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Wlepka

pierwszej

Widzimy je wszędzie — na przystankach autobusowych, w tramwajach, na ławkach w parku, w przejściach podziemnych, często także
w łazienkach restauracyjnych lub na znakach drogowych. Jednych
irytują, u innych wzbudzają zainteresowanie, niektórzy wcale ich nie
zauważają. Wlepki. Skuteczna metoda przekazu rozmaitych treści,
trafiająca do szerokiego grona odbiorców, którą szczególnie upodobali
sobie kibice piłki nożnej (choć „zawodowi wlepkarze” dość pogardliwie odnoszą się do ich poziomu artystycznego). Dużymi zaletami
tej formy przekazu są niskie koszty produkcji, szybka dystrybucja
i łatwość ingerencji w przestrzeń publiczną. Wlepka spełnia częściowo funkcję plakatu w miniaturze.

Kibice piłki nożnej, jako grupa bazująca na wspólnym zainteresowaniu,
wykorzystują wlepki do zaakcentowania wartości spajających ich społeczność, takich jak: równość, braterstwo, miłość do klubu, wspólny wróg.
Choć jest to subkultura doraźna i ograniczona właściwie czasem trwania
meczu, jej członkowie działają bardzo prężnie i wystarczy rozejrzeć się po
mieście, by stwierdzić ich obecność. Treść zawarta na wlepie to w gruncie rzeczy sprawa drugorzędna (choć często zbieżna z główną funkcją)
— podstawowym celem jest demonstracja dominacji klubu na określonym terenie lub, w wypadku gdy wlepka pojawia się w rejonie, gdzie
przewagę mają kibice przeciwnej drużyny, pokazanie, że „tu też jesteśmy”. Dobrze, jeśli już na pierwszy rzut oka widać, do którego klubu się
odnosi — identyfikacja odbywa się na podstawie barw klubowych, logo,
daty powstania klubu (np. 1910 — Widzew Łódź, 1920 — Ruch Chorzów)
lub nazwy swoistej grupy kibiców (np. łódzcy Destroyers Hooligans Widzew i Red Workers, chorzowscy Psychofani, zabrzańska Torcida czy
warszawska Żyleta). Wlepka przyklejona do góry nogami lub zniszczona (szczególnie jeśli atakowi podlega logo klubu) świadczy o obecności
kibica, z którym autor wlepki nie miałby zbieżnych poglądów w kwestii
tego, który klub „rządzi”. Popularną formą profanacji jest narysowanie na
wlepce gwiazdy Dawida lub wydrapanie jej np. kluczem.
Zadaniem części wlep jest podkreślenie siły drużyny i jej kibiców,
a także pochwalenie się tym, w jaki
sposób wspiera się klub. Przykładem są tu wlepki zawierające zdjęcia, na których możemy podziwiać
oprawę meczów — zazwyczaj jest
to racowisko lub szczególnie dobrze wykonane sektorówki (flagi zasłaniające cały sektor lub jego
możliwie największą część). Kibice często akcentują wówczas swoje
oddanie klubowi i zwracają uwagę
na siłę dopingu, którym wspierają
drużynę.
Podobnie jak w przypadku innych subkultur podstawą określenia

grupy jest utrzymanie opozycji my
– oni. My to kibice jedynej słusznej drużyny (ewentualnie tych,
z którymi mamy zgodę), oni to wszyscy związani z konkurencyjnymi
klubami. Na wlepkach wyrazem
tego podziału są wszelkie zestawienia nas z nimi i podkreślanie kontrastu przez deprecjonowanie przeciwnika („Dzieli nas różnica skali:
MY jesteśmy WIELCY, wy jesteście
mali”). Zaleta wlepki polega na tym,
że nie trzeba pisać, kim jesteśmy my
ani kim są oni — wystarczy, że odpowiednie wyrazy wyróżni się graficznie barwami klubu, do którego
mają się one odnosić (np. czerwono-biało-czerwony — Widzew Łódź,
niebieski — Ruch Chorzów). Szczególnie obraźliwe jest sugerowanie kibicom przeciwnej drużyny żydowskiego pochodzenia (najbardziej rozpowszechnione), homoseksualizmu,
a nade wszystko — tchórzostwa
i bratania się z policją (związane
z utratą honoru kibica). Na wlepkach
możemy zatem zobaczyć wspomnianą już gwiazdę Dawida, całujących
się mężczyzn czy kibiców przeciwnej drużyny uciekających w popłochu przed „naszymi” lub wykonujących przyjazne gesty w stosunku do
funkcjonariuszy policji.
Z „nimi” oczywiście trzeba walczyć. Często pojawiający się motyw wojny (niekiedy określanej jako
„święta”, np. Widzew – ŁKS, Cracovia – Wisła Kraków) nawiązuje do etosu rycerstwa rozumianego jednak w sposób odmienny od
tradycyjnego. Rycerzami są chuligani naszej drużyny określający się jako „wojownicy”, „armia”,
„hools”, „street fighters” czy „bojówka” (np. „Czerwona Armia”)
i przedstawiani jako dobrze zbudowani, często zamaskowani mężczyźni. Podstawą jest honor rozumiany jako oddanie swojemu klubowi („My tu urodzeni, my tu wychowani, łódzkiego Widzewa najwierniejsi fani”), lokalny patriotyzm
(„Bóg – Honor – Widzew”), wiara
w klub posunięta do fanatyzmu (wartościowanego pozytywnie). Przeciwnikiem jest oczywiście brzydki, tchórzliwy Żyd skłonny do kolaboracji
i kontaktów seksualnych z mężczyznami — niekiedy, jako kibic niewłaściwej drużyny, jest inwalidą, co ma sugerować ułomność raczej psychiczną niż
fizyczną.
Poza wlepkami mającymi podkreślać siłę drużyny (czy raczej jej kibiców) są i takie, których celem jest jedynie „osłabienie przeciwnika”.
Zawierają one treści nawołujące do niszczenia symboli przeciwnego
klubu, profanujące logo (poprzez umieszczanie go w odwróconej pozycji lub traktowanie w pogardliwy sposób przez postaci przedstawiane na wlepce) i uwłaczające kibicom wrogiego klubu.
Zdarza się, że wlepka „podszywa się” pod inną — niosąc przeciwną od oczekiwanej treść. Nadawca mówi w pierwszej osobie — zatem sugeruje przynależność do grupy, w imieniu której się wypowiada — jednak sam przekaz jest przewrotny lub wprost obelżywy. Również tutaj kibice przedstawiani są jako Żydzi, Murzyni, pedofile i homoseksualiści przyznający się do nietolerowanych w środowisku kibicowskim cech. Elementy te są niekiedy łączone, a efektem jest np. postać ciemnoskórego mężczyzny umieszczonego wśród symboli żydowskich z komentarzem „ŁKS. Ciemna strona miasta”. Jest to równocześnie nawiązanie do innego zwyczaju kibiców — przedstawiania siebie
jako zagrożenie dla otoczenia („ciemna strona miasta”, „zaraza”, „diabły”), co w tym wypadku jest postrzegane jako zaleta.

Rozłamy między kibicami przeciwnych klubów kończą się, kiedy do akcji wkracza policja lub PZPN. Cała agresja zostaje wówczas skierowana na funkcjonariuszy lub znienawidzony urząd. Wyrazem tego są wlepki z napisami „A.C.A.B.” („All cups are bastards”) czy te z odwróconym
logotypem PZPN-u, opatrzone odpowiednimi, zazwyczaj wulgarnymi, komentarzami. Do najłagodniejszych należą prefiksy „anty-”, zapisywane zazwyczaj błędnie jako osobne słowo.
Podobnie jak graffiti wlepki wzbudzają ambiwalentne uczucia, a ich rozprowadzanie często uznawane jest za akt wandalizm. Szczególnie,
jeśli odbiorca nie jest związany ze środowiskiem kibicowskim, a wlepka zasłania mu rozkład jazdy autobusu. Niezależnie jednak od naszych
upodobań, przynajmniej w tej chwili, jest to nieodłączny element przestrzeni miejskiej, który jednak wbrew pozorom może mieć zastosowanie
praktyczne. Samotnie przemierzając miasto, o które „walkę” toczą dwie grupy kibiców, należy uważnie się rozglądać (za wlepkami) i orientować w kolorystyce przyjętej przez określone drużyny. Szanse, że uratuje się skórę, gdy padnie pytanie „Za kim jesteś?”, wzrastają dwukrotnie.
Joanna Rozwandowicz

Miejskie mury
lat osiemdziesiątych

Dziś w polskich miastach organizuje się festiwale graffiti, spotkania z twórcami, wydaje się albumy o tym modnym zjawisku, a coraz częściej zamiast powszechnego nazewnictwa „graffiti”, „graficiarz”, stosuje się zamienniki:
„street art” i „streetartowiec”, które mają jednak nieco szersze zakresy znaczeniowe. Graffiti już na
dobre wyszło z podziemia. Coraz
częściej jest też po prostu sztuką,
a nie wyrazem buntu. Prześledźmy jednak, jak wyglądały koleje
jego losów w Polsce Ludowej.
W mrocznych latach 80. młodzi
mieli swój przyczółek wolności
w Jarocinie. Rock i punk były głosem młodego pokolenia. Kto chciał
się buntować, pisał teksty i grał
ciężką muzykę. Albo pisał po ścianach… I choć graffiti było obecne
w Europie już od ponad dwudziestu lat, w naszym kraju dopiero budziło się do życia. Na początku były
to sprośne rysunki i hasełka wydrapywane gwoździem w ścianie. Towarzyszyły im prace wykonywane
kredą. Nie trzeba chyba wspominać, które z nich okazały się trwalsze. Następnie pojawiły się napisy malowane farbą. Kolejny etap to
farby w sprayu (tu rozróżniamy podział na pismo odręczne i wycinane szablony), a jeszcze później zaczęto używać specjalnych pisaków
z wkładami z farby.
Graffiti minionego okresu było
formą wypowiedzi namawiającą
do wspólnoty. „MALUJ MURY!”
to nic innego jak wezwanie do
wstąpienia do drużyny zbuntowanych młodych, którzy walczyli
z rzeczywistością poprzez prowokację i kpinę, a przechodniom narzucali swobodę obyczajową. Sposób bycia był zresztą często ważniejszy niż ideologia. Graficiarze
podejmowali w swoich pracach
różne tematy, obok szarganego na
prawo i lewo wizerunku Lenina
pojawia się charakterystyczny wizerunek mężczyzny w ciemnych
okularach z kwiatkiem (przedstawionego jako czarny ptak). Towarzyszą mu napisy: „Boże coś Polskę”, „Jaruzelski smok wawelski”,

„Wojtek nie świruj”, „Chcemy prezydenta agenta”, „Wojtek, nie daruję ci tej nocy!”, „Czy te oczy
mogą kłamać?! chyba nie…”,
„Wojciech żywi, Wojciech radzi,
Wojciech nigdy Cię nie zdradzi”.
Politycznie zaangażowane wypowiedzi nie są rzadkością: „Chcemy prawdy o Katyniu”, „Bój Ty
się Boga Wałęso!”, „MOrdercy”,
„MO-PSY”, czy rysunek toalety
podpisany „Trybuna Ludu”, „Mazowiecki — Wallenrod Komuny”
lub ironiczne „Przybyłem do was
po to, by kopać was w dupy i żuć
gumę. Lechu W.”.
Bardzo wyraźny staje się nurt pacyfistyczny. W dobie sprzeciwu wobec budowy elektrowni atomowej
w Żarnowcu, niechęci do armii i straszenia przez władzę radzieckimi czołgami stojącymi na granicy, na murach powstają prace nawiązujące do tych wydarzeń.
Pojawia się kwiat z wkomponowaną w środek pacyfką, humorystycznie podpisany „Pierdol nienawiść”,
czołg podlewający kwiaty z napisem „FLOWER’S
ARMY”, „Odmów służby w wojsku”, przewrotne „Skorzystaj z automatu” nad ilustracją karabinu, pochód trzech śmierci za żołnierzem, podpisany
„Za mundurem panny sznurem”, „ROWERY z T-34”,
„ŻARNOWIEC BUM!”, „Atomowa mafio, won do
Czarnobyla!”, „Ruskie czołgi do Wołgi!”, „Więcej kondonów, mniej poligonów!” i wreszcie: „Miotła tak, karabin nie!”. To jedne z dojrzalszych wpisów z tego okresu. Brzmią mocno i bardzo osobiście, skierowane przeciwko każdej władzy, wszelkim wojskom i rakietom.
Na murach toczyły się również walki. Najbardziej
widoczną jest konflikt między kulturą punków i ski-
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nów. Z jednej strony hasła nawołujące do tolerancji, świadectwa ciągłej walki, np. „Punks not dead”,
nienawiść do rasizmu i antysemityzmu „Jesteśmy wszyscy równi”, „Budujesz faszyzm przez nietolerancję”, „Won wy niemieckie
świnie”, „Jeszcze Polska nie skinęła punki my żyjemy!” i wspomniane już antywojenne wpisy.
Z drugiej strony odpowiedzi w postaci gwiazd Dawida z podpisem
„SHIT” lub „SIWY CWEL” , napisy
„Punk is dead”, „I love Wermacht”,
„Got mit uns”, „Wypierdziocha Żydzie!”, „Polska dla Polaków”, „My
anarchiści na garnuszku mamusi”,
„BLOOD HONOUR” oraz homofobiczne rysunki.
Największą grupę graffiti stanowią mniej poważne hasła, abstrakcyjne niekiedy przedstawienia oraz sprośne i humorystyczne rysunki. Mamy tu napisy:
„Jedzcie grzyby!”, „Łajkę pomścimy!”, „Sprzedam 15 żeber teściowej”, „Latające talerze przyszłością stołówek”, „Dziewczyny landryny”, „CHCEMY WIĘCEJ MURÓW!”, „VIVAT UFO!”, „WALCZĘ
ZA TYCH, ZA KTÓRYCH NIKT NIE WALCZY”, „Życie jest moczopędne”, „SPRAY (Ż)ART.”, „JEST NAS
KROCIE, A TY JEDNO, BEZROBOCIE”, „Wyrosłem
z pisania po murach”, „MYJ ZEMBY”, „Stomil przyszłością narodu” czy „Każdy ma prawo do orgazmu”.
Zjawisko pisania/malowania po murach w latach 80. było sposobem wypowiedzi społeczeństwa
obywatelskiego, dania upustu emocjom czy po prostu poczucia pewnej pokoleniowej wspólnoty. Pod
względem artystycznym były to w 90 proc. zwykłe
bohomazy. Nie zapominajmy jednak, że stanowiły
początek tego, co dzisiaj reprezentuje sobą rodzima
sztuka graffiti.
Katarzyna Turkowska

Zapraszamy na spotkania KNE
w poniedziałki i środy do sali 204
— grafik dostępny na stronie
www.kne.uni.lodz.pl
W następnym numerze:
W krzywym zwierciadle
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