kobietach/miesny-jez-youtube-wideo-beatka-i-henio-czyli-katarzyna-malinowska-i-
piotr-wanko-pokazuja-jak-poderw_246642.html [dostęp: 13 kwietnia 2013].
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na przedstawieniu jedzenia znajduje się na ilustracji 1. innym przykładem może 
być „mięsny jeż”, półmisek przygotowany przez bohaterów programu „Pamiętniki 
z wakacji”. Kiczowatość sceny i jej komizm (bohaterowi śpiewali osobliwą piosenkę, 
aby uczcić ten posiłek) spowodowały, że scena ta obiegła polski internet.

iii. KiCZ NATURAlNy i KiCZ KUlTUROWy

Która z dwóch przedstawionych teorii wydaje się bardziej wiarygodna? istnieją 
przekonujące argumenty na poparcie obu. Teoria kulturowa opiera się najczęściej na 
badaniach Bourdieu (2005), choć w wielu krajach przeprowadzono lokalne badania, 
które potwierdzają jej słuszność41. Rzeczowe argumenty przemawiają jednak także 
na rzecz drugiej teorii. Poza cytowanymi już eksperymentami warto przyjrzeć się 
dwóm innym źródło.

W 1994 roku Vitaly Komar i Alexander Malamid, artyści, którzy wyemigrowali 
ze Związku Radzieckiego do Stanów Zjednoczonych, podjęli się dość niecodzien-
nego przedsięwzięcia: postanowili uprawiać „sztukę socjologiczną”, czyli sztukę, 
która byłaby oparta na wynikach sondaży. Wyniki uzyskane za pomocą badania 
socjologicznego przez wielu relatywistów kulturowych zostały uznane zapewne za 
zaskakujące, ponieważ ujawniły istnienie uniwersalnych ludzkich preferencji este-
tycznych. Zaskoczeni byli również sami artyści. Komar skomentował je w następujący 
sposób: „Tutaj w Ameryce, zanim otrzymaliśmy wyniki sondażu, myśleliśmy, że 
namalujemy różne obrazy, zależnie od dochodu, rasy. Zamiast tego, dokonaliśmy 
zaskakującego odkrycia: w społeczeństwie znanego z wolności ekspresji, wolności 
jednostki, nasz sondaż ujawnił, że większość ludzi ma identyczne preferencje”42. 
Na podstawie wyników zleconych przez siebie badań Komar i Melamid namalowali 
serię obrazów, która miała odzwierciedlać ludzkie lokalne (narodowe) preferencje 
estetyczne. Okazało się, że obrazy „najbardziej chciane” i „najmniej chciane” różnią 
się wyraźnie od siebie, jednak odróżnienie poszczególnych egzemplarzy w ramach 
każdej z grup nie jest zadaniem łatwym. Uzyskane rezultaty można określić za 
pomocą pojęcia ukutego przez Johana Koeslaga, który stwierdził, że ludzkimi 
preferencjami estetycznymi rządzi często „kainofilia” (z gr. kainos – zwykły): 
ludzie mają tendencję do wybierania tego, co niekontrowersyjne i powtarzalne43. 
Generalnie rzecz biorąc, bez względu na czynniki kulturowe, najlepiej były od-

41 Por. np. A. M a t u c h n i a k - K r a s u s k a, Gust i kompetencja, łódź 1988.
42 Painting by Numbers. Komar and Melamid’s Scientific Guide to Art, ed. J. Wypijewski, 

New york 1997, s. 8.
43 n. e t c o f f, Survival of the Prettiest, s. 159.
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bierane przedstawienia natury zawierające dużo koloru niebieskiego i zielonego. 
Nagorzej respondenci oceniali sztukę abstrakcyjną44.

interesujące w tym kontekście są także badania antropologiczne davida Halle’a, 
wskazujące, że krajobrazy są najpopularniejszym typem obrazów wybieranym przez 
przedstawicieli wszystkich warstw społecznych45. Wśród badanych przez niego 
gospodarstw domowych wiele posiadało przedstawienia krajobrazów (34% obrazów 
wywieszonych w dobrze widocznych miejscach na Manhatanie, 32% w Medford 
i na Greenpoincie, 31% w Manhasset46). dla porównania sztuka abstrakcyjna była 
rzadziej obecna we wszystkich typach gospodarstw domowych, choć wyraźne 
było w tym przypadku zróżnicowanie klasowe (13,9% obrazów wywieszonych 
w dobrze widocznych miejscach na Manhattanie, 4,5% w Manhasset, zaledwie 
1,7% w Medford i 0% na Greenpoincie)47.

 Teoria ewolucyjna nie wyjaśnia jednak fenomenu „krasnala ogrodowego”. 
Jaką wartość adaptacyjną miałoby bowiem upodobanie do tych sympatycznych 
skądinąd stworów? Nie sposób zaprzeczyć, że kicz jest zależny od kultury, w której 
funkcjonuje. Pytanie o to, która z teorii wyjaśnia lepiej ludzkie preferencje, pozostaje 
jednak na razie otwarte. Być może samo pytanie jest źle postawione. Obie teorie 
nie muszą być postrzegane jako sprzeczne. Jest prawdopodobne, że chociaż istnieją 
naturalne wzorce tego, co nam się podoba, to kultura stanowi źródło, które uczy nas, 
co jest w złym guście. W wyniku sprzężenia tych dwóch czynników, nikomu, kto 
znajduje się w orbicie kultury legitymizowanej, nie przyszłoby do głowy powiesić 
obrazu przedstawiającego naturalny kicz (wodospad, kanion). Osoby posiadające 
ludowy typ kapitału kulturowego zrobią to jednak chętnie. Warto zauważyć, że sam 
widok wodospadu czy kanionu nie jest jeszcze kiczem. Wręcz przeciwnie, znacząca 
większość ludzi uznałaby te widoki zapewne za zapierające dech w piersiach. do 
oryginalnych widoków mają dostęp jednak wyłącznie niektórzy, zazwyczaj ci lepiej 
sytuowani. Pozostałym pozostaje tylko kicz, sztuka pozorów. Pozory i imitacje 
są zaś oceniane w naszej kulturze negatywnie. Choć podziwianie Wielkiego Ka-
nionu na żywo i na pocztówce lub w kalendarzu wypływa z tego samego źródła, 
kultura ocenia te dwie czynności zupełnie różnie. W pierwszym przypadku jest 
to doświadczenie estetyczne, w drugim doświadczenie kiczowe.

44 Szczegółowe wyniki sondażu można znaleźć w: Painting by Numbers. Komar and Melamid’s 
Scientific Guide to Art.

45 david Halle, korzystając z barier przestrzennych charakterystycznych dla amerykańskich 
klas społecznych, prowadził swoje badania w czterech oddzielnych częściach osiedli w Nowym 
Jorku i okolicach. Manhattan został tu potraktowany jako okolica charakterystyczna dla miejskiej 
klasy wyższej, Manhasset uznano za obszar zasiedlony przez przedstawicieli podmiejskiej klasy 
średniej-wyższej, mieszkańców Greenpointu uznawano za miejską klasę robotniczą, natomiast osoby 
mieszkające w Medford na long island za podmiejską klasę robotniczą (por. d. H a l l e, Inside 
Culture. Art and Class in the American Home, Chicago-london 1993, s. 61).

46 Tamże, s. 59.
47 Tamże, s. 61.
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Analizując fenomen kiczu, nie powinniśmy ograniczać się do wyjaśnień kul-
turowych lub naturalistycznych. Zazwyczaj bowiem potrzeba kiczu wynika z obu 
rodzajów uwarunkowań. Tak przynajmniej sugeruje teoria, którą zweryfikować 
mogą badania empiryczne. ewolucjonistyczna tradycja badania gustu estetyczne-
go, choć jest obecnie znacznie bardziej popularna w Stanach Zjednoczonych niż 
w Polsce, posiada pewne zakorzenienie w polskiej tradycji socjologicznej. Przed laty 
Stanisław Ossowski pisał o „zoologii społecznej”, czyli nauce, która wyprowadza 
uogólnienia na podstawie badania całego świata zwierząt, do którego zalicza się 
także człowiek48. Przedstawiony w artykule postulat włączenia wyjaśnień natura-
listycznych do teorii kulturowej stanowi nawiązanie do tej tradycji.
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Fiske j., Zrozumieć kulturę popularną, przekł. K. Sawicka, Kraków 2010.
Grad J., Obyczajowo-ludyczny wymiar jarmarku, w: Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kul-

turze współczesnej, red. nauk. J. Grad, H. Mamzer, Poznań 2004, s. 25–34.
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S t r e s z c z e n i e

Celem artykułu jest krytyczna analiza dwóch paradygmatów, w obrębie których prowadzona jest 
analiza zjawiska kiczu. Tradycyjne podejście, które określam mianem „kulturowego”, wywodzi się 
z prac Abrahama Molesa, Hermanna Brocha i innych myślicieli, lecz w naukach społecznych jego 
właściwego sformułowania dokonał Pierre Bourdieu. Paradygmat ten zakłada, że ludzkie gusta są 
zróżnicowane klasowo, a wpływ na upodobanie do kiczu mają takie czynniki, jak poziom dochodu, 
wykształcenia czy wielkość miejscowości, z której ktoś pochodzi. Od początku lat 90. XX wieku dużą 
popularność zdobywa jednak paradygmat oparty na darwinowskiej teorii ewolucji. Badacze, m.in. 
denis dutton i Nancy Aiken, zwracają uwagę, że ewolucja wykształciła pewne adaptacje estetyczne, 
które predysponują ludzi do cenienia przedmiotów kiczowatych. Zawarte w artykule rozważania 
teoretyczne uzupełnione zostały przykładami fotograficznymi.

Słowa kluczowe: kicz, teoria kulturowa, teoria ewolucjonistyczna, zdjęcia
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WHy dO We lOVe KiTSCH?  
THe CUlTURAl ANd eVOlUTiONARy THeORieS

S u m m a r y

The main aim of this paper is a critical analysis of the two paradigms within which, the analysis 
of the phenomenon of kitsch is carried on. The traditional approach, which i refer to as “cultural”, 
stems from the works of Abraham Moles, Hermann Broch and others, but it was Pierre Bourdieu who 
proposed its proper formulation in the social sciences. This paradigm assumes that human tastes are 
diversified, because of a social class and factors such as level of income, education, or the size of the 
place of residence have an impact on the taste for kitsch. Since the early 1990s, however, a paradigm 
based on the darwinian idea of   evolution becomes more and more popular. Researchers such as denis 
dutton and Nancy Aiken pointed out that evolution has developed some aesthetic adaptations that 
predispose people to be strongly appealed to kitschy items. Theoretical considerations presented here 
are supplemented with photos.

Keywords: kitsch, cultural theory, evolutionary theory, photos




