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W POSZUKIWANIU ZMIANY , CZYLI FILOZOFIA W PRAKTYCE . 
TRANSFORMACJA BOGOTY WEDŁUG ANTANASA MOCKUSA 

Looking for a Change or Philosophy in Practice. Transformation of Bogota 
According to Antanas Mockus 

Streszczenie:  
Artykuł jest częścią szerszej dyskusji na temat strategii 
rozwoju terytorialnego opartych na kulturze i sztuce. 
Analizie poddana została polityczna wizja Antanasa 
Mockusa realizowanej podczas dwóch kadencji, które 
pełnił on na stanowisku mera kolumbijskiej stolicy 
(1995 i 2001). Mockus – ekscentryczny matematyk, fi-
lozof i profesor Uniwersytetu Narodowego – podjął 
próbę przekucia swoich akademickich refleksji w na-
rzędzia społeczno-politycznej reformy miasta. Bogota 
lat dziewięćdziesiątych była miejscem od dawna zma-
gającym się z konsekwencjami przeciągającego się kon-
fliktu zbrojnego, narkoterroryzmu oraz ulicznej prze-
mocy. Poprawa tej sytuacji miała się dokonać m.in. 
przy pomocy sztuki i performance’u, które zostały uży-
te jako środki zachęcające mieszkańców do zaangażo-
wania w życie stolicy oraz sposób na przemianę norma-
tywno-moralną miasta. Ten swoisty eksperyment socjo-
techniczny promujący pozytywne wzory współżycia 
społecznego, był próbą walki z naczelnymi problemami 
stolicy. W artykule zaprezentowano teoretyczne kon-
cepcje Mockusa oraz praktyczne przykłady ich zasto-
sowania. Przedstawiono efekty implementacji zastoso-
wanej w Bogocie strategii rozwoju, wraz z krytyką po-
dejścia wskazującą idące za nią wyzwania i bariery. 

Abstract:  
The article is a part of a broader discussion about 
municipal development strategies based on art and 
culture. It analyzes the policies adapted in Bogota 
by Antanas Mockus – twice a mayor of the Co-
lombian capital city (1995 and 2001). This eccen-
tric mathematician, philosopher and professor at 
the National University decided to change his aca-
demic ideas into tools of urban socio-political 
transformation. Bogota of the 90th was a place 
that for years had been tormented by consequen-
ces of a brutal armed conflict, narco-terrorism and 
waves of common crime. To normalize the drama-
tic situation Mockus decided to turn the city into a 
unique social experiment combining (quasi)artistic 
incentives with normative change and participa-
tory stakeholding. By theatrical and performative 
means he tried to show the importance of cultural 
regulations and thereby transform people’s mind-
sets in order to help out tackling corruption, vio-
lence and social disorder. The analysis presents 
both Mockus theoretical vision and practical ex-
amples of its implementation. It also offers several 
points of critics, outlining some practical, social 
and institutional challenges of the approach. 

Słowa kluczowe: Antanas Mockus, Bogota, kultura 
miejska, kultura obywatelska, zmiana społeczna, wspól-
nota rozwoju.  
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ture, civic culture, social change, community de-
velopment. 
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Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku Bogota była miastem po-
grążonym w chaosie: dławiona przez przemoc, walki karteli narkotykowych, bez-
prawie i korupcję. Była jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na ziemi: 
współczynnik zabójstw wynosił tu 81 na 100 tys. mieszkańców, dla porównania, 
w Londynie współczynnik ten wynosił 25 na tę samą liczbę mieszkańców (UK 
Government Digital Servive, 2012). Trwająca od pięciu dekad wojna między lewi-
cową guerrillą, prawicowymi grupami paramilitarnymi, współpracującą z nimi ma-
fią oraz armią tworzyła coraz to nowe punkty zapalne. W ostatnich dwóch dekadach 
ta licząca blisko 8 milionów mieszkańców aglomeracja uległa jednak ogromnym 
przeobrażeniom. Na tle innych miast latynoamerykańskich stała się liderem pozy-
tywnych przemian społecznych i infrastrukturalnych (Ceballos, Martín, 2004). 
W ciągu 15 lat odsetek zabójstw spadł ponad czterokrotnie, liczba wypadków dro-
gowych zmalała o połowę, a przyciągające inwestorów miasto generuje obecnie 
25% krajowego PKB. Sukces przypisuje się między innymi programom kulturalno-
-partycypacyjnym wprowadzanym przez kolejnych prezydentów miasta, polegają-
cym na włączeniu mieszkańców stolicy w proces przemiany Bogoty (Caballero, 
2004). Programy te zaczęły funkcjonować od 1994 roku, a ich celem było promo-
wanie postaw obywatelskich, odnowienie sfery publicznej oraz zachęcanie do sa-
moorganizacji obywatelskiej.  

Za kluczowego lidera zmian uznaje się Antanasa Mockusa, syna litewskich 
emigrantów, któremu dwukrotnie udało się objąć stanowisko mera Bogoty (w 1995 
oraz 2001 roku) (Botto, 2011; Domosławski, 2012; Riano, 2012). Przez większość 
życia Mockusa jego kariera zawodowa związana była z Uniwersytetem. Ukończył 
matematykę na Uniwersytecie de Bourgone we francuskim Dijon oraz filozofię na 
Uniwersytecie Narodowym Kolumbii w Bogocie. Naukowe dokonania Mockusa 
zostały uhonorowane przyznaniem mu tytułu doktora honoris causa przez Univer-
sité de Paris XIII oraz jego macierzystą uczelnię w Kolumbii. W 1990 roku Mockus 
objął funkcję rektora Uniwersytetu Narodowego jednak zrezygnował z niej trzy lata 
później, niedługo po tym jak w trakcie wykładu, chcąc zwrócić uwagę lekceważącej 
go sali, publicznie zdjął spodnie przed studentami.  

Tym kontrowersyjnym zachowaniem Mockus zyskał miano ekscentryka, 
co nie przeszkodziło mu odważnie wkroczyć do świata polityki. Dla wyborców je-
go afiliacje akademickie były świadectwem uczciwości, a brak tradycyjnie pojmo-
wanego zaplecza politycznego uznali za atut. Rządy Mockusa zasłynęły z wielu in-
nowacyjnych projektów o charakterze unikatowych eksperymentów społecznych. 
Ich założenia korespondowały z popularnym trendem oddolnej mobilizacji miesz-
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kańców do udziału w procesach społecznych, dobrze opisanym przez Justina Mc-
Guirka (2015) na przykładzie przemian tzw. latynoamerykańskich „miast niefor-
malnych” w książce Radykalne miasta. Czytamy w niej, że także w wielkich aglo-
meracjach Brazylii, Peru, czy Meksyku – w inkluzji osób i grup bezpośrednio zwią-
zanych z lokalnymi środowiskami – widziano receptę na stworzenie bardziej egali-
tarnych przestrzeni miejskich, a w konsekwencji wytworzenie poczucia wspólnoty 
i współodpowiedzialności za jakość życia publicznego. Jak wskazuje McGuirk, klu-
czem do sukcesu stało się zaangażowanie w procesy reformy miast przedstawicieli 
różnych dziedzin – urbanistyki, filozofii, nauk społecznych etc. – którzy nie godząc 
się na istniejący stan rzeczy, wykorzystywaliby swoje kompetencje, by wspólnie 
z mieszkańcami dokonywać pozytywnej zmiany w społecznościach lokalnych.  

Kierując się podobną filozofią, do pomocy w realizacji swej politycznej 
wizji, Mockus zatrudnił specjalistów z miejscowych uczelni, artystów oraz nie-
związanych z lokalnym establishmentem reformatorów. Rządy w Bogocie objęli 
oni w jednym z najtrudniejszych momentów w dziejach Kolumbii – do miejscowe-
go ratusza wkroczyli w niespełna dwa lata po zamordowaniu Pablo Escobara, szefa 
kartelu narkotykowego z Medellín. Krwawe pokłosie wojny karteli z państwem 
sparaliżowało życie całego kraju, a w szczególności jego stolicy. Pamięć o setkach 
porwań, krwawych zamachach bombowych oraz wypełniających codzienność 
ulicznych strzelaninach zrodziła w społeczeństwie trudną do przezwyciężenia trau-
mę. Stopniowa (samo)likwidacja dwóch najgroźniejszych gangów, rozpoczęta po 
zabójstwie Escobara, wbrew oczekiwaniom nie przyczyniła się do radykalnej po-
prawy bezpieczeństwa w Bogocie. Miasto wciąż nie radziło sobie z przemocą gene-
rowaną przez lokalnych przestępców, paramilitarne bojówki i komunistyczną party-
zantkę. Wśród mieszkańców panowała atmosfera strachu, wzajemnej nieufności 
oraz przygnębiającej niemocy. Przyczyniły się do tego wieloletnie zaniechania 
w rozwiązywaniu problemu gwałtownego rozrostu miasta na skutek masowego na-
pływu uchodźców. Kolumbijczycy uciekający przed okrucieństwami wojny domo-
wej większość swojego majątku pozostawiali w miejscach, które przyszło im opuś-
cić. Na ogół była to uboga i słabo wykształcona ludność pochodzenia indiańskiego 
lub afroamerykańskiego. Większości z nich Bogota jawiła się jako nieprzyjazny 
moloch, nie oferujący możliwości adaptacji gospodarczej czy stabilizacji życiowej. 
Według organizacji pozarządowej CODHES (Consultoría para los Derechos Huma-
nos y Desplazamiento – Biuro Doradcze ds. Praw Człowieka i Przesiedleń), w la-
tach 1985-2006 do Bogoty przybyło około 660 tys. osób siłowo przesiedlonych, co 
stanowiło 17% całkowitej liczby wszystkich kolumbijskich uchodźców (Vieira, 
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2007). 36% przesiedleńcom nie udało się znaleźć stabilnego zatrudnienia w ciągu 
pierwszych pięciu lat pobytu w Bogocie, a brak bezpieczeństwa żywnościowego 
i ograniczony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej dotknął 70% z nich. Dra-
matyzm sytuacji dodatkowo pogłębiała panująca w Bogocie sytuacja mieszkanio-
wa. Niedostatek wolnych i tanich mieszkań zmuszał nowoprzybyłych do nielegal-
nego zabudowywania wolnych terenów na obrzeżach aglomeracji. Administracja 
nie nadążała z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury, przez co nowe osiedla sta-
wały się dzielnicami-widmo, których istnienia nie legalizowano latami (Hataya, 
2007). Bezlitosnym prawem serii rodziło to kolejne patologie.  

Niska jakość przestrzeni publicznej charakteryzowała jednak nie tylko sto-
łeczne slumsy. Także w bogatych dzielnicach północnej Bogoty mieszkańcom do-
skwierał brak parków i chodników, obiekty historyczne popadały w ruinę, a na sku-
tek ulicznej przemocy pustoszały centra kultury i rozrywki. Struktura społeczna 
ulegała polaryzacji, co potęgowało napięcia wynikające ze skrajnej petryfikacji po-
działów klasowych. Miało to negatywny wpływ na interakcje między mieszkańca-
mi oraz na jakość istniejących więzi społecznych. Jednym z przejawów panującego 
wówczas rozprzężenia ładu społecznego był zatrważająco wysoki współczynnik 
morderstw – 80 zabójstw na 100 tys. mieszkańców w 1993 roku (Lopez, 2008). 
Równie zatrważająca była liczba śmiertelnych wypadków drogowych, która w roku 
1995 wyniosła 1387 (w tym 748 pieszych), co średnio oznaczało 25 ofiar na 
100 tys. mieszkańców (Ceballos, Martín, 2004) (dla porównania, w Warszawie 
w roku 2013, stosunek ten wynosił 12 ofiar na 100 tys. mieszkańców [za: Komenda 
Główna Policji, 2014]). Znaczący wpływ na panujący marazm miała ponadto świa-
domość wszechogarniającej korupcji oraz nepotyzmu, istotnie paraliżujących struk-
tury państwa. Niewyobrażalne bogactwo mafiosów i stosowana przez nich zasada 
plata o plomo („pieniądze albo kulka”), potrafiły łamać najuczciwszych – w 1995 
roku, Kolumbia zajmowała 11 miejsce spośród najmniej transparentnych państw 
świata (Transparency International, 1995). Sukcesywne wprowadzanie zmian 
prawnych, promujących politykę „czystych rąk” i hamujących łapówkarstwo, oka-
zywało się zadaniem znacznie prostszym niż zmniejszenie rzeczywistej tolerancji 
dla korupcji (Botto, 2011). Dekady klientelizmu, nieskuteczna administracja oraz 
brak kompleksowych reform, które zlikwidowałyby nierówności panujące w Ko-
lumbii2, boleśnie ciążyły na realiach panujących w kraju. Niewiele osób wierzyło 

                     
2 Współczynnik Giniego w Kolumbii od lat jest jednym z najwyższych w regionie; w roku 1996 
wyniósł 56,9, http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?page=3 (dostęp 06.10.2015). 
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w proobywatelską i bezinteresowną postawę rządzących, a zaufanie do tradycyjnej 
klasy politycznej sięgnęło dna (Caballero, 2007). 

Reguły współżycia społecznego 

Autorska koncepcja niezależnych rządów Mockusa opierała się na jego 
akademickiej refleksji. Podczas swoich ośmioletnich rządów3 z zaangażowaniem 
i przy ogromnym poparciu społecznym, realizował politykę, której celem była pró-
ba przywrócenia harmonii życia społecznego w ogarniętej chaosem Bogocie. Po-
trzeba neutralizacji istniejących problemów zobligowała go do wypracowania stra-
tegii i narzędzi nie tylko przywracających mieszkańcom przestrzeń publiczną, ale 
także zachęcających ich do partycypacji, integracji i współpracy.  

Za kluczowe zadanie swojej polityki samorządowej Mockus uznał zatem 
wytworzenie atmosfery wzajemnego zaufania zarówno w relacjach między miesz-
kańcami, jak i na linii obywatel-władze lokalne. Podstawowym orężem swojej wal-
ki uczynił humor, symbole i groteskę, które – zgodnie z jego wizją – miały stymu-
lować mieszkańców do autorefleksji oraz mobilizować ich do dbałości o jakość ży-
cia w najbliższym otoczeniu.  

Aby to uczynić, niezbędna była zmiana sposobu zachowania mieszkańców 
miasta – mówiąc precyzyjniej – sprowokowanie ich do autoregulacji zachowań dys-
funkcyjnych dla współżycia społecznego. Świeżo upieczony filozof-praktyk zaczął 
lansować teorię, wedle której przyczyna większości problemów społecznych współ-
czesnego świata tkwić miała w zerwaniu związku między kulturą, prawem i moral-
nością. Tymczasem, jak tłumaczy Mockus, zmorą nowoczesności jest rosnący dys-
tans między poszczególnymi kategoriami wyróżnionej triady. Zaburza to wewnęt-
rzną percepcję jednostki – pojawiają się u niej dylematy, co dobre a co złe, sankcje 
legalne niekoniecznie wzbudzają poczucie winy, a łamanie prawa nie zawsze jest 
tożsame ze społecznym odrzuceniem (Mockus, 2002: 21). 

Mockus podkreśla jednak, iż napięć na linii prawo-moralność-kultura nie 
można określać jako zjawiska w swej istocie negatywnego, jest ono bowiem czymś 
nieuchronnym, immanentnie wynikającym z natury tego związku. Porządkowi spo-
łecznemu sprzyja bowiem nie tyle niemożliwa do wykonania unifikacja imperaty-
wów prawa, moralności i kultury, ile wyzbycie się swego rodzaju ideologicznej na-
                     
3 Mockus został wybrany na prezydenta Bogoty dwukrotnie – w 1995 i 2001 roku na czteroletnie 
kadencje. 
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iwności i uznanie, iż porządek społeczny zależy od przekroczenia pogłębiających 
się między nimi różnic. Tym, do czego należy natomiast dążyć, jest wyeliminowa-
nie moralnej i/lub kulturowej aprobaty dla zachowań niezgodnych z prawem oraz 
potępienie uchylania się od obowiązków z tegoż prawa wynikających. Według ko-
lumbijskiego naukowca, warunek ten jest absolutnym minimum obywatelskich zo-
bowiązań, nabierających szczególnego znaczenia w postmodernistycznym uniwer-
sum niespotykanej uprzednio wolności i radykalnie ograniczonego zakresu obo-
wiązków. Mockus podkreśla także, że na zaburzenie harmonii związku prawa, kul-
tury i moralności negatywnie wpłynęła także globalizacja oraz mnogość propozycji 
stylów życia i koncepcji praworządności, jakie za sobą przyniosła (Mockus, 1994, 
2002). 

Państwo prawa, jako naczelny gwarant wolności i autonomii jednostek sta-
nęło zatem przed niełatwym wyzwaniem utrzymania społecznego konsensusu 
w pluralistycznej rzeczywistości, nierzadko antagonizujących się interesów, stylów 
życia i systemów wartości (Mockus, 2002). Afirmacja złożonej natury współczes-
nego świata nie mogła oznaczać braku moralnych i kulturowych regulacji lub obo-
jętności w stosunku do nich. Postępująca akceptacja pluralizmu mogła się wszakże 
przerodzić w absolutny relatywizm lub ambiwalentny stosunek do któregoś z sys-
temów, a nawet do nich wszystkich (Mockus, 1994). Rozłam między kulturą, pra-
wem i moralnością może bowiem nieść negatywne konsekwencje, wyrażające się 
w: (a) działaniach nielegalnych, ale aprobowanych moralnie i/lub kulturowo, (b) 
działaniach nielegalnych i kulturowo nieuznawanych, ale ocenianych jako moralnie 
akceptowalne, (c) działaniach legalnych, uznawanych za moralnie nieakceptowalne, 
ale kulturowo tolerowanych (Mockus, 2004). Szczegółowo wyjaśnia to poniższa ta-
bela. 

TABELA 1: ROZŁAM MI ĘDZY KULTURĄ, PRAWEM I MORALNOŚCIĄ 

Regulacja Prawo Moralność Kultura 

Forma Explicite, pisana; 
prawomocność zde-
finiowana (kiedy?, 
gdzie?) 

Implicite, rekonstruo-
wana przez indywidual-
ną refleksję. 
Zasięg: życie konkretnej 
jednostki 

Zawiera się w życiowych 
postawach i zachowaniach 
jednostki (włączając w to 
tabu i zwyczaje). 
Prawomocność wyznacza-
na przez kontekst/grupę 

Pochodze-
nie/źródło 
powstania 

Wola ludu działają-
ca wg schematu: 
konstytucja – prawo 
– przepisy szczegó-
łowe 

Jednostka kształtowana 
przez czynni-
ki/podmioty takie jak: 
rodzice, nauczyciele, 
sztuka… etc.) 

Przeszłość/społeczeństwo 
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Gratyfikacja Poszanowanie dla 
prawa (jego celów, 
jego ducha i zasto-
sowania) 

Satysfakcja moralna. 
Rozwój świadomości 
dzięki refleksji i komu-
nikacji 

Uznanie, poważanie, sza-
cunek. 
Rozwój świadomości dzię-
ki komunikacji. 

Sankcje 
Kto narzu-
ca? 
 
 
 
 

 
Jak napra-
wia? 

Kara możliwa do 
przewidzenia (man-
dat, więzienie etc.) 

Poczucie winy, wyrzuty 
sumienia;  

Wstyd, wykluczenie, skaza 
na wizerunku; 

Oficjalnie wyzna-
czona władza, kieru-
jąca się obowiązują-
cymi przepisami 

Sumienie jednostki Grupa/społeczeństwo  
(ich rzecznicy i członko-
wie) 

Zastosowanie się do 
nałożonej sankcji 

Skrucha, postanowienie 
poprawy oraz naprawie-
nie szkód 

Przeprosiny, przebaczenie, 
pokuta, widoczna zmiana 
w zachowaniu 

Argumenta-
cja 

Podczas stanowienia 
oraz stosowania 
normy (podczas 
procesu/kurateli) ar-
gumentacja przywo-
ływana jest w spo-
sób umożliwiający 
dyskusję 

Dialog wewnętrzny 
i/lub autorefleksja 
wzmagane przez moral-
ne dylematy oraz sztukę 

Myślenie typu „zawsze tak 
było”, „taka jest nasza toż-
samość” 

Powód sto-
sowania się 
do regulacji 

Prawo Powinności/wskazania 
moralne 

Tożsamość, zwyczaje 
i wierzenia 

Pluralizm Prawo różni się  
w zależności od kra-
ju oraz epoki histo-
rycznej 

Konieczność zachowa-
nia integralności we-
wnętrznej. Wyzwanie: 
pogodzenie wyznawa-
nych wartości 
z szacunkiem i uzna-
niem dla odmiennych 
kanonów moralnych 

Wyzwanie: zmiany w toż-
samości wynikające z od-
rzucenia i lekceważenia in-
nych kultur 

Pluralizm nie oznacza „wolno wszystko” 

Systematy-
zacja i za-
stosowanie 

Konstytucja, kodek-
sy, filozofia prawa 

Etyka  
(różne jej szkoły) 

Badania antropologiczne. 
Zasady dobrego wychowa-
nia. Identyfikacja i rozpo-
znanie własnej tożsamości 

Źródło: A. Mockus (2004), Divorcio entre ley, moral y cultura, http://www.culturadelalegali-
dad.org.mx/recursos/Contenidos/Artculosdeintersgeneral/documentos/Divorcio%20entre%20ley,
%20moral%20y%20cultura.pdf (dostęp 05.10.2015s. 4). Tłum. KW. 

Na pierwszy rzut wydawać się może, że ten tak bardzo skomplikowany 
wywód teoretyczny, prowadzi Mockusa do wysnucia nadzwyczaj prostego, trącą-
cego wręcz wtórnością i oczywistością wniosku. Jednak to właśnie bezpretensjo-
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nalność i pozbawiona kompleksów intelektualna nonszalancja okazały się kluczem 
do politycznego sukcesu mera-filozofa. Zadania, jakie stawiał on obywatelom ad-
ministrowanego przez siebie miasta, nie były dla nich bowiem nadto trudne i obcią-
żające, a zarzucana przez część naukowców banalność postulatów, ułatwiała miesz-
kańcom Bogoty ich zrozumienie i akceptację.  

Kultura obywatelska 

Według Mockusa rozłam kultury, prawa i moralności spowodował w Ko-
lumbii wyjątkowo drastyczne następstwa. Jednym z największych problemów 
w kraju stała się powszechna akceptacja dla używania siły i przymusu przez pod-
mioty inne, niż legitymizowane prawem organy państwowe. Był to mechanizm po-
dobny do procesów zachodzących na przedmieściach brazylijskiego São Paolo za-
nalizowanych przez Jamesa Holstona (2011) w książce Obywatelstwo zbuntowa-
nych. Źródeł tworzenia się nowych form przemocy i wykluczenia autor upatruje 
w gwałtownym postępie urbanizacji oraz w patologiach wewnątrz procesów uzna-
wania nielegalnie przywłaszczanych majątków ziemskich. Zdaniem naukowca de-
kady nadużyć doprowadziły do powstania wynaturzonych norm postępowania, 
„a nielegalność stała się cechą typową dla wszystkich poziomów organizacji brazy-
lijskiego społeczeństwa” (Holston, 2011).  

W przypadku Kolumbii „kultura przemocy” w przeważającej mierze po-
wstała na skutek ciągnącego się latami konfliktu zbrojnego, który zrodził u obywa-
teli swoisty mechanizm adaptacji do panującej w kraju brutalnej rzeczywistości. Za-
łatwianie własnych spraw i interesów odbywało się „metodą na skróty” (cultura del 
atajo), z wykorzystaniem oszustw i fizycznej agresji. W Kolumbii, jak zaznacza 
wielokrotnie Mockus, tolerowano zachowania jednoznacznie nielegalne i moralnie 
naganne (Mockus, 2002), co szczególnie dotkliwie dotyczyło ludzi bezbronnych 
i znajdujących się w trudnym położeniu socjoekonomicznym.  

Antanas Mockus w trakcie swoich rządów wielokrotnie podkreślał zatem 
potrzebę inkluzji warstw przez państwo zapominanych, adekwatnej nad nimi opieki 
oraz reintegracji całości społeczeństwa. Był to mechanizm tożsamy z opisywanym 
przez McGuirka (2011) procesem zwrotu w kierunku wspólnotowości, który można 
było zaobserwować w wielu miastach latynoamerykańskich. Przede wszystkim miał 
on polegać na reintegracji spolaryzowanych obszarów miast oraz żyjących tam śro-
dowisk. 
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Na gruncie Bogoty, plan ambitnych reform rozpocząć miał program efek-
tywniejszego wykorzystania dostępnych narzędzi instytucjonalnych. Mockus wie-
rzył bowiem, że spajanie trzech kluczowych dla niego systemów – prawa, moralno-
ści i kultury możliwe jest także dzięki tradycyjnie stosowanym w polityce mechani-
zmom. Oddziaływanie na system prawny miało spowodować zwiększenie skutecz-
ności działań policji, konsekwentne egzekwowanie wyroków oraz stosowanie efek-
tywnych metod ścigania (Ceballos, Martín, 2004). Odnowa moralna mieszkańców 
realizować się miała poprzez edukację obywatelską, choćby prowadzenie obowiąz-
kowych zajęć z etyki i zasad demokracji. 

Nowo wybrany mer Bogoty, choć nie ignorował tych rozwiązań, w cen-
trum swojej politycznej wizji postawił wszakże kulturę. Wierzył, że jej mało na-
chalne w swej naturze oddziaływanie ma szansę okazać się skuteczne w zmianie 
postaw obywateli stolicy. Uważał jednocześnie, że nadużywanie środków prawnych 
rykoszetem uderzyć może zarówno w kulturę, jak i w autonomię jednostek. Nie był 
również przekonany do odgórnie inicjowanych działań promujących określony typ 
moralności, który w realiach pluralizmu stylów życia i systemów wartości mógł ge-
nerować kolejne antagonizmy i wyznaczać wtórne linie podziału. Mockus wierzył, 
iż w kraju, w którym korupcja i nepotyzm boleśnie skorodowały system polityczny, 
obywatele z większym prawdopodobieństwem zechcą dać szanse jego propozy-
cjom. Pomimo niekwestionowanej niezależności nowego mera Bogoty od jej skom-
promitowanych elit, miasto nie raz przekonało się o bezwzględności „żelaznego 
prawa oligarchii”. Te gorzkie, aczkolwiek realistyczne konstatacje, tym mocniej 
orientowały działania Mockusa w kierunku aktywności i innowacyjności mieszkań-
ców. Nie chciał widzieć w nich jedynie biernych odbiorców swoich samorządo-
wych strategii. Uznał, że skoro ostatecznym celem jego rządów ma być przywróce-
nie ładu społecznego i wzniecenie ducha obywatelskiej kooperacji, to skuteczniej-
sze od uświadamiania surowości kodeksu karnego, będzie przekonanie ich do wza-
jemnego korygowania swoich postaw. Jak pisze Paweł Zerka w artykule zatytuło-
wanym „Bogota, laboratorium miejskich przemian”: 

[n]owy mer jest przekonany, że zmiana regulacji nie przyniesie rozwiązania, za to po-
trzebna jest samoregulacja: zaszczepienie w bogotańczykach poczucia odpowiedzialno-
ści za własne miasto. Jego zdaniem na mieszkańców Bogoty silniej zadziała ewentualne 
upokorzenie w oczach innych, niż groźba mandatu (…). Ludzie wyrzucają śmieci na 
ulicę, bo nie spotyka się to z jednoznacznym potępieniem. Nie przestrzegają zasad ru-
chu drogowego, bo i tak nikt tego nie robi (Zerka, 2013: 47-48). 

Zdaniem Mockusa tego typu zachowania, podobnie jak przemoc, można 
rozumieć jako sposób interakcji, w której skierowane przeciwko komuś działanie 
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ma miejsce z a n i m nastąpi próba krytycznego spojrzenia na własne intencje 
lub/i zakomunikowanie ich adwersarzowi. Sposobem na odwrócenie negatywnych 
mechanizmów zachowań powinno być zatem zintensyfikowanie kontaktu między 
obywatelami, swego rodzaju przejście na wyższy poziom społecznego współistnie-
nia. Podobne rekomendacje przedstawia także Holston (2001):  

(...) poruszanie się w sferze publicznej jest domeną nowoczesnego społeczeństwa, 
w którym mieszkańcy miast najczęściej i w sposób jak najbardziej przewidywalny do-
świadczają swojego obywatelstwa. Jakość takich prozaicznych spotkań może w istocie 
być ważniejsza dla ludzkiego poczucia własnego miejsca w społeczeństwie niż okazjo-
nalne heroiczne doświadczenie obywatelstwa, takie jak służba wojskowa i demonstracje 
lub symboliczny obowiązek głosowania. Codzienne obywatelstwo wymusza zachowa-
nia, dzięki którym ludzie, bez względu na inne istniejące między nimi powiązania, stają 
się współobywatelami połączonymi środkami charakterystycznymi dla obywatelstwa. 

Podobnie w politycznej filozofii Mockusa, naczelne zadanie władz samo-
rządowych polegać powinno na umiejętnym tworzeniu kontekstów, przestrzeni i sy-
tuacji inicjujących kontakt między mieszkańcami, poprzez zachęcanie ich do kon-
cyliacyjnych i niekonfliktowych sposobów porozumiewania się: 

jeśli intensyfikujemy komunikację, interlokutorzy częściej prowokowani są do poszu-
kiwania prawomocności w tym, co mówią (zrozumienie, szczerość, prawda, sprawie-
dliwość), a intencje rozmówców są następnie akceptowane bądź problematyzowane i 
bronione. Ewentualne odrzucenie przekazu przez jednego z rozmówców, w sytuacji 
komunikacji zintensyfikowanej, prowadzi drugiego do poszukiwania dalszych argumen-
tów (…) pojawia się więcej okazji do podjęcia wyzwania, oceny argumentów własnych 
i oponenta. Reguły gry zaczynają być oceniane w kategoriach racji i rezultatów, nie tyl-
ko w kategoriach osobistej korzyści (Mockus, 1999: 9).  

Komunikacja ułatwia wytworzenie specyficznego mechanizmu adaptacyj-
nego, który ułatwia zrozumienie funkcjonalnego związku łączącego prawo i obo-
wiązki. Następuje wtedy racjonalizacja prawa, dzięki której członkowie społeczeń-
stwa zachęceni są do jego przestrzegania ze względu na własny interes, co stanowi 
pragmatyczną, a tym samym skuteczniejszą motywację. Wzmożona interakcja 
mieszkańców stwarza ponadto szansę do pojawienia się refleksji dotyczącej redy-
strybucji dóbr oraz równości szans, pozwala zrozumieć, jak „moje prawa mają się 
do praw innych”. Dzięki temu, przy założeniu, że w każdym społeczeństwie istnieje 
pewna pula wspólnych wartości i przekonań moralnych, możemy oczekiwać zgody 
co do elementarnych pryncypiów dyktujących zasady współżycia społecznego 
(Mockus, 1999, 2001, 2002). 

Zgodnie z założeniami Mockusa, intensyfikacja komunikacji umożliwia 
także bardziej szczere i przejrzyste przekazywanie osobistych przekonań moral-
nych. Łatwiejsza staje się krytyka tego, co kulturowo uznawane jest za normalne, 
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ale stoi w kontrze do naszego systemu wartości. Konstatacja ta nie odnosi się jed-
nak wyłącznie do poziomu konwersacji prywatnych, ale również – jeśli nie tym 
bardziej – do relacji władza-obywatel. Dzięki wzmożonym interakcjom poprawia 
się jakość dyskursu publicznego, zwiększa się bowiem zakres obszarów, w których 
prowadzi się dyskusję dotyczącą przepisów i regulacji prawnych. Jednocześnie, 
przyczyniamy się wówczas do modyfikacji norm kulturowych, w sposób mniej lub 
bardziej subtelny wpływamy bowiem na przekonania moralne członków naszej spo-
łeczności. Tworzony jest w ten sposób swoisty konwersacyjny łańcuch, w którym w 
sposób nieprzerwany obróbce poddawane są kryteria oceny postaw i sądów wła-
snych oraz najbliższego otoczenia (Mockus, 2001). Pojawiające się w ten sposób 
dodatkowe okazje, ujawniają zarówno różnice interesów jak i możliwe źródła kon-
fliktów, przede wszystkim w kwestiach z naszego punktu widzenia newralgicznych. 
Co istotne, odpowiednio wcześnie jesteśmy wówczas w stanie wykryć zarzewia po-
tencjalnego pożaru. Podobny mechanizm komunikacyjnego continuum występuje 
także na linii władze-obywatel, dzięki czemu również prawa i regulacje instytucjo-
nalne są zinternalizowane oraz poddawane refleksji. 

*** 

Intensyfikacja międzyobywatelskiej komunikacji, wymaga od władz podję-
cia rozmaitych kroków. Powinny one polegać na: (1) pogłębianiu zdolności obywa-
teli do komunikacji i efektywnego wyrażania się, (2) jasnym i stanowczym tłuma-
czeniu znaczenia obowiązującego prawa (poprzez symbole, rzeczową debatę pu-
bliczną etc.) oraz zapraszaniu obywateli do podobnych kroków, (3) zapewnieniu 
bezpieczeństwa i swobody dyskusji w trakcie trwania interakcji, tak aby obywatele 
mogli swobodnie wyrażać swoje opinie i emocje (Mockus, 2001). 

Proponowane przez Mockusa mechanizmy łagodzenia rozszczepienia pra-
wa, kultury i moralności nie zmierzały zatem do imputowania „jedynie słusznej” li-
nii poglądów. Ich celem miało być aranżowanie nowych kontekstów i przestrzeni 
interakcji, w których nie władza, lecz obywatele stać się mieli dyktującymi scena-
riusz protagonistami. To oni mieli rewidować prowadzone przez samorząd działa-
nia, filtrować je przez swoje definicje prawa i moralności, a w konsekwencji zapra-
szać innych do w ten sposób wytwarzanego procesu „interpersonalnej regulacji” 
(Negrón, 2004; Mockus, 1999, 2001). Zadanie rządzących – oprócz oczywistego 
obowiązku stania na straży prawa – ograniczało się zatem do tworzenia sprzyjającej 
wymianie myśli atmosfery, dzięki której mieszkańcy swobodnie mogli wyrażać 
swoje interesy, konsultować racje oraz prowadzić konstruktywny spór umożliwiają-
cy kulturowo-moralną transformację. Nie odbierało to politykom prawa do podsu-
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wania alternatywnych tematów dyskusji. Wręcz przeciwnie, to właśnie od nich po-
chodził z reguły impuls tę dyskusję rozpoczynający. Mockusowi nie zależało bo-
wiem na ograniczeniu roli administracji do biernego moderowania oddolnie inicjo-
wanych procesów. Zmiana kierunku politycznego wektora z wertykalnego samo-
rząd-mieszkańcy, na bardziej horyzontalny, nastawiony na obywatelską partycypa-
cję, nie oddawała – co oczywiste – całości prerogatyw ustawodawczo-wykonaw-
czych w ręce mieszkańców Bogoty. W znacznym stopniu poszerzała jednak ich 
możliwości do aktywnego zaangażowania we współdecydowanie o jakości życia 
w kolumbijskiej stolicy. 

Formar Ciudad [Tworzyć miasto] 

Dzięki inicjatywom spójnie regulującym relacje między prawem, kulturą 
i moralnością, świeżo upieczony mer chciał udowodnić Kolumbijczykom, że w ich 
kraju możliwe jest życie w harmonijnym oraz pozbawionym przemocy i korupcji 
otoczeniu. Wcześniejsze propozycje reform społecznych koncentrowały się głównie 
na redukowaniu dysfunkcji i patologii panujących w rodzinie, przede wszystkim 
skupiono się bowiem na walce z przemocą domową. 

Pierwszym programem materializującym idee Antanasa Mockusa był, zo-
rientowany na autoregulację interpersonalną, projekt reformy Bogoty nazywany 
Cultura ciudadana [Kultura obywatelska] (1995-1997, kontynuacja 2000-2004). 
Jego celem było wykorzenienie destruktywnych dla miasta postaw mieszkańców 
oraz wspieranie pokojowego współżycia społecznego (Mockus, 1999: 10). Założe-
nia i ramy wykonawcze projektu zawarte zostały w oficjalnym planie rozwoju mia-
sta Formar Ciudad [Tworzyć miasto]. Za priorytet uznano ukierunkowanie działań 
na tzw. dobro wspólne oraz edukację cywilną, których celem miało być generowa-
nie poczucie przynależności, poszanowanie wspólnego dziedzictwa oraz uznanie 
praw i obowiązków obywatelskich. Była to swoista próba eliminacji szkodliwych 
społecznie zachowań, od tych najbardziej pospolitych, takich jak brak uprzejmości 
w środkach publicznego transportu czy urzędach, poprzez naruszanie zasad ko-
deksu drogowego, kończąc na dewastacji przestrzeni miejskiej, ulicznej przestęp-
czości oraz daleko idącej znieczulicy. 

Na fundamentach powstałej koncepcji zbudowano cztery filary, stanowiące 
priorytety rządów Mockusa. Proponowano, by walkę z podstawowym problemem 
Bogoty, jakim był brak elementarnego bezpieczeństwa, rozpocząć od przywrócenia 
porządku w najbardziej powszednich interakcjach mieszkańców.  
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Zaprezentowano cztery zasadnicze postulaty: 
1. zmianę indywidualnych i zbiorowych zachowań, wyraźnie stojących w sprzecz-

ności z normami życia społecznego; wprowadzanie autoregulacji obywatelskich, 
przy wykorzystaniu aktywności urzędników oraz poprzez rewitalizację i prze-
budowę przestrzeni miejskich; 

2. wypracowanie spójnego i akceptowanego przez ogół wizerunku miasta, aktual-
nego zarówno obecnie jak i zorientowanego na przyszłość; poszukiwanie po-
wszechnie zrozumiałych i akceptowanych rozwiązań, opartych na szacunku dla 
odmienności oraz poczuciu wspólnoty; 

3. propagowanie i stymulowanie kultury – zarówno tradycyjnej, jak i popularnej – 
oraz wspieranie przedsięwzięć artystycznych i sportowych, które mogą wygene-
rować poczucie przynależności do miasta; 

4. wspieranie partycypacji lokalnej i umożliwienie wpływu mieszkańców na dzia-
łania administracji (Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Bo-
gotá, 1995).  

Inicjatywą, która zapoczątkowała realizację ambitnych założeń Mockusa, 
była seria happeningów mających poprawić dramatyczną sytuację na drogach. Był 
to początek wielkiego eksperymentu miejskiego, którego aktorami stali się sami 
mieszkańcy kolumbijskiej stolicy. Przed 1995 rokiem w mieście praktycznie nie 
istniały przejścia dla pieszych, a istniejące respektowane były niezwykle rzadko. 
Niewiele lepiej było z innymi, najbardziej podstawowymi zasadami kodeksu drogo-
wego, takimi jak konieczność zapinania pasów czy ustępowanie pierwszeństwa. 
Zmieniało to sytuację na bogotańskich drogach w – nomen omen – wolną amery-
kankę, której żniwo było wyjątkowo tragiczne. Zgodnie z przyjętymi w Formar 
Ciudad założeniami, projekt miał na celu poprawę kompetencji komunikacyjnych 
mieszkańców, przede wszystkim dzięki zachęceniu ich do unikania powszechnych 
dotychczas kłótni i inwektyw, a zastąpieniu ich symbolicznymi, niekonfrontacyj-
nymi gestami. Co również charakterystyczne dla polityki Mockusa, sięgnięto po 
proste metody z pogranicza sztuki, psychologii i socjotechniki.  

Kontrowersyjny mer zdawał sobie sprawę, że zintensyfikowanie realnego 
kontaktu między zabieganymi pieszymi a szczelnie zamkniętymi w autach kierow-
cami to zadanie niezwykle trudne. W typowy dla siebie sposób, zastosował zatem 
niestandardowe środki – 1,6 miliona kolorowych kartoników. Wierzył, że aby za-
chęcić mieszkańców do „interpersonalnej autoregulacji” wystarczy prosty kontakt 
wzrokowy oraz jasno zilustrowany komunikat. Połowa plakietek przedstawiała za-
tem kciuk zwrócony w górę, druga połowa – w dół. Założono, że przy wykorzysta-
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niu tego prostego mechanizmu, uda się zachęcić bogotańczyków do sygnalizowania 
sobie zachowań, które według nich powinno się afirmować lub – wręcz przeciwnie 
– ganić. Ten wydawałoby się infantylny sposób miejskiej komunikacji okazał się 
wyjątkowo chętnie wykorzystywany przez zmęczonych chaosem panującym na 
drogach obywatelach stolicy. Według sondażu z grudnia 1995 roku, 65% ludności 
wiedziało o programie, a 23% z nich posiadało karty. 37% reprezentantów drugiej 
grupy co najmniej raz użyło jednego z kartoników, a 38% – udekorowało nimi szy-
by („Tarjetas adornan…”, 1995). Co ważne, widowiskowy pomysł spotkał się z 
aplauzem mass-mediów i do tej pory wykorzystywany jest w innych kontekstach, 
takich jak marsze czy publiczne debaty (Ceballos, Martín, 2004). 

Zachęcony sukcesem kartonikowej akcji, Mockus, postawił zatem kolejny, 
odważniejszy krok. Porażony skalą korupcji wśród policji drogowej, na najważniej-
sze skrzyżowania Bogoty posłał ponad czterystu profesjonalnych mimów. Ich za-
daniem nie było wymierzanie kar pieniężnych, lecz ośmieszanie łamiących przepisy 
obywateli, przekonywanie ich do właściwej postawy i dopiero w razie bezskutecz-
ności tego typu działań, doprowadzenie do najbliższego funkcjonariusza w celu 
ukarania mandatem w przewidzianej w kodeksie ruchu drogowego wysokości. 
Uwzględnienie kontekstu prawnego, połączone z symbolicznym potępieniem za-
chowań to prawo łamiących, stanowiło o sukcesie akcji, w której mimowie „edu-
kowali obywateli używając wstydu, do czasu, w którym to sami obywatele stawali 
się sędziami ulicznych przestępców” (Mockus, 1999: 14). Akcja ta – podobnie jak 
w przypadku kolorowych kartoników – spotkała się z zainteresowaniem lokalnych 
mediów. Ramię w ramię stanęli artyści, urzędnicy i dziennikarze, wspólnie przeko-
nując mieszkańców, że humorem można zdziałać więcej, niż uciekając się do pu-
blicznych pyskówek i rękoczynów. Wytworzona wówczas pozytywna atmosfera w 
mieście wyraźnie sprzyjała nierepresyjnemu i pozbawionemu agresji sposobowi 
wyrażania sprzeciwu wobec pobłażliwości dla nagannych zachowań. 

Dzięki tym i podobnym akcjom, współczynnik śmiertelnych wypadków 
drogowych w Bogocie zmalał z 1 387 (1995) do 914 (1998) (Bermúdez Rey, 
2009: 22). Liczba pasażerów, którzy przestali zatrzymywać autobusy w dowolnych 
miejscach, a zaczęli używać wyznaczonych do tego przystanków, wzrosła z 26,2% 
w roku 1995 do 38% w 1996. Najbardziej widoczny rezultat przyniosły jednak ak-
cje nakłaniające do respektowania przejść dla pieszych – od 1996 roku zaczęło ko-
rzystać z nich około 70% użytkowników dróg. Pozytywne tendencje – z niewielki-
mi wahaniami – utrzymały się także po zakończeniu rządów Antanasa Mockusa 
(Ceballos, Martín, 2004). 
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„Kultura marchewkowa”: filozofia Mockusa w praktyce  

Współwystępowanie licznych patologii paraliżujących Bogotę, skłoniło 
Mockusa do zainicjowania serii badań pomagających w identyfikacji przyczyn naj-
bardziej palących problemów stolicy. Wyniki przeprowadzonych w 1995 roku ana-
liz wskazały na jednoznaczną korelację wysokiego odsetka morderstw i wypadków 
drogowych ze spożyciem alkoholu (Mockus, 1999: 16). Priorytetem dla nowej ad-
ministracji stała się zatem zmiana kulturowego kontekstu, łączącego przestępczość 
z nadużywaniem napojów wyskokowych. W ten sposób narodziła się idea tzw. 
„prawa marchewkowego”. Samo określenie wywodziło się ze zręcznej gry słów, 
w której osobę niepijącą podczas imprez lekceważąco nazywano zanahorio [mar-
chewka], z powodu podobnego brzmienia słowa „marchewka” do słowa „zdrowy” 
[sano]. Ten ironiczny termin – zdaniem Mockusa – był dobrym przykładem poka-
zującym kulturową niechęć Kolumbijczyków do abstynencji, którą to, negatywną 
w skutkach tendencję, miała zmienić, stojąca w opozycji do kultury przemocy „kul-
tura marchewkowa”. 

Wspomniany projekt przewidywał cykl tymczasowych akcji, dzięki którym 
chciano zaszczepiać w mieszkańcach Bogoty zdolność do odpowiedzialnej zabawy 
oraz szacunku dla życia. Pierwszym (i najbardziej kontrowersyjnym) przedsięwzię-
ciem było wprowadzenie swoistej „godziny policyjnej”, zakazującej spożycia alko-
holu po godzinie 1.00 w nocy. We wspieranie akcji zaangażowano media, w któ-
rych prezentowano spoty edukacyjne, wskazujące na ryzyko prowadzenia „pod 
wpływem”, promujące bezalkoholowe (nie tylko marchewkowe) napoje oraz popu-
laryzujące ideę rumba sana („zdrowe imprezowanie”).  

Z początku sceptycznie nastawieni do pomysłu bogotanos szybko przeko-
nali się, że inicjatywa przynosi zaskakująco pozytywne rezultaty. Nie bez znaczenia 
był wybór dnia inauguracji projektu, który zaplanowano na Boże Narodzenie. Choć 
święto jednoznacznie kojarzyło się z pokojem i pojednaniem, to właśnie podczas 
niego liczba przestępstw znacznie przekraczała średnią roczną. Bożonarodzeniowa 
godzina marchewkowa przyniosła jednak oczekiwane rezultaty – w porównaniu 
z weekendem poprzedzającym świąteczny, liczba przestępstw spadła o niebagatelne 
44%, a odsetek śmiertelnych wypadków drogowych zmalał o 75% („Zanahoria 
da…”, 1995).  

Główne zasługi przypisano sprawnie egzekwującej prawo policji, która pi-
janych kierowców konsekwentnie karała aresztem oraz odbieraniem koncesji loka-
lom otwartym po dozwolonej godzinie. Pierwsze efekty były zatem obiecujące. 
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Z czasem powstała jednak moda na afterparties, podważająca skuteczność godziny 
marchewkowej (Zerka, 2013).  

Częściowa porażka „godziny policyjnej” nie zniechęciła Mockusa do po-
dejmowania kolejnych akcji. Idąc za ciosem, zainicjował on cykl (trwających i nie-
zwykle popularnych do dziś) imprez masowych w publicznych parkach stolicy, pod 
nazwą Bogotá al Parque. Jest to seria odbywających się regularnie darmowych 
koncertów (jazz al parque, rock al parque, rap al parque etc.), mających odpowia-
dać gustom zróżnicowanej publiczności. Dzięki nim i wydarzeniom do nich podob-
nym, mieszkańcy kolumbijskiej stolicy zachęcani są do partycypacji, tolerancji 
i współdziałania oraz aktywnego korzystania z coraz bogatszej oferty miasta. 

Z biegiem czasu „kultura marchewkowa” przybierała zatem coraz to nowe 
formy. Media nieustannie apelowały do obywateli o zgłaszanie kolejnych mikro-
pomysłów zachęcających do wzajemnej autoregulacji, podczas gdy administracja 
Mockusa wdrażała projekty o ogólnomiejskiej skali makro. Prawo marchewkowe 
stało się zatem częścią większej kulturowej reformy Bogoty, której celem było 
przekształcenie zanahorios z paradygmatu kojarzącego się z „niefajnością”, w inny, 
kojarzony z obywatelskością oraz życiem nie tylko przyjemnym, ale także uwzględ-
niającym szacunek dla innych.  

Szczególnie istotne okazały się działania na rzecz promocji pokojowego 
odrzucenia terroryzmu i przestępczości. W ramach tych inicjatyw, władze Bogoty 
cyklicznie organizowały publiczne seminaria dotyczące ochrony życia i mienia, 
w których ofiarom przemocy i ich bliskim dawano możliwość wyrażenia bólu. Dni, 
w których odbywały się seminaria nazywane były „Dniami oporu obywatelskiego” 
(Jornadas de resistencia civil). Miały one na celu przekazanie kompleksowej wie-
dzy, dotyczącej ochrony dóbr wspólnych – zarówno fizycznych, jak i symbolicz-
nych. Dodatkowo, w szkołach, na uniwersytetach oraz w dzielnicowych ośrodkach 
kultury, prowadzono warsztaty edukacyjne dotyczące praw humanitarnych oraz 
praw człowieka. W ich trakcie wyjaśniano zasady korzystania ze specjalnej linii te-
lefonicznej przeznaczonej dla ofiar przemocy domowej. Wśród najmłodszych pro-
pagowany był natomiast pomysł „szczepionek przeciwko przemocy” – metaforycz-
nej akcji, podczas której dzieci namawiane były do malowania na balonach twarzy 
osób, które kiedyś je skrzywdziły, by potem – przebijając balon, doprowadzić do 
symbolicznego rozliczenia się z bolesną przeszłością. Inicjatywom często towarzy-
szyły, wspierane przez władze miejskie i lokalne środowiska artystyczne demon-
stracje pod hasłem „Pakt dla życia”. Dzięki kombinacji projektów socjoterapeu-
tycznych z ulicznymi happeningami, udało się zwiększyć świadomość praw obywa-
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telskich oraz pokazać możliwości ich ochrony. Wyraźnie usprawniło to instytucjo-
nalną pomoc potrzebującym, o czym świadczy ilość skutecznych interwencji, która 
zwiększyła się dwukrotnie (Mockus, 1999: 19). 

Rezultaty 

Fuzja inicjatyw opartych na autorskiej filozofii Mockusa niewątpliwie 
przyczyniła się do pozytywnej przemiany Bogoty. Polityczno-edukacyjny projekt 
połączył wiele przedsięwzięć wspierających kooperację obywateli, włączając ich 
jednocześnie w proces reformowania miasta. Był to program wielosektorowy, opar-
ty na połączeniu innowacyjnych działań władz z zaangażowaniem samych bogota-
nos. Koszt podjętych przez ratusz projektów w latach 1995-1997 zbliżył się do 130 
milionów USD, co stanowiło zaledwie 3,7% inwestycyjnego budżetu miasta (Moc-
kus, 1999: 11). To zatem nie nakłady finansowe, a skuteczne wykorzystanie technik 
psychologicznych oraz bogatych w symbole środków wizualnych okazało się drogą 
do sukcesu mera Bogoty.  

Cultura Ciudadana pociągnęła za sobą falę wcześniej nieplanowanych ini-
cjatyw organizowanych samorzutnie także przez mieszkańców miasta. Sam Mockus 
zauważył jednak, że wpajanie mieszkańcom przekonania, że modyfikacje w kultu-
rze i moralności dają tak samo pożądane, a być może nawet lepsze efekty, niż sto-
sowanie restrykcyjnych sankcji prawnych jest procesem długotrwałym. Aby idee 
proponowane przez miasto utrwaliły się w świadomości mieszkańców, konieczne 
jest prężne i systematyczne wsparcie mediów. Bez niego trudno jest przekonać 
mieszkańców nie tylko o oczywistej konieczności dbania o przestrzeń publiczną, 
ale także o zgubności skutków zachowań agresywnych (Negrón, 2004).  

Największy sukces polityki Mockusa odnotowano na polu ograniczenia 
przemocy oraz zmniejszenia liczby wykroczeń drogowych. Co ponownie należy 
podkreślić, że zmiana postaw mieszkańców Bogoty okazała się na tyle trwała, że 
tendencja spadkowa w wymienionych obszarach utrzymała się także po zakoń-
czeniu rządów mera-oryginała (liczba zabójstw zmniejszyła się z 72 na 100 tys. 
mieszkańców w roku 1994 do 18,8 w roku 2011, a odsetek śmiertelnych wypadków 
drogowych zmalał z 25 na 100 tys. mieszkańców w 1994 do 10 w roku 2013) (Ce-
ballos, Martín, 2004). Niezwykle istotną rolę odegrała tu policja. Konsekwentne 
działania antykorupcyjne, połączone z obywatelsko-publicznymi kampaniami pro-
mującymi szacunek dla życia zmotywowały tę instytucję do większej transparencji 
oraz skuteczniejszego egzekwowania prawa.  
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Podobne zmiany zaszły także w innych instytucjach publicznych, co wy-
datnie ograniczyło klientystyczne relacje na linii władze municypalne – rada miasta. 
W tym aspekcie imperatyw harmonii związku prawa, kultury i moralności dopro-
wadził do wprowadzenia rygorystycznych procedur, regulujących zasady lobbingu 
oraz przyznawania zamówień publicznych (Montezuma, 2005; Botto, 2011). 

Większość wdrażanych pomysłów nie wymagała zmian prawnych. Jedynie 
w czterech przypadkach potrzebne były modyfikacje w odpowiednich kodeksach4. 
Relatywnie niekosztowne i proste w realizacji pomysły Mockusa okazały się zatem 
sztandarowym i replikowanym programem polityczno-społecznym, do tej pory 
przyciągając zainteresowanie zagranicznych dokumentalistów, dziennikarzy oraz 
naukowców. Sam mer stał się natomiast jedną z kluczowych postaci kolumbijskiej 
sceny politycznej – w roku 2012 osiągnął drugi wynik w wyborach prezydenckich, 
a podczas ubiegłorocznych o jego poparcie zabiegali najważniejsi kandydaci. 

Nie jest jednak łatwo w sposób jednoznaczny określić, w jakim stopniu 
transformacja Bogoty została spowodowana przez zaproponowaną przez Mockusa 
nową filozofię polityki miasta. W okresie jego rządów, w Kolumbii zachodziło bo-
wiem wiele procesów, które oddziaływały na sytuację w kraju, pozytywnie zmie-
niając rzeczywistość pozostałych regionów. Niewątpliwą rolę w unormowaniu sy-
tuacji stanowiło wspominane już rozmontowanie karteli z Cali i Medellín. Trans-
formacja Bogoty nie byłaby również tak widoczna bez skutecznej administracji 
sukcesora Mockusa – Enrique Peñalosy, który prowadząc sprawne technokratyczne 
rządy, wprowadził serię suplementarnych projektów, skoncentrowanych na rozwoju 
infrastruktury publicznej, głównie inwestując w rewitalizację dróg oraz parków 
a także w budowę, łączących całą stolicę, ścieżek rowerowych.  

Wraz z końcem kadencji Mockusa i Peñalosy, statystyki dotyczące pozy-
tywnych zmian zaczęły jednak wykazywać tendencję spadkową, co niepokoi anali-
tyków i władze miasta. Mimo niekwestionowanych sukcesów, kilkanaście lat rzą-
dów kreatywnych merów to okres zdecydowanie za krótki, by dokonać całościowej 
i kompleksowej transformacji tak silnie zdegenerowanego miasta. W Bogocie 
wciąż istnieją dzielnice skrajnie niebezpieczne, utrzymuje się znaczne zagrożenie 
przestępczością pospolitą, rażąca jest polaryzacja między bogatymi dzielnicami 
północy i biednego południa. Sytuacji nie poprawia niedostatek i nierówna dystry-
bucja infrastrukturalnych inwestycji stolicy. Uporanie się z istniejącymi problema-

                     
4 Chodziło o „godzinę marchewkową”, zakaz używania prochu, restrykcje w prawie do noszenia 
broni oraz planowanie partycypacyjne. 
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mi jest niemożliwe bez definitywnego zakończenia konfliktu zbrojnego oraz prze-
prowadzenia strukturalnych reform społeczno-politycznych, przede wszystkim 
w obszarze walki z przestępczością narkotykową. Decyzje te leżą jednak daleko po-
za kompetencjami oraz możliwościami samorządów lokalnych. 
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