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WSTęP

Słowo „kicz” znają wszyscy, ale dla każdego oznacza ono coś innego. Chcąc mówić 
o kiczu jako zjawisku w przestrzeni miejskiej, na początku należałoby zastanowić 
się nad jego definicją, a to okazuje się problematyczne. inaczej bowiem do tego 
zagadnienia podchodzą artyści, inaczej urbaniści, a jeszcze inaczej „zwykli” ludzie.

Jako pierwsi terminem tym zaczęli posługiwać się pod koniec XiX wieku 
monachijscy krytycy sztuki, określając w ten nieco pogardliwy sposób wszelkiego 
rodzaju landszafty niewiadomej proweniencji i wątpliwej urody, wieszane chętnie 
na ścianach przez niemieckich nuworyszy. Początkowo określenie to odnosiło się 
jedynie do obrazów przedstawiających przesłodzony obraz rzeczywistości (roman-
tyczne zachody słońca i nie mniej romantyczne jelenie na rykowisku) bądź silących 
się na nowatorstwo, mających szokować. Zwykle były to „dzieła” zbyt ładne, aby 
podobać się wszystkim potencjalnym odbiorcom.

W latach 30. XX wieku problematyką kiczu zainteresowali się teoretycy sztuki 
i filozofowie, wśród których najczęściej wymieniani są Theodor Adorno1 i Hermann 
Broch2 – uznawani wręcz za popularyzatorów idei kiczu. Według Adorna sztuka 
ma „transcendentalne przesłanie”. Mówiąc o kiczu, podkreślał, że jest to swego 
rodzaju fałszywa świadomość ułatwiająca zrozumienie czy może raczej zaakcep-
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towanie doświadczanych niesprawiedliwości społecznych. Jest on skierowany do 
masowego, często mało wyrobionego odbiorcy, któremu odpowiada przesłodzony 
i wygładzony obraz świata. Stąd prawdopodobnie popularność kiczu w mieście 

– można by usprawiedliwić jego obecność jako sposób ułatwienia wszystkim chęt-
nym kontaktu ze „sztuką”. Ale kicz to też forma bez idei, co nigdy nie może być 
ani piękne, ani oryginalne. Broch, mówiąc o sztuce, podkreśla wartość etyczną. 
Zgodnie z tym podejściem sztuka powinna być autentyczna i odwzorowująca 
rzeczywistość, natomiast wszelki nadmiar, nastawienie na piękny efekt fałszuje 
rzeczywistość i jest nieetyczne. W związku z tym jego zdaniem kicz nie jest złą 
sztuką, lecz w ogóle nie jest sztuką.

W drugiej połowie XX wieku do badaczy tej tematyki dołączyli m.in. Abraham 
Moles3 i Susan Sonntag4. dla Molesa kicz to przejaw społecznego przyzwolenia 
na przyjemność płynącą z obcowania z czymś, co wyraźnie jest w „złym guście”, 
ale jakoś nas pociąga i cieszy. Mówił on wręcz, że kicz to „sztuka szczęścia” oraz 

„raj dla mało wymagających”, czyli coś, co tak naprawdę pełni ważną rolę w życiu 
każdego człowieka. Oczywiście z kiczem wiążą się problemy. Zwykle dotyczą one 
natury estetycznej, ponieważ jak głosi przysłowie: „nie to ładne, co ładne, ale co 
się komu podoba”. dodatkowo Moles, mówiąc o kiczu, umieszcza go w perspek-
tywie zdeterminowanej przez masową produkcję i konsumpcję. A kultura masowa 
jest przeciętna, schlebia przeciętnym gustom „człowieka potocznego”. Czy może 
lepiej nazwać go człowiekiem statystycznym, mało wyrobionym artystycznie, ale 
też mało obeznanym z architekturą czy sztuką, mało oczytanym5.

Z kolei S. Sontag, autorka Notatek o kampie, wskazała nowe podejście do 
kiczu – mówiła o estetyce, ale jednocześnie o tym, że sztuka, która jest sztucz-
na, przesadzona, jest kiczem, a w jej ujęciu kampem, czyli zamierzoną przesadą, 
sztucznością, czymś, co zostało celowo przerysowane i pozbawione naturalności. 
Kamp jest skierowany do odbiorcy świadomego tego, że jest to coś nie do końca 
prawdziwego, do kogoś potrafiącego spojrzeć na rzeczywistość z przymrużeniem 
oka. Kicz natomiast, w przeciwieństwie do tak definiowanego kampu, opiera się 
na niewyrobionych odbiorcach. Kamp to nie tylko kiepska sztuka, ale coś, co jest 
dyskusyjne estetycznie. W tym kontekście Sontag patrzy na „Jezioro łabędzie” 
oraz na dzieła Antonia Gaudiego czy Salvadora dalego. „Kamp jest sztuką, która 
chce być poważnie traktowana, ale nie można jej traktować zupełnie poważnie, 
bo jest jej »za wiele«”6.

3 Abraham Moles (1921–1992) – francuski inżynier elektryki, akustyki, doktor psychiatrii 
i filozofii, wykładowca socjologii i psychologii.

4 Susan Sonntag (1933–2004) – amerykańska pisarka, eseistka, aktywistka walcząca w obronie 
praw człowieka.

5 W 2012 roku tylko 39% Polaków zadeklarowało, że miało w ciągu roku kontakt z co najmniej 
jedną książką.

6 S. S o n t a g, Notatki o kampie, „literatura na świecie” 1979, nr 9, s. 315–316.
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i. MiASTO A POJęCie KiCZU – WyJAśNieNiA WSTęPNe

Pojęcie kiczu początkowo łączono jedynie ze sztuką malarską, ale po jakimś czasie 
rozciągnięto je także na inne obszary szeroko pojmowanego życia społecznego – 
w związku z tym współcześnie mówiąc o zjawisku kiczu, odnosimy je do bardzo wie-
lu aspektów rzeczywistości. W niniejszym artykule spróbuję pokazać fenomen kiczu 
w mieście, a jest on wszechobecny – nie tylko w polskich miastach. Szukanie kiczu 
w mieście to nie tylko mój pomysł – pisał o tym Moles, dopatrujący się jego źródeł 
w środowisku mieszczańskim, a współcześnie piszą o nim też chociażby architekci.

Tematyka ta jest bardzo aktualna, ponieważ koniec XX i początek XXi wieku 
to w architekturze okres, kiedy efekt piękna istotniejszy jest od prawdy, dobra 
i innych wartości. etyka jest mnie ważna niż estetyka, treść jest mniej istotna niż 
forma7. Niestety z tym pięknem bywa bardzo różnie, często coś, co twórcy wydaje 
się oryginalne i intrygujące, dla odbiorcy może być bezwartościowe.

Opowiadając o problemie, jakim niewątpliwie jest istnienie kiczu w przestrze-
ni miejskiej, nie sposób zająć się wszystkimi jego aspektami. dlatego wybrałam 
następujące zagadnienia: 

• chaos architektoniczny jako przejaw kiczu w strukturze miasta,
• ozdoby miasta, czyli mała architektura, która czasem szpeci zamiast zdobić,
•  sakro-kicz, czyli dlaczego kościoły i pomniki religijne bywają tak mało 

atrakcyjne,
•  przykłady obiektów ocenionych jako kicz, które z czasem doceniono czy 

wręcz uznano jako symbol danego miasta.
Posłużę się tu licznymi przykładami, aby objaśnić, jak pojmuję miejski kicz. 

Może nie wszyscy czytelnicy się zgodzą, ponieważ dobór elementów do egzem-
plifikacji jest subiektywny.

 Współcześnie często zamiast słowa „pięknie” do opisu architektury używa 
się określenia „estetycznie”. doprowadziło to do sytuacji, w której mówi się 
o „estetyzacji miasta”, a zdaniem Wolfganga Welscha wręcz o globalnej estetyza-
cji, która w przypadku miasta oznacza „wyposażenie rzeczywistości w elementy 
estetyczne”8, czyli jej ozdobienie. W ten sposób łatwo uzyskać niezamierzony 
skutek w postaci kiczu.

7 a. to k a j u k, Piękno, oryginalność, kicz i estetyka drugiej kategorii w architekturze współ-
czesnej, „Czasopismo Techniczne” 2007, R. 104, z. 13-A, s. 442.

8 W. We l s c h, Estetyka poza estetyką, przekł. K. Guczalska, Kraków 2005, s. 33.
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ii. CHAOS ARCHiTeKTONiCZNy, CZyli ZJAWiSKO KiCZU  
W ZABUdOWie MieJSKieJ

Architektura z założenia ma nam pomóc w ukształtowaniu optymalnych warun-
ków do życia i pracy – niestety często dzieje się inaczej. Starożytne miasta były 
budowane według szczegółowych zasad, dzięki którym były zachowane proporcje, 
wszystko miało swoje logiczne miejsce, i pomimo upływu lat można mówić o ich 
klasycznym już pięknie. Współczesne miasta, nawet jeśli dawniej były budowane 
tak, aby dobrze się w nich żyło i aby miło się na nie patrzyło, rozrastają się często 
w sposób chaotyczny i nieprzemyślany. Przez kilka dekad Polska „zarosła” bloko-
wiskami – budynkami o identycznym kształcie i kolorze, co sprawiło, że miasta 
były ponure i monotonne. Od kiedy o budowaniu przestał decydować wszechobecny 
normatyw, zaczęło się istne szaleństwo kształtów i feeria barw, zgodnie z zasadą: 

„im więcej, tym ładniej”. Kolory pojawiły się na blokowiskach – w ramach re-
witalizacji osiedla są poddawane „liftingowi”, a najłatwiej zrobić to przy pomocy 
zmiany koloru ścian budynków. Skutki bywają różne, czasami w efekcie fantazji 
malarskiej renowatorów sąsiadują ze sobą bloki wściekle różowe, fioletowe lub 
pistacjowe, a czasem wszystkie te kolory pojawiają się na fasadzie jednego bloku 
w postaci efektownych „esów-floresów”. dobór kolorów bywa szokujący. Niektórzy 
określają to mianem „pastelozy”.

Kicz jest nazywany też estetyką drugiej kategorii. świetnym przykładem są tu 
z jednej strony powtarzalne budynki wielorodzinne, a z drugiej – obiekty aż nadto 
oryginalne o dziwacznie powyginanych dachach, oknach itp. Często jest to kicz 
zupełnie niezamierzony – autor chciał być jedyny i wyjątkowy, a odbiorcy nadali 
budowli rangę kiczu. Przykładem może być krzywy dom w Sopocie.

Pod koniec XX wieku jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać osiedla domów 
jednorodzinnych, a każdy z nich miał zupełnie inny styl, można by powiedzieć, 
że po latach „urawniłowki” wreszcie każdy może pokazać swoją indywidualność. 
Owszem, ale to rodzi chaos. Brak zasad określających szczegółowo, co, gdzie i jak 
można budować, skutkuje tym, że na jednej ulicy sąsiadują wille śródziemnomorskie 
z dworkami polskimi oraz „góralszczyzną”. dodatkowo bywają one „upchnięte” na 
zbyt małych działkach, przez co wyglądają kuriozalnie. Obrazu dopełniają niekiedy 
gipsowe krasnale. Chociaż z krasnalami może być tak, że widząc ich kiczowatość, 
niektórzy właściciele ustawiają je z premedytacją. Nie chodzi im o „upiększenie”, 
ale raczej o rozbawienie. Nie tak dawno domy budowane głównie na prowincji, ale 
nie tylko, były „zdobione” przez przyklejanie do ścian wraz z tynkiem kawałków 
kolorowego szkła. Skrzą się one w słońcu i nikt nie ma chyba wątpliwości co do 
ich urody – większość uzna ten typ zdobienia za przejaw kiczu.

Niestety dowolność w zabudowie i wątpliwe ozdoby to nie jedyne problemy 
naszych miast. Kolejnym, nie mniej ważnym, jest mieszanie „starego” z „nowym”, 
czyli blokowisk z domami wolno stojącymi, kamienicami, albo dodawanie nowo-
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czesnych plomb w pierzejach zabytkowych miast – przykłady tego znaleźć możemy 
chociażby we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Połączenie starej, często zniszczonej 
zabudowy z nowoczesnym szklano-chromowanym budynkiem wygląda kiczowato.

Mieszaniem typów zabudowy jest też budowanie kościołów w samym środku 
blokowiska albo odwrotnie – budowanie blokowisk w bezpośrednim sąsiedztwie 
stojących już kościołów. Złocone kopuły, wieżyczki, witraże zestawione z blokami 

– nie jest to moim zdaniem najszczęśliwsze połączenie.

iii. OZdOBy MiASTA – SZTUKA CZy JedNAK KiCZ?

Mała architektura, czyli ławki, fontanny, pomniki, to te elementy miasta, które 
mają dodawać mu urody i splendoru. Często okazuje się jednak, że tak nie jest, 
a przykłady można mnożyć.

W centrum lublina mamy sporo tego rodzaju dekoracji, chociażby fontan-
nę w kształcie górnej części dżinsów. Koziołek w dżinsach został postawiony 
w 2005 roku i ma symbolizować, zdaniem twórcy – Tomasza Kawiaka, lublin 
i młodość. Jednak dla wielu odbiorców fontanna składająca się z trzech pieczęci 
lublina, herbu miasta oraz głowy kobiety z frontonu Teatru Starego, przymocowa-
nych do ogromnych dżinsów to przesada. Obecnie „szykuje się” jeszcze większa 

„sztuka” – w projekcie przebudowy centralnego placu miasta, czyli Placu litewskiego, 
pojawiła się odrestaurowana fontanna. Właściwie nie fontanna, ale multimedialne 

„dzieło”: „Woda tryskająca z nowej fontanny będzie tańczyć podświetlona różnymi 
kolorami, na ekranie wodnym widzowie zobaczą multimedialne projekcje”9. Zdjęcie 
wizualizujące ową fontannę przedstawia wielobarwnego, wodnego „pawia”.

Żeby nie poprzestawać na lublinie – w Słupsku na Starym Rynku jest fontan-
na w kształcie... no właśnie, kształtów dopatrywać się można różnych – fontanna 
to kilka bloków granitowych ustawionych pionowo, z których wytryskuje w górę 
strumień wody. Gdyby nie falliczne skojarzenia, może nie zaliczałabym owej fon-
tanny do przejawów miejskiego kiczu.

Nie można jednak twierdzić, że kicz to zjawisko typowe wyłącznie dla XX 
i XXi wieku. Był on obecny także m.in. w XVi wieku. świetnym przykładem 
kiczu może być rzeźba Nereidy w bolońskiej Fontannie Neptuna – z jej obfitych 
piersi tryskają strumienie wody. Oczywiście nikt z fotografujących ją turystów nie 
określa tego mianem kiczu. innymi słowy – stary kicz to już nic złego, nie jest 
przejawem jakiejś artystycznej maniery czy złego gustu, ale po prostu zabytkiem.

9 M. B i e l e s z, Woda życia. Ostateczna wizja Placu Litewskiego, Gazeta.pl lublin [online], 
4 czerwca 2013, [dostęp: 13 listopada 2013]. dostępny w internecie: <http://lublin.gazeta.pl/lubli-
n/56,35640,14036072,Woda_zycia_Ostateczna_wizja_Placu_litewskiego.html>.
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Kolejnymi ozdobami, które coraz rzadziej zdobią, są wszelkiego rodzaju „ła-
weczki z...”. Od jakiegoś czasu panuje w Polsce moda na ławeczki z kimś znanym 
– oczywiście w rozmiarze naturalnym. Możemy usiąść obok Hanki Bielickiej, 
Józefa Mehoffera, Czesława Niemena, Haliny Poświatowskiej, Henryka Raabego, 
Bolesława Prusa czy Juliana Tuwima. dlaczego uważam te ławeczki za przejaw 
kiczu? Między innymi dlatego, że za sztukę uznajemy coś wyjątkowego, jedynego 
w swoim rodzaju, a kicz jest powtarzalny. ławeczki pojawiają się w różnych miej-
scach i trudno je uznać za coś wyjątkowego czy oryginalnego. W tej chwili takich 
ławeczek są dziesiątki, upamiętniają nie tylko artystów, ale także „najznamienit-
szych obywateli”, znanych tylko lokalnie, takich np. jak wójt stulecia Jan Słomka, 

„zdobiący” swą postacią jeden z tarnobrzeskich placów. ławeczki są wszechobecne, 
a jednak nie do końca wiadomo, czemu służą – czy to mebel, czy to pomnik. Nie 
wiadomo też, jak je traktować, bo czy wypada wdrapać się wieszczowi na kolana 
albo złapać go za nos? Jedna z nowszych miejskich legend głosi, że potarcie nosa 
siedzącego na Piotrkowskiej Tuwima gwarantuje szczęście.

i wreszcie kategoria najszersza ozdób nie zawsze miasto zdobiących – pomniki. 
Tu problem mamy z tym, czy pomnik jest, czy nie jest kiczem, dotyczy on sporu 
pomiędzy wyobrażeniami autorów a oczekiwaniami odbiorców. Najczęściej bo-
haterem kiepskich pomników jest Jan Paweł ii, uwieczniony w Polsce w ponad 
600 posągach. „Większość pomników, które wystawiono Papieżowi, są niestosowne 
z powodu swojej formy, bądź kiepskie w tym, jak wyglądają, albo wykonane z tak 
tandetnego materiału, że to aż wstyd je stawiać. Większość pomników to krasnale, 
które są seryjnie powtarzane z żywicy polimerowej, albo dzieło kiepskich artystów. 
Często o wyborze wykonawcy pomnika decyduje to, czy jest on pobożny i chodzi 
na majówki, a nie czy jest to dobry artysta”10.

Nie tylko Jan Paweł ii jest przedstawiany w taki mierny sposób. Przykładowo 
lubelski pomnik gen. Franciszka Kamińskiego uznany jest za jeden z brzydszych 
pomników w mieście. Tu także posłużę się komentarzem Kazimierza Ożoga: „Oto 
kicz w najczystszej postaci, mało w lublinie tak wspaniałych przykładów dzieła 
chcącego opowiedzieć wszystko za jednym zamachem i każdemu. Traktowanie 
odbiorcy jak idioty mści się koszmarnie. Oto generał Kamiński, odstrojony, z do-
kładnie wyliczonymi odznaczeniami, przepasany flagą niczym dziedzic Wawrzyniec 
Pruski, z drzewem złamanego nagle życia, orłem. i te kamienie tworzące cokół. 
Połączenie plotera do liter z impregnatem i złoceniem daje efekt rewelacyjny”11.

10 Pomniki papieża, czyli „koszmarny sen rzeźbiarza na kacu” – wywiad z 2009 roku z history-
kiem sztuki dr. K. Ożogiem; cyt. za: wp.pl [online], [dostęp: 11 czerwca 2013]. dostępny w internecie: 
<http://wiadomosci.wp.pl/kat,1345,title,Pomniki-papieza-czyli-koszmarny-sen-rzezbiarza-na-kacu, 
wid,11602259,wiadomosc.html?ticaid=111a8d>.

11 Dosyć tego kiczu. Miasta zalane szpetnymi pomnikami, Gazeta.pl lublin [online], 29 stycz-
nia 2013, [dostęp: 13 listopada 2013]. dostępny w internecie: <http://lublin.gazeta.pl/lubli-
n/56,35640,13313314,dosyc_tego_kiczu_Miasta_zalane_szpetnymi_pomnikami_.htm>.
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Obok pomników brzydkich są też takie, które budzą co najmniej dwuznaczne 
skojarzenia, vide pomnik Czynu Robotniczego w Rzeszowie. Są też takie, które 
do kategorii „kicz” są zaliczane z powodu swej wielkości: pomniki giganty, czyli 
częstochowski papież i świebodziński Chrystus. Oba porażają wielkością, ale czy 
spełniają poza tym jakieś ważne funkcje w przestrzeni?

iV. SAKRO-KiCZ

W tej kategorii chciałabym umieścić tylko kościoły, dlatego pomniki papieskie wy-
mieniłam wcześniej. Zaprojektowanie budynku kościoła jest niewątpliwie sporym 
wyzwaniem, czasami wychodzi z tego coś pięknego i ponadczasowego, a czasami 
niestety coś, co można określić mianem kiczu. Wymienię chociażby kilka: „Arka 
Pana” w Nowej Hucie-Bieńczycach przypominająca raczej betonowy schron, ko-
ściół na lubelskim Czechowie nieco przywodzący na myśl gigantyczne kretowisko, 
kościół na lubelskim Węglinie z wieżą w kształcie budzącym mało sakralne sko-
jarzenia. Historyk sztuki Maria Poprzęcka, patrząc na współczesną architekturę 
sakralną w Polsce, próbuje wyjaśnić, skąd bierze się skaro-kicz: „Większość tych 
obiektów po prostu budzi grozę. A przecież nie zostały nam narzucone tak, jak 
kiedyś socrealizm. Wyrosły ze społecznego zapotrzebowania. Tacy jesteśmy”12.

Pisząc o kiczowatych świątyniach, mam pewien dylemat, nie do końca wiem, czy 
mogę tym mianem określić największe polskie kościoły, czyli Bazylikę w licheniu 
i warszawską świątynię Opatrzności Bożej. Są to obiekty gigantyczne i bardzo 
niejednoznaczne. Bazylika w licheniu – według mnie trochę zbyt bizantyjska, 
złota i błyszcząca – zbudowana w stylu nie polskim, ale raczej trochę jak z las 
Vegas. dodatkowo otoczenie bazyliki przypomina disneyland połączony z wiecznie 
trwającym odpustem. Tu pojawia się pytanie – licheń to jeszcze sakro-kicz czy 
może już kamp? Na ten temat toczą się dyskusje; zacytuję jedną z opinii: „liczne 
odwołania do innych dzieł architektury, patos, bogactwo, przepych – to cechy 
związane z estetyką kampu. Może to swoista forma »ociężałego kampu«? Ale 
może jednak oceniamy świątynię jako »kiczową«, pretensjonalną?”13.

Natomiast w przypadku świątyni Opatrzności Bożej głównym – moim zdaniem 
– problemem nie jest jej kształt (złośliwi nazywają kopułę wyciskarką do cytryn) 

12 M. P o p r z ę c k a, Przy klatce z niedźwiedziami, „Tygodnik Powszechny” [online] 2006, nr 7, 
[dostęp: 11 czerwca 2013]. dostępny w internecie: <http://tygodnik.onet.pl/kultura/przy-klatce-z-

-niedzwiedziami/14zq2>.
13 B. M a l i n o w s k a - P e t e n l e z, A. P e t e l e n z, Kicz i kamp jako ponowoczesne kategorie 

przetworzonego piękna, czyli refleksje o Licheniu, „Czasopismo Techniczne” 2007, R. 104, z. 6-A, 
s. 330.
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czy wielkość, ale umiejscowienie – znowu przykład chaosu architektonicznego. 
Kościół zbudowano w środku osiedla, tym razem w Wilanowie.

V. Z KiCZU W SyMBOl, CZyli ZABAWA KONWeNCJą

Ciekawą kategorią z punktu widzenia kiczu są sytuacje, gdy coś, co w chwili 
powstania uznane było za coś brzydkiego, kiczowatego, po latach urosło do rangi 
symbolu, znaku rozpoznawczego miasta. Adorno pisał, że „wszystko, co jest lub 
było kiczem, może stać się sztuką”14 i tak stało się chociażby w przypadku wieży 
eiffla oraz piramidy pod luwrem. Wieża została zbudowana specjalnie na paryską 
Wystawę światową w 1889 roku i miała stać przez 20 lat. Przeciwko jej ustawieniu 
protestowali artyści, poeci i architekci, ale po 20 latach istnienia była już rozpozna-
walna na całym świecie i do dziś jest symbolem nie tylko Paryża, ale całej Francji.

Z podobnymi protestami spotkała się szklana piramida ustawiona przy luwrze. 
Gdy w 1988 roku otwierano nowe wejście do muzeum przykryte piramidą, zarzucano 
inicjatorowi François Mitterandowi faraońską fantazję, a samą piramidę określono 
mianem kiczu i nieudaną próbą ozdobienia miejsca i tak pięknego. Prawdopodobnie 
luwr zainspirował powstanie nieco mniejszej szklanej piramidy na krakowskim 
rynku – to nie tylko piramida, lecz także fontanna multimedialna. Stawianie 
czegoś ze szkła i stali na terenie Starego Miasta, a dodatkowo oświetlanie tego 
w neonowych barwach uważam za bardzo wyraźny przejaw kiczu. Wielobarwna 
fontanna może i jest ładna, ale nie w sąsiedztwie kościoła Mariackiego i Sukiennic.

Kolejnym przykładem czegoś, co w chwili powstania okrzyknięto tandetą i ki-
czem, jest zaprojektowana przez Annę Rajkowską i ustawiona w 2002 roku palma 
daktylowa. Sztuczne drzewo od ponad dekady pyszni się na warszawskim placu 
de Gaulle’a – wszyscy się z niej śmieją, ale okazuje się, że to już jeden z symboli 
stolicy rozpoznawanych w całym chyba kraju.

Wcześniej pisałam o rozróżnieniu pomiędzy kiczem i kampem, ale może zamiast 
o kampie należałoby mówić tu o pewnej zabawie, kiczu zamierzonym, czyli zabawie 
formą, w której uczestniczą twórcy i odbiorcy. i tak np. obiektem, w przypadku 
którego słowo „kicz” wydaje się uzasadnione, jest budynek, w którym mieści się 
muzeum Salvadora dalego w hiszpańskiej miejscowości Figueras – gmach ozdobiony 
gigantycznymi „jajkami” wywołuje zaskoczenie, ale jednocześnie rozśmiesza, jest 
tak dziwaczny, że określenie go mianem kiczu nie jest obraźliwe. Podobnie rzecz ma 
się w przypadku budynków Gaudiego – Casa Battlo czy Casa Mila – ceramiczne 
zdobienia, dziwacznie wyginane balustrady, „falujące” ściany. Tak samo osobliwy 
jest zaprojektowany przez niego park – ale jest to kicz, na który się godzimy, i który 

14 T.W. A d o r n o, Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 573.
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przyjmujemy. Właściwie przy Gaudim można zastanowić się, czy jego projekty 
to jeszcze kicz, czy już kamp. Czy Gaudi chciał tworzyć coś, co nie tylko doda 
miastu splendoru, ale też pobudzi do myślenia, poruszy, zaintryguje, a czasem 
zadziwi i rozśmieszy? W przypadku Sagrada Familii zdania na temat tego, czy 
jest to sztuka, czy kicz, są podzielone. Wydaje się jednak, że jest to raczej przejaw 
kampu niż kiczu. Gaudi bowiem chyba zdawał sobie sprawę z tego, iż jego dzieła 
nie będą nigdy traktowane zupełnie poważnie.

POdSUMOWANie

Jednym z problemów, jakie niesie ze sobą kicz, jest to, że coraz trudniej nam go 
zauważyć. Jest tak wszechobecny, że częstokroć przyjmujemy go za dobrą monetę, 
nie widzimy jego fałszu. dzieje się tak, ponieważ nie ma jednego uniwersalnego 
gustu – dotyczy to wszystkich dziedzin życia. Rozglądając się po mieście, nie 
zwracamy uwagi na brzydotę, pretensjonalność – przestają nas razić. nie 
buntujemy się przeciw kiczowi i brzydocie z jednej strony, dlatego że nie chcemy 
być posądzeni o brak tolerancji, z drugiej zaś może czasami te wszystkie „białe 
domki”, „ganeczki”, „tralki” i krasnale ogrodowe też nam się podobają? Kiedyś 
kicz uznawany był za sztukę dla ubogich, a teraz?
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S t r e s z c z e n i e

Artykuł poświęcony jest zjawisku kiczu w przestrzeni współczesnych miast. Zdefiniowano tu pojęcie 
kiczu z punktu widzenia filozofii, sztuki i estetyki. Przedstawiono wiele przykładów kiczu występującego 
w miastach – poczynając od chaosu architektonicznego, poprzez różnego typu „ozdoby” miasta – czyli 
nie zawsze do końca udaną małą architekturę, aż do sakro-kiczu, czyli brzydoty i przesady w bu-
downictwie sakralnym. Zaprezentowano też przykłady obiektów uznanych za kicz, ale stanowiących 
ważne, czasem już historyczne symbole miast, w których się znajdują. W artykule pojawiają się też 
liczne przykłady, głównie z polskich miast, prezentujące moje rozumienie kiczu w mieście.

Słowa kluczowe: kicz, brzydota, współczesne miasto, chaos architektoniczny

THe PHeNOMeNON OF KiTSCH iN THe URBAN SPACe

S u m m a r y

Paper is devoted to the phenomenon of kitsch in the contemporary cities. The term kitsch was defined 
herein in terms of philosophy, art and aesthetics. Outlines a number of examples of kitsch appearing 
in cities – starting in architectural chaos through the various types of city “decorations” – that is 
finally not always a successful small architecture, to sacro-kitsch that is ugliness and exaggeration 
in the sacred architecture. Also presented examples of objects considered as a kitsch, but which are 
important, sometimes historical symbols of the cities in which they are located. The article shows 
a number of examples, mainly from Polish cities, to help understand how to understand kitsch in the city.

Keywords: kitsch, ugliness, contemporary city, architectural chaos


