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   Kicz tkwi w g³êbi ka¿dego z nas, 
twierdzi Abraham Moles. Nie ma siê 
te¿ co dziwiæ, ¿e zdanie to mo¿e wy-
wo³aæ natychmiastowy sprzeciw. Bo-
imy siê tego okreœlenia jak ognia, a 
u¿ywaj¹c go – dyskwalifikujemy war-
toœæ wszystkiego, czego mia³oby do-
tyczyæ. Dlaczego kicz tak dra¿ni? Bo 
jest lichy, tandetny, przes³odzony, sp³y- 
ca najwa¿niejsze treœci, s³u¿y tylko roz-
rywce i pozornemu poczuciu szczêœcia.
Problem tkwi w tym, ¿e potrzebujemy
kiczu, ¿e nie potrafimy ¿yæ bez niego, 
¿e bodaj na sta³e wpisa³ siê w ludzk¹
rzeczywistoœæ. Cz³owiek jest ju¿ zmê-
czony tzw. sztuk¹ wysok¹, potrzebuje 
odrobiny przyjemnoœci, dobrego sa-
mopoczucia. Dlatego otacza siê przed-
miotami, które bez dwóch zdañ mo¿na 
nazwaæ kiczowatymi. Chwilowe rz¹-
dy „ascetyzmu”, który wi¹za³ z przed-
miotem jedno tylko znaczenie – jego 
funkcjonalnoœæ – ju¿ w drugiej po³owie
XX wieku zast¹pi³a etyka konsump-
cyjna. Z jednej strony nadal k³adzie siê
nacisk na u¿ytecznoœæ przedmiotów, 
z drugiej – widoczna staje siê apolo-
gia gad¿etu, elementu, którego wygl¹d 
ma znaczenie wiêksze ni¿ przydatnoœæ.
  Niektórzy badacze twierdz¹, ¿e kicz 
powstaje w wyniku tzw. „zdrady me-
dium”, czyli przeniesienia dzie³a z jed-
nego œrodka wyrazu na inny. Wszyst-
kie przeróbki utworów literackich na 
komiks, filmów na ksi¹¿kê i vice versa,
dawa³yby w rezultacie utwór w z³ym 
guœcie. Ka¿dy intersemiotyczny prze-
k³ad tego typu by³by w rzeczywistoœci
degeneracj¹ pierwowzoru. Sprawdza 
siê ta teza tylko w pewnej czêœci – kto 
widzia³ na przyk³ad Rêkopis znalezio-
ny w Saragossie Wojciecha J. Hasa, 
sfilmowany na podstawie osiemnas-
towiecznej powieœci Jana Potockiego, 

przekonany jest, ¿e „zdrada medium” 
niekoniecznie musi t³umaczyæ istnie-
nie kiczu.     
   Szerzenie siê kiczu w dwudziesto-
wiecznej kulturze masowej by³o b³ys-
kawiczne i wszechogarniaj¹ce. Pod 
wp³ywem przemian cywilizacyjnych 
i awangardowych praktyk artystycz-
nych, przesz³oœæ zaczêto widzieæ jako 
magazyn rzeczy przecenionych, co 
zaowocowa³o gigantyczn¹ „posezo-
now¹ wyprzeda¿¹” arcydzie³. Niemal
w tym samym momencie dosz³o do 
odkrycia i eskalacji kiczu, który raz 
dostrze¿ony – ³atwy by³ ju¿ wszêdzie 
do odnalezienia. Zaczêto mówiæ o ki-
czu Giotta i Botticellego, kiczu Bock-
lina i Rubensa, kiczu rokoka, klasy-
cyzmu, sentymentalizmu, gotycyzmu;
o kiczu Cervantesa, Goethego i Byro-
na, kiczu Wagnera i Pucciniego, kiczu 
Mickiewicza, Witkacego i Gombro-
wicza, etc, etc. 
 Wa¿niejszym jednak zjawiskiem by³o
dostrze¿enie i ujawnienie bezwzglêd-
nej, wszechw³adnej i zaw³aszczaj¹cej 
mocy kiczu, którego dzia³anie Abra-
ham Moles nie przypadkowo okreœla 
jako „totalitaryzm bez przemocy”: to 
po prostu sztuka spe³niaj¹ca ocze-
kiwania odbiorcy. Kicz pe³ni przede 
wszystkim funkcjê dostarczania przy-
jemnoœci, czy te¿ raczej – spontanicz-
noœci w odczuwaniu przyjemnoœci. 
Spontanicznoœci, która jest ca³kowi-
cie obca transcendentnej idei piêkna 
lub brzydoty, natomiast umo¿liwia 
cz³owiekowi ograniczony i pozbawio-
ny autentycznoœci udzia³ w ekstra-
wagancji. Johann Wolfgang Goethe 
w swej przedmowie do Fausta pod-
kreœla potêgê kiczu: „Publicznoœæ to
masa, której nale¿y siê przypodobaæ, 
poniewa¿ ona ¿yj¹c pozwala innym 
¿yæ.  Najpewniejszym Ÿród³em od-
dzia³ywania na masê jest dostarczanie 
jej ró¿nego pokarmu, z którego ka¿dy 
coœ dla siebie wybierze. Publicznoœæ ta 
nie przywyk³a do wy¿szych wartoœci;
jej gusty zaspokajaj¹ kolorowe obraz-
ki, ŸdŸb³o prawdy zmieszane z mas¹
b³êdu i b³azeñstwo obok rozumu i na-
miêtnoœci; ale nade wszystko przyci¹-
ga j¹ zwyk³y obraz pospolitego ludz-
kiego ¿ycia, które ka¿dy prze¿ywa, 
ale tylko niewielu prze¿ywa œwiado-
mie. Nie zdobyciu s³awy u potomnoœ-
ci, ale zabawie wspó³czesnych s³u¿yæ 
ma sztuka zgodnie z dyrektywami tej 
praktycznej filozofii kultury.”
  W 1969 roku Leslie Fiedler w post-
modernistycznym manifeœcie (druko-
wanym zreszt¹ w Playboyu) dokonuje 

rehabilitacji westernu, nurtu science-
fiction, porno, pop-artu. Sztuki popu-
larnej – a wiêc ca³ej sfery kultury, któ-
ra najczêœciej balansuje na krawêdzi 
kiczu. Ponowoczesna kultura jest kul-
tura jest kultur¹ ludyczn¹, karnawa-
liczn¹, obszarem znaczeñ, gdzie nade
wszystko liczy siê zabawa. Nie po-
winno wobec tego dziwiæ zaintere-
sownie kiczem, tak widoczne wœród 
wspó³czesnych artystów. Sposób pre-
zentowania rzeczywistoœci, kreacja 
postaci (literackich, filmowych, teatral-
nych, a nawet tanecznych) œwiadczy 
o tym, ¿e mówienie o kiczu jêzykiem 
kiczu jego nieodparty urok. Demas-
kuje jednoczeœnie jego „pozornoœæ” i 
u³udê, jak¹ ponoæ przynosi. Co wiêcej 
– pozwala stawiaæ najtrudniejsze py-
tania tycz¹ce kondycji wspó³czesnego
cz³owieka. Przyk³adem mo¿e byæ kino 
Pedro Almodovara, w którym nasy-
cenie kiczem nie k³óci siê z uznaniem 
dla rangi tej sztuki. Tak¿e filmy Quen-
tina Tarantino – tak kiczowate, jak Od 
zmierzchu do œwitu, czy Cztery pokoje 
– staj¹ siê œwiadectwem gry miêdzy 
estetyk¹ kiczu a estetyk¹ awangardy; 
gdy szukaj¹cej czegoœ nowego w sztu-
ce. Nie inaczej ma siê rzecz ze sztuk¹ 
sceniczn¹ – no bo czy wspó³czesny 
twórca teatru mo¿e tworzyæ aktualne 
i atrakcyjne dla wspó³czesnego od-
biorcy widowisko, nie odwo³uj¹c siê 
do estetyki kiczu mediów elektronicz-
nych?
  Spotykamy siê z kiczem wchodz¹c 
do ka¿dego niemal koœcio³a – kicz
jest tam wrêcz wszechobecny. Unie-
mo¿liwia on autentyczne doœwiad-
czenie religijne, poniewa¿ przekazu-
je informacje o tym, co œwiête, w for-
mie zredukowanej, zak³amanej, b³êd-
nej, czyli dostêpnej ograniczonym 
ludzkim wyobra¿eniom. Podam tu
konkretny przyk³ad: przez ca³e lata 
funkcjonowa³ obrazek przedstawia-
j¹cy œw. Teresê z Lisieux w formie 
„ulizanej” – ot, taka „œwiêta-g³upia” 
z ró¿yczkami. To niez³a egzemplifi-
kacja tezy Herberta McLuhana, mó-
wi¹cej, ¿e œrodek komunikacji sam 
jest komunikatem. Oznacza³oby to, ¿e 
kiczowaty komunikat religijny jest 
fa³szywym komunikatem religijnym, 
a treœci komunikowane w banalnej 
formie bêd¹ odbierane jako banalne. 
Z tego wszak¿e wzglêdu wszystko, co 
pokazuje siê i przekazuje w Koœciele, 
powinno podnosiæ i sublimowaæ du-
chow¹ kondycjê cz³owieka. Powiesze-
nie w koœciele kiczowatego obrazu jest 
jak puszczenie wiernym Big Brothera.
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