ma W Warszawie specyficzny i niejednoznaczny charaltter. Z tego powodu staje
siq nie tyllto tematem prostych rozstrzygniqC ltwalifiltacyjnych, ale taltie np.
wprowadza problematyltq spolecznego ustalania ltryteridw tuby1~~0Sci
czy
swoiste wartoiciowanie poszczeg6lnych typdw ltarier biograficznych. TubylczoCC staje siq tym samym zagadnieniem samym W sobie, a przy tym miarq
stopniowalnq, moina tez przypuszczal, ze nieltoniecznie powszechnie altceptowanq. Zestawienie definicji tubylczoSci opartych na ltategoriach historycz.
nych czy dynastycznych stoi przeciez W sprzecznoici zarowno z ltontekstami
wprowadzanymi przez zjawislta globalnych, nasilonych migracji, jak tei z wiasnymi d ~ i ~ i a d c z e n i a m
loltalnych
i
mieszltancdw, ktorzy sami czqstol<ro~
sq W ruchu.
W moich rozwazaniach, jalt wspominalam, nie mialam na celu wyczerpuj qcej analizy warszawsltiej 1oltalnoSci W aspeltcie ltonstytuuj qcego j q dysltursu.
Zalezato mi raczej na tym, by przymierzyi: teoretycznie ltategoriq dysltursu do
ltoncepcji 1oltalnoSci zdefiniowanej wstepnie przez Arjuna Appaduraia i sprawdzil jej przydatnoil analitycznq na wybranym przyltladzie. Nie jest to wiec
material wyczerpujqcy caloSl zagadnienia. Mam tyllto nadziejq, ze jalto pr6ba
i - byi: moze - inspiracja jest W stanie coS cieltawego o teorii i jej praktycznej
aplikacji powiedziel.

NA G~SIOR-NIEM
IEC
WERSYTET RZESZOWSKI

TEORIA DYS KURSU LACUU I MOUFFE
JAKO NARZgDZIE ANALIZY
SOCJOLOGICZNEJ - P W A D E K
DYSKURSU .OSIEDLI GRODZONYCHnl)

rzeciwienstwie do licznych, coraz bardziej popularnych W naultach
olecznych, modeli analizy dysltursu, ktore sq stosowane W uzupelnieo r6znych teorii spolecznych, teoria dyskursu Laclau i Mouffe ma,
mierzeniu jej tw6rc6w) funltcjonowaC jalto petnoprawna i caloiciowa
spoleczna, wyposaiona W zestaw adeltwatnych zalozeh ontologicznych,
mologicznych, metodologicznych i we wlaSciwq im aparature pojcciowq.
enia te, m6wiqce przede wszystltim o dysltursywnym charakterze rzeczyci spolecznej i o umownym, chybotliwym i ltonflilttogennym urzadzeniu
a spoiecznego, wydajq sie otwieraC nowe pole dla interpretacji procesow
cznych, zwlaszcza tych zachodzacych W sytuacji radyltalnej zmiany spodqc nacislt na aspeltt spotecznego wytwarzania sens6w i znaczen, jalto
wy i niezbqdny dla zrozumienia dynamilti tych proces6w, Laclau i Mouffe
ltonujq, ze wszystko, CO spoleczne nalezy i moina interpretowak W kategodysltursu. Definiujqc dyslturs jalto „sensownq catoSl, wyltraczajqcq poza
awisltami jezyltowymi a pozajqzyltowymi" (Laclau
stal we wspolpracy z Robertem Pützem (Uniwersytet we Frankad Menem) i Georgiern Glasze (Uniwersytet W Moguncji) W ramach wspieranego przez
9 Volkswagens interdyscyplinarnego projektu badawczego ,,Stadt und (Un-)Sicher-
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wnej analizy ,,osiedligrodzonych" W Polsce jest ponadto szansa na uchwy2002: 560), uznajq, ze ,,[z]godniez podstawowa, hipotezq dyslcursywnego podejtych procesow loltalnie, na poziomie mikro, mim0 iz zmiany te i ich
Scia sama mozliwoSk postrzegania, myilenia i dzialania zalezy od ustru1<turoepcja sq zalcorzenione W operujqcym W slcali makro meta-dyslcursie globawania pewnego sensownego pola, ktore poprzedza Icazdq faktycznq bezpoirednioSk" (ibidem: 555).
Potencjal teorii dyslcursu jako teorii spolecznej i ramy analitycznej dla badania procesow spolecznych postaramy siq ultazak W odniesieniu do zjawiska
IEDLA GRODZONE" - ZARYS PROBLEMU
,,osiedli grodzonych Osiedla strzezone i ogrodzone zaczqto budowat W Polsce
juz na poczqtlcu lat 90. XX wieltu. Sporadycznie powstawaiy one talcze wczeozwoj monitorowanych, strzeionych illub ogrodzonych osiedli mieszltaSniej, nie stanowiqcjednak przediniotu dyskursu odrqbnego od glownego nurtu,
koncentrujqcego siq na ogol na problemie tempa budowy nowych rnies~l<~fi, @Liowych stal siq W ciqgu ostatniego dwudziestolecia jednym z bardziej ,,gorqDopiero W latach 2004-2006 szczeg6lnoSC tej formy budownictwa mieszkanio@bych"tematow zarowno W dysltursie naulcowym, jalc i W dyslcursie popularnym
iecie. NajczqSciej stosowana wobec nich nazwa - gated communities wego zostaia publicznie ,,zauwazona': czyli wytworzona jalto samodzielny
ta pierwotnie ,,wymySlona" przez prasq amerylcansltq na okreilenie
przedmiot dysltursu publicznego, wyartyltulowana jalto problem spoleczny
li-fortec,
lctore na przelomie lat 80. i 90. zaczqly zwolna wypierak z ,,amei wyltreowana jalco lcwestia polityczna.
ltiego marzenia" obraz jednorodzinnego domlcu na przedmieiciu (por.
Sytuacja ta wspolgra z glownq hipotezq, jalta wynilca z teorii Laclau i Mo&.
y,
Snyder 1997; McICenzie 2006). W tyrn artylcule, termin ,,osiedla groOltreSlony typ budownictwa mieszltaniowego W pewnym momencie stal siq
e" odnosirny do tych wszystltich form budownictwa mieszlcaniowego,
spolecznie znaczqcy i nabral sensu, lttory nie towarzyszyl mu bynajmniej od
jawia, siq W potocznym odbiorze jalco swego rodzaju enklawy, przepoczqtltu jego fizycznej (,,obielttywnej")materializacji W przestrzeni polslciego
enne ,,wycinlci': funltcjonujqce tak jakby byly zlolcalizowane elcsterytorialmiasta. Proces ltonstytuowania siq "osiedli grodzonych jako przedmiotu dysstosunlcu do ,,normalnejnprzestrzeni spolecznej/publicznej2).
kursu publicznego W Polsce jest wiqc rowniez cieltawym, pralctycznym przyudno oszacowa6 ogolnq liczbq osiedli grodzonych, lttore dotychczas
ltladem spolecznego ltonstrulctywizmu (por. Berger, Lucltmann 1983; Laclau,
aly W Polsce. Wyrywlcowe wizje loltalne, pobiezny przeglqd prasy ogolnej
Mouffe 2007). Mamy W tym przypadltu taltze do czynienia z poglqdowym
owej, analiza ogloszen deweloperslcich, tematow poruszanych na roznych
przyltladem „przemieszania" W dyskursie elementow jqzylcowych i pozajczyl<o!fiforach internetowych i slcqpej jeszcze na razie rodzimej literatury naulcowej na
wych, rozproszonych W przestrzeni spolecznej - zgodnie z zalozeniami teorii
Sten temat wyrainie poltazuje jednalc, ze W spolecznym oglqdzie pojawiio siq ich
Laclau i Mouffe.
tyle wiele, by podsycak proces powstawania odrqbnego - bardzo jeszcze
Analiza danych jqzykowych i pozaj~zykowychmateriaiow, prowadzona
.karnorficznego
- dysltursu na ich ternat. Bardziej szczegoiowe badania empiW oparciu o ogolne zalozenia teorii dyskursu, pozwala zidentyfilcowak zarowno
zne nad osiedlami grodzonymi - zaprojelctowane przez geografow, archielementy strulttury lcsztaltujqcego siq wlaSnie dyslcursu osiedli grodzonych
iP

Polsce, jak i typy strategii wytwarzania sensow i znaczen, jakie sie W jego
ramach pojawiajq. I<luczowymelementem jest W tym dysltursie pojqcie osiedla grodzonego jalto innowacji wytworzonej przez proces transformacji
systemowej.
Analiza prowadzona na gruncie teorii Laclau i Mouffe umozliwia wgld
W szerszy kontelcst spoleczny, na lttorego tle ulconstytuowalo sie to lcluczowe
pojqcie. Tlo to obejmuje zmiany zachodzqce W strulcturze spolecznej Polski PO
1989 roltu, zmiany W strultturze i funltcjach wspolczesnego miasta i, szerzej,
zmiany W domenie zbiorowych interesow i tozsamoSci. Obejmuje ono zatem
zmiany zachodzqce W sferze gospodarlti, ltultury i politylci. Jednq z zalet dys-

i

W

Kategorie przestrzeni spolecznej i przestrzeni publicznej nie sq przedmiotem tego teltstu.
ednalt zaznaczyk, ze przeciwstawianie przestrzeni publicznej przestrzeni prywatnej
a bardzo waznq role W dysltursie na temat ,,osiedli grodzonych bedqc zasadniczo
neoliberalnego i jego ltrytylti. W przypadltu ltraju postltomunistycznego,
ardzo interesujqce jest ponadto napiecie, jaltie powstaje W dysltursie miqdzy
ami przestrzeni publicznej, przestrzeni prywatnej i przestrzeni spolecznej. Icategoria
eni spolecznej jest ltategoriq nadrzqdnq, mieszczqcq W sobie obie pozostale. Jednaltze
ie polsltim wyrainie zaznacza sie, naszym zdaniem, ambiwalentna ,,aura7;
pojecie przestrzeni „spolecznejn- jalto przestrzeni wspolnej, niepanstwowej i nieprywat- nabralo W oltresie realnego socjalizmu.
)

tektow, psychologow i socjolog6w (Wtej wlainie ltolejnoici!), zaczeto prowadziC
w naszym ltraju dopiero na przelomie lat 90. i roltu dwutysiqcznego. Objelyone
przede wszystltim Wroclaw, I<raltow i Warszawq. Ta ostatnia stala siq prawdziwym magnesem dla badaczy tego zjawislta ze wzgledu na nie~potyltan~
gdz.e
indziej w Europie sltalq i tempo ,,grodzenia miasta" (por. Glasze, Pütz 2004;
Werth 2005; Gqsior-Niemiec i in. 2007).
Na poczqtltu lat dwutysiycznych, ukazala sie W killtu polsltich gazetach
codziennych i czasopismach3)seria udramatyzowanych artykulow, ktorych
tematem bylo wlaSnie zjawislto rozpowszechniania sie budynltow i osiedli
cechujqcych sie ostentacyjnym zamltniyciem i wykluczeniem ,,nieautoryzowanego" dostqpu z zewnqtrz (por. Bibliografa irbdet). Zdaniem dzienniltarzy
i publicyst6w, strzezone osiedla zamltniyte - nailadujqc wzorce p61nocno.
i poludniowoameryltansltie, wdarly sie W ltrajobraz polsltiego miasta groiac
jego destrultcjq i ltolonizacjq. Po artyltulach W prasie ultazaly sie wywiady
z naultowcami z Polslti, badaczami z Zachodu, alttywistami organizacji pozarzqdowych i rozmaitymi fachowcami od ,.urzqdzania miasta': Zorganizowano
nastqpnie ltillta mniejszych i wiqltszych debat publicznych, seminariow i konferencji naultowych, lttore odniosly sie do zjawislta ,,grodzenia miasta" W Polsce
(ibidem).
Pojawily siq wzmianki o badaniach naukowych, lttore geografowie,architekci
i urbaniici, psychologowie spoleczni i socjologowie podjqli W tym zaltresie
(Zaborslca 2006). Szyblto ujrzaly iwiatlo dzienne pierwsze raporty z badan,
a taltze publiltacje naultowe i popularno-naultowe oraz manifesty ideologiczne
i quasi-polityczne, lttore W mniej lub bardziej bezpoiredni sposob podejmowaly
wqtelt ,,osiedli grodzonych (por. Nawratelt 2005a, 2005b; I<icinslti 2005; I<losekI<ozlowslta 2006). Czeid z nich uiwiadamiaka polsltim czytelniltom, ze istnieje
juz obszerna i rozbudowana literatura na ten temat, ktora powstaje glownie
W Stanach Zjednoczonych (por. Bartoszewicz, Majewslti 2005; Gqdeclti 2007;
Lewiclta, Zaborslta 2007). Inne wypowiedzi, jedynie pobieznie odnotowujqc
6w naultowy dyslturs Zachodu, poruszaly W ltategoriach otwarcie ,,moralnych
,,estetycznych lub ,,ideologicznych zagadnienia, lttore mozna oltreSli6 jako
szersze, spoleczne i polityczne impliltacje ,,grodzenia miasta" W Polsce (por.
Jalowieclti 2006; Studia Regionalne i Lokalne 2006).
Wszystltie razem, publiltacje te unaoczniiy szerszej opinii publicznej zjawislto ,,osiedli grodzonych i uruchomily proces powstawania loltalnego (pol3, Byb to przede wszystliim ,,Gazeta Wyborcza': ,,Rzeczpospolita'~,,Polityiia1:,Obywater
i „Muratorl:

dysltursu na jego temat. Pobudzaiy ten proces i wzmacnialy, nawiqzujqc
ie nawzajem, zgadzajqc siq ze sobq, polemizujqc lub sobie zaprzeczajqc,
ujqc sie na autor,ytet dyslturs6w zachodnich lub go podwazajqc. Ten
ursywny ,,szltielet': poczqtltowo ltreowany i podtrzymywany przez wzainteraltcje elit (tj. dzienniltarzy i naultowc6w), doSC szyblto rozprzestrzeil siq pod postaciq ozywionych dysltusji i bitew slownych, lttore rozgrywaly sie
a lamach prasy codziennej, popularnej i branzowej, a taltze na dziesiqtltach
;blicznych i prywatnych forow internetowych (por. Bibliografa irbdel; Jaloieclti, tultowslti 2007). Happeningi organizowane przez przeciwniltow grogzenia miasta uzupelnialy powstajqcy dyslturs o dodatltowe elementy pozajywe (por. Bartoszewicz 2006; Warszawa: Anarchiici.. . 2006).
e wzgledu na szerolti przeltr6j statusowy, branzowy i generacyjny, mozna
C, ze animatorzy, czytelnicy i uczestnicy tych dysltusji, bitew i happeninprezentujq pewien rodzaj wspolczesnej polsltiej opinii publicznej (por.
ermas 1989; Jonalt i in. 2006). Blizsze spojrzenie na reguly dzialania, struki treid tych dysltusji, debat i dzialan W przestrzeni miasta ujawnia taltze, iz
stia osiedli grodzonych odegrala W nich zasadniczo rolq ltatalizatora, lttory
woltowal i umozliwii artyltulacjq zbioru bardziej ogolnych poglqdow odnoych sie do regul gry spolecznej, eltonomicznej i politycznej W Polsce po
eniu ltomunizmu. Wyabstrahowany z problematylti budownictwa mieszowego, paradygmat osiedla grodzonego, uruchomil wytwarzanie ciqgow
zeniowych, lttorych sednem stalo sie zagadnienie spolecznie (nie)/altceplnej fragmentacji przestrzeni polsltiego miasta, postrzeganej jalto odzwierlenie fragmentacji przestrzeni spolecznej ltraju, panstwa i narodu W oltreeine ltonfliktow i antagonizmow, wyartyltulowanie ltwestii osiedli grodzoRnych W polsltim dysltursie publicznym (medialnym, naultowym i popularnym)
arcza znakomitej oltazji do rozpoznania potencjalu teorii dysltursu Laclaua
uffe jalto ramy analitycznej, W obrebie lttorej mozna badaC procesy spoej transformacji (Torfing 2004: 22 i nast.; por. Howarth 2008). Z uwagi na
ze zalozenia tej teorii i ich impliltacje sformulowane sq W jqzyltu, lttory nosi
raine ,,przestrzenne" pietno (por. Glasze 2007: 61 i nast.), teoria dysltursu
daje siy szczegolnie adeltwatna jalto rama dla docieltan, lttore ltoncentrujq
na analizach procesow spolecznego wytwarzania przestrzeni (por. np. Lac1990: 61, za: Philips, Jörgensen 2002: 39). Przydaje ponadto uzasadnienia
strategiom badawczym, lttore postulujq ,,odczytywanie7'przestrzeni jalto
ltursu, lub na odwrot, dysltursu jalco przestrzeni (Glasze, Pütz, Rolfes 2005:
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RZECZYWISTOSC SPOtECZNA Z PERSPEKTYWY TEORII
DYSKURSU
Upraszczajqc, teoria dysltursu W wersji przedstawionej przez Ernesta Laclau
i Chantal Mouffe jest zaltorzeniona W tym nurcie filozofii, ktory wywodzi sie
od Icanta i prowadzonych przez niego docielcan nad ,,warunl<ami,1Ct ore
' ümoiliwiajq poj awianie sie percepcji, wypowiedzi i dziaian" (Torfing 2004: 9; Pore
Laclau 2002: 555). Laclau i Mouffe nalezq zatem do tych teoretykow, l<torych
cechuje dalelto posuniety sceptycyzm, CO do mozliwoSci uzyskania bezpoSredniego dostepu do rzeczywistoici i zdobycia niezapoiredniczonej, ,,obie1ttywnej"
wiedzy na jej temat. 0 ile jednalt Icanta interesowaly W tym wzglydzie pewne
niezmienne i uniwersalne lcategorie umystu, Laclau i Mouffe zajmujq siq teeretyzowaniem na temat specyficznych, uwarunltowanych historycznie dyskUrsywnych warunltow wstepnych rzeczywistoici spolecznej.
Uwazajq, ze wszelltie formy rzeczywistoSci spoiecznej wyianiajq sie na tle
pol dysltursywnych, dziedzin dysltursu i dysltursow, lttore mozna zdefiniowa~,
posilltujqc sie jezylciem (post)strultturalist6wjalto „dyferencyjne systemy relacji': sluzqce wytwarzaniu sensow i znaczen. Z punlttu widzenia teorii Lachu
i Mouffe, niezwylcle istotnq cechq tych systemow jest przemieszanie sie W nich
„semantycznych aspelttow jezyka" i ,,pragmatycznych aspelttow dziatania"
(Torfing 2004: 14; por. Laclau, Mouffe 2007: 113-117). Jest to jednoczeinie
cecha, lctora odroznia ich teoriq od wi~ltszoßci- stricte lingwistycznych podejSC dysltursywnych W naultach spolecznych i humanistycznych.
Ich zdaniem, ,,nalezy [..I odrzucik substancjalne roznice pomicdzy zjawisltami jezyltowymi a pozajqzyltowymi. Ujmujqc rzecz inaczej, rozroznienie
pomiqdzy dzialaniem a strultturq staje siq drugorzedne i pojawia sie W ramach
obszerniejszej ltategorii znaczqcych caloici" (Laclau 2002: 557). Teoretycy ci
uznajq wiec, ze ,,cale pole spoleczne wyznacza sieb procesow, W ramach lct6rych wytwarzane jest znaczenie" (Philips, Jörgensen 2002: 25), a tradycyjne
rozroznienie miedzy ,,dysltursywnym" (tzn. SciSle j~zylcowym)i „niedyslcursywnym" (tzn. niejezykowym) wymiarem rzeczywistoSci spolecznej moie
zostat uchylone (Torfing 2004: 18 i nast.; Howarth, 2008). Rozroznienie takie
traci bowiem sens, W przypadltu gdy uznajemy za zasadne nastepujqce zalozenia:
1) dyslturs jest abstraltcyjnym systemem formalnych regul, sluzqcym do
wytwarzania znaczen;
2) znaczenia nie majq charaltteru pozytywnego, tzn. znaczenia zadnego
elementu nie da sie zdefiniowat niezaleznie od innych elementow dys-

lcursu; wylaniajq sie one na gruncie relacji lgczqcych elementy W ramach
) wszystlcie przedmioty i praktylti spoteczne cechuje Sens i znaczenie, lttore
majq charaltter historycznie zmienny i przygodny; W danym momencie
historycznym sens i znaczenie przedmiotu czy pralttylti spolecznej zostajq
tymczasowo ,,ustalone" i ,,dom1tnietenprzez dominujqcy dyslturs - jawiq
sie wowczas jalm naturalne i oczywiste;
) dysltursy materializujq siq za poirednictwem strulttur dziatania spolecznego W postaci instytucji, regulacji, artefalttow, symboli i znaltow
itp. (Laclau 2002: 556-557; Philips, Jörgensen 2002: 33-40, 50; Laclau,
Mouffe 2007: 113-117).
odsumowujqc, ,,[t]ermin »dyslturs« nie odnosi sie do szczegolnego zbioru
dmiotow, lecz do punlctu widzenia, z lttorego mozna opisaC na nowo caloSC
spolecznego" (Laclau 2002: 557). Skoro zaS dyslturs jest „systemem praltuzqcych do wytwarzania znaczenia, lctore powstaje W oltreSlonych warunhistorycznych i, W ostatecznej instancji, na skutelt interwencji o charaltpolitycznym': Laclau i Mouffe sqdzq, ze dyslturs ltazdorazowo, W danym
mencie historycznym ,,wyznacza horyzont" moiliwoSci sensownego wytwoa danego przedmiotu, pralttylci spolecznej, aktora czy procesu politycznego
ng 2004: 8-9; por. Howarth 2008). Poza tym horyzontem przedmioty,
lti, alttorzy i procesy - chok ,,obie1ttywnienistniejq - nie majq jednalt
znie podzielanego sensu.
swoich radyltalnych stwierdzeniach, Laclau i Mouffe idq wyrainie tropem
azanym przez filozofow analitycznych i neopragmatystow, taltich jalt Witnstein i Rorty, rozwijajqc taltze intuicje badaczy transdyscyplinarnych, taltich
Foucault, ktorzy otwarli nowe perspektywy W analizie spolecznej wsltazujqc,
dzy innymi, na wzajemne uwiltlanie jqzylta i procesow spolecznych (Torfing
: 1-9; Howarth 2008). Analizujqc rzeczywistoS6 spolecznq, Laclau i Mouffe
zmierzajq zatem ani do zredultowania jej do wytworow jezylta, ani do zretruowania ,,prawdziwych i ,,obielttywnych" falctow i procesow. Nie dqiq
do odlcrywania ,,glyboltich i ,,ultrytych przyczyn zjawisk spolecznych, lecz
ajq sie raczej rozwiltlaC specyficzne, historycznie uwarunltowane procesy
wytwarzania jalto przedmiotow ltonkretnych dysltursow. Nie negujqc zatem
le istnienia „obielttywnej" rzeczywistoici, twierdzq jedynie, ze jest ona
dniczo pozbawiona znaczenia ze spolecznego punlctu widzenia, zanim nie
nstytuuje sie jalto oltreSlona ltonfiguracja przedmiotow dyslcursu.
la przyltladu ,,kamiennjest bez wqtpienia czeiciq „obielttywnej" rzeczywici, znaczenia nabiera jednalt dopiero wowczas, gdy wchodzqc W relacje
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z innymi (,,jezykowymini ,,materialnymi") przedmiotami dyskursu staje sie
P.
narzedziem walki, budulcem, czy dzielem sztulti (por. Philips, Jörgensen 2 0 ~
37). Podobnie ma sie rzecz ze zdarzeniami i procesami. Trzesienie ziemi jat
bez wqtpienia ,,falttem obielttywnym'i lecz znaczenie, jaltie mu nadajemy zale
ZY
od dysltursu, W ramach lttorego jest ono ustalane. Znaczenie ,,trzqsienia ziemi"
ustalone na gruncie dysltursu naultowego bcdzie zupelnie inne od tego, jalcie
ustali sie, na przyltlad, W dysltursie religijnym czy magicznym (Laclau, Mouffe
2007: 115). Wynika z tego, ze spolecznie podzielany Sens formy architelttonicznej, jaltq sq zamltniqte osiedla strzezone, rowniez ustala sie W ramach l<onl<retnych, historycznie uwarunltowanych dyslturs6w.
Zgodnie z zalozeniami teorii dysltursu, ltazdy potencjalny element rzeczy..
wistoici spolecznej - zanim faktycznie stanie siq spoiecznie ,,rzeczywisty" musi zatem wczeiniej zostae wyartyltulowany W dysltursie i uzysltaC w jego
ramach Sens (tj. tozsamoSC). TozsamoiC te, zdaniem Laclau i Mouffe, ustalaja
i stabilizujq reguly dyskursu operujqce W zgodzie z logilcq roznicy illub logi1ta
r~wnowaznoici(por. Laclau 2002: 556-559; Laclau, Mouffe 2007: 137-141).
W trybie wywodzqcym sie ze strultturalistycznych i poststrukturalistyczny~h
koncepcji jezylta, logilte roznicy na gruncie teorii Laclaua i Mouffe moina
przedstawiC jalto mechanizm wytwarzaiiia znaczenia (sensu, tozsamogci)
danego przedmiotu dyskursu przez odroznianie go od innych przedmiotow,
lttore zostajq przedstawione jalto obce illub antagonistyczne. Logilta rownowaznoici dziala na odwrot: wzmacnia, upowszechnia i legitymizuje znaczenie
(sens, tozsamoSC) danego przedmiotu przez wytworzenie ciqgow podobienstwa
i zwiqzlcu z innymi przedmiotami, lttore sq przedstawione jalto tozsame z nim
lub znaczeniowo zbiezne4).
Te Same reguly znajdujq zastosowanie W procesach dysltursywnego wytwarzania spoleczenstwa, grup spolecznych, alttorow politycznych itp. Formowanie
sie tozsamoici spolecznej zawsze pociqga za sobq wsltazanie i demarltacje
Innego, czemu towarzyszy jednoczesny wysilek, by zwieloltrotniC i obudowai
jej rdzen znaczeniowy przez wsltazanie mozliwie wielu ekwiwalentow, ktorych
znaczenie daje sie sprowadziC do pewnego wspolnego mianownilta (por.
Howarth, 2004: 326; Mattisselt, 2005: 117-121). Na tej zasadzie, tozsamoSC
,Polaltan moze byC W danym momencie historycznym odrozniania od tozsamoici „Niemcavi wzmacniania przez rozciqgniccie jej na takie na przyltlad elemenq
znaczeniowe, jak ,,prawdziwy ltatolilt': ,,bohater o ulansltiej fantazji" itp.

W

4, Howarth analizuje, na przyltlad, iancucl-iyroinicy i rownowainoSci, ltt6re funltcjonowaly
odniesieniu do ltategorii czarnych mieszltancow RPA W ramach dysltursu apartheidu (2008).

rocesowi wytwarzania grup spolecznych i ich toisamoici, towarzyszy
to artyltulacja5)antagonizmow spolecznych. Ultazujq one (czeSciowq lub
witq) dysloltacj~dotychczasowych struktur dominujqcych znaczen, lttora
awia sie np. W obrazie lcryzysu instytucji panstwa, anomii spolecznej itp.
ulacja nowych antagonizmow spolecznych jest jednoczeinie sygnalem,
zrasta potencjal do wyartyltutowania alternatywnych - W stosunlcu do
iejqcych - projelttow ladu spolecznego i porzqdltu politycznego. Jednq
tod dysltursywnego uniewaznienia antagonizmow spolecznych jest wyltluie dostcpu Innego (np. antagonistycznej, ltonkurencyjnej grupy spolecznej)
dysltursu publicznego. Innq, zupelnie odmiennq strategiq, jest otwarcie sie
lcursu na politycznq grq o hegemoniq, czyli np. na demokratycznq wallte
urencyjnych sil politycznych o ustalenie nowej ltonfiguracji dominujqcych
czen i, W rezultacie, ponowne (z natury rzeczy przygodne i tymczasowe)
lcniecie dysltursu (por. Laclau 2002: 560-561).
elna artyltulacja znaczen za poirednictwem lancuchow roznicy illub rowaznoici przynosi wiec tymczasowq stabilizacje danego przedmiotu
mach dysltursu, a tym samym W obrebie pola spolecznego. W przypadltu
lecznych oznacza to ustalenie sie ich spolecznej/politycznej tozsamouni~cie/uprawomocnienie/realizacj~
wysuwanych przez nie oczeltiwan
an, CO do ltsztaltu i zasad obowiqzujqcego (bqdi pozqdanego) ladu spoego i porzqdltu politycznego. Uprawomocnieniu ulegajq, miedzy innymi,
eria, zgodnie z ktorymi doltonywany jest podzial przestrzeni spolecznej na
ilone ltategorie i regiony. W ltonseltwencji wydzielone zostajq te regiony,
e postrzega sie jalto „nasze" i te, lttore uznaje sie za nalezqce do ,,Innych
poczyna sie zatem wowczas proces (re1de)konstruowania granic W przei (por. Mattissek 2005; Newman 2006).
lno W zwiqzku z tym zaiozyi., ze W przypadltu grup spotecznych pelna
06 z natury rzeczy zawsze historycznie uwarunltowana, a wiec ,,tymczasowa':
podltreilajq teoretycy dyskursu) stabilizacja tozsamoici doltonuje siq
wyniltu rozstrzygniqcia walki o hegemoniq, lttora toczy sie miedzy ltonkucyjnymi projektami przestrzenno-spolecznymi, wyartyltutowanymi
ramach tego samego dyskursu. Wallte ltonczy artyltulacja (seria artyltulacji),

Ze wzglqdu na ustalone W jezyltu polskim znaczenie oraz mocne osadzenie W dysltursie
ofii, teorii jezylta i politylti, angielski termin articulation, ktorym posluguja, siq Laclau
ouffe, tlumaczq na jezylt polski jalto „artyltulacje': mimo i e polslti tlumacz ltsia,zlti Laclaua
ouffe Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demotycznej (2007) zdecydowal sie na termin „powiqzanie':
')
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lttora zjednuje powszechny ltonsens, a Sam hegemoniczny projeltt ~ ~ y s l <
wowczas szansq poparcia przez szeroltie spelttrum grup spolecznych6).Powtarzajqca siq lub dlugotrwala niemoznoSC wyartyltulowania projelttu hegemo.
nicznego, moze, z ltolei, prowadzii. do dezintegracji dominujqcych strulttur
znaczen, podwazenia podtrzymujqcych je infrastrulttur i delegitymizacji reiimow przestrzenno-spolecznych (por. Torfing 2004: 16; Howarth 2004: 325).
Hegemoniczne artyltulacje prowadzq zatem do czasowego zablo1towania
chaotycznej plynnoici (postrzeganej jako anomia), ktora jest typowq cechq
systemow spolecznych podczas ltryzysu/transformacji przede wszystltim dlatego, i e dostarczajq podstawy dla budowania nowych zbiorowych reprezenta.
cji i caloiciowych mitow spolecznych i politycznych - obrazow idealnego/
dobrego spoleczenstwa. Cytujqc slowa Jacoba Torfinga, warto zauwazyf, ie
tyllto te artyltulacje sltutltujq ,,zawieszeniem7'anomii, ktorym ,,udaje siq przedstawif wiarygodne reguly odczytywania przeszlych, terainiejszych i przyszfych
zdarzen oraz zdoby6 ludzltie serca i umysly" (Torfing 2004: 15)". Mity spoleczne
wzmacniajq z ltolei dysltursy hegemoniczne i ulatwiajq ich upraw~mocnieni~,
m.in. W postaci 01treSlonych ,,infrastrulttur spolecznych': czyli sieci wzajernnie
ze sobq powiqzanych noSni1tow i ltorelatow hegemonicznych znaczen, na lttore
sltladajq siq instytucje, organizacje, regulacje, artefaltty, symbole i znalti.

~ j ~
iedziny dysltursu - logilti roznicy i logiki r6wnowaznoSci, mozliwe staje siq
zwiqzltu z tym rowniei odtworzenie swoistej mapy, lttora ultazuje (alttualnq
danym momencie historycznym) ltonfiguracjq sil spolecznych, rozltlad antaonizmow, dystrybucjq zasobow symbolicznych, rywalizacjq projelttow policznych, a taltze prawomocne i nieprawomocne wzorce insltrybowania ich
orelatow W przestrzeni,
Pelna analiza dysltursu W rozumieniu Laclau i Mouffe jest przedsiqwziqciem
nterdyscyplinarnym, metodologicznie zlozonym i zaltresowo bardzo rozleglym.
ozliwe i uzyteczne jest jednalt rowniez prowadzenie wqiej zaltrojonych ana,obejmujqcych chronologicznie wyodrqbnione wycinlti 01treSlonych dyslturW. Dobrq strategiq badawczq wydaje siq W taltim przypadlcu sltoncentrowanie
agi na ltonltretnych artyltulacjach. Artyltulacje definiuje siq W teorii dysltursu
o pralttylti ustalajqce relacje miqdzy elementami, W wyniltu lttorych tozsa066 tych elementow ulega modyfiltacji (Laclau, Mouffe 2007: 111).Analiza
artyltulacji, sltupiona na gl6wnych elementach znaczqcych, jaltie siq W nich
pojawiajq, wsltazuje, o jaltie ltonfiguracje spolecznie podzielanych znaczen, jaltie
ojeltty spoleczne, mity i tozsamoSci polityczne toczy siq batalia. Daje rowniez
ozliwoSC uchwycenia zrqbow toisamoSci grupowych, budowanych za pomocq
lancuchow roznicy i r6wnowaznoSci. TozsamoSci te ltumulujq siq W obrazach
,Nas9' i „ I c h oraz odpowiadajqcych im wzorach regionalizacji przestrzeni
spolecznej.
.OSIEDLA GRODZONE" W POLSCE W SWIETLETEOKII
Topograficzne rozloltowanie polsltich osiedli grodzonych najlepiej dotychDYSKURSU
as zostalo zbadane na terenie Warszawy (Glasze, Pütz 2004; Werth 2005;
qsior-Niemiec i in. 2007). Z badan tych wynilta, ze W przeciwienstwie do
PodejScie dysltursywne dostarcza zatem, zdaniem Laclaua i Mouffe, pewnego
ogolnego trendu, znanego np. z Amerylti Polnocnej, osiedla grodzone buduje
,,punktu widzenia, z lttorego mozna opisaC [. ..] caloSi. zycia spolecznego" (Lacic W mieScie stolecznym Polslti nie tyllto na jego peryferiach i obrzezach, ale
lau 2002: 556). Ten punltt widzenia uprzywilejowuje, jalt juz wspominaliSmy,
akze W SrodmieSciu i W dzielnicach, lttore trudno (przynajmniej W caloici)
analizy sltoncentrowane na procesach wytwarzania sensow i znaczen. UmozuznaC za peryferyjne. Talta topografia jest jedng z prawdopodobnych przyczyn
liwia pelniejsze uchwycenie dynamilti spolecznej i politycznej miqdzy innymi
wyrainego ultierunltowania polsltiego dysltursu osiedli grodzonych na ltwestie
poprzez reltonstrultcjq dysltursywnych regul wytwarzania i funltcjonowania
fragmentacji przestrzeni miasta i zaniltu (prywatyzacji) jego przestrzeni
ogolnych obrazow ladu spolecznego (mitow), projelttow politycznych, porzqdlicznej, a W znacznie mniejszym stopniu na kwestie przestqpczoSci/poczultow przestrzeni i tozsamoSci grup spolecznych.
zagrozenia i nie/bezpieczenstwa, lttore bywajq dominantq podobnych
skurs6w na Zachodzie (por. Pütz, Glasze 2005).
Rowniez odmiennie niz W wiqltszoSci innych krajow europejsltich, osiedla
6,
Teoria Laclau i Mouffe i jej interpretacje czerpia, w tym zaltresie z filozofii polityczilej
powstajq, przynajmniej W Warszawie, z reguly W bezpoirednim sqsiedztwie
Antonia Gramsciego (1991).
zedwojennych
ltamienic i/lub bloltow mieszltalnych budowanych sultcesyw7,
Z tego punktu widzenia zarysowuja, sie cielcawe moiliwoici przeai~alizowaniapr6by
po drugiej wojnie Swiatowej. Osiedla te wyrastajq zatem niejednoltrotnie
artykulacji hegemonicznej, jakq bez wqtpienia stanowil W Polsce projekt ,,IV ~ z e c z ~ o s ~ o l i t e j ' ~
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vis-a-vis lub wrqczpoSrodltu socjalistycznych bloltowislc. W wielu p r ~ y p ~ d l ( ~ ~ ~ olicznym lconstytuowaniu i wyodrqbnianiu (sie) W spolecznej przestrzeni
ta dwoch nie tylko odmiennych, ale i antagonistycznych wzglqdem siebie
nowo budowane osiedla grodzone, zlozone z ltilltu, lcilkunastu, czy - W skrajmieszlcaniowych (por. Rex, Moore 1967, za: Musil2004), z ltt6rych jedna
nych przypadltach ltillcudziesiqciu - wielolcondygnacyjnych i wielolclat~~owych
szltuje ,,osiedla grodzone': druga - pozostate typy zabudowy miejsltiej.
budynltow mieszltalnych, przypominaj q W gruncie rzeczy mini-bloltowislta,tyle
imo udolcumentowanego zroznicowania cech spoleczno-demograficznych
i e ladniej zaprojelttowane i o lepszym standardzie. Nazwq ,,blolc mieszltalnyn
nomicznych mieszlcanc~w,a zatem taltze (domySlnie) ich statusow spozastqpuje j ednak W ich przypadltu nazwa ,,apartamentowiecn@.
ych i styl6w zycia (por. Cichoclti 2004)'O), na bazie ltorelatow granic miedzy
Taltie usytuowanie osiedli grodzonych sltutkuje wyjqtltowq naocznoScia
lami dochodzi do wyartyltulowania dwoch typow dominujqcych zbiororoznic, jakie je dzielq od pozostalych form budownictwa rnieszl~aniowego~
toisamoici. Zbiorowa tozsamoSt rezydentow osiedli grodzonych jest przy
Wyjqtltowej ostroSci i wymowy nabierajq W zwiqzlcu z tym ltorelaty otaczajacych
najczeiciej opisywana W ltategoriach ltultu ltonsumpcji i pieniqdza, ameje granic. Jeden z uczestnikow dyslcursu osiedli grodzonych W Polsce stwierdza
nizacji, a taltze braltu ltompetencji intelelttualnych i spolecznych:
W zwiqzltu z tym na przyldad: ,Nie mam nic przeciwlco domofonom, zam1tnietym klatltom czy podworkom. Ale nie moina grodzit calych osiedli. Talc
Wg mnie mieszkakcy owych przybytldw cywilizacji to ludzie wychowani na
powstaje miasto-oboz. Ploty i bramy niszczq miasto i relacje miqdzy ludimi"
owoczesnych
magazynach, amerylcanskichprogramach i opowiastl~achbogatych
(Bartoszewicz 2006).
ajomych., . pozbawi'eni samodzielnego myslenia, omotani przez deweloperow,
Usytuowanie, projekty architektoniczne i funkcje a p a r t a m e n t o ~ c o ~ ,
orzacych wokol nowoczesnych blolcowislc atmosfere sielskiego zycia blizej
zamltniqtych i polzamltniqtych osiedli mieszltaniowych mozna potralttowa6,
tury. .. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? (Pyzuchna)ll).
W zgodzie z zalozeniami teorii dyslcursu, jako pozajezylcowe elementy lo1talnego
dysltursu osiedli grodzonych. W zestawieniu z pozostalymi elementami przeZbiorowa tozsamoSC mieszltanc6w zaludniajqcych pozostai'q przestrzen
strzennymi (blolcowisltami, ulicami, obszarami miejskiej zieleni, ~ l t l e p a ~ i ,
asta
przedstawiana jest rownie jednostronnie:
tablicami informacyjnymi itd.) i na podstawie oglqdu lqczqcych je relacji, moina
wysunqC pewne hipotezy, CO do strulttury przestrzeni spolecznej, toisamoSci
jesli ktos jest przyzwyczajony do rozpadajacych sie smierdzacych kamienic
grup i sltryptow spolecznych, jaltie sq za ich poSrednictwem ltodowane W przegdzie pijaczki zalatwiaja swoje potrzeby W bramie i zaczepiajacy kobiety, a na
strzeni miasta.
podworlcu jest syf i szczury to moze sie zle czuc W takich kulturalnych apartamenCaioSciowy oglqd topografii osiedli grodzonych (na przylcladzie Warszawy)
towcach (Venus22).
wskazuje wiqc, ie, z jednej strony, mamy do czynienia z plynnymi i chaotycznymi ltryteriami regionalizacji przestrzeni miasta, ktore zaczyna sie rozpadai
Wypunlttowaniu ulegajq wiqc przede wszystlcim dychotomie: bogactwona mniejsze i wiqltsze enklawyg).Z drugiej zaS strony, wystqpuje tendencja do
bostwo; (wyrafinowana) ltultura-(prymitywna) natura; wysoka jalcoSC zycia,
niezwyltle sztywnej i wyrazistej - lolcalnej - demarkacji granic nowopowstajqstoSt i porzqdelt-brud, balagan i zagrozenie. Dychotomizacja ta rodzi opor,
cych enltlaw. GqstoSC i naocznoSf tych granic wydaje sie Swiadczyt o fizycznym
g-lttoryjednalt prowadzi do jej wzmocnienia przez wprowadzenie dodatltowych
hotornizujqcych stereotypow, talcich jak wiedza - bralt wiedzy, normalne
Uczestnicy dysltusji na forach internetowych czesto podnoszq ten argument: te apartaie - zycie W enltlawie sprywatyzowanego lultsusu. Przyltladu dostarczy nam

menty to zwyldy snobizm, jalc napisal autor wqtltu, Taltie sztuczne windowanie cen za zwykcle
blokowisko tyle i e z atrakcyjnq otoczkq, glbwnie reklamowq;) (Majka). Pochodnq tego spostrzezenia jest rowniez coraz czestsze opisywanie tych osiedli terminem ,,apartamentowislta':
')
Wielu uczestniltow dysl<ursuosiedli grodzonych W Polsce, wSr6d nich uznani badacze
miasta, zwraca uwage na to, ze sultcesywnie zanilta przestrzen ,,wspolna" Warszawy. Oprocz
procesu powstawania enltlaw mieszltalnych, o ktorym tu piszemy, chodzi taltze m.in. o urbanizacjg ltompradorskq i zawlaszczanie przestrzeni publicznej - na przyltlad chodnikow - na cele
prywatne i ltomercyjne (por. Jalowieclti 2006; Nawratelt 2006).

przez zespoly Bohdana Jalowiecltiego (2003) i Marii Lewicltiej
ewicka, Zaborslta 2007) wynilta, ze stopien tego ,,wewnqtrzl~lasowego"zr6znicowania jest
dnalt istotnie nizszy W przypadltu „ltlasy mieszltaniowej" zajmujqcej osiedla grodzone.
11) Pisownia i interpunltcja zachowana jak W oryginale; W nawiasie podaje login uczestnilta
ysltusji na forum internetowym - zasady te dotyczq wszystltich cytowanych wypowiedzi z forow
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wypowiedi internautki, lttorq oburzyta przytoczona powyzej wypowied¿
Venus22:
Jcompletnybrak wiedzy o czymJcolwielc spoza apartamentowca ... a gotujemy Ha
ognislcach przed lamienicq, a pierzemy na tarze W potolcu, my, dzicy ludnie spoza
apartamentowcdw ;-) chyba rozwing dzialalnoidgospodarczq - ,Mroiqce I(rew
w z y t a c h Przeiy cia! Opowieici o zyciu Ludzi Jeidiqcych Autobusami!" Target;
panienli, Ictore Swiata poza apartamentowcem, prywatnq szk6lJcqi sarnochodzikiem nie widziaty (Icochanica-francuza).

W zgodzie z tymi obrazami, osiedla grodzone sq wiqc zamieszltiwane przez
nowobogacltich niewolniltow reltlamy, egoistycznych, Slepo z a p a t r z o n ~ ~ h
W ameryltanslcie mity i wyizolowanych z polsltiej rzeczywistoßci, podczas gdy
pozostala przestrzen miasta to domena nislcich standardow, prymitywnych
ludzi, niekulturalnego menelstwa i wszecl~ograniajqcego(doslownie i W przenoßni) - brudu. Korelaty granic miedzy ,,osiedlami grodzonymi" i pozostaia
tlcanlcq miasta symbolizujq zatem doCC jednoznacznie podzial jego przestrzeni
na regiony, lttore zamieszlciwane sq i uzytltowane przez ,,Nas" (rezydenci osiedli grodzonych) i anomicznq przestrzen na zewnqtrz granic tych regionow,
lttora zamieszltiwana jest przez ,,Nich" (przede wszystltim pozostali mieszltancy
miasta, ale tez domyilnie turyßci, przyjezdni itp.). WSrod ltorelatow granic
znajdujemy: rogatlci, bramy, mury, ploty, strazniltow, concierge'y, ltamery wideo,
intercom'y, zamlti elelttroniczne i czytnilti ltart czipowych, tablice, szyldy
i wywieszlti ostrzegawcze, graficzne symbole zakazujqce wstqpu, lancuchy,
ltlodlci. Niemniej czqsto wystqpujq W tej roli ,,bary1tady7'majqce charalcter
architelctoniczny illub Srodowisltowy. Ich przyltladem moze byC powszechna
juz niemal wertyltalna segmentacja nowobudowanych budynltow mieszltalnych.
Jej cechq jest znacznie podwyzszony, czcsto pozbawiony jaltichltolwielt punlttow
przejScia (schody, drzwi, oltna), ,,warowny" parter, lctorego wnqtrze jest zajete
np. przez garaze lub magazyny. Rownie warownym, choc mniej odstraszajqcyin
rozwiqzaniem, jest wysolta lconstrultcja parteru zlozona ze spirali schodow
i barierelt, lctore wymuszajq powolny i ostrozny ruch. Mniej warownym rozwiqzaniem jest z ltolei pozbawiony polqczenia z mieszltalnq czqSciq budynltu
wysolci parter z przeznaczeniem na loltale ltomercyjne. Jeszcze innq mozliwo~f
stanowi otoczenie budynlcu pasami ,,ltolczastej" zieleni (nieltiedy dodatltowo
,,opalcowanej W rodzaj ltlatlti wyltonanej z drutu).
Ewidentnym celem tych ltorelatow jest odizolowanie rezydentow osiedli
grodzonych od pozostalej przestrzeni miasta, postrzeganej jalto anomiczna,
"

z utrudnienie dostqpu Innych do enltlaw tadu i porzqdltu (por. Gqsior-NieC i in. 2007). Jednoznaczne sq tez ich interpretacje dolconywane zarowno
ez ,,ltrytyltow': jalt i ,,propagator6w" osiedli grodzonych. Jeden z ,,1crytylt6wi'

zamiast jakoi zintegrowac' sie z s ~ s i a d a m icoi
, uiytecznego zrobid to proiciej
zbudowadplot. A jalcplot nie pomoie, to wartownikbw z broniq dlugq zatrudnic'.
A jalc ciqgle bgdzie niebezpiecznie - czo& Jcupid (p krehbiel).

Sarltazm i ironia zawarte W tego typu wypowiedziach i przebijajqce przez
e proby ,,zawstydzeniaVzwolennilc6w osiedli grodzonych trafiajq jednalt
roznie, jalt przeltonuje typowa realtcja ,,propagatora" grodzenia:
nie po to placg tyle Jasy za dom i ochrong ieby mieszac' sig z byle cholotq. Spadajcie do swoich slumsdw W miastach, a nie mieszac' m i sig tu z ludimi lepszymi
od was (arius5).

Warto na marginesie zauwazyt, ze W stary typ polsltich osiedli mieszltanioych W wielu przypadltach rowniez ,wpisane7'byty i sq ltorelaty granic. Nieiej jednalt ltorelaty te majq zdecydowanie inny charaltter: sq mniej naoczne
niej agresywnie wyltluczajqce. Sugerujq raczej wysitelt sltierowany na udoowienie przestrzeni przy bloltu. Znajdujemy wßrod tych korelat6w na przyad ogrodlti ltwiatowe i rabaty, lttore sq otoczone lcamieniami, plytami
odniltowymi lub miniaturowym plotem, otwarte pasy zieleni i slcwery, male,
rodzone lub otwarte tzw. parltingi spoleczne itp. Nalezq do nich rowniez
ablice informujqce o nazwie osiedla, znalti zaltazu wjazdu samochodow, znalti
struujqce o zasadach zabawy na terenie osiedla, odnoszqce sie d o zasad
prowadzania psow itp.
W ciqgu lat 90. XX W. zestaw tych ltorelatow ulegai stopniowemu uzupefeniu o domofony, stuplti utrudniajqce wjazd samochodem na obszar bezpoednio sqsiadujqcy z bloltami, szlabany itp. Z drugiej strony, zestaw ten ulegl
tym czasie rozszerzeniu o zupetnie inne typy ltorelatow granic, taltie jak
affiti (eufemistyczna nazwa na wulgarne napisy i bezltsztattne bazgroly) na
ianach bloltow i ltamienic, wszechobecne Smieci i psie odchody na podworh i trawniltach, czy zniszczone (przez bezprawnie parltujqce na nich samoody) chodnilci i slcwery. Ten drugi rodzaj ltorelatow mozna odnieSC do
nomenu opisywanego W literaturze na temat kryzysu miast polnocnoamery-
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(broken windows), interpretowana W ltategoriach znaltu-ltorelatu przestrzeni
anomicznej, W lttorej mamy do czynienia z rozprzezeniem sie norm kontroli
spolecznej (por. Wilson, Icelling 1982).
Na poczqtltu roltu dwutysiqcznego pojawil sie jeszcze jeden typ ltorelatu
granic starych osiedli mieszltaniowych. Przynalezq do niego ,,ltopie" ltorelatbw
obecnych W nowo wybudowanych osiedlach grodzonych. Chodzi zwiaszcza
o mury, ploty, bramy, lancuchy, budlti dla dozorcow, tablice, szyldy i wy~iesz1ti
ostrzegawcze oraz graficzne symbole zakazujqce wstqpu, a taltze - wyjqtkowo
- personel pilnujqcy wejicia na teren osiedla. Jest rzeczq c h a r a k t e r y ~ t y c z ~ ~ ,
ze instalowanie tych ltopii odbywa sie zwyltle realttywnie, vis-a-vis osiedli
grodzonych. Wskazywaloby to na zaistnienie swoistego anty-dialogu miqdzy
obiema ,,ltlasami mieszltaniowymi': lctory odbywa siq za poSrednictwem
insltrybowania W przestrzeni wspomnianych wyzej artefa1ttowl2).Zageszczajaca
siq obecnoik ,,oryginalnych" i ,,sltopiowanych ltorelatow granic micdzy osiedlami wytwarza W nielttorych dzielnicach Warszawy ltrajobraz, lttory ltojarzy
siq z dystopicznym modelem ,,miasta-ltarceru" (por. Davis 1990). Icrajobraz
ten jest ,,noiniltiem" wyrazistej struktury znaczen. Obraz ten nie umylta zresztq
uczestniltom dysltursu osiedli grodzonych. Czesto stosowanymi przez ,,lcrytyk6wV metaforami sluzqcymi do oltreilania polsltich osiedli grodzonych
sq ,,gettol: ,,enklawa': ,,oboz za drutami ltolczastymi': ,,oboz ltoncentracyjny':
,,archipelag Gulag': czy ,,pieltto':
Warto dodak, ze ,,ltopie" Itorelatow granic typowych dla ,,osiedli grodzonych
sq czesto wyrainie gorszej prezencji illub gorszej jaltoici niz ,,oryginalyl:Konseltwencjq tego stanu rzeczy jest wzmocnienie juz zainicjowanych lancuchow
roznic i rownowaznoici: ,,ltopie" zostajq slcojarzone z innymi (pejoratywnymi)
atrybutami ,,ltlas nizszych i ,,gorszych dzielnic': ,,oryginaty" zai - z (pozytywnymi) atrybutami ,,ltlas wyzszych i ,,lepszych dzielnic': Talt wiec wrazenia
wywotywane przez artefaltty i znalti, ktore sq ltorelatami granic miedzy roznymi
typami osiedli, dalelco wykraczajq poza funltcjy oznaczania granic W fizycznej
przestrzeni miasta. Zostajq wltomponowywane W caloiciowe obrazy - przedstawienia tozsamoSci spolecznych - obu ,,ltlas mieszltaniowych
12) Analiza materiaiow z forow internetowych potwierdza te hipoteze i dostarcza bardziej
szczeg6lowejwiedzy na temat bezpoirednich przyczyn zaistnienia tego anty-dialogu. Najczqiciej
chodzi o naduzywanie i dewastowanie przestrzeni wspolnej/niczyjej przez rezydentow osiedli
grodzonych - parltowanie samochodow, wyprowadzanie psow, sltiadowanie odpadow itp.
Odrgbnq lcategorie stanowiq przyczyny, ktore mozna oltreilid jako ,,realtcje godnoSciowe":skoro
„nam" (ze starych blokow) nie wolno wchodzid na ich podworlto, dlaczego ,,onin (z apartamelltowcow) majq nam paradowad pod oltnami (por. Miqczynslti, Baj 2005).

Zdarzajq siq rowniez lokalizacje, W lttorych osiedla grodzone sq oznaltowane
e tyllto za pomocq wspomnianych korelatow, lecz rowniez odizolowane od
czenia przez obszary, lttore wolno postrzegak W ltategoriach ,,pogranicza"
ntier), lub W ltategoriach ,,terenow wspolnych'' (commons) (por. Ostrom
0). Sq to, na przyltlad, miejsltie, , , d ~ i l t i e "lub
~ ~ ),,p6tdziltieVtereny zielone,
gi ltomunikacyjne - drozlti, Scieilti, niezagospodarowane sltrawlti ziemi
ylegajqce do granic osiedli strzezonych itd. Mozna do tych obszarow zaliczyk
ze elementy infrastrulttury transportowej i uslugowej, taltie jalt przystanlti
obusowe, ltladlti dla pieszych, ltioslti itp.
Jeili tralttowad je jalto ,,pogranicza': ich ,,wyglqdVmozna z ltolei potraktowak
o ltorelat atmosfery i rodzaju ,,spotltan" miqdzy ,,Nami" i ,,Innymi': JeSli
rpretowak je jalto ,,tereny wspolne': ich ,,wyglqdnmozna interpretowak
W jako zapis uznawanych przez Itazdq z ,,klas mieszlcaniowych zasad, ktore
eilajq status i zasady uzytltowania przestrzeni wspolnej (nieprywatnej).
dna, i druga interpretacja odslania ltulisy ltohabitacji obu ,,l<las"W przerzeni miasta. Oglqd warszawsltich pogranicz i terenow wspolnych ujawnia
na ogol - obraz ich dalelto posuniqtej dewastacji, lttory nie tyllto sugeruje
nienie antagonistycznych stosunlt6w miedzy tymi ,,ltlasami': lecz rowniez
nalizuje bralt ltonsensu, CO do istoty i zasad uzytltowania przestrzeni
licznej. Oglqd ten wzmacnia takze wrazenie ogolnego rozprzqzenia norm
otychczasowa analiza poltazuje, ze W dysltursie osiedli grodzonych W Pole znajdujq odzwierciedlenie nie tyllto roznice stratyfiltacyjne, oddajqce
qcq sltalq nierownoici spolecznych W wymiarze eltonomicznym, lecz rowbardzo odmienne od siebie style ,,zamieszltiwania" przestrzeni miasta,
ltze zupelnie od siebie rozne wizje ogolnych kryteriow i zasad zycia sponego W sytuacji ,,POltomunizmie': Te ltryteria i zasady, lttorych celem jest,
ede wszystlcim, regulowanie procesow strulcturacji przestrzeni spolecznej,
itymizowanie jej regionalizacji i umozliwianie zarzqdzania niq (governance),
wyrainiej wyrastajq ze wspolistniejqcych - W ramach polsltiej opinii publicz-

,,Dzikie1'tereny zielone to tereny o niejasnym dzii statusie wiasnoiciowym, ktdre sq,
j strony, ,,niezagospodarowaneni ,,niecywilizowane': ale z drugiej strony jawiq sie jalto
: W wielu przypadltach tereny te staly sie „dziltie" dopiero po zmianach systemowych,
rzestano o nie dbaC W dotychczasowym trybie „spoiecznie uiytecznym': Bardzo dobrym
ladem sq tereny woltoi jednego z jeziorek na I<anale Goc~awskimprzy al. Stanow Zjedno-

13)
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nej - fundamentalnie sie od siebie rozniqcych i rywalizujqcych ze sobq wizji
ladu spolecznego i dobrego ustroju W panstwie14).
Analizowane materialy pozwalajq na stwierdzenie, ze artyltulowane sq W pol..
sltim dyskursie osiedli grodzonych W szczeg~lnobcidwie wizje iadu ,,POltomunizmie': Jedna z nich wydaje siq do46 jednostronnym odwzorowaniem ladu
opartego na dogmatach neoliberalizmu. Jest ona typowa dla propagatorow
,,osiedli grodzonych': Jej zwolennicy podltreblajq fundamentalne znaczenie
pieniqdza, wlasnobci prywatnej i wolnobci jednostlti, nie wyltazujqc ani zainteresowania, ani zrozumienia dla ltwestii, lttore dotyczq szerszej zbiorowoici i/
lub wyltraczajq poza reguly gry opartej na logice rynltu. Pojawiajq sie W ich
wypowiedziach charaltterystyczne argumenty:

wencjq jest nacislt na interes wspolny, solidaryzm spoleczny i dominujqcq role
mej inteligencji jako patrona innych warstw spoiecznych i depozytariusza
arodowych/spoiecznych wartoici (por. Waliclti 2002). WSrod domieszelt tych
ozna jednalc rowniez zauwazyk wplyw postmaterialistycznych dysltursow
nltcjonujqcych W ltrcgu ruch6w alterglobalizacyjnych. Wpisane W tq heteroenicznq wizje sq rowniez wypowiedzi wzywajqce do zaprzestania budowania
siedli grodzonych W Polsce i powrotu do ,,normalnobci: czyli ,,cywilizacji":

Mieszlcdm na osiedlu strzeionym. [...] Nie wiem czy alterglobaliSci wiedzq,
i e jest coS talciegojak wlasnoSCprywatna [...I. Mamy kapitalizm, czyli Icult wlasnoici [...I (anika1983). - Osiedle zamkniete jestpo to ieby wszelkiego rodzaju
swolocz byla poza nim a W nim spolcoj i cisza bez syfu z poza niego place za taki
lulcsus bo m a m taki kaprys [...] chcesz przestrzeni to ja sobie kup (090).- dolconalam wyboru, zaplacilam za niego i wszellcie lcomentarze uwazam za zbyteczne,
chocby dlatego, ze Iwytykujac mbj wybor i jego koszty ktos m i bezczelnie wlazi
w zycie prywatne i liczy moje dochody (uyu).

Mocno uwypuklony jest W tej wizji rowniez motyw ,,wspolnoty': zagubionej
nowej rzeczywistoSci, zdominowanej przez wybcig szczurow, egotyzm

Druga z tych wizji jest mniej dookreblona ideologicznie, bazuje jednalt na
idealach, lttore mozna by oltreblii. jako klasyczne idealy socjaldemoltratyczne.
Czeste jest przywolywanie przez jej zwolennik6w przyltladu ltrajow sltandynawskich. Z drugiej strony jednalt widoczne sq silne domieszlti ideologiczne,
lttore wyplywajq po czqbci z tradycyjnego, rodzimego etosu ,,polsltiejinteligencji': ltojarzonego z pozytywistycznym nurtem pracy organicznej15).Ich konseWizje te bedziemy postrzegad jalto zarysy mitow politycznych W rozumieniu teoretyltow
dysltursu.
15) Dowodem na istnienie tej tradycyjnej domieszlti jest rowniei pojawienie sie argumentacji, W lttorej przeciwniltow wizji ,,inteligenckiej" (miejskiej) uznaje sie za wiejsltich „buraltowY
Znakomicie oddaje ten typ argumentacji haslo jednego z internautow odnoszqce sie do osiedli
grodzonych i ich rezydentow: Zagroda chlopska z ekskluzywnym bydtem (owieclci) (por. Jalowieclti, 2006; por. tez Moltrzycki, 2001a, b). Tradycyjne sq zresztg tez argumenty, ktore padajs
przeciw .inteligentoml': .wszakpierwszy lepszy badylarz moie sobie kupiC mieszkanie na takim
osiedlu, a matury przed zakupem nikt nie sprawdza" - no i CO z tego?Jak rozumiem polska ,inteligencja" to wiecznie rnarudzqcy nieudacznicy przekonani o swojej wyiszoici, ktorzy nie maja
pienigdzy, tak?Jak wiemy wielu ludzi uznawajqcych sig za inteligencjg"reprezentuje lepperowskokaczq rnentalnoiCl,Wolskisolidarnej" (tomelc).
14)

.

dlaczego nie moina budowad normalnych kwartalowych dzielnic jak W innych
cywilizowanych miastach, z domem przy ulicy, ieby to wszystlco wygladalo jak
miasto? (helmigm).

W mojej dawnej kamienicy [. ..] wszyscy sig znali. [. ..] Dzieciaki sig bawity,
a starsi siedzieli na tawce i dobrze byto. Ogblnie tam sporo ludzi sig zna bo wychowywali sig tam od dzieclca i razem jako dzieciaki tazilipo tych wszystkich dziurach.
A W talcim apartamentowcu to pokupujq sobie mieszkania lcrawaciarze i tylkopraca
i praca, wrbcq do domu i iaden nawet sig nigdzie nie ruszy wyjit na osiedle z kimS
spotkat, pogadaC Ma znajomych po catym Swiecie, a sqsiada zza Sciany nawet nie
zna. Jakja terazpodjeidiam pod mojq dawnq kamienicg to [...] z liaidym sig pogada
a nie tak jak W tych apartamentowcach gdzie wraca sig jak do hotelu (Acorns).

Na takie tesltnoty dosadnie reagujq z Itolei propagatorzy ,,osiedli grodzonych
larujqc na przylclad:
place i wymagam i nie interesuje mnie to CO poza moim podworkiem. A CO W tym
zlego?Nie kaidy musi sig interesowat nieszczgiciem tego Swiata. Niektdrzy majq
dupie to, CO za plotem i majq do tego prawo (ppo).

Wsltazujq oni rowniez na wyzszobC preferowanego przez siebie modelu
qdzenia Polslti przypisujqc degeneracj? i degrengoladq swoim oponentom,
rych opisujq jako ,,sieroty po ltomunizmie":
Jasne. 0 wielefajniej jest mieszkaC w 30-letnim bloku z wiellciejplyty [...Jgdzie
igkszoSC sqsiadbw to bezrobotni alkoholicy i rodziny patologiczne (facet 123).
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WidaC tu znow wyrainie proces wytwarzania dychotomicznych obrazow
tozsamoici zbiorowych na bazie elementow przestrzennych (osiedli). Pojawia
siq tu talcze opozycja miqdzy ,norm$ i ,,patologiq7:
Artylculowaniu elementow tych lconlcurencyjnych modeli porzqdlcu spolecznego i politycznego, towarzyszy wiqc W dyslcursie osiedli grodzonych
swoista prezentacja antagonistycznych wzglqdem siebie interesow i tozsamoSci
zbiorowych wspoiczesnych Polalcow. ChoC wszystlcie tozsamoici zbiorowe sa,
z natury rzeczy, budowane na podstawie lclasycznej dychotomii ,,Myi' i ,,Onin
(por. Newman 2006)) W przypadlcu omawianego tu dyslcursu, dychotomia ta
przyjmuje postaC ostrego wzajemnego wykluczenia, graniczqcego wrecz z negacjq prawa do istnienia Innych. Poszczegolni uczestnicy dyslcursu, przedstawiajqc sie na ogoi jako rzecznicy interesow i wartoici podzielanych przez cale
grupy spoleczne albo wrecz przez „Narod': czqsto dajq wyraz przelconaniu, i e
dla oponentow, ich interesow i anty-wartoici doslownie nie ma miejsca we
wspolnej przestrzeni spolecznej ltraju.
Przelconanie talcie pojawia siq zarowno wSrod lcrytylcow, jalc i wSrod propagatorow ,,osiedli grodzonych Artylculacja tych przekonan jest nielciedy wyrainie zalcorzeniona W innych, nielolcalnych dyslcursach, lctore majq legitymizowat
tezy wysuwane przez uczestnilcow lokalnego dyslcursu. Jeden z lcrytylcow apeluje
zatem do propagatorow osiedli grodzonych odwolujqc siq do ,,europejslcich
wartoici":
Jak chcecie sig grodzic to do Ameryki. Tu jest EUROPA i inne wartoici nii
W USA. To u nas jest nanizsze zroznicowanie spoleczne, najwyzszy standard zycia
[...I i t u nikt od nilcogo sig nie bgdzie odgradzal. Bo to u nas jest prawdziwe
spoleczenstwo obywatelskie) a glos przeciw budowie tych osiedlijest tego dowodem
(liberal).

Jedna ze zwolenniczelc grodzenia miasta, uzywa z lcolei argumentu dobrze
ugruntowanego W stereotypie „poprzedniej epolci': choC faiszywego na tle latwo
dostqpnych danych elconomicznych, talc zwracajqc siq do ,,lcrytylca":

Facet, moie idz do lekarza??? [...I Dam ci rade - wybierz sie do lomunistycznych Chin, bgdzie ci dobrze:)))) (aga).
W tozsamoiciach tych, talc jalc sq one wytwarzane W obrqbie omawianego
dyslcursu, mozna wiqc dostrzec, z jednej strony, wyraine ilady oddzialywania
innych polslcich dyslcurs6w lolcalnych, a z drugiej - reflelcsy dyslcu~s~w
global-
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ychlzachodnich. Jednym z przejawow tej tendencji jest intertelcstualnoii.
ypowiedzi16),lctora na poziomie omawianego dyslcursu przejawia siq W postaci
rategii argumentacyjnych wykorzystujqcych cytaty i przywolania tekstow
charalcterze naulcowym, politycznym i ideologicznym, talc rodzimych, jak
zagranicznych. Innym, wspomnianym juz, przejawem jest powoiywanie siq,
arowno przez lcrytylcow, jalc i propagatorow osiedli grodzonych na wiasne lub
udze doiwiadczenia z zycia zagranicq. Jeszcze innym jest odwolywanie siq
prost do „nadrzqdnych argumentow': talcich jalt proces globalizacji, prawa
pitalizmu, upadelc lcomunizmu itp.
Icrytycy ,,osiedli grodzonych sq W badanym dyslcursie z reguly uznawani za
wolennilc6w lcomunizmu. Albo sq dziedzicami ,,lcomuch6w" i ,,meneli"
poprzedniego systemu, albo alterglobalistycznymioszolomami, lctorzy bratajq

Jak zwylcle lewactwo zacielcle broni swoich praw (alc) - nie ma to jalc dresiarstwo i menelstwo budujqce zdrowq tkankg miasta. I nie ma to jak dorabianie
debilnej ideologii do zwylctej, ludzl7tiej i typowo polslciej zawiici (jood).

Krytylc wslcazujqcy na nierownoici spoleczne, jalco na podloze ulcrywania
siq bogatych Polalcow za murami, zostaje natychmiast zaatalcowany jako wrogi
ideolog:
Jego zdaniem W mieicie trzeba rozwiqzac'problem biedy a nie budowac' mury,
ktbre odgrodzq bogatych od biednych. Zakichany marlcsistowski idealista, biedulelc zaraiony wirusem socjalizmu (Sarcasm).

Nad wyraz jasno stanowislco propagatorow wobec lcrytyldw ,,osiedli grozonych podsumowuje nastqpujqca wypowiedi:
JakieS komplelsy? Niedowartoiciowanie? Rodzice tlcwiqcy W poprzednim
systemie i nie potrafiqcy zauwaiyc', i e Swiat wkoto nich sig zmienia? Chyba to
ostatnie, sadzqc po stownictwie, Burkuje, jainie panstwo - ludzie, ktbrzy pracujq
i ze swojejpracy sq W stanie kupic'mieszkanie W miejscu, lctbre i m sig podoba i co

16) Naleialoby wlaiciwie m6wiL tutaj o interteltstualnoici i interdyskursywnoSci, poniewai
cytowanie i przywolywanie W dysltursie popularnym np. teltstow wytworzonych przez elity
znacza nie tyllto ltorzystanie z innych tekst6w, lecz taltze legitymizowanie dysltursu popularnego
rzez inne dysltursy, np. przez dyslturs naultowy.
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gorsza nie chcq sig tym miejscem, ktbre lcupili dzielic' sig z potowq miasta
(Dzioucha-z-lasu) .

[...I

przedstawiliSmy zarys teorii dysltursu Laclau i Mouffe. Teoriq te potraktowalimy jalto caloSciowq rame, szczegolnie adekwatnq dla przeprowadzenia analizy
'awislt i procesow spolecznych W okresie ltryzysu/transformacji. PodltreSliliSmy
owatorstwo teorii dyskursu, lttorego sednem jest podwazenie tradycyjnego
ozroznienia miedzy jezyltowymi i pozajezyltowymi aspelttami dyskursu.
Przyjmujqc to zalozenie za punltt wyjScia, przedstawiliSmy problte analizy
aterialno-symbolicznych i jezyltowych ltorelatow granic osiedli grodzonych,
brazow zbiorowych tozsamoSci dwoch antagonistycznych ,,ltlas mieszkaniow y c h jaltie ustabilizowaly sie W przestrzeni omawianego dysluirsu, i innych,
owiqzanych z nimi elementow przestrzeni miasta. Icorelaty te potra1ttowaliSmy
o elementy znaczgce, wlqczane za poSrednictwem mechanizmow typowych
a logilci roznicy i logilti rownowaznoSci W dyferencyjny System spotecznie
twarzanych sensow i znaczen. W systemie tym rozpoznawaliSmy przede
szystltim ltonfliltty dotyczqce zasad regionalizacji przestrzeni spoiecznej
wylaniania sie ogolnych wizji Polslti ,,POltomunizmie': SltupiliSmy sie W tym
elu na poszczegolnych artyltulacjach doltonywanych przez propagatorow
ltrytyltow ,,osiedli grodzonych
Stwierdzilißmy, ze choC propagatorzy i lcrytycy czqsto wymieniajq miedzy
bq argumenty, z analizy ich strategii argurnentacyjnych i obrazow zbiorowych
zsamoici, jaltie sq przez nich ltonstruowane W omawianym dysltursie, wynilta,
ze trudno tutaj m6wiC o dialogu i dqzeniu do budowania ltonsensu. Tendencja
ta jest zauwazalna zarowno na poziomie treSci odnoszqcych sie do ltsztaltu
i funltcji przestrzeni miasta, jalt i na poziomie trebci odnoszqcych sie do szerszych wizji porzqdltu spolecznego i ladu politycznego W Polsce. Monologi

Wqtlti wyrainie podltreSlajqce diametralne roznice W wizjach porzqdltu
politycznego pojawiajq sie tez W wypowiedziach, ktore ltoncentrujq sie na haSle
„solidarnego panstwa': Wqtelt zostal wywolany przez jednego z ltrytykow osiedli grodzonych, lctory nawiqzal do zasad ustrojowych i pralctylti zycia spolecznego W Szwecji. Typowe realtcje na argumenty o potrzebie sprawiedliwszego
rozkladu ltoszt6w i zysltow z polsltiej transformacji - na wzor szwedzlti, ilustruje
ponizej cytowana wymiana zdah miedzy propagatorem a lcrytykiem ,,osiedli
grodzonych":
Paristwo solidarne - sloro biedacy SLJ bici i olcradani, to niech bici i olcradani
bgdq wszyscy - zakazac' kupowania mieszkah na strzeionych i ogrodzonych
osiedlach i W ogble zdelegalizowac' agencje ochrony [.. .] (N) - A par/rstwo solidarne
takie, Zeby nilct nie byt bity i okcradany oczywiicie W twojejgtowce niepowstanie,
prawda? Bo to wymagatoby znacnnego zwigkszenia naktadow i uczciwego ich
rozdziatu, a to uszczupliEoby twoje i podobnych tobie lcapitalistycznych wieprzy
dochody, wiec jasne, Ze uwazasz to za nie~nozliwe(talu),

Artykulujqc antagonizmy spoleczne zognislcowane na interpretacjach osiedli grodzonych jalco tu i teraz wdrazanej pralctylti przestrzenno-spolecznej,
uczestnicy dysltursu artylculujq wiec rownoczeinie bardziej ogolne, wazne dla
siebie - W ltontel<Scie spoleczenstwa, pahstwa, narodu - wartoSci, interesy
i afiliacje. W dyslcursie z pozoru niepolitycznym, lconstytuujq sie zatem rowniez
sprzeczne ze sobq oczelciwania, CO do spotecznych, eltonomicznych i politycznych regul gry W panstwie. Forma, jaltq przybierajq te oczeltiwania, prezentoWane przez antagonistow jalto wylqczne ,,lcandydatlci na Prawde': potwierdza,
moim zdaniem, teze o nierozstrzygnietym (niehegemonicznym) charaltterze
projelctu postlcomunistycznej transformacji W Polsce (por. ICrasnodqbslti 2003;
por, tez Hausner, Marody 1999).

PODSUMOWMIE
Celem tego artylculu bylo spojrzenie na proces wytwarzania ,,osiedli grodzon y c h W Polsce z perspelttywy teorii dysltursu. OmowiliSmy W zwiqzltu z tym
sltrotowo genealogie tej specyficznej formy budownictwa mieszltaniowego oraz

@

rownolegle wytwarzane przez przedstawicieli ltazdej ze stron tego anty-dialogu
esto zamieniajq sie W deklaracje wzajemnego wyltluczenia - ze sfery dysltursu,
zestrzeni spolecznej, miasta, panstwa itd. UznaliSmy te tendencje za Swiactwo braltu ltonsensu (hegemonicznego domltniqcia) CO do projelttu transrmacji Polsce po 1989 roltu.
W omawianym przypadltu, na poziomie ltonltretu chodzi o brak ltonsensu
zaltresie definicji przestrzeni spolecznej/publicznej i prywatnej W miebcie
ralt powszechnie uznanych ltryteriow i regul uzytltowania tej przestrzeni.
Proby legitymizowania ,,osiedli grodzonych" jalco enltlaw, lttore majq funltcjonowaC jalt idealne (,,merytoltratyczne"17') przestrzenie prywatne, odgrodzone
od anomicznej przestrzeni publicznej sq ltontestowane przez ltrytyldw osiedli
rodzonych. Krytylta ta rozwija sie dwutorowo. Z jednej strony jest repliltq
17)

W sensie neoliberalnym, a wiqc rzgdzone przez logilte rynltu.
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strategii zwolenniltow „osiedli grodzonych - stad np. trend do 1topiowania
ltorelatow granic, lttory efelttywnie wzmacnia tendencjq do fragmentacji i prywatyzacji przestrzeni miasta, a taltze strategie argumentacyjne nastawione na
wytwarzanie dychotomizujqcych zbiorowych stereotypow (,,ltlasowyc~),
Z drugiej strony, ltrytylta ta rozwija siq na gruncie jawnie politycznym, doma.
gajqc siq uznania innych niz fragmentacja, prywatyzacja i wykluczenie zasad
strultturowania i zarzqdzania przestrzeniq miasta.
Te rozne trendy, strategie, definicje i reguly sq odzwierciedleniem niejednoznacznych spolecznych i politycznych geografii, lttore wylonily siq W Polscepo-transformacji. Batalia W dysltursie osiedli grodzonych toczy sic, W gruncie
rzeczy, o ustalenie, domltniqcie i uprawomocnienie lub podwazenie tych spolecznych i politycznych geografii. W tle trwa rowniez ltonfrontacja i proba sif
miqdzy radyltalnie siq od siebie rozniqcymi zarysami mit6w spolecznych i politycznych. Zderzajq siq ze sobq wizje ,,Polslti solidarnej" i ,,Polslti liberalnej'; ale
rowniez niezupelnie z nimi identyczne obrazy ,Polslti prawicowej" i ,,P~lsl~i
lewicowej'; ,,Polslti tradycjonalistycznej" i „Polslti polnowoczesnej'~,,Polslti
europejsltiej" i „Polslti atlantycltiej':
W dysltursie osiedli grodzonych, na jego obecnym etapie rozwoju W Polsce,
toczy siq jednoczeinie batalia zupelnie innego rodzaju, lttorq wolno oltreSli~
mianem „technicznej7'raczej niz ,,ideologicznej': Chodzi mianowicie o dominujqcy ltsztalt i ltierunelt samego dysltursu: czy bqdzie to dyslturs aprobujqcy czy
ltrytyczny, specjalistyczny czy popularny, moralny czy instrumentalny. Rozstrzygajq sie kwestie uczestnictwa W tym dysltursie: jaltie ltategorie uczestnikow
i W jakim stopniu bqdq W jego ramach autoryzowane - przede wszystltim socjologowie i psycholodzy spoleczni, geografowie, architeltci, a moze deweloperzy
i rezydenci. W tej ,technicznej" probie sil toczy siq tez gra o stopien autonomii
tego dysltursu W stosunltu do podobnych dysltursow na Zachodzie, ale tez W stosunltu do meta-dyslturs6w globalnych, taltich jalt neoliberalizm.
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A

naliza dysltursu - transdyscyplinarne podejicie polegajqce na badaniu
jqzylta jalto pralttylti spolecznej - robi karierq W iwiatowej socjologii jako
metoda badawcza. Co wiqcej, Sam ,,termin »dyslturs« stat siq nieomal magicznym slowem kluczem stosowanym W socjologii ..." (Czyzewslti 2005b: 50).
W teoriach socjologicznych ltonca dwudziestego wieltu dysltursywny wymiar
dziatania i strulttury spolecznej znajduje siq na pierwszym planie. J~zylt
jest
obecny we wspolczesnej teorii spolecznej albo jalto metafora potrzebna do
opisu relacji strulttura-dzialanie, albo jalto wazny czynnilt zycia i zmiany spolecznej. Dysltursowi (jqzyltowi, ltomuniltowaniu) przypisuje sie donioslq rolq
W ltsztaltowaniu relacji spolecznych. Dyslturs awansowal z pozycji zwierciadla,
odbicia i reprezentacji relacji spoiecznych na pozycjq tworcy tych relacji.
W ostatniej deltadzie taltze W Polsce odnotowak mozna znaczny wzrost
zainteresowania ramq teoretyczno-metodologicznq analizy dysltursu. Dyslturs
W socjologii polsltiej nie tyllo staje siq nieodlqcznq czqiciq debat socjolog~w,
ale taltze instytucjonalizuje siq W ramach dyscypliny. Dowodami ,,instytucjonalizacji" pozycji analizy dysltursu W polskiej socjologiijest pojawienie siq hasla
„dyslturs" autorstwa Marlta Czyzewsltiego W suplemencie do czterotomowej
Encyklopedii socjologii (2005b); wprowadzenie seltcji poiwiqconej dysltursowi
do ltanonu teltstow socjologicznych, jaltim jest nowe wydanie Wspdtczesnych
teorii socjologicznych (Jasinslta-Icaniai in. 2006); poiwi~ceniejednego z numerow Icultury i Spoteczefistwa W 2004 roltu analizie dysltursu. Metoda analizy
lconwersacyjnej doczeltala sie swojego podrqcznika po polsltu (Rancew-Siltora
2007). Postqpujq taltze prace translatorsltie, wydana jest czqik pracy zbiorowej

