
BEATA JAROSZ

O wielogatunkowości tekstów graffiti

Graffiti nie należy widzieć jedynie jako destrukcji i wandalizmu; 
jest to nieraz swoiste ożywienie tych betonowych pustkowi1.

Człowiek od zawsze odczuwał potrzebę tworzenia i — co z tego wynika — pozostawie-
nia po sobie śladu. W okresie górnego paleolitu (około 40 tysięcy lat p.n.e.) pokrywał 
więc sklepienia jaskiń malunkami wykonywanymi farbami pochodzenia naturalnego2, 
w starożytnym Egipcie ozdabiał ściany świątyń, drobne elementy konstrukcyjne ozna-
czał swoim imieniem, a w Pompejach umieszczał na murach zaklęcia, wróżby, groźby, 
slogany wyborcze czy epitafia. Począwszy zatem od prehistorycznych wizerunków bizo-
nów czy mamutów, poprzez starożytne hasła w katakumbach, aż po osiemnastowieczne 
poetyckie zapisy na szybach londyńskich toalet3, krystalizowała się współczesna nam 
sztuka ulicznych malowideł4. 

1 Cytat pochodzi z: Golka 2002: 142.
2 Najstarsze znane malowidła naskalne przedstawiały zwierzęta oraz postacie ludzkie. Rzadziej od-

ciskano dłonie, utrwalano symbole erotyczne i figury geometryczne. Malowidłami i rytami dekorowano 
również narzędzia codziennego użytku. 

3 Jednym z twórców tzw. dziar, czyli napisów wydrapywanych na szybach okien publicznych toalet, 
był Merry Thought. Tak zwanej sztuce toaletowej (klograffiti) poświęcona została praca Antropophyteia 
Friedricha Salomona Kraussa, która ukazała się w 1904 roku (Bartkowiak 2008: 15–16).

4 Początki współczesnego graffiti sięgają przełomu lat 60. i 70. ubiegłego stulecia, kiedy to w dzielni-
cach Nowego Yorku, Los Angeles i Filadelfii popularne stało się umieszczanie w różnych miejscach tzw. 
tagów (ang. tag ‘metka, etykietka’; name tag ‘identyfikator’). Były to wykonane flamastrem lub farbą 
stylizowane zapisy imion lub pseudonimów młodych ludzi, którzy w ten sposób znakowali teren (zob.: 
Golka 2008: 202). W Polsce natomiast graffiti pojawiło się nieco później — w latach 80. i 90. XX wieku  
(zob.: Michow 1995).
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1. Co to jest graffiti?

Graffiti to jeden z filarów (sub)kultury5 hip-hopu, która narodziła się w II połowie lat 
70. XX wieku w „»czarnych« dzielnicach dużych amerykańskich miast” (Prejs 2005: 
43) i którą większość badaczy ujmuje w kategoriach folkloru6 gett rasowych i środowi-
skowych (por.: Pułka 2004: 104). Obok sztuki muralnej do interesującej mnie gałęzi kul-
tury włącza się również: rap nazywany muzyką getta7, akrobatyczny taniec breakdance,  
beatbox (human beatbox, vocal percussion)8, slang9, modę10 oraz sport (snowboard, jazda 
na rowerze, rolkach, deskorolce, parkour i freerun11) (por. Fliciński, Wójtowicz 2007; 
Jawłowski 2001). 

Graffiti ma formę lingwistyczną (hasło, napis, komunikat) i/lub ikonograficzną12 (rysu-
nek, symbol, znak, malowidło, emblemat, kompozycja plastyczna, rebus). Najczęściej jest

5 Subkultura to „kultura grupy społecznej lub zbiorowości, różniąca się w podstawowych społeczno-
-kulturowych aspektach od kultury szerszego środowiska; różnice te dotyczą przede wszystkim wartości 
i norm społecznych, zwyczajów, tradycji, religii i języka” (Olechnicki, Załęcki 1998: 208). Specyfikę sub-
kultury niekiedy wyjaśnia się w sposób wartościujący, niesłusznie utożsamiając ją z formą społecznej pato-
logii, prymitywizmem i niską jakością uczestnictwa w kulturze. Por.: Filipiak 2001; Grzeszczuk 2009.

6 Folklor to „sztuka synkretyczna, znamienna dla społeczności pierwotnych i plemiennych, także sub-
kulturowych. Wyraża on podstawowe potrzeby egzystencjalne, wyrasta z doświadczenia życia wspólnoto-
wego i zarazem to życie modeluje, jest rzeczywistością symboliczno-artystyczną małych grup i wspólnot 
typu emocjonalnego, nośnikiem więzi grupowych” (Bernasiewicz 2009: 64).

7 Jest to awangardowy gatunek muzyczny „oparty na melodeklamacji (rymowaniu), czyli szybkim 
i rytmicznym wypowiadaniu tekstów. Instrumentarium, poza automatem perkusyjnym, jest dla niego naj-
częściej tłem, co stanowi nawiązanie do korzeni muzyki afrykańskiej, ale również do funky, soul i reggae” 
(Prejs 2005: 43). Wypada dodać, że podobieństw między muzyką hiphopową a reggae poszukuje się nie 
tylko w warstwie artystycznej, ale i ideologicznej. Oba nurty stanowią bowiem przykład sztuki ulicznej 
i miejskiego folkloru zaangażowanego i nastawionego antyestablishmentowo.

8 Beatbox to odmiana wokalistyki polegająca na imitowaniu dźwięków instrumentów muzycznych 
(perkusji, gitary itd.) wyłącznie za pomocą aparatu mowy (języka, ust, krtani, gardła i przepony).

9 Na temat slangu hiphopowego powstało wiele prac. Przykładowe z nich to: Sawaniewska- 
-Moch, Moch 2000; Moch 2002; 2008; Kołodziejek 2005; Karwatowska, Tymiakin 2008; Karwatowska, 
Jarosz 2011. 

10  Strój hiphopowca obejmuje: dresy, spodnie dżinsowe lub ortalionowe (tzw. szelesty) z szerokimi no-
gawkami i z — popularnie nazywanym — „krokiem w kolanach” (co slangowo określa się mianem zbe-
gowania, od ang. baggy ‘[o spodniach:] wypchany, rozepchany’), bluzę z kapturem, sportowe buty, czapkę 
z daszkiem, biżuterię (np. grube łańcuchy) (zob. np.: Chaciński 2007: 117; Prejs 2005: 43). Grafficiarze 
noszą również charakterystyczne spodnie — yardy, mające specjalne schowki na akcesoria do malowania.

11 Parkour (fr. parcours ‘trasa, droga, przebieg’) to rodzaj sportu miejskiego polegającego na pokony-
waniu przeszkód podczas biegu (np. ogrodzenia, poręczy). Jego akrobatyczną, niezwykle widowiskową 
odmianą jest freerun (z ang. ‘wolny bieg’), w której podczas mijania przeszkód dana osoba wykonuje 
w powietrzu rozmaite ewolucje.

12 Graffiti słowno-ilustracyjne przypominają często humor obrazkowy lub komiks, w których partie 
mówione wypowiadane przez poszczególne postacie zapisywane są w dymkach.
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ono wydrapywane lub malowane markerem, kredą albo farbą w pojemniku ciśnieniowym 
(sprayu) [stąd określanie graffiti mianem orgazmu w spreju czy sztuki w wytrysku (Ostro-
męcka-Frączak 2007: 83)]. Graffiti niejęzykowe stanowią: (1) zazwyczaj szkicowe i nie-
staranne obrazy-symbole, wśród których najczęściej pojawiają się: swastyki, szubienice, 
męskie narządy płciowe, symbole satanistyczne, znak anarchii, serca, emotikony, schema-
tyczne postacie ludzkie13, a także (2) wielkie, feeryczne kompozycje, nierzadko stanowiące 
wyraz najwyższego kunsztu artystycznego (tzw. murale). Graffiti językowe natomiast to 
z jednej strony niedbałe, pojedyncze litery, sylaby, wyrazy, a z drugiej — dłuższe wypowie-
dzi, zwykle zapisane wersalikami, czasem starannie wykaligrafowane. 

Inskrypcje werbalne to pisane komunikaty lokatywne (Sawicka 1998: 205) zawie-
rające głównie leksykę potoczną, kolokwialną i wulgarną14, mające rozmaitą tematykę: 
od politycznej, społecznej, ekologicznej, poprzez osobistą, kontestatorsko-artystyczną, 
humorystyczną, trywialną, aż po erotyczną i obsceniczną. Muralia językowe, niewer-
balne i mieszane, stanowiące element miejskiej grafosfery15, powstają w nieprzeznaczo-
nych do pisania miejscach zewnętrznych (np. na murach, ścianach budynków, parka-
nach, chodnikach, płotach, na przystankach autobusowych, w przejściach podziemnych) 
oraz wewnętrznych (na ławkach szkolnych, klatkach schodowych, w toaletach, pocią-
gach, windach itd.)16 (por. Sawicka 1998: 205). Badacze twierdzą, że powstawanie graffiti

13 Niedbałość obrazów i zapisów wynika zazwyczaj z konieczności szybkiego umieszczenia graffiti 
w przestrzeni miasta.

14  O słownictwie tekstów graffiti pisała m.in. Teresa Skubalanka (1999). 
15  Terminem grafosfera operuje Ewa Rogowska-Cybulska (2011) i obejmuje nim zespół „plakatów, 

afiszów, reklam, napisów, nalepek, neonów, graficznych i świetlnych znaków, malowideł, rysunków na 
ścianach i jezdniach, nazw i numerów ulicznych” (Wallis 1977: 274), które stanowią miejską szatę infor-
macyjną.

16  Dość szeroka jest dyskusja na temat tego, czy graffiti jest sztuką czy wandalizmem. Bez wątpienia 
celem Murzynów i Latynosów zamieszkujących w amerykańskich miastach było spontaniczne manifesto-
wanie na miejskich murach swej obecności (Bartkowiak 2008: 16–17). Wydaje się jednak, że niesłusznie 
próbuje się sprowadzić graffiti do roli „chuligańskich” malunków, będących przejawem nieograniczonej 
żadnymi normami ekspresji młodych wandali, którymi kieruje jedynie chęć niszczenia. Eklektyczną spo-
łeczność grafficiarzy, skupiającą członków grup kontrkulturowych, kontestujących, protestujących prze-
ciwko ustalonemu porządkowi, zawsze obowiązywały bowiem niepisane reguły, których nieprzestrzeganie 
groziło wykluczeniem. Przykładowo, nowojorscy pionierzy sztuki ulicy wykonywali staranne malowidła 
tylko na pustych przestrzeniach, rezygnując z artystycznego uzewnętrzniania się „na kościołach, domach 
prywatnych czy (…) samochodach. Etyka estetyczna nie pozwalała także kopiować ani naśladować twór-
czości innych artystów, a pozycja »pisarza« (…) zależała w dużej mierze od rozpoznawalności stylu” (Chy-
lak 1997: 6). O wartości sztuki graffiti świadczą też fakty — pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia w euro-
pejskich galeriach i muzeach wystawiano dzieła wybitnych artystów, nie rezygnując nawet z eksponowania 
drzwi czy całych wagonów metra pokrytych malunkami. Współcześnie natomiast grafficiarze nierzadko 
upiększają na zlecenie budynki firm czy punkty usługowe, tworząc w ten sposób specyficzną reklamę. Koń-
cząc ów wątek, trzeba jednak ze skruchą przyznać, że wiele osób chcąc wykonać w przestrzeni miejskiej 
rozmaite napisy czy (mini)obrazy, niszczy bloki, pomniki czy pociągi.
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wiązać trzeba nie tylko z chęcią oznaczenia „swojego” miejsca17. Ich zdaniem miejskie in-
skrypcje są nierzadko efektem horror vacui, gdyż „głód przestrzeni czy może niepohamowa-
na energia powoduje, że wolne miejsce trzeba koniecznie wykorzystać. Ekspansywne litery 
niejednokrotnie jak dzikie pnącza wyrastają na brudnej ścianie, nachodzą na siebie, układają 
się w plecionkę, a częściej w gmatwaninę i wypełniają szczelnie całą płaszczyznę” (Graliń-
ska-Taborek 2008: 44). 

2. Graffiti — ustalenia leksykograficzne

Władysław Kopaliński (1989: 197) wywodzi rzeczownik graffiti od grecyzmu gráphein 
(‘pisać, rysować’) i wskazuje, że słowo to znalazło się w polszczyźnie za pośrednictwem  
„[za pośrednictwem] włoskim”. W innych źródłach leksykograficznych znajdziemy jednak 
informację o zapożyczeniu omawianego wyrazu z angielskiego (zob.: Kamińska-Szmaj 
2001: 276; Markowski 1997: 66). 

Warto wspomnieć, że leksem graffiti jest etymologicznie związany z terminem sgraf-
fito (wł. graffiare ‘drapać’) określającym technikę dekoracyjną malarstwa ściennego pole-
gającą „na pokryciu muru kilkoma (najczęściej dwiema) warstwami barwnego tynku i na 
częściowym zeskrobywaniu wilgotnych warstw górnych za pomocą ostrego narzędzia” 
(Kozakiewicz 1969: 318; por.: Szolginia 1992: 146).

Na gruncie polskim nieodmiennemu rzeczownikowi graffiti, używanemu najczęściej 
w liczbie mnogiej (te graffiti) (Markowski 2004: 301), przypisuje się współcześnie nastę-
pujące znaczenia: 

1)  archeol. ‘antyczne dzieła — rysunki, napisy, inskrypcje wykonane w czasach staro-
żytnych i wczesnochrześcijańskich, utrwalone na przedmiotach codziennego użytku 
(naczyniach, ceramice) oraz na ścianach, murach, kamieniach; ich treścią były: nazwa 
przedmiotu, imię właściciela, życzenia skierowane do odbiorców, informacje geogra-
ficzne’;

2)  szt. ‘nurt we współczesnej sztuce; technika, działanie artystyczne, dekoracja, przypad-
kowa inwencja plastyczna, ruch paraartystyczny; sztuka ulicy, spray art, street art, mu-
ralia czy murale’;

3)  ‘napisy i rysunki na murach, w przejściach podziemnych itd. o rozmaitej treści, które 
mogą być wyrazem protestu jakichś grup’18. 

17  Innym (legalnym) sposobem znakowania przestrzeni publicznej jest umieszczanie rozmaitych ta-
blic pamiątkowych, o których piszą choćby: Ciepłowski 1987; Grębowiec 2008; Rogowska-Cybulska 
2011.

18  Por. definicje omawianego rzeczownika zawarte w: Bańko 2005: 460; Bańko, Krajewska 1995: 112–113; 
Kamińska-Szmaj 2001: 276; Kopaliński 1989: 197; Piszczek 1983: 343; Markowski 1997: 66.
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Dodać wypada, że w polszczyźnie mężczyznę wykonującego graffiti określa się mia-
nem grafficiarza lub graffitera19. Żeńskie odpowiedniki tych rzeczowników (grafficiar[k]a  
i graffiterka) są bardzo rzadko używane, co dowodzi, że ta gałąź sztuki, podobnie jak cała 
kultura hip-hopu, jest silnie zmaskulinizowana20. Badacze utrzymują bowiem, że rap, graffiti 
i taniec breakdance „były początkowo wyłącznie »rzeczą męską«. Jeśli uczestniczyły w nich 
dziewczęta, to tylko pod warunkiem, że miały na to przyzwolenie chłopców. W najlepszym 
razie było to uczestnictwo drugoplanowe, podrzędne i służące podkreślaniu fallocentryczne-
go charakteru aktywności hiphopowej” (Kowalewski 1994: 45–46; por.: Synowiec 2009).

3. Wielogatunkowość tekstów graffiti

Wśród graffiti, które Agnieszka Gralińska-Taborek (2008: 37) uznaje za „tatuaż na naskór-
ku miasta, obraz wdzierający się w przestrzeń miejską gestem, treścią i formą”, interesować 
mnie będą wyłącznie twory językowe. Komunikaty słowne nie są raczej skomplikowane 
pod względem syntaktycznym. Przybierają najczęściej postać pojedynczych zdań oznajmu-
jących (Naprawdę wolny jest tylko ślimak), rzadziej złożonych (Gdzie dwóch się bije, tam 
korzysta dentysta) oraz równoważników zdań (Święty Franciszek z Haszyszu21). Pojawiają
się także konstrukcje wykrzyknieniowe (Nie jedz na czczo!) i pytajne (Czemu stoisz?  

19  Wypada nadmienić, że w niektórych słownikach można spotkać to słowo zapisane przez jedną literę 
f (np. Kamińska-Szmaj 2001: 276; Latusek 2008: 328). Wydaje się jednak, że taka notacja jest nieuza-
sadniona, gdyż wyraz, od którego został utworzony omawiany rzeczownik, zawiera podwojony znak f 
(graffiti). W tym miejscu trzeba także dodać, że na określenie artystów zajmujących się street artem używa 
się również leksemów takich, jak: graffitomani (‘ogarnięci manią malowania graffiti’), writterzy i pisarze, 
sprejowcy (sprayowcy), muraliści, bombermani (‘ludzie bombiący — malujący’). Ponadto w odniesieniu do 
osób związanych z tworzeniem graffiti stosuje się formy slangowe: bomber (‘osoba malująca poprzez rzu-
canie worków z farbą’; ang. ‘bombowiec’), tagger (‘umieszczający tagi, czyli podpisy’, ang. tag ‘podpis’), 
king (‘osoba malująca korony’; ang. ‘król’), toy (‘osoba malująca postacie z kreskówek’; też: ‘początkujący 
grafficiarz’, ang. ‘zabawka; dziecinny; bawić się czymś’), checker (‘osoba sprawdzająca, czy nie zbliża się 
policja’; ang. check ‘sprawdzać’). Por. Jędrzejewski 1999: 210–213.

20 Potwierdza to także brak formy rodzaju żeńskiego dla rzeczownika hiphopowiec, co jest w dodatku kolej-
nym dowodem na istnienie poważnych asymetrii w polszczyźnie. Por. Karwatowska, Szpyra-Kozłowska 2005.

21 W tym miejscu warto wspomnieć, że częstym zabiegiem stosowanym przez grafficiarzy jest wykorzy-
stanie mniej lub bardziej ustabilizowanych związków wyrazowych i zastępowanie jakiegoś słowa innym, 
często podobnym brzmieniowo (np. Życie zacina się po czterdziestce [zam.: zaczyna]), lub też modyfikowa-
nie w wypowiedzeniach złożonych jednego ze zdań składowych. Przykładami są graffiti powstałe wskutek 
wspomnianych wymian leksykalnych w przysłowiach (Czym chata bogata, tym goście wymiotują; Gdzie ku-
charek sześć, tam cycków dwanaście), aforyzmach (Piję, więc jestem [zam.: myślę]; Kto sieje nienawiść, ten 
zbiera burzę [zam.: Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę]), sloganach reklamowych (Najmilsza chwila poranka 
— nowa w łóżku koleżanka [zam.: kawy Jacobs filiżanka]), tytułach seriali (Dawka większa niż życie [zam.: 
stawka]), we fragmentach utworów literackich (Nam myśleć nie kazano [zam.: strzelać]; Pić albo nie pić  
— oto jest pytanie [zam.: być]) i piosenek (Jestem w ciąży, zaraz wracam [zam.: Wyszłam za mąż]) także reli-
gijnych (Dobry Jezu, a nasz Panie, napraw moją pralkę Franię [zam.: daj mu wieczne spoczywanie]). Wiele 
przykładów takich inskrypcji przytaczają Bożena Ostromęcka-Frączak i Aneta Paś (1999). Z kolei na temat 
graffiti powstałych wskutek modyfikacji przysłów szczegółowo pisze Lech Krajewski (2006).
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[przed przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną]). Oczywiście wiele z miejskich 
napisów jest jednowyrazowych (np:. Złodzieje; Pasożydy). Wśród inskrypcji, o których 
mowa, odnaleźć można komunikaty mające charakter monologowy oraz — zdecydowa-
nie rzadziej — graffiti dialogiczne, przybierające postać wymiany poglądów. Jak słusznie 
zauważa Maria Wołk (2000: 176), w tej swoistej „rozmowie” w miejscu publicznym, 
będącej efektem chęci dorzucenia kilku słów do zapisu anonimowego nadawcy, „zneu-
tralizowane są relacje osobowe, [a] przedmiotem nawiązania staje się raczej to, co zostało 
zakomunikowane w jakimś tekście” (por.: Michow 1995: 114–115). 

Na podstawie dotychczas poczynionych ustaleń można przypuszczać, że napisy 
umieszczane w przestrzeni miejskiej nie są zróżnicowane gatunkowo. W dodatku bada-
cze niewiele uwagi poświęcają temu zagadnieniu, skupiając się raczej na tematyce graffiti 
(Szopa 1993; Michow 1995; Sawicka 1994; 1998; Jankowska 1999; Wołk 2000; Bonowska 
2005; Ostromęcka-Frączak 2007; Sławek-Czochra 2009). Wyjątkowo okazjonalnie poja-
wiają się wzmianki o występujących wśród miejskich inskrypcji prośbach (Ostromęcka- 
-Frączak 2007), definicjach (Filipczuk 2004), obelgach i zawiadomieniach (Sławek-Czo-
chra 2009). Nikt jednak nie pokusił się dotychczas o zbadanie graffiti w perspektywie ge-
nologicznej, chociaż nawet pobieżne przejrzenie materiału przytaczanego w rozmaitych 
artykułach uświadamia, że w przypadku interesujących mnie komunikatów mamy do czy-
nienia z bogatą różnorodnością. Wydaje się, że brak pracy poświęconej sygnalizowanej 
problematyce wynika z faktu, że graffiti bardzo często mają charakter prowokacji, opierają 
się na dowcipie słownym, absurdzie, wyzyskiwaniu dwuznaczności czy zderzaniu nieprzy-
stających do siebie zjawisk. W dodatku inskrypcje są zazwyczaj anonimowe, co uniemożli-
wia uzyskanie od nadawcy informacji pozwalających właściwie odczytać konkretny komu-
nikat. Przypadek graffiti stawia więc pod znakiem zapytania kategoryczność tezy Bachtina 
(1986: 372), który pisał, że „w każdej [!] wypowiedzi od jednosłownej codziennej repliki 
do obszernych, złożonych dzieł naukowych lub literackich możemy ogarnąć, zrozumieć 
i wyczuć językowy zamiar czy językową wolę mówiącego”.

W niniejszym tekście spróbuję wskazać gatunki, których realizacje znajdziemy wśród 
miejskich inskrypcji. Mam jednak świadomość, że przynależność do określonego typu wy-
powiedzi „ma charakter stopniowalny — konkretny tekst może być postrzegany jako bar-
dziej lub mniej typowy czy wręcz wątpliwy jego reprezentant” (Witosz 2001: 70). Zdaję 
sobie też sprawę, że niektóre z przywoływanych graffiti w zależności od kontekstu i rze-
czywistych intencji nadawcy mogą reprezentować inny (niż wskazany w tekście) rodzaj 
komunikatu. Materiał badawczy stanowią wyłącznie polskie graffiti słowne, spisane z róż-
nych miejsc (głównie murów, ścian, klatek schodowych, toalet i przejść podziemnych) 
w województwach lubelskim i podkarpackim. 

W zgromadzonym materiale analitycznym najobszerniejszą grupę stanowią graffi-
ti o charakterze metajęzykowym. Przykładami niech będą choćby takie inskrypcje: Mał-
żeństwo to legalna prostytucja; Kobieta to wyspa szczęścia otoczona oceanem wydatków; 
Trumna jest to rodzaj opakowania bezzwrotnego; Głupota jest pewnym sposobem używania 
umysłu. Przywołane wypowiedzi uznać można za quasi-definicje ze względu na obecność 
członów to, jest oraz jest to, które w klasycznych objaśnieniach pełnią funkcję znaków 
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ekwiwalencji między definiensem i definiendum22. W zapisywanych na miejskich murach 
eksplikacjach grafficiarze redefiniują pojęcia niemal elementarne, doskonale znane, któ-
rych nikomu nie trzeba przybliżać. Subiektywne wyjaśnienia znaczeń poszczególnych 
słów zapisywane są również w postaci zagadek typu: Najlepsze lekarstwo na ból głowy 
— przybytek. 

Charakter metajęzykowy mają również oryginalne, zazwyczaj silnie wartościujące ob-
jaśnienia znanych skrótowców. Ad exemplum, akronimy PiS i SLD określające dwie polskie 
partie polityczne grafficiarze rozwijają następująco: PiS — Potwory i Spółka oraz SLD  
— Stowarzyszenie Ludzi Durnych. Z kolei z innej inskrypcji miejskiej dowiadujemy się, że 
nazwa znanej marki samochodów i motocykli BMW powstała z połączenia pierwszych liter 
wyrażenia bolid wielkich mas. 

Okazjonalnie w przestrzeni miejskiej pojawiają się inne komunikaty o charakterze me-
tajęzykowym, jak choćby taki, zapisany na jednej z podkarpackich kaplic cmentarnych: Je-
zus to rzeczownik na literę j. W przywołanym zapisie scharakteryzowana została pod wzglę-
dem formalnym nazwa własna desygnująca jedną z głównych postaci chrześcijaństwa.

Drugą grupę wypowiedzi stanowią graffiti o charakterze informacyjnym, które sy-
tuować należy wśród wyróżnionych przez Danutę Bulę i Jadwigę Nawacką (1983) ak-
tów orzekających (stwierdzeń). Część z inskrypcji, o których mowa, pełni funkcję swo-
istych drogowskazów w topografii miasta. Napisy typu: Lublin Śródmieście, Stare Miasto  
[Lublin], Plac Wolności [Rzeszów], Kopiec Mickiewicza [Sanok], desygnują dzielnice 
oraz konkretne obiekty w miejskiej przestrzeni. Z kolei zapis Tu wrzucać śmieci połączony 
ze strzałką prowadzącą do pojemnika na odpadki uznać trzeba za werbalny odpowiednik 
umieszczanych w różnych miejscach tabliczek, na których obok kosza pojawia się schema-
tyczna ludzka postać. 

Wśród zgromadzonych graffiti wiele przypomina komunikaty, które każdego dnia sły-
szymy w serwisach informacyjnych. Przekazują one wiadomości o śmierci znanej osoby 
(Hitler/Jackson nie żyje) czy o wynikach wyborów (Obama został prezydentem). Rzadko 
spotkać można wypowiedzi rodem z radiowych audycji dla kierowców, np.: na trasie nie 
ma korków; znów zima zaskoczyła drogowców [na ośnieżonej stacji benzynowej]. 

Kolejną grupę stanowią akty dyrektywne, które mają na celu wymuszenie od odbiorcy 
podjęcia określonej aktywności. Wśród zgromadzonych inskrypcji odnalazłam zakazy i na-
kazy. Za pierwszy wskazany typ aktów imperatywnych uznać należy choćby takie graffiti: 
Nie sikaj w tunelu!; Nie niszcz przyrody! [napis wydrapany na pniu drzewa w parku]; Nie 
deptać chodników!; Zabrania się zabraniać!. Motywacją właśnie takiej kwalifikacji przy-
wołanych wypowiedzi jest użycie czasownika zabrania się oraz konstrukcji nie + verbum 
zarówno w formie osobowej, jak i w bezokoliczniku. 

22  Podobnie kwalifikuje zbliżone konstrukcje zapisywane w przestrzeni miejskiej Elżbieta Filipczuk 
(2004: 119). Badaczka wymienia również teksty graffiti, w których określone pojęcie wyjaśniane jest przez 
porównanie, np. Statystyka jest jak kostium bikini: dużo odsłania, ale zasłania to, co najistotniejsze. Innym 
przykładem może być inskrypcja Miłość jest jak zbrodnia, po wszystkim nie wiadomo, co zrobić z ciałem 
(Ostromęcka-Frączak, Paś 1999: 149).
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Z kolei w zapisywanych w przestrzeni miejskiej nakazach nadawcy-writerzy zwykle 
żądają podejmowania działań, które wypadałoby uznać za negatywne. W inskrypcji Weź 
marker i coś napisz! zapisanej na świeżo pomalowanej ścianie piszący nawołuje do wan-
dalizmu. Z kolei komunikat Palenie nakazane! zachęca piszący do stosowania używek. 
Zdecydowanie rzadsze są natomiast nakazy typu: Zaadoptuj rzekę!23 [na moście] czy Ko-
chaj zwierzęta futerkowe! [na schronisku dla psów], które nawołują do dbania o przyrodę 
i ochronę zwierząt. 

Obok inskrypcji o charakterze dyrektywnym pojawiają się także akty subdyrek-
tywne24 (perswazywy), charakteryzujące się „stosunkowo małym natężeniem cechy ka-
tegoryczności (dyrektywności) — przy jednoczesnym pozostawianiu interlokutorowi 
możliwości wyboru zachowań werbalnych i niewerbalnych” (Tymiakin 2007: 33; por. 
Tymiakin 2012). Takim rodzajem komunikatów są ostrzeżenia, których istotę Anna 
Wierzbicka (1983: 129) wyjaśniła w sposób następujący: „mówię: że jeśli zrobisz X to 
może ci się stać coś złego / myślę że nie chcesz żeby to się stało / mówię to bo chcę żebyś 
mógł spowodować żeby to się nie stało”. Jak podają badacze, graffiti realizujące ten typ 
wypowiedzi pojawiały się w polskich miastach już w okresie stanu wojennego (pst… 
KGB słucha!). Z kolei współcześnie na polskich murach umieszczane są inskrypcje takie, 
jak: Uwaga na batmany! czy Uwaga! Czarna mafia!, w których ostrzega się odbiorcę 
przed przedstawicielami duchowieństwa. 

W obrębie aktów subdyrektywnych sytuować należy również rady, których celem 
jest nakłonienie odbiorcy do określonego działania — zdaniem nadawcy — dobrego, 
korzystnego. Przykładem może być przewrotna inskrypcja umieszczona przy obiekcie 
rekreacyjnym: Ruch to zdrowie, więc się ruchajmy. Rady stanowią niewielki procent 
wszystkich tekstów graffiti, podobnie jak prośby (np. Proszę nie pisać sprayem po mu-
rze), w których nadawca, nie rozkazując bynajmniej anonimowemu odbiorcy, oczekuje 
określonego zachowania (zob. np.: Wittgenstein 1972; Komorowska 2002). Tak słaba 
frekwencja komunikatów realizujących ów gatunek wynika z faktu, że graffiti najczę-
ściej są wyrazem buntu młodych ludzi, którzy „nie chcą podlegać (…) gmatwaninie 
oficjalnych autorytetów” (Sawicka 1998: 200) i dlatego bezwzględnie i brutalnie mani-
festują swoje poglądy.

Charakter nakłaniający mają również ogłoszenia i slogany reklamowe, które zgodnie 
z ujęciem Leszka Tymiakina (2007: 38) traktować należy jako zachęty do podjęcia określo-
nej aktywności. Pełniące również funkcję informacyjną inskrypcje typu: Gosposia na gwałt 
potrzebna; Sprzedam teściową; Oddam cnotę w dobre ręce; Zadzwoń do mnie wieczorem 
[i numer telefonu]; Poznam geja filatelistę; Spragnioną upoję, to bez wątpienia anonse, choć 
dwuznaczne, które trzeba traktować z przymrużeniem oka. Pod względem formalno-se-
mantycznym zbliżone są do publikowanych w prasowych rubrykach czy na internetowych

23  Co ciekawe, hasło Zaadoptuj rzekę! promuje jedną z ekologicznych kampanii (zob.: www.kampanie-
spoleczne.pl; dostęp: 23.01.2013 r.).

24  Prefiks sub- oznacza „zmniejszenie czegoś, położenie pod czymś” (Tymiakin 2007: 33).
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portalach ofert handlowych (Sprzedam…) czy matrymonialnych (Poznam…)25. Perswazyjne 
są także rymowanki o charakterze reklamowym, takie jak: Ani pepsi, ani cola nie zastąpi 
Ci jabola, a także Sok gronowo-owocowy, jabol tani, jabol zdrowy. Oba teksty bazujące na 
haśle promującym przecier marchwiowy Kubuś dla dzieci odnoszą się do tanich win owo-
cowych określanych slangowym, interżargonowym rzeczownikiem jabol26 (zob.: Czarnec-
ka, Zgółkowa 1991: 83; Stępniak 1993: 198).

Kolejną grupę stanowią akty etykietalne, które Danuta Bula i Jadwiga Nawacka (1983) 
określiły mianem konwencjonaliów. Wśród zgromadzonego materiału odnaleźć można 
powitania (Yo Yo; Szczęść Boże [na kościele]; Cześć korki!; Siema; Witajcie w Lublinie), 
pożegnania (Do zobaczenia), podziękowania (Dziękuję, Boże, że jestem ateistą), życzenia 
(Wesołych świąt; Spełnienia marzeń; Smacznego!) oraz toasty (Wasze zdrowie, przyjaciele 
[na sklepie monopolowym]). Trzeba zaznaczyć, że wypowiedzi pełniące w komunikacji 
bezpośredniej funkcję grzecznościową są dość rzadko spotykane w przestrzeni miejskiej. 
Wynika to przede wszystkim ze wspomnianej już buntowniczej postawy grafficiarzy, któ-
rzy zdecydowanie częściej występują przeciw obowiązującym normom (Kita 1999: 73) 
obyczajowym i językowym, niż je respektują27. Prawdą jest jednak, że pojawienie się ko-
munikatu zwykle etykietalnego i realizowanego zwyczajowo w określonych sytuacjach28 
nie zawsze dowodzi uprzejmości nadawcy. Kontekst sytuacyjny nierzadko warunkuje 
właściwe odczytanie intencji grafficiarza, który zapisując wyraz Smacznego! przykładowo 
obok kosza na śmieci, bynajmniej nie zamierzał być serdeczny i życzliwy.

Wśród inskrypcji umieszczanych w różnych miejscach znajdują się także wyznania. 
W wypowiedziach typu: Kocham Cię; Kocham Kasię S.; Kocham roślinki; Kocham tanie  
wino!;- Kocham Mary Jane! (w znaczeniu: ‘marihuana’); Kocham śmierć, bo tylko ona na

25  W tym miejscu warto przywołać przykład olsztyńskiego graffiti zanotowanego przez Marię Wołk 
(2000: 172), które jest niemal wzorcowym ogłoszeniem towarzysko-matrymonialnym: Szukam ładnego 
chłopaka w wieku 17 lat. Mój telefon: 527-58-56. Aśka.

26  Grażyna Sawicka (1998: 200) wymienia rzeczownik jabol wśród ulubionych wyrazów grafficiarzy 
obok form: ryj, chuj, siara, pierdolić, jebać, pieprzyć i angielskiego wulgaryzmu fuck. Warto wspomnieć, że 
na polskich murach anglojęzyczne napisy pojawiają się dość często (np.: We don’t need religion; Open your 
mind). Zdecydowanie rzadziej utrwalane są latynizmy, a raczej całe sentencje łacińskie (np. Per aspera ad 
astra; Veritas de santere), pojedyncze wyrazy niemieckie (np.: Achtung!, Halt!), a wyjątkowo okazjonalnie 
można spotkać hasła hiszpańskie (No pasaran!), francuskie (Allons enfants) czy arabskie (Allah akbar!). 
Współcześnie raczej nie spotyka się natomiast inskrypcji rosyjskojęzycznych, które masowo wypisywano 
w polskich miastach w okresie II wojny światowej [pisze o nich Magdalena Bonowska (2005)]. 

27 Niezwykle częste są przecież w graffiti rozmaite prowokacje — brak interpunkcji (prosto prosto w prawo 
w lewo), zabawa wielkimi i małymi literami (np. TrAwNiK), nierespektowanie reguł ortograficznych (np. defekt 
muzgó; sapujca [zabójca]) oraz modyfikowanie zapisu wyrazów poprzez (przykładowo) zastępowanie sekwencji 
ku znakiem q (aqq, qqryq, qrwa) czy zespołów liter trzy i tu cyframi 3 i 2 (ang. two [tu:]) (np. 3mka, 2man). (Wię-
cej na ten temat patrz np.: Michow 1995: 117; Sawicka 1998: 202). Warto w tym miejscu dodać, że taki sposób 
notowania poszczególnych słów, charakterystyczny w komunikacji internetowej (zob. np.: Karwatowska, Jarosz 
2013), chętnie wykorzystują również inni członkowie subkultury hiphopowej, których Halina i Tadeusz Zgółko-
wie (1992) określili mianem kulturowych naturystów.

28 Por. objaśnienie terminu etykieta językowa w: Marcjanik 2001: 11. 
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mnie czeka nadawcy wyjawiają żywione nie tylko do ludzi uczucia czasem wskazując 
czynnik, który je wywołał. W wydrapywanych często na ławkach w parku lub szko-
le konstrukcjach Kocham (Cię) + N (czasem ze zmianą kolejności członów) zazwyczaj 
pojawiają się pseudonimy (K. Białego; K.C. Mała), afektonimy (K. Żabkę, Robaczka; 
K.C. Misiu, Słoneczko) i zdrobnienia imion (K. Paulinkę, Pawełka; K.C. Asiu, Karolku)29. 
Ponadto miłość do drugiego człowieka można zakomunikować światu za pomocą nastę-
pującego równania: JM + MH = WMDGD, w którym członami dodawanymi są inicjały 
dwóch zakochanych w sobie osób, a w miejscu sumy znajduje się skrót utworzony od 
pierwszych liter wyrażenia wielka miłość do grobowej deski. Charakter wyznania mają 
także inskrypcje typu: Jestem wariatem i Jestem gejem, ale i w ich przypadku trudno 
orzekać o intencjach czy szczerości nadawcy.

Illokucja jest natomiast jasna w przypadku innych, również bardzo emocjonalnych 
zapisów, takich jak: PiSiory złodzieje; Putin morderca; Aśka to dziwka. Obecność obelg 
wśród miejskich inskrypcji wiąże się z początkami street artu w Polsce, gdyż napisy po-
wstałe po 1989 roku miały charakter antysolidarnościowy i były wymierzone w konkretne 
osoby lub instytucje, „zajęły się systematycznym niszczeniem Solidarności, Lecha Wałę-
sy, kolejnych rządów, Unii Demokratycznej, Kościoła i religii; podważały wszystkie do-
tychczasowe autorytety” (Sławek-Czochra 2009: 135). Wypisywane na ulicach obelgi typu 
Jaruzelski kolaborant stanowiły wówczas element walki psychologicznej podejmowanej 
przez młodych ludzi z farbą i pędzlem w dłoni.

Wśród miejskich inskrypcji znaleźć można również zapowiedzi przyszłych zdarzeń. 
O ile jednak rzeczywiście zrealizowane mogą zostać zamierzenia typu: Będę księdzem jak 
mój ojciec, o tyle nie jesteśmy w stanie rozsądzić prawdopodobieństwa takich projekcji: 
Jezus przyjdzie w glanach; Na pewno nie pójdę do nieba, bo mam lęk wysokości. W tym 
miejscu wspomnieć trzeba także o tzw. zapowiedziach odwetowych (por.: Szopa 1993) 
typu: Smoleńsk pomścimy czy — pisane w okresie II wojny światowej — Pawiak pomścimy 
(Sławek-Czochra 2009: 134). 

Kończąc prowadzone tu rozważania, mam świadomość, że temat nie został w pełni 
wyczerpany. Gruntowne omówienie podjętej przeze mnie problematyki wymaga bowiem 
szerzej zakrojonych badań, uwzględniających bogaty materiał zgromadzony na rozległym 
obszarze. Przywoływane w różnych artykułach poświęconych graffiti przykłady dowodzą, 
że wśród miejskich inskrypcji znaleźć można również inne, nieomówione w niniejszym 
tekście typy komunikatów (np. modlitwy, błogosławieństwa czy skargi). Co więcej, nale-
żałoby również zwrócić uwagę na gatunki wypowiedzi, których realizacji współcześnie na 
murach nie znajdziemy, choć dawniej pojawiały się one bardzo często. Małgorzata Sławek-
Czochra (2009: 134) podaje chociażby, że w okresie stanu wojennego w polskich miastach 
pojawiały się „zawiadomienia o nielegalnych spotkaniach, pikietach, audycjach podziem-
nego radia »Solidarność«”, których dziś — z oczywistych względów — próżno szukać.

29 Grażyna Sawicka (1998: 202) przywołuje także przykład wyznania miłosnego, w którym pojawia się 
wulgaryzm — Kocham wszystkie kurwy. 
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Ponadto ustalenia poczynione na podstawie analizy rodzimego materiału należałoby skon-
frontować z badaniami graffiti obcojęzycznych, by móc potwierdzić lub obalić (co prawda 
dość ogólnikową) hipotezę Rafała Drozdowskiego (2007: 202), który twierdzi, że „graffiti 
na całym świecie jest praktycznie takie same”.

* * *

Uliczne zapisy są różnorodnym i gatunkowo bogatym opisem rzeczywistości. Bliżej 
nieokreśleni nadawcy komentują otaczający świat, aktualne wydarzenia i codzienne spra-
wy za pomocą prostego, nierzadko prymitywnego języka. Użycie określonych wyrazów czy 
połączeń słownych nie wynika bynajmniej z nieznajomości obowiązujących norm (por.: 
Leszczyński 1988; Ostromęcka-Frączak 2007), ale jest prowokacją, ostentacyjną i niezawo-
alowaną manifestacją poglądów. Autorom niektórych zapisów nie można odmówić jednak 
artyzmu, błyskotliwości i językowej zręczności, zwłaszcza w przypadku ponownego wyja-
śniania znanych pojęć czy rozwijania ustabilizowanych skrótowców. Oczywiście na polskich 
murach znajdziemy sporo graffiti wulgarnych czy rasistowskich, co nie znaczy, że wszystkie 
są takie. Niektóre są czysto informacyjne, inne nawołują do ochrony przyrody, a jeszcze inne 
są przejawem bezinteresownej grzeczności wobec anonimowego odbiorcy. Inskrypcje, które 
— jak starałam się wykazać w niniejszym tekście — stanowią przykłady rozmaitych typów 
wypowiedzi (m.in. zakazów, ogłoszeń, wyznań), to integralny element miejskiej przestrzeni. 
To ,,napisy żywe, pozostające w bliskim związku z człowiekiem, kładzione przezeń w chwi-
li afektu, w nastroju podniosłym, podochoconym, namiętnym; napisy, które są życzeniem, 
zaklęciem, pamiątką, żartem, agitacją, paszkwilem. Im dalej cofamy się w przeszłość, tym 
więcej takich napisów; są one odwieczną literaturą, tradycyjnie przekazywaną przez pokole-
nia” (Bystroń 1980: 109).
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SUMMARY

About multiplicity of genres in graffiti texts

The article is devoted to the multiplicity of genres in graffiti texts. The object of analysis became 
verbal inscriptions written on the walls in Polish cities. The author discuss different types of genres, 
examples of which can be found among Polish graffiti, including: quasi-definitions, bans, abbre-
viations, threats, announcements, confessions, wishes, welcomes, goodbyes, greetings. The author 
analyzing Polish graffiti, is aware that representation of a particular genre is gradable and that some 
of the graffiti may represent a different genres depending on the context and the real intentions of 
the sender.


