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Pod płaszczykiem chec̨i wprowadzania zmian w życiu miasta czy da-
nej dzielnicy działacze miejscy legitymizuja ̨ zastany porzad̨ek, dławiac̨
przy tym wszelkie próby „radykalnego zwrotu akcji” w życiu codzien-
nym.

„Nie jesteśmyniepożad̨anymi obywatelami,mywogóle nie jeste-
śmy obywatelami. Jesteśmy zbuntowanymi niewolnikami… Dla-
tego nie jesteśmy szanowani. Przyznajemy to i jesteśmy z tego
dumni”

The Wobblies
(amerykański zwiaz̨ek zawodowy)

Liberalizm dominuje nie tylko w sferze ekonomii – zgodnie z jego reguła-
mi kształtowane sa ̨ również stosunki polityczne i społeczne. W te, z góry na-
rzucone, zasady gry znakomicie wpisuja ̨ sie ̨ tzw. ruchy miejskie, które tylko
pozornie aktywizuja ̨ mieszkańców i pomagaja ̨ im w zyskiwaniu wpływu na
bieg wydarzeń oraz decyzje podejmowane w ich mieście. Władza z łatwościa ̨
bowiem pozyskuje dla swoich celów „niezależne” ruchy miejskie, których
uczestnicy czes̨to cechuja ̨sie ̨brakiem wyobraźni i pogłeb̨ionej refleksji oraz
daleko posuniet̨ym konformizmem. Ruchy te najcześ̨ciej służa ̨po prostu bu-
dowaniu warunków do zabłyśniec̨ia wybranym działaczom i wspieraniu ich
karier politycznych. Nawet jeśli oficjalnie nie maja ̨ takich założeń, szybko
staja ̨ sie ̨ przechowalnia ̨ dla przyszłych radnych i narzed̨ziem sprawnie dzia-
łajac̨ym na rzecz fasadowej, a nie realnej zmiany. Zazwyczaj im bardziej wi-
doczny (w oficjalnym słowniku zaangażowany) działacz, tym lepszy skutek
odnosza ̨ jego starania o etat w Urzed̨zie Miasta. Niestety aktywiści miejscy
sa ̨ czes̨to postrzegani jako alternatywa czy „swojska kontra” dla elit rzad̨za-̨
cych miastem. Tym chet̨niej wiec̨ oddaje sie ̨ na nich głos jako na „powiew
świeżości”, „nowe twarze”, „ludzi od nas” etc. Jednak do miana aktywistów
społecznych, którym sen z powiek sped̨za psia kupa na trawniku czy „nie-
legalny” plakat na skrzynce energetycznej, aspiruja ̨ głównie osoby, których
status społeczny pozwala poświec̨ać czas tego typu zagadnieniom, i dla któ-
rych palac̨e problemy społeczne jak miejska polityka mieszkaniowa, ni-skie
płace etc. sa ̨mało interesujac̨e, bo nie dotycza ̨ ani ich samych, ani środowi-
ska z którego sie ̨wywodza ̨i które w przyszłości odda na nich głos. Osoby, dla
których tego typu problemy sa ̨czysta ̨abstrakcja,̨ chet̨niej popra ̨przecież te-
go, kto w „czynie społecznym” zadzwoni na straż miejska,̨ widzac̨ starszego
jegomościa oklejajac̨ego słupy ogłoszeniami o sprzedaży tytoniu lub razem
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wspomnianej publikacji, która rozwinie poruszone tu wat̨ki i przyjrzy sie ̨
kwestiom, na które w tymże artykule nie wystarczyło już miejsca.

Kończac̨, musimy dobitnie podkreślić, że relacje mied̨zy ludźmi, samoor-
ganizacja, pomocwzajemna orazwalka o realnywpływna rzeczywistość zna-
cza ̨dla nas – anarchistów – wiec̨ej niż prawo i porzad̨ek oraz czyjeś dobre sa-
mopoczucie, nadet̨e pojec̨ie estetyki i błyskotliwe kariery polityczne. Czyste
ulice, wyczyszczone kamienice (oraz numer do straży miejskiej jak mantra
powtarzajac̨y sie ̨w wybranych połac̨zeniach), to wasze świet̨e prawo domia-
sta. Niegrzecznie za nie podziek̨ujemy, by dalej robić swoje. Do zobaczenia
na ulicach – już teraz łapcie za telefony.
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z nimi skrzyknie sie ̨ na facebooku, by w ten sam sposób uciszyć przekrzy-
kujac̨ych sie ̨ pod sklepem penerów. Zadowoleni drobnomieszczanie z ulga ̨
podaruja ̨ swojego „lajka” i krzyżyk na wyborczej karcie aktywistom godnie
reprezentujac̨ym ich własna ̨mentalność.

„Patologia” nieprzykładajac̨a zbyt dużej wagi do walki z kupa ̨ i plakatem
najcześ̨ciej nie bierze udziału w tym plebiscycie gwiazd aktywizmu – w koń-
cu to nigdy nie bed̨a ̨ odpowiedni delegaci dla ich spraw i codziennych walk.
Bed̨a ̨ za to cześ̨cia ̨ elit i władza,̨ która – wspomagana przez kolejnych akty-
wistów miejskich – utopi ich w rozszerzajac̨ym sie ̨ wciaż̨ gas̨zczu kontroli i
przepisów, w pojec̨iu „legalności” lub jej braku, bed̨ac̨ym oreż̨em w walce z
tymi, którzy odważa ̨ sie ̨ zakwestionować zastany porzad̨ek rzeczy. „Patolo-
gia” płaci mandaty za swe liczne przewiny i daje zajec̨ie straży miejskiej –
w rzeczywistości jednak bardziej spłaca rachunek za obsesje ̨ kontroli gene-
rowana ̨ przez władze ̨ oraz „misje ̨ społeczna”̨ aktywistów miejskich, niż za
rozklejanie plakatów czy zagłuszanie ciszy nocnej.

Ruchymiejskie najcześ̨ciej wiec̨ tak naprawde ̨wspieraja ̨posuniec̨ia władz
i tworza ̨swoista ̨osłone ̨dla ich działań i interesów.W jaki sposób? Faworyzu-
ja ̨ one – o czym była mowa powyżej – wybrane jednostki i grupy społeczne
(wywodzac̨e sie ̨ z ich własnego środowiska), pomijajac̨ w swych daż̨eniach,
a nawet pogłeb̨iajac̨ wykluczenie, ludzi o mniejszych wpływach i zasobach.
Poza tym, skupieni wokół nich aktywiści potrafia ̨odciag̨nać̨ uwage ̨opinii pu-
blicznej od istotnych problemów społecznych, przekierowujac̨ ja ̨umiejet̨nie
na mało istotne zagadnienia, których podjec̨ie tworzy złudzenie działania
na rzecz zmiany. Choćbyśmymieli idealnie równe chodniki, czyste trawniki,
zawsze dobrze zaparkowane samochody i wolne od plakatów słupy, ludzie i
tak pozostana ̨niewolnikami władzy i kapitału, wykluczona ̨masa,̨ która traci
dach nad głowa,̨ pada ofiara ̨ nieuczciwych pracodawców i nawet nie marzy
o tym, by mieć realny wpływ nie tylko na sprawy o charakterze społeczno-
politycznym, ale nawet na własne życie.

Ściśle wiaż̨e sie ̨ to z próbami uciszenia czy nawet zdyskredytowania zwo-
lenników radykalnych zmian, którzy wystep̨uja ̨przeciwko aktualnie rzad̨za-̨
cym lub przeciwko władzy jako takiej (jak na przykład anarchiści), propo-
nujac̨ zupełnie inne spojrzenie na zaistniała ̨ sytuacje ̨ i zupełnie inne rozwia-̨
zania oraz metody walki. Pod płaszczykiem chec̨i wprowadzania zmian w
życiu miasta czy danej dzielnicy działacze miejscy legitymizuja ̨wiec̨ zastany
porzad̨ek, dławiac̨ przy tymwszelkie próby „radykalnego zwrotu akcji” w ży-
ciu codziennym mieszkańców i ich wpływie na decyzje ratusza. Pomagaja ̨w
utrzymaniu istniejac̨ych stosunków władzy i dominacji uprzywilejowanych

3



grup społecznych nad tymi, których oficjalnie nazywa sie ̨ niezaradnymi ży-
ciowo, a przy rodzinnym stole i w komentarzach na facebooku już wprost i
bez ogródek: menelami, patologia,̨ brudasami, nierobami etc.

Ostatnio niezwykle nośnymmedialnie i aktywistycznie tematem jest m.in.
pełna poświec̨eń walka z wiatrakami czyli plakatami, które nieustannie po-
jawiaja ̨ sie ̨ w miejskiej przestrzeni. Walka ta dotyczy zarówno plakatów ko-
mercyjnych, jak i drobnych ogłoszeń typu „zaginał̨ piesek” oraz plakatów o
treści społecznej, których rozpowszechnianiem trudnia ̨ sie ̨m.in. anarchiści.
Ta gra, która przybrała już rozmiar niekończac̨ej sie ̨ opowieści, toczy sie ̨ o
niezwykle wysoka ̨ stawke ̨ – poczucie estetyki klasy średniej, którego najpo-
pularniejszym symbolem jest czysty słup. Dziek̨i zaangażowaniuw ten temat
aktywistów miejskich, nawet miejski PR-owiec postanowił wysłać prezyden-
ta Poznania (wywodzac̨ego sie ̨ nomen omen z ruchów miejskich) na ulice ̨
ze szpachelka ̨ w rek̨u i horda ̨ dziennikarzy dookoła. Zaowocowało to seria ̨
artykułów w lokalnych mediach. Akcja ta – dedykowana zainteresowanej te-
matemwidowni wyborczej – była równie zrec̨znympopisem co pozostałe po-
suniec̨ia władz i ich aktywnych zwolenników – jak kary pienież̨ne czymodne
ostatnio tropienie „przestep̨ców plakatowych” ze straża ̨miejska ̨ na linii.

Warto chyba w tymmiejscu podkreślić, że anarchiści nie sa ̨zwolennikami
reklamzagarniajac̨ych ostatniewolne odnich skrawkimiasta. Jesteśmyprze-
ciwni wielkoformatowym i czysto komercyjnym reklamomnie tylko dlatego,
że sa ̨ wat̨pliwa ̨ ozdoba,̨ ale przede wszystkim dlatego, że wspieraja ̨ biznes i
nakrec̨aja ̨ bezmyślny konsumpcjonizm. Korzystanie ze sprywatyzowanych
przestrzeni reklamowych wymaga nakładów pienież̨nych, którym sprostać
moga ̨ nieliczni – wielki biznes, intratne przedsiew̨ziec̨ia komercyjne oraz
korporacje. Gdzie w tym wszystkim tzw. zwykły człowiek, gdzie oddolna ini-
cjatywamieszkańców, która podobno tak bardzo leży na sercu ruchommiej-
skim?

Co zaś tyczy sie ̨ drobnych plakaciarzy, sprawa ta jest daleko bardziej zło-
żona niż przedstawiaja ̨ ja ̨władze i miejscy aktywiści. Jak już wielokrotnie za-
znaczaliśmy w swych komentarzach dotyczac̨ych omawianej sprawy – pla-
katowanie komercyjne nie jest rozrywka ̨ znudzonych mieszczan ale praca,̨
po prostu praca.̨ Zajec̨ie to jest obwarowane mocno prekarnymi, śmiecio-
wymi warunkami i obok wielu tego typu prac stanowi czes̨to jedyna ̨ moż-
liwość zarobkowania dla wielu ludzi. Sad̨zac̨ po reakcjach aktywistów i tzw.
porzad̨nych obywateli, którzy kibicuja ̨ ich staraniom, fakt ten jawi im sie ̨
jako mocno osobliwy, tak dziwny, że niemożliwy do wyobrażenia w ich pro-
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stym, poukładanym świecie, którego granice wyznaczaja ̨ trawniki bez psich
kup i świeżo malowane słupy.

Dokonywanie znaczac̨ych zmian społecznych czes̨to jednak wymaga sie-̨
gania po to, co niewyobrażalne, przekraczania własnych ograniczeń myślo-
wych oraz schematów narosłych w nas w toku socjalizacji. Bezrefleksyjne
oddanie obecnemu ładowi prawnemu czy zbytnie umiłowanie porzad̨ku po-
magaja ̨ władzy trzymać społeczeństwo w ryzach i niwelować próby jakich-
kolwiek wystap̨ień przeciwko niej, czy nawet przejawy krytycznego myśle-
nia. Taka postawa pomaga w niszczeniu wspólnotowości, której zadaniem
jest wkluczanie wszystkich w obreb̨ jej działań, ogranicza jej różnorodność
i rozwój. Wydaje sie ̨ to jednak być korzystne dla miejskich aktywistów, któ-
rzy bardziej niż w rozwiaz̨ywaniu istotnych problemów społecznych party-
cypuja ̨ w nakrec̨aniu spirali kontroli i represji. Władza chet̨nie kara plaka-
tujac̨ych, bo jest to znacznie prostsze od zwalczania krzykliwych bilbordów
czy reklamowych płacht zasłaniajac̨ych całe budynki. Dostaje sie ̨wiec̨ „zwy-
kłym” ludziom, a nie wielkim firmom, które płaca ̨ im głodowe stawki za wy-
konywana ̨ przez nich prace.̨ Nie wspominajac̨ już o tym, że potep̨iajac̨e ta-
kie praktyki miasto równocześnie samo nierzadko reklamuje sie ̨w podobny
sposób – propagujac̨ za pomoca ̨ rozwieszonych gdzie sie ̨ da plakatów swoje
imprezy lub czerpiac̨ zysk z tak udostep̨nianych wydarzeń, na przykład po-
przez pośredniczenie w sprzedaży biletów. Kampania zrywania plakatów i
karania plakatujac̨ych trwa wiec̨ w najlepsze, a aktywiści miejscy nie tylko
udzielaja ̨ jej swego poparcia i czynnie biora ̨w niej udział, ale też z upodoba-
niem stosuja ̨własny system sankcji wobec winnych zbrodni na estetyce.

Mowa tu o plakatowaniu, jednak to zafiksowanie na punkcie prawa i po-
rzad̨ku coraz cześ̨ciej dotyczy również ludzi, którzy w jakiś sposób nie pa-
suja ̨ do pożad̨anej przez aktywistów wizji miasta i funkcjonowania w nim.
Coraz cześ̨ciej bowiem obserwujemy niepokojac̨e głosy „obywateli”, którzy
pragna ̨ sie ̨ pozbyć ze swojego otoczenia nie tylko plakatów czy krzykliwych
szyldów, ale też wybranych grup społecznych, które bez ogródek potrafia ̨
nazwać ludzkim śmieciem przeznaczonym do wywózki. Sprawa ta wymaga
wiec̨ pogłeb̨ionej analizy i uwagi ze strony tych, którym na sercu leży two-
rzenie oddolnego społeczeństwa, do którego należeć bed̨a ̨ wszyscy, nie zaś
tylko ci, którzy spełniaja ̨ wymogi klasy średniej i wraz z nia ̨ śnia ̨ drobno-
mieszczański sen o mieście.

Jak zaznaczono w tytule jest to jednak zaledwie wstep̨ do rozważań nad
aktywizmemmiejskim. Artykuł ten stanowi bowiem zapowiedź broszury po-
świec̨onej temu tematowi. Konkretom przyjrzymy sie ̨ wiec̨ za jakiś czas we
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