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Opinia o rozprawie doktorskiej magistra Kamila Łuczaja zatytułowanej  
Gust estetyczny a reklama prasowa.  

Analiza kulturowa i ewolucjonistyczna na przykładzie Polski 
 

Napisana przez Pana magistra Kamila Łuczaja - pod kierunkiem naukowym Pana prof. dra 

hab. Janusza Muchy - rozprawa doktorska liczy (wraz z bibliografią i załącznikami) 424 

strony. 

Struktura opiniowanej rozprawy jest dość rozbudowana – praca składa aż z dziesięciu 

rozdziałów, większość z nich (zwłaszcza rozdziały drugi, dziewiąty i dziesiąty) podzielonych 

jest na liczne podrozdziały, które z kolei składają się często z kilku kolejnych „pod-

podrozdzialów”). Ta rozbudowana (i skomplikowana) struktura dysertacji zapowiada jej 

wielowątkowość, utrudnia też jednak jej recepcję – powrócę jeszcze do tej kwestii w dalszej 

części niniejszej opinii. 

Rozdział pierwszy rozprawy nosi tytuł Reklama jako popularna forma sztuki. Główną tezę 

tego rozdziału streszcza jego tytuł: Autor przyjmuje, że reklama jest współcześnie „popularną 

formą sztuki” i ważnym wycinkiem kultury popularnej. 

Rozdział drugi, zatytułowany Gust, kompetencja, kapitał kulturowy, kulturowy paradygmat 

recepcji kultury i sztuki jest z jednej strony przeglądem wybranych koncepcji teoretycznych 

(Simmla, Veblena, Bourdieu), których wspólną cechą jest „uklasowienie” gustu/ preferencji 

artystycznych, z drugiej zaś strony jest on rozwinięciem zasygnalizowanego we 

Wprowadzeniu założenia teoretyczno-badawczego dysertacji (po pierwsze, spojrzenie na 

świat reklamy prasowej pod kątem pytania, w jakim stopniu jest ona programowana przez 

„symbolizm naturalny”, w jakim zaś przez „symbolizm kulturowy”, po drugie – próba 

powiązania określonych preferencji estetycznych sytuujących się bądź to bliżej „symbolizmu 

naturalnego” bądź też bliżej „symbolizmu kulturowego” z gustami klasowymi – ludowym, 

gustem klasy średniej i gustem klas dominujących). 

Rozdział trzeci noszący tytuł Biofilia, sukces reprodukcyjny i uniwersalia estetyczne. 

Ewolucjonistyczna tradycja badania gustu estetycznego posłużył Autorowi przede wszystkim 
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do przedstawienia głównych założeń estetyki ewolucyjnej oraz ewolucjonistycznej tradycji 

badań nad gustem/ preferencjami estetycznymi.  

Rozdział czwarty rozprawy nosi tytuł Metodologiczne założenia projektu badawczego. O 

konstrukcji, funkcjach i sposobach interpretacji wyników analizy treści, badań 

eksperymentalnych., Rozdział wspomniany pełni funkcję rozdziału metodologicznego. Po 

pierwsze, Autor zapowiada w nim i uzasadnia etapy/ moduły zrealizowanego badania (moduł 

pierwszy: analiza treści obejmująca wybrane reklamy prasowe, moduł drugi: badanie 

eksperymentalne obejmujące odbiorców – nominalnych adresatów reklam prasowych mające 

na celu poznanie ich preferencji estetycznych a przynajmniej ich oczekiwań związanych z 

reklamami prasowymi, moduł trzeci: wywiady eksperckie z pracownikami agencji 

reklamowych odpowiadającymi za kreację). Po drugie, w rozdziale czwartym przedstawione 

zostały główne pytania badawcze projektu – jakie są preferencje estetyczne twórców i 

odbiorców reklam prasowych oraz w jakim stopniu da się je wyjaśnić za pomocą „hipotezy 

ewolucjonistycznej”, w jakim zaś za pomocą „hipotezy kulturowej”? 

Rozdział piąty opiniowanej pracy doktorskiej zatytułowany jest Kapitał kulturowy odbiorcy a 

konstrukcja reklamy prasowej na początku XXI wieku. Wyniki analizy treści. Biorąc pod 

uwagę zawartość tego rozdziału lepiej pasuje doń chyba druga część tego tytułu. Istotnie 

bowiem, rozdział relacjonuje wyniki przeprowadzonej analizy treści ponad 2 tysięcy reklam 

opublikowanych w wybranych polskich czasopismach. 

Rozdział szósty doktoratu nosi tytuł Natura w polskiej reklamie prasowej na początku XXI 

wieku. Hipotezy ewolucjonistyczne w świetle wyników analizy treści. W rozdziale tym Autor 

zajmuje się weryfikacją hipotez ewolucjonistycznych (zakładającej – w skrócie mówiąc- że w 

reklamy „wszyte” są treści/ komunikaty istotne z punktu widzenia podnoszenia skuteczności 

adaptacyjnej). 

Rozdział siódmy dysertacji zatytułowany jest Percepcja reklam wśród studentów polskich i 

amerykańskich. Wyniki badania eksperymentalnego. W rozdziale tym przedstawione są 

wyniki badania porównawczego (obejmującego studentów polskich i amerykańskich), 

którego celem było uchwycenie ewentualnych różnic międzykulturowych w odbiorze reklam 

prasowych. 

W rozdziale ósmym zatytułowanym Percepcja reklam wśród trzech pokoleń Polaków. Wyniki 

drugiego badania eksperymentalnego znów mamy do czynienia z porównaniem recepcji 

treści reklamowych. Tym razem zmienną różnicującą populację badania był wiek. 

Dziewiąty i przedostatni rozdział recenzowanej dysertacji nosi tytuł Okiem eksperta. 

Estetyczne wybory pracowników agencji reklamowych oraz strategie użycia „symbolizmu 
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kulturowego” i „symbolizmu naturalnego. Rozdział ten opary jest na cyklu IDI-ów 

przeprowadzonych z pracownikami agencji reklamowych odpowiadających za kreowanie 

treści reklamowych. Badane upodabniające się w swoich założeniach i przebiegu do badania 

etnograficznego miało za zadanie przynieść odpowiedź, czy i w jakim stopniu osoby, które 

tworzą reklamy kierują się w swej pracy rozróżnieniem między „symbolizmem kulturowym” 

i „symbolizmem naturalnym” oraz która z tych perspektyw jest przez nich (ewentualnie) 

preferowana. 

Ostatni, dziesiąty rozdział pracy doktorskiej pt. Czy można być komercyjnym artystą? 

Dylematy pracowników agencji reklamowych jest swoistym etnograficznym portretem 

środowiska reklamowego. Kluczowym problemem badawczym jest w tym rozdziale kwestia 

etosu zawodowego zatrudnionych w agencjach reklamowych pracowników oraz kwestia 

napięć między wymogami (pojętej nieco romantycznie i na modłę modernistyczną) roli 

artysty a wymogami roli funkcjonującego w logice efektywnościowo-rynkowej pracownika 

zatrudnionego w jednym z emblematycznych przemysłów kultury. 

Opiniowaną pracę doktorską zamyka Zakończenie, które – dość nietypowo – służy nie tyle 

rekapitulacji najważniejszych wyników i wniosków, do jakich uprawnia zrealizowany projekt 

badawczy, ile raz jeszcze uzasadnia najważniejsze wybory teoretyczno-metodologiczne oraz 

otwarcie odnosi się do (prawdopodobnych) wątpliwości, jakie mogą towarzyszyć lekturze 

dysertacji. 

* * * 

Merytoryczną część swojej opinii chciałbym rozpocząć od uwag pozytywnych. 

Po pierwsze zatem, największym atutem dysertacji jest w moim przekonaniu sam pomysł, by 

spróbować spojrzeć na „świat przedstawiony” reklamy z perspektywy estetyki ewolucyjnej. 

Zamiar, by patrzeć na konkretne komunikaty reklamowe poprzez pryzmat pytania o to, czy i 

w jakim stopniu wpisują się one w „symbolizm naturalny” jest interesujący i oryginalny. 

Spojrzenie na reklamę z perspektywy ewolucjonistycznej uświadamia i przypomina, że 

konstruktywistyczno-kulturalistyczne podejście do świata reklamy nie jest jedyną 

możliwością teoretyczną jaką dysponujemy jako socjologowie.  

Po drugie, na pewno trzeba docenić Autora za odważną choć i ryzykowną (będzie jeszcze o 

tym mowa) decyzję, aby objąć uwagą badawczą zarówno (1) same komunikaty reklamowe, 

(2) ich recepcję przez poszczególne grupy ich odbiorców oraz (3) preferencje (estetyczne, 

społeczno-kulturowe) twórców reklamowego „kontentu”. 

Po trzecie, podoba mi się, że Autor powraca do perspektywy „klasycznego Bourdieu” i 

podejmuje się opisywać gusty klasowe – ludowy, klasy średniej i dominujący. Znowuż 
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powiedzieć można, że w tym zamyśle tkwi dzisiaj pewne ryzyko teoretyczne – większość 

socjologów kultury gotowa jest bowiem obecnie zgodzić się raczej z piszącym o 

wszystkożerności kulturowej Richardem Petersonem niż z Pierrem Bourdieu, sam zaś pomysł 

by badać kultury klasowe coraz częściej przegrywa z obawą, że jakiekolwiek badanie 

porównawcze zostanie odczytane jako badanie wartościujące. Każda więc próba powrotu 

badawczego do (skądinąd oczywistego) ujęcia kultury jako czynnika różnicującego wydaje 

mi się warta uwagi (i wsparcia). 

Po czwarte, z pewnością atutem przeprowadzonego przez Pana magistra Kamila Łuczaja 

badania jest jego porównawczy charakter. Interesująco prezentuje się zwłaszcza ta część 

dysertacji, w której zaprezentowane są rezultaty badania recepcji przekazów reklamowych 

zrealizowanego wśród polskich i amerykańskich studentów. 

Po piąte, bardzo ciekawie prezentują się dwa ostatnie rozdziały pracy poświęcone środowisku 

pracowników agencji reklamowych. To dość ekskluzywna więc i trudno „badalna” grupa 

zawodowa. Już zatem samo to, że Autorowi udało się przekonać jej członków do udziału w 

badaniu dobrze świadczy o jego talencie badawczym oraz o jego umiejętnościach 

warsztatowych. Przede wszystkim jednak - z przeprowadzonych z pracownikami agencji 

reklamowych indywidualnych wywiadów pogłębionych wyłania się bardzo interesujący obraz 

tego środowiska. W ostatnich latach mamy do czynienia ze wzmożonym zainteresowaniem 

socjologów designem i designerami.1 Nie wiadomo mi by ktokolwiek z rodzimych 

socjologów zajął się - w podobnie systematyczny sposób jak magister Łuczaj - społecznością 

„reklamiarzy”. A przecież jej członkowie są w równym stopniu jak projektancie pośrednikami 

i mediatorami między „społeczeństwem” a „rynkiem”, są ekspertami-instruktorami (w 

Giddensowskim sensie tego określenia), którzy uczą zarządzać oznakami statusowymi i 

‘właściwie’ je rozpoznawać. Są wreszcie trendsetterami mającymi ogromny wpływ na 

zmiany stylu życia oraz na upowszechniania się nowych wzorów konsumpcji.  

W zasadzie nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby c a ł a rozprawa doktorska Pana magistra 

Kamila Łuczaja była pomyślana jako socjologiczny portret osób pracujących w reklamie. 

Przemawiałaby za tym nie tylko „etnograficzna malowniczość” tego środowiska ale też 

(przede wszystkim) jego wspomniany wyżej potencjał wzorotwórczy i jego szczególna rola w 

procesach implementacji/ oswajania rywalizacyjnych stosunków społecznych, kultury 

ekspansywnego indywidualizmu oraz logiki efektywnościowo-rynkowej. Równie interesująca 

byłaby zapewne rozprawa, która opisuje (być może posługując się teorią pola P. Bourdieu) 

                                                           
1
 Zob. np. Rosińska M., Przemyśleć u/życie. Projektanci/ przedmioty. Życie społeczne, Fundacja Bęc Zmiana, 

Warszawa 2010.  
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swoistą grę, której głównymi aktorami są (1) twórcy reklam, (2) marketingowcy i (3) 

odbiorcy przekazów reklamowych. Możliwość realizacji takiego projektu badawczego 

zasugerował zresztą sam Autor (s. 371).  

Po szóste, niewątpliwą zaletą opiniowanej rozprawy doktorskiej jest to, że pokazuje ona nie 

tylko to jak współczesna reklama pracuje na rzecz coraz większego ujednolicania/ 

standaryzowania dzisiejszych społeczeństw (ich aspiracji, wzorów, stylów życia) lecz także 

na rzecz odnajdowania i podkreślania rozmaitych różnic oraz osobności społeczno-

kulturowych.  

Po siódme wreszcie, niewątpliwą wartość pracy stanowi szereg szczegółowych wniosków – 

ustaleń pobadawczych. Część z tych ustaleń była spodziewana. Część jednak jest dość odległa 

od spodziewanego obrazu. I tak np. ze zrealizowanego badania wynika, że amerykańscy 

częściej niż polscy akceptują „naiwny styl reklamowy” (identyfikowany przez Autora jako 

„reklama lowbrow”). Pytanie czy dzieje się tak dlatego, że amerykańscy studenci - uczestnicy 

badania są mniej uzależnieni od presji zasady „estetycznej poprawności” niż ich polscy 

koledzy czy też przyczyny tej różnicy są inne? Inny przykład. Wbrew oczekiwaniom akcenty/ 

motywy erotyczne częstsze są w reklamach adresowanych do kobiet. W świetle założeń 

opiniowanej pracy zaskakujące jest też, że uczestniczący w jednej z faz badania polscy i 

amerykańscy studenci w kilku przynajmniej przypadkach dość mocno różnili między sobą w 

opiniach na temat testowanych reklam. Nawiasem mówiąc, ten ostatni rezultat zdaje się 

falsyfikować tezę o uniwersalnych predyspozycjach estetycznych. Nieprawdziwość tej tezy 

nie przekreśla wprawdzie założeń estetyki ewolucyjnej ale sugeruje, że trzeba do nich 

podchodzić z daleko idącą ostrożnością. 

* * * 

Pora na wątpliwości i na uwagi polemiczne.  

Po pierwsze, napisałem, że doceniam rozległość problematyki badawczej, która znalazła się w 

polu uwagi Autora. Pytanie jednak, czy próba zajęcia się w jednej dysertacji (1) analizą treści 

przekazów reklamowych (nawet jeśli chodzi tylko o jeden ich rodzaj), (2) badaniem recepcji 

reklamy oraz (3) badaniem środowiska twórców reklam nie okazała się zadaniem ponad 

miarę? Zbyt szeroko zakreślony „front robót badawczych” musiał pociągnąć za sobą 

nadmierną powierzchownością wielu fragmentów pracy (razi ona zwłaszcza w dwóch 

rozdziałach prezentujących wyniki badania recepcji reklam; brak mi w tych rozdziałach 

szczególnie pogłębionych interpretacji uzyskanych wyników).  

Po drugie, przyjmuję do wiadomości wyjaśnienia (i tłumaczenia – por. np. s. 140, s. 372) 

Autora, dlaczego nie nadał on swemu badaniu bardziej laboratoryjnego charakteru (sięgając 
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np. po eye trackery). Rozumiem oczywiście, że chodziło min. o to, aby socjologicznie 

pomyślany projekt badawczy nie upodobnił się w którymś momencie do projektu 

kognitywistycznego lub do projektu osadzonego już na gruncie neuronauki. Z drugiej strony – 

nie mogę wyzbyć się wrażenia, że zajmujący Autora problem badawczy dałoby się znacznie 

łatwiej i lepiej rozwiązać sięgając po strategie i narzędzia badawcze kognitywistyki lub 

psychologii ewolucyjnej. Pozostawanie przy (dość konwencjonalnym) badaniu 

socjologicznym, w którym wskaźnikiem orientacji na „symbolizm naturalny” są (siłą rzeczy 

współprogramowane habitusami, kulturą) preferencje estetyczne przywodzi na myśl 

kwadraturę koła. Na pewno zaś nie może stać się podstawą mocnych, jednoznacznych 

rozstrzygnięć. 

Kolejna wątpliwość natury metodologicznej. Autor konsekwentnie nazywa badanie 

porównujące recepcję reklam przez polskich i amerykańskich studentów (opisane w rozdziale 

siódmym) oraz (opisane w kolejnym, ósmym rozdziale dysertacji) badania porównujące 

recepcję reklam wśród trzech pokoleń Polaków badaniem e k s p e r y m e n t a l n y m. 

Kłopot w tym, że nie spełnia ono takich cech eksperymentu jak restrykcyjna kontrola 

zmiennych czy udział w badaniu grupy kontrolnej. W rzeczywistości mamy do czynienia z 

badaniem porównawczym (którego nota bene nie ma powodu się wstydzić). 

Czwarta uwaga z rzędu krytyczno-polemicznych. Autor traktuje reklamę prasową (i reklamę 

w ogóle) jako ważny wycinek kultury popularnej (zob. s. 46 dysertacji). Pełna zgoda co do 

tego, że jest to uprawnione. Ale konsekwentne ujmowanie reklamy jako części/ przejawu 

współczesnej kultury popularnej wymagałoby większego uwzględnienia szeregu nowszych 

ujęć teoretycznych, które kładą nacisk na emancypacyjne/ autonomizujące funkcje kultury 

popularnej i na stopniowe przechodzenie od modelu odbiorcy pasywnego do modelu odbiorcy 

aktywnego (np. Centre for Contemporary Cultural Studies, w tym zwłaszcza S. Hall) lub/ i 

które (jak choćby koncepcja H. Jenkinsa) kładą nacisk na konwergencję treści kultury oraz na 

hybrydowość kultury popularnej. 

Po piąte, prawdę powiedziawszy mam sporo wątpliwości do tego, w jaki sposób Autor 

operacjonalizuje w swojej pracy doktorskiej symbole biofilii i biofobii (traktowane jako 

swoiste „instrukcje” mające pomóc konstruować aktorom społecznym efektywne i bezpieczne 

strategie adaptacyjne). W skrócie mówiąc, wiele środków estetycznych mogących być 

uznanymi za przejawy/ wehikuły „symboliki naturalnej” może być równie dobrze (i jest!) 

odbiciem mód na określone style obrazowania lub też wynikać może (i wynika!) z charakteru/ 

specyfiki reklamowanego produktu. Np. aż się prosi by terenowy samochód fotografować na 

tle „dzikiej przyrody”, by reklamując drewno opałowe pokazać przytulny salon z rozpalonym 
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kominkiem, by możliwości nowego aparatu fotograficznego ilustrować zdjęciami z 

egzotycznej wakacji a nie kadrami z wojny. 

Jednak - jeśli uznamy, że estetyka obrazów reklamowych rzeczywiście jest tak mocno 

programowana przez wzory kultury (co Autor sam przyznaje w wielu miejscach swojej pracy 

– zob. np. s. 208, s. 227 i nast.) to zmuszeni będziemy (1) albo bardzo mocno s t o n o w a ć 

hipotezę ewolucjonistyczną (powracając do bardziej kulturalistycznych ujęć teoretyczno-

badawczych pokazujących reklamę jako grę konwencji, jako odzwierciedlenie przemocy 

symbolicznej, jako narzędzie inteligentnej subwersji podważającej węzły porządku 

zbiorowego itd.) albo też (2) będziemy zmuszeni przyjąć bardzo ryzykowny schemat 

interpretacyjny pozwalający dość swobodnie i arbitralnie klasyfikować określone formy i 

estetyki jako przejawy „symbolizmu naturalnego”. 

Szósta wątpliwość, zaś właściwie ambiwalencja. Próba rozpatrywania reklamy z podziałem 

na reklamę lowbrow i highbrow z jednej strony – była już o tym mowa wcześniej – bardzo mi 

się podoba bo jest odważna i przeciwstawia się wygodzie relatywizowania. Z drugiej strony, 

trudno mi oprzeć się wrażeniu, że podział ten jest za bardzo zasadniczy, zbyt mechaniczny. 

Ponadto – choć nie twierdzę, że taka intencja towarzyszyła Autorowi – podział wspomniany 

toruje drogę do wartościującego hierarchizowania („gorsza” reklamę lowbrow i „lepsza” 

highbrow). Tymczasem zaś, pomijając już dyskusję o Petersonowskim wszystkożeryzmie 

kulturowym całe mnóstwo współczesnych interpretacji kultury popularnej (por. np. Fiske, 

Hall a w Polsce np. Filiciak, Halawa, Krajewski, Siuda, Szlendak) kładzie nacisk na jej 

aktywizujące i emancypujące funkcje, podkreśla jej znaczenie przy konstruowaniu strategii 

antyestablishmentowych, zwraca uwagę na jej związki z kampem (w rozumieniu S. Sontag), 

tropi jej rolę w procesach uwięziowienia itd. Wszystkie te interpretacje są jednak możliwe do 

pomyślenia dopiero wtedy, gdy powstrzymamy się przed wartościującym przeciwstawieniem 

kultury popularnej innym typom kultury i tylko wtedy gdy będziemy konsekwentnie 

traktować wszystkie treści kultury jako r ó w n o p r a w n e tworzywo.   

I ostatnia, siódma uwaga polemiczna. Być może łatwiej byłoby Autorowi bronić „hipotezy 

ewolucjonistycznej” gdyby jego badanie było bardziej sfokusowane: np. (1) ograniczało się 

do analizy reklam jednej wybranej grupy produktowej – powiedzmy samochodów lub 

środków higieny osobistej oraz (2) analizowało reklamy wyłącznie jako „instrukcje 

behawioralne” mające zachęcać nie tyle do zakupu (to oczywiste) ile do określonych 

zachowań/ wyborów wpisujących się w codzienność i mających jakiś związek z 

konstruowanymi strategiami adaptacyjnymi/ strategiami radzenia sobie w rzeczywistości. 

Zdaję sobie sprawę, że takie badanie byłoby piekielnie trudne oraz równie (jeśli nie bardziej) 

ryzykowne teoretycznie i metodologicznie jak to, które zostało zaprojektowane i zrealizowane 
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przez Doktoranta. Wydaje mi się jednak, że umożliwiłoby ono formułowanie 

konkretniejszych i jednocześnie śmielszych, bardziej oryginalnych hipotez szczegółowych. 

Sądzę też, że czyniłoby ono cały projekt bardziej wyrazistym. 

* * * 

Podsumowując, nie ulega dla mnie wątpliwości, że rozprawa zatytułowana Gust estetyczny a 

reklama prasowa spełnia wszystkie ustawowe i zwyczajowe wymogi stawiane dysertacji 

doktorskiej. Zalety doktoratu Pana magistra Kamila Łuczaja bezdyskusyjnie przeważają nad 

niedociągnięciami. Sporą zaś część wątpliwości, które pozwoliłem sobie zasygnalizować w 

recenzji traktować należy raczej jako uwagi zgłaszane w trybie polemicznym. Nie byłoby ich 

zapewne aż tyle gdyby Autor wyznaczył sobie skromniejsze i bardziej tuzinkowe zadania. To 

jednak, że tak nie postąpił, że podjął się napisania pracy nieszablonowej świadczyć musi 

oczywiście na jego korzyść. 

Wobec powyższego, wnioskuję o przyjęcie przez Radę Instytutu Socjologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego dysertacji doktorskiej przedstawionej przez Pana magistra Kamila Łuczaja  

oraz o dopuszczenie Doktoranta do dalszych etapów procedury przewodu. 

 

 
/Rafał Drozdowski/ 

 


