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Kontrkultura i pocz¹tki graffiti

  M³odzie¿owa kontrkultura rodzi siê 
w USA i Europie w latach 60. Powsta-
j¹ spontanicznie grupy m³odzie¿owe, 
które propaguj¹ odmienn¹ od obowi¹-
zuj¹cej wizjê œwiata oraz nowy styl 
¿ycia. Najwa¿niejszym punktem jej 
zainteresowañ by³a jednostka ludzka i
¿ycie codzienne. Szybko, wokó³ dzia-
³añ m³odzie¿y, zaczêli siê pojawiaæ 
„przyjaciele” ze œwiata nauki, literatu-
ry i sztuki, co przeczy teorii o osamot-
nieniu kontrkultury. Ruch ten nie wy-
tworzy³ jednolitej sformalizowanej 
struktury. Mieœci³y siê w nim ró¿ne
formy i przejawy buntu.
  Istniej¹ dwa za³o¿enia teoretyczne 
dostrze¿one przez obserwatorów zja-
wiska. Pierwsze z nich mówi o pode-
jœciu konfliktowym, analizuje ró¿nice 
i wzajemne nieporozumienia w rela-
cjach „m³odzi i starzy”, „biedni i bo-
gaci”. Drugie wynika z kryzysu orga-
nizacji i instytucji spo³ecznych oraz 
kulturowych, poniewa¿ reprezentowa-
ne przez nie normy i wartoœci umar³y.
Narodzi³ siê œwiadomy ruch chc¹cy 
przemawiaæ w³asnym g³osem, two-
rzyæ w³asn¹ kulturê odpowiadaj¹c¹ 
potrzebom i aspiracjom m³odych.
  Dzia³ania kontrkulturowe nie s¹ je-
dynie wytworem okreœlonego syste-
mu, czy okresu historycznego. S¹ one
zjawiskiem uniwersalnym, który ma 
szanse ¿ycie na ziemi uczyniæ bardziej
autentycznym, spontanicznicznym i
szczerym. Termin „kontrkultura” po-
jawi³ siê i upowszechni³ w roku 1969. 
Jego twórc¹ by³ amerykañski historyk 
i teoretyk kultury, Teodore Roszak. 
W jego rozumieniu kontrkultura wy-
ra¿a siê zarówno w sprzeciwie wobec 
kultury zastanej, jak i w próbach two-
rzenia kultury nowej. G³ówny nurt 
kontrkultury, odrzucaj¹c kulturê zasta-
n¹, propagowa³ w jej miejsce nowe
formy kulturowe. Tym samym two-
rzy siê kultura alternatywna. Alterna-
tywna, czyli proponuj¹ca odmienne 
hierarchie wartoœci, style ¿ycia, zacho-
wania, sposoby uprawiania sztuki itd. 
Ta odmiennoœæ ma prowadziæ do u-
lepszenia zastanego œwiata, nie zaœ do 
jego zburzenia. W alternatywie g³ów-
nym przedmiotem zainteresowania 
jest w³aœnie ¿ycie codzienne, które
sztuka ma w tym krêgu kszta³towaæ. 
Jednym z jej elementów jest graffiti.
  Termin „graffiti” (od w³. graffiare 
– drapaæ, skrobaæ; graffie – zdrapanie, 
zadraœniêcie) odnosi siê do techniki 
dekoracyjnego malarstwa œciennego, 
polegaj¹cego na wydrapywaniu w ko-
lejnych warstwach mokrego, barwio-
nego tynku; odsy³a do napisów i ry-
sunków antycznych oraz wczesno-
chrzeœcijañskich, wydrapywanych na 
naczyniach, kamiennych murach bu-
dowli. Wspó³czesne zjawisko okreœ-
lane tym mianem jest odmienne i nie 
ma wiele wspólnego ze staro¿ytnymi
pierwowzorami. Je¿eli nawet dostrze-
¿emy w nim jakieœ wspólne pierwias-
tki, bêdzie to na pewno uniwersalna 
potrzeba cz³owieka, która wyra¿a siê 
coraz silniej jako twórczoœæ artys-
tyczna realizowana w ró¿nej formie
w najbli¿szym otoczeniu. Jednak ska-
la graffiti jako zjawiska kontrkulturo-
wego i artystycznego – jego psycho-
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spo³eczne uwarunkowania oraz tech-
nika wykonania – s¹ przede wszystkim 
wyrazem stanu cywilizacji amerykañ-
skiej i zachodnioeuropejskiej II po³o-
wy XX wieku.
  Zjawisko to, wystêpuj¹ce obecnie 
na  ca³ym œwiecie, sta³o siê zauwa¿al-
ne na prze³omie lat szeœædziesi¹tych i 
siedemdziesi¹tych w USA  wraz z po-
jawieniem siê flamastrów wodood-
pornych. M³odzi ludzie zaczêli pisaæ 
wszêdzie swoje imiona lub pseudo-
nimy tzw. tagi. Pierwsi nowojorscy 
grafficiarze pozostawiali na wago-
nach metra to, co by³o rzeczywistoœci¹ 
w podziemiach – postacie bandytów 
z pistoletami i œcigaj¹c¹ ich policjê. 
Metro by³o miejscem najchêtniej ma-
lowanym. Pierwsze malowid³o bêd¹-
ce przejawem wspó³czesnego graffiti 
powsta³o prawdopodobnie latem 1970 
roku na wagonach nowojorskiego 
metra, a wykonane zosta³o przez Por-
torykañczyka Demetriusa za pomo-
c¹ rozpylanej farby akrylowej. Autor 
opatrzy³ swoje malowid³o pseudoni-
mem „Taki – 183”. Graffiti w Polsce, 
na murach polskich miast, by³o wy-
raŸnie uwarunkowane czynnikami po-
litycznymi i rozpoczê³o siê na prze-
³omie lat 80 i 90 (powstanie NSZZ 
„Solidarnoœæ” oraz stan wojenny).
 Ulice miast staj¹ siê scen¹ walki ideo-
logicznej i politycznej. Andrzej Osêka, 
znany krytyk i historyk sztuki, nazwa³ 
to zjawisko bardzo celnie „uliczn¹ 
spowiedzi¹”. Mury sta³y siê miejscem 
manifestacji pogl¹dów, przede wszyst-
kim tych grup, które by³y pozbawio-
ne innych mo¿liwoœci wypowiedzi, 
przejawem buntu. Racjê ma Ryszard 
Kapuœciñski, który w „Polskich mu-
rach” pisze, ¿e graffiti pojawiaj¹ siê 
w momencie kryzysu spo³ecznego, 
gospodarczego, politycznego. We 
wspó³czesnej, ci¹gle zmieniaj¹cej siê
cywilizacji, kryzysy pojawiaj¹ siê 
nieustannie, powoduj¹ frustracje we 
wspó³czesnych spo³eczeñstwach a 
m³odzi bardzo dotkliwie je odczu-
waj¹.
 Graffiti to bardzo surowa kontrkul-
tura, margines sztuki, produkt zbioro-
wej wyobraŸni anonimowych auto-
rów, ca³kowicie obcy wszelkim ka-
nonom estetyki. Podobnie zreszt¹, jak 
malarstwo Jeana Dubuffeta, malarza i 
teoretyka art brut, czyli „sztuki suro-
wej”, który podczas spotkania z Wi-
toldem Gombrowiczem stwierdzi³, ¿e
„d¹¿y do wolnoœci i spontanicznoœci”, 
a jego malarstwo coraz bardziej upo-
dabnia siê do powierzchni œciany.

Rozwój graffiti – komplikacje 
myœlowe i artystyczne

  Graffiti powstaj¹ szybko, szybciej 
ni¿ pisze siê artyku³ do gazety. Graf-
fiti zostaj¹, bo zostaje œciana, na której 
rzeczy wymalowano. Napis na murze 
jest prób¹ nawi¹zania kontaktu z pub-
licznoœci¹, a ulica to najwiêksza ga-
leria otwarta ca³¹ dobê. Zdarzaj¹ siê 
wspania³e, trafione popisy o dzia³aniu 
o¿ywczym, wstrz¹saj¹cym i mocnym, 
zmuszaj¹cym odbiorcê do refleksji, 
oburzenia usuwajacego obojêtnoœæ. 
To nic innego, jak graficzny, malarski 
krzyk. Ktoœ pragnie, aby jego racje 
zosta³y dostrze¿one. Graffiti sta³o siê 
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wizualno-s³own¹ komunikacj¹: to ko-
lor, jêzyk, kszta³t, które uderzaj¹ w nas, 
próbuj¹ graæ na naszych emocjach. 
To niew¹tpliwie najefektywniejsza i 
najszerzej dostêpna forma wypowie-
dzi subkultury m³odzie¿owej. Wyra¿a 
sob¹ problemy, którymi ¿yje ta kontr-
kultura i jest jej bardzo interesuj¹c¹ 
wizytówk¹.
   Do kultury europejskiej graffiti 
wprowadzi³ w latach szeœædziesi¹tych 
XX wieku Jean Dubuffet, autor bro-
szury „Sztuka surowa przed³o¿ona nad 
sztuki”, którego wypowiedŸ cytowa-
³em wy¿ej. Dostrzeg³ on walory este-
tyczne rysunków na murach, co za-
owocowa³o m.in. wydaniem pierw-
szego albumu z ich reprodukcjami. 
W latach osiemdziesi¹tych zjawisko 
graffiti by³o ju¿ znane w ca³ej Europie, 
³¹cznie z ówczesnym Zwi¹zkiem Ra-
dzieckim (g³ównie w Leningradzie).
W Europie sta³o siê znakiem spo³ecz-
nej emancypacji m³odzie¿y. Powszech-
nie uwa¿a siê jednak, ¿e we wspó³-
czesnej postaci graffiti powsta³o na 
prze³omie lat piêædziesi¹tych i szeœæ-
dziesi¹tych XX stulecia. Wtedy to 
m³odzie¿ amerykañska rozpoczê³a na 
szerok¹ skalê malowanie na murach 
miast USA – Nowego Jorku, Los An-
geles, Filadelfii. Zdaniem warszaw-
skiego artysty graffiti, Tomasza Sikor-
skiego, pierwszym polskim graffiti 
by³y czarno-bia³e figury na murze przy 
skrzy¿owaniu ulic Grzybowskiej i ¯e-
laznej w Warszawie, malowane przez
W³odzimierza Fruczka w 1973 roku. 
Wielk¹ rewolucj¹ sta³o siê rozpo-
wszechnienie szablonu, który powsta³ 
z potrzeby namalowania w ci¹gu no-
cy jak najwiêkszej iloœci hase³ i by³
czymœ w rodzaju nieregularnie uka-
zuj¹cej siê gazetki, przekazuj¹cej treœ-
ci polityczne, które nie znajdowa³y ak-
ceptacji w³adz, ale by³y lubiane przez 
spo³eczeñstwo.
  Graffiti porównywalne ze swoimi od-
powiednikami w Nowym Jorku, Pa-
ry¿u czy Londynie upowszechni³y siê 
w Polsce w latch 1983-1985, a szczyt 
przypada na lata 1989-1990, co wi¹¿e 
siê z liberalizacj¹ polityki oraz ogóln¹ 
dostêpnoœci¹ farby w sprayu. Dzisiaj 
to zjawisko jest nadal ¿ywe. Graffiti 
s¹ wykonywane ró¿nymi technikami: 
rysowanie d³ugopisem, flamastrem, 
malowanie pêdzlem, sprayem lub 
sprayem przez szablon. Pierwsza z wy-
mienionych technik wykorzystywana

jest na ma³ych powierzchniach, naj-
czêœciej wewn¹trz budynku. Najbar-
dziej popularne jest malowanie spray-
em, a najbardziej efektywne malowa-
nie sprayem przez szablon.
 Tematyka wspó³czesnych graffiti 
jest bardzo zró¿nicowana. Malowane 
na polskich murach has³a i ikony naj-
czêœciej odnosz¹ siê do sytuacji poli-
tycznej i dotycz¹ aktualnych wyda-
rzeñ. S¹ indywidualnym znakiem ist-
nienia konkretnego grafficiarza. Kolo-
rowe tagi pojawiaj¹ce siê w ró¿nych 
miejscach miasta maj¹ w sobie coœ 
z terytorializmu. W ten sposób zazna-
czany jest rewir, obszar dzia³ania. S¹ 
manifestacj¹ przynale¿noœci do okreœ-
lonej grupy czy œrodowiska, znakami 
istnienia i dzia³ania ugrupowañ m³o-
dzie¿owych, np. takich, jak punkowcy,
anarchiœci, skatersi, pacyfiœci, ekolo-
dzy, spo³ecznoœci lokalne. Stanowi¹ 
specyficzny typ komunikacji równie¿ 
miêdzy subkulturami. Zwi¹zane s¹ 
z kultur¹ popularn¹, dotycz¹c¹ muzy-
ki, filmu. Maj¹ formê dowcipów jê-
zykowych i garficznych. Zdarzaj¹ siê 
graffiti autorskie o wyraŸnej funkcji 
estetycznej (tzw. graffiti-pictures), ma-
j¹ce bardziej oderwany, abstrakcyjny
charakter, np. pejza¿e w szerokim tego 
s³owa znaczeniu.
  Twórczoœæ graffiti, poza miejscami 
do tego przeznaczonymi, jest niele-
galna, a wiêc niebezpieczna dla wy-
konawcy, który nara¿a siê na inter-
wencjê policji lub ryzykuje zdrowiem,
a nawet w³asnym ¿yciem, gdy malu-
je w szczególnie trudno dostêpnych 
miejscach. Ocena dzia³alnoœci artys-
tów graffiti w ich œrodowisku nie za-
le¿y od jej unikatowoœci, lecz od jak 
najwiêkszej liczby prac wykonanych 
w najwiêkszej iloœci najrozmaitszych 
miejsc. Najpopularniejszym jest ten, 
który mo¿e pochwaliæ siê w³asnym 
tagiem w ró¿nych czêœciach miasta, 
trudno dostêpnych miejscach. Tag sta-
nowi odrêbn¹ czêœæ sztuki i filozofii
grafficiarzy. Jest to podpis wykony-
wany sprayem i musi spe³niaæ pod-
stawowy warunek: musi byæ orygi-
nalny. To w³aœnie tagging da³ pocz¹-
tek wspó³czesnemu graffiti. Tagi by³y 
wszêdzie: na œcianach domów, bud-
kach telefonicznych, skrzynkach pocz-
towych i przejœciach podziemnych. Ta-
gi sta³y siê logami konkretnych osób, 
czy ca³ych zgrupowañ, przybiera³y 
przeró¿ne formy, pocz¹wszy od pros-

tych kresek poprzez wprowadzenie 
wiêkszej iloœci kolorów, a nawet trój-
wymiarowoœci.
  Narodzi³a siê nowa forma graffiti 
zwana piece (dzie³o, wrzut), co jest 
skrótem od angielskiego masterpiece 
(arcydzie³o). Coraz popularniejsze 
stawa³o siê malowanie po wagonach 
metra i zamalowywanie whole cars, 
a póŸniej whole trains. Równoczeœnie 
writerzy pracowali nad wzbogace-
niem stylu. Dla zamkniêcia kompozy-
cji z liter dodawano kropki, przecinki, 
strza³ki. Kompozycje przesta³y byæ 
czytelne, co póŸniej stworzy³o styl 
zwany dzikim (wild style). Podczas 
gdy coraz wiêcej ludzi tworzy³o swo-
je dzie³a na poci¹gach i stacjach, firma 
zarz¹dzaj¹ca nowojorskim metrem 
nakaza³a dzie³a usuwaæ gor¹c¹ wod¹ 
z chemikaliami. Writerzy nazwali ten 
proces buffingiem.
  Malowid³a na œcianach w s¹siedz-
twie Mostu Brookliñskiego osi¹gaj¹ 
wielkoœæ 5 x 7 metrów. Kolejnym  miej-
scem umieszczania graffiti s¹ boiska
do koszykówki. Ocena dzie³a dotyczy
w wiêkszym stopniu koncepcji i czy-
telnoœci wykonania, ni¿ wartoœci este-
tycznej. Graffiti jest czêsto wartoœcio-
wane przez samych autorów. Czasem
pozostawiaj¹ oni na „miejscu przestêp-
stwa” usprawiedliwiaj¹cy komentarz
typu „Kiepska farba”, „Jest póŸno”, 
„Jestem zmêczony”, „Rysunek prób-
ny”. Nie znaczy to jednak, ¿e lekce-
wa¿¹ techniczne i artystyczne war-
toœci swojej twórczoœci – przeciwnie, 
przygotowuj¹ siê do pracy niezwykle 
starannie, szkicuj¹c planowane dzie³o 
w tak zwanych „czarnych ksiêgach”, 
w których gromadz¹ równie¿ auto-
grafy s³awniejszych od siebie graffi-
ciarzy.
  Przed rozpoczêciem malowania wy-
bieraj¹ œcianê, na której chc¹ umieœ-
ciæ rysunek i podpisuj¹ j¹ (sprzeczne 
z etyk¹ grafficiarzy jest malowanie na 
œcianie wybranej przez kogoœ innego). 
Nastêpnie grafficiarz szkicuje rysunek 
zgodnie z przygotowanym wzorem. 
Dopiero wtedy nanosi kolorowe farby, 
nadaj¹ce pracy zamierzony charakter. 
Graf (œcienne malowid³o) powinien 
byæ namalowany odrêcznie i sk³adaæ 
siê z trzech czêœci: rysunku, dedykacji 
i pseudonimu. Klasê writera pozna-
je siê przede wszystkim po stopniu 
skomplikowania liter w pseudonimie 
(tag). Dlatego s¹ one tak nieczytelne.
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