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  Niektóre dzie³a graffiti maj¹ ogrom-
ne rozmiary i wymagaj¹ wielkiego na-
k³adu pracy i œrodków. Artysta czêsto 
nie widzi ca³oœci dzie³a, dopóki nie 
zostanie dokoñczone. Pociagi wci¹¿ 
pozostaj¹ ulubion¹ przez grafficiarzy 
powierzchni¹ malarsk¹. S¹ ruchom¹ 
tablic¹ reklamow¹ „wyœwietlaj¹c¹ 
film graffiti” t³umom.
  Specjalny artystyczny charakter ma 
graffiti figuralne. S¹ to malowid³a ko-
lorowe (choæ zazwyczaj bardziej sto-
nowane, a niekiedy nawet monochro-
matyczne), przedstawiaj¹ce twarze
ludzkie czy ca³e postacie w swoistych
nadrealistycznych ujêciach, czêsto 
w jakiejœ onirycznej atmosferze. Wy-
konane s¹ starannie, bez poœpiechu. 
Czêsto s¹siaduj¹ z tagami, spl¹tuj¹ siê 
z nimi.
 Graffiti jest wielopostaciowe, niejed-
norodne i niemo¿liwe do artystyczne-
go zdefiniowania. Niektórzy obserwa-
torzy (a jeszcze bardziej sami wyko-
nawcy) potrafi¹ dostrzec swoiste style 
twórców graffiti. Ju¿ ponad trzydzieœ-
ci lat temu mo¿na by³o wyodrêbniæ 
styl Broadway, Brooklyn, Bronx czy 
Queens. Sami twórcy graffiti potrafi¹ 
odró¿niæ swe style i szko³y. General-
nie jednak graffiti jest mieszanin¹ naj-
ró¿niejszych form i motywów, a ¿e jest 
to twórczoœæ stosunkowo anonimo-
wa, to ³atwo o wzajemne zapo¿ycze-
nia i naœladownictwa. Tam, gdzie graf-
fiti inspiruje siê elementami kultury 
masowej, zapo¿yczenia maj¹ charak-
ter globalny.
  Graffiti zmienia siê wyraŸnie i prze-
sz³o drogê od prostych tagów, goto-
wych szablonów, pojedynczych napi-
sów do wspania³ych dzie³ plastycz-
nych. Polscy znakomici malarze Woj-
ciech Fangar i Edmund Dwurnik o
graffiti powiedzieli: „Absolutnie sztu-
ka. Z tym, ¿e jest to sztuka ulicy m³o-
dych. Jest to sztuka popularna wyra-
¿aj¹ca postawê buntu”.

Reakcje: 
przechodnie, w³adze miejskie

  Mowa murów jest najwiêksz¹ i naj-
bardziej dostêpn¹ galeri¹. Jedni od-
biorcy widz¹ w graffiti agresjê i swo-
bodê m³odoœci, wielu przechodniów 
uwa¿a, ¿e graffiti to m³odzieñczy bunt, 
jeszcze inni staj¹, podziwiaj¹, a nawet 
fotografuj¹. Jednak nikt nie pozostaje 

obojêtny – a to równie¿ zadanie sztuki
najtrudniejsze w tej chwili do osi¹g-
niêcia. Przechodnie najczêœciej oce-
niaj¹ pozytywnie graffiti, które po-
krywaj¹ brudne stare bloki, opuszczo-
ne fabryki itd. Protestuj¹, gdy napisy 
pokrywaj¹ œciany zabytków albo œwie-
¿o zbudowane budynki.
  Wielu mieszkañców szarych smut-
nych bloków widzia³oby chêtnie na 
œcianach swoich bloków barwne ko-
lorowe graffiti, ale oryginalne i pe³ne 
wymowy dzie³a rodz¹ siê w tym sty-
lu bardzo rzadko.
 Graffiti, które siê ogl¹da na co dzieñ 
jest bezw³adn¹ i monotonn¹ pl¹tanin¹ 
liter i zawijasów ró¿nej wielkoœci, do 
której ka¿dy dok³ada co chce.
 Taka forma graffiti budzi u wiêk-
szoœci przechodniów protest, chêæ na-
tychmiastowego usuniêcia malowi-
de³, a nawet lêk przed tak¹ dewasta-
cj¹ budynków, zw³aszcza zadbanych 
czy zabytkowych.
   W USA wiêkszoœæ mieszkañców 
miast widzia³a w graffiti sygna³ poja-
wienia siê gangów, chocia¿ writerzy
o ambicjach artystycznych twierdz¹, 
¿e tylko dziesiêæ procent graffiti ma
w miastach amerykañskich zwi¹zek 
z gangami. Nie uspokaja to jednak
tych, którzy na œcianie swego domu 
b¹dŸ gara¿u zobacz¹ pozostawione 
noc¹ niezrozumia³e napisy w „dzi-
kim” stylu. Czuj¹ siê wtedy napadniê-
ci i zagro¿eni, bo eksperci od nieru-
chomoœci twierdz¹, ¿e graffiti degra-
duj¹ jego otoczenie, zw³aszcza wtedy, 
gdy siê go natychmiast nie usuwa. Au-
tomatycznie przyci¹gaj¹ nowe graffi-
ti, tagi i przypadkowe bazgro³y. Miej-
sce zostaje coraz bardziej niszczone, 
oœmiela by wybiæ szybê i dokonaæ ko-
lejnych zniszczeñ.
   Niektórzy odbiorcy – przechodnie 
–  uwa¿aj¹, ¿e dobrym pomys³em na 
rozwi¹zanie problemu „wandalizmu”
œcian jest udostêpnienie grafficiarzom 
„legalnych œcian”. Przeciwnicy mó-
wi¹, ¿e dzia³a tu zawsze zasada do-
mina i za jedn¹ œcian¹ pod naporem 
graffiti padaj¹ nastêpne.
  Przechodnie s¹ przeciwni malowa-
niu na budowlach presti¿owych i pa-
³acach, bankach, katedrach, hotelach, 
siedzibach urzêdów, domach hand-
lowych. Wszyscy zdaj¹ sobie sprawê 
z tego, ¿e ca³ego miasta nie da siê 
upilnowaæ. 

   Wszyscy zdajemy sobie sprawê 
z tego, ¿e publiczna sfera ¿ycia wspó³-
czesnego cz³owieka nie zawsze jest 
piêkna, harmonijna, wiêc grafficiarze 
próbuj¹ monotoniê blokowisk, dewas-
tacjê hal fabrycznych, brzydkie i zanie-
dbane rejony polskich miast – ozdobiæ 
„dzikimi kwiatami”, jakimi s¹ graffiti; 
i wtedy nie s¹ tylko wyrazem destrukcji 
i wandalizmu, ale przejawem têsknoty 
za innym œwiatem, ni¿ ten zastany.
Wtedy graffiti trzeba uznaæ za twór-
czoœæ, która przydaje wszystkim ano-
nimowym brzydkim budowlom wi-
zualn¹ indywidualnoœæ.
  Stosunek spo³eczeñstw do graffiti jest 
niejednorodny. Dla wiêkszoœci s¹ wy-
razem frustracji m³odych ludzi, które 
dziêki ich twórczoœci mo¿emy poznaæ 
i staraæ siê zrozumieæ, a czêœæ z nich 
powielaæ. W lipcu 1995 r. firma RUN 
wykona³a sonda¿ na temat graffiti na 
grupie 712 warszawiaków powy¿ej 15 
roku ¿ycia.
•    48,5% – graffiti szpec¹ miasto,
•    31% – zaakceptowaæ graffiti w 
przejœciach podziemnych i na p³otach, 
ale nie na budynkach,

•   19,1% – cieszy siê z graffiti, bo 
dziêki nim miasto jest weselsze,
•   61% nastolatków s¹dzi, ¿e graffiti 
dodaje miastu uroku,
•  80% 50 i 60-latków to przeciwni-
cy graffiti, uwa¿a, ¿e nale¿y maluj¹-
cych na murach karaæ. 
  Du¿o czasu up³ynê³o, zanim miasta 
spróbowa³y siê sprzeciwiæ najazdowi 
graffiti, uwa¿aj¹c kontrkulturow¹ sztu-
kê za niesamowit¹ plagê – zw³aszcza, 
gdy masowo wesz³a na rynek farba w 
sprayu. Grafficiarze zaczêli poszerzaæ 
znaczone przez siebie tereny: tunele, 
metra, mosty, obrze¿a bogatych dziel-
nic. Obyczaj ten szybko podchwycili 
wêdruj¹cy po ulicach m³odzi ludzie, 
którzy mieli potrzebê swobody i two-
rzenia kontrkultury. Modny by³ slo-
gan z 1968 roku „Zabrania siê za-
braniaæ.” Wielkie gminy miejskie w 
USA, Kanadzie, Australii, Niemczech 
i W³oszech podjê³y ró¿ne dzia³ania sa-
moobronne, by przeciwstawiæ siê in-
wazji graffiti. Obywatele sami inicju-
j¹ dzia³ania. S¹ to mieszkañcy osiedli,
w³aœciciele domów, pasa¿erowie trans-
portu miejskiego itd.
  System zwalczania graffiti jest 
w miastach bardzo rozbudowany. 
Oprócz zawodowców zaanga¿owani 
s¹ wolontariusze. Patroluj¹ miasto i
te okolice, które chc¹ chroniæ, bior¹ 
udzia³ w czyszczeniu zniszczonych 
murów. Przeciwdzia³anie graffiti ma 
wiele form. W Singapurze nie zoba-
czy siê graffiti na œcianach, bo za wy-
konanie nawet najmniejszego tagu 
grozi ch³osta. W wielu amerykañskich 
stanach, miastach w³adze prowadz¹
wobec graffiti brutaln¹ politykê pod 
has³em „zero tolerancji”.
  Kosztem ogromnych nak³adów fi-
nansowych realizuje siê w miastach 
Kalifornii rz¹dowy program edukacji
artystycznej, maj¹cy pozwoliæ m³o-
dym ludziom, by dzia³ali twórczo, bez 
szkody dla cudzej w³asnoœci i wolnoœ-
ci. Ucz¹ siê ró¿nych form ekspresji ar-
tystycznej i jej wyra¿ania od artystów i 
pedagogów.
  Jednak te dzia³ania nie przynosz¹ 
oczekiwanych rezultatów.
  Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dla w³adz 
miast ca³ego œwiata graffiti jest plag¹, 
z któr¹ trzeba walczyæ. W³adze lon-
dyñskiego metra wydaj¹ rocznie po-
nad milion funtów szterlingów na usu-

wanie graffiti z poci¹gów i stacji. Pró-
buj¹ równie¿ przekonaæ s¹dy, by na-
k³ada³y ostrzejsze kary na z³apanych
grafficiarzy. Prawo w Wielkiej Bryta-
nii dopuszcza nak³adanie kar do 10 lat 
wiêzienia i nieograniczone kwoty pie-
niê¿ne za tego rodzaju przewinienia. 
W Polsce autorom œciennych napisów
i malunków grozi kolegium (artyku³
212 § 1 Kodeksu Karnego o niszcze-
niu mienia spo³ecznego).
  Program „antygraffiti” w Australii 
obejmuje tworzenie œcian, których 
d³ugoœæ dochodzi do 100 metrów, do 
uprawiania „legalnych graffiti”. W³a-
dze miejskie organizuj¹ warsztaty 
„wielokulturowego” malarstwa œcien-
nego, które nawi¹zuje do sztuki Abo-
rygenów. Wymyœla siê atrakcyjne za-
jêcia, by m³odym ludziom wskazaæ 
drogê do twórczoœci inn¹ ni¿ natrêc-
two wielkich podpisów.
 Coraz czêœciej w³adze komunalne za-
wieraj¹ przymierze, by politykê „zero 
tolerancji” wobec writerów uczyniæ
naprawdê skuteczn¹. Dziesiêæ miast 
stanu Pensylwania stworzy³o zwi¹zek
nazwany TAG – Towns Against Graf-
fiti (Miasta przeciw Graffiti), który ra-
dykalnie ograniczy³ iloœæ tags i pieces 
na tamtych obszarach, a writerzy tra-
fiaj¹ do wiêzieñ.

  Radykalni writerzy i ich rzecznicy 
przeciwstawiaj¹ siê w mediach re-
presjom zastosowanym przez w³adze
miast i s¹dy. Axel Thiel z Kossel, gos-
podarz jednej z najobszerniejszych in-
ternetowych stron poœwiêconych graf-
fiti – dziennikarz – uwa¿a, ¿e nietole-
rancja wobec graffiti to przede wszyst-
kim wielkie pieni¹dze, jakie zarabiaj¹
firmy usuwaj¹ce, myj¹ce i produkuj¹-
ce œrodki czyszcz¹ce i zabezpieczaj¹-
ce mury przed tagami. Thiel uwa¿a, 
¿e gdyby akceptowano graffiti, nie 
trwoniono by wielkich pieniêdzy po-
datników na niepotrzebne nikomu re-
presje.
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