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Witajcie w nowym œredniowieczu!
Neomediewalizm sieciowy
Potocznie fraza „nowe œredniowiecze” kojarzy siê z wyrazem dezaprobaty. „Przecie¿ to
powrót do œredniowiecza!” – mówimy, gdy razi nas czyjeœ intelektualne zacofanie czy
rozbuchana religijnoœæ. Niektórym filozofom „nowe œredniowiecze” kojarzy siê tak¿e
z myœl¹ Miko³aja Bierdiajewa, który roztacza³ doœæ naiwn¹ wizjê ogólnoœwiatowej utopii
opartej o specyficznie rozumiane idea³y chrzeœcijañskie. W tym tekœcie dystansujê siê od
obu powy¿szych ujêæ. Zamiast tego wyka¿ê, ¿e „nowe œredniowiecze” mo¿e stanowiæ, po
pewnej obróbce filozoficznej, termin adekwatny do opisu zmian spo³ecznych w XXI
wieku.

Autor
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Grzegorz Lewicki, Research Fellow FKP, w swym najnowszym artykule zastanawia siê nad
znaczeniem teorii „nowego œredniowiecza” dla Europy i Polski. „Rzeczywistoœæ nowego
œredniowiecza wymaga od Polski przede wszystkim dwóch rzeczy – mapowania relacji
sieciowych oraz stworzenia silnej i jednoczeœnie otwartej to¿samoœci zbiorowej”.
Gor¹co zachêcam do lektury najnowszego numeru „Komentarza Miêdzynarodowego
Pu³askiego”!
Dominik Jankowski
Redaktor Naczelny „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
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Potocznie fraza „nowe œredniowiecze” kojarzy siê z wyrazem dezaprobaty. „Przecie¿ to
powrót do œredniowiecza!” – mówimy, gdy razi nas czyjeœ intelektualne zacofanie czy
rozbuchana religijnoœæ. Niektórym filozofom „nowe œredniowiecze” kojarzy siê tak¿e
z myœl¹ Miko³aja Bierdiajewa, który roztacza³ doœæ naiwn¹ wizjê ogólnoœwiatowej utopii
opartej o specyficznie rozumiane idea³y chrzeœcijañskie. W tym tekœcie dystansujê siê od
obu powy¿szych ujêæ. Zamiast tego wyka¿ê, ¿e „nowe œredniowiecze” mo¿e stanowiæ, po
pewnej obróbce filozoficznej, termin adekwatny do opisu zmian spo³ecznych w XXI
wieku.
I. Trzy mediewalizmy znane
Termin „nowe œredniowiecze” czy „neomediewalizm” bywa³ w XX wieku u¿ywany przez
historiografów, filozofów kultury, a nawet politologów. Ci pierwsi badali dorobek
œredniowiecza, aby odkryæ, ¿e jego obraz w naszych umys³ach zosta³ „wykoœlawiony”
przez kulturê oœwiecenia, która zakwalifikowa³a je jako „wieki ciemne”. Manipuluj¹c
dyskursem na temat œredniowiecza, oœwiecenie nada³o sobie skojarzenia pozytywne
(postêp, dynamika), w opozycji do minionej przesz³oœci (ciemnota, statyka).
W rzeczywistoœci jednak – dowodz¹ badacze – œredniowiecze by³o epok¹ postêpu i ci¹g³ej
aktualizacji, a œwiadomoœæ nierozstrzygalnoœci, niesta³oœci i zmiennoœci wszechœwiata by³a
bardzo zaawansowana, przy czym – mimo wszystko – cz³owiek œredniowiecza nie
poddawa³ siê nieznanemu; wprost przeciwnie, próbowa³ rozwi¹zywaæ, albo chocia¿
oswajaæ sprzecznoœci i obszary niewiedzy. Czyni³ to nie tylko dziêki jednocz¹cemu pojêciu
Boga, ale te¿ dziêki refleksji naukowej i logicznej.
Z kolei neomediewalizm w dziedzinie filozofii kultury zosta³ spopularyzowany przez
w³oskiego historyka i pisarza Umberto Eco, który poda³ typologiê ró¿nych rozumieñ tego
terminu, pocz¹wszy od bardzo powierzchownych, popkulturowych i naiwnych
(np. literatura fantasy, gdzie œredniowiecze figuruje jako pe³na przemocy i mroku epoka
barbarzyñców), a¿ po te ca³kiem naukowe (np. neomediewalizm filologiczny, oparty
o badania nad jêzykiem). Eco nie dziwi siê powrotowi zainteresowania œredniowieczem.
Wszak – jak twierdzi – „wszystkie problemy zachodniego œwiata wy³oni³y siê w³aœnie
w œredniowieczu: jêzyki nowo¿ytne, miasta kupieckie, ekonomia kapitalistyczna (ze swymi
bankami, czekami, stopami procentowymi) s¹ wynalazkiem œredniowiecznym. W tym
okresie powstaje nowo¿ytna armia, wspó³czesne pojêcie pañstwa narodowego, jak równie¿
idea ponadnarodowej federacji, […] tarcia pomiêdzy bogatymi i biednymi, koncepcja
herezji i skrzywienia ideologicznego, a nawet nasze wspó³czesne rozumienie mi³oœci jako
destrukcyjnego 'nieszczêsnego szczêœcia'. Mo¿na dodaæ jeszcze konflikt pomiêdzy
pañstwem i koœcio³em, zwi¹zki zawodowe (choæ w wersji korporacyjnej), czy
przekszta³cenie rynku pracy poprzez technikê” i naukê, których rozwój da³ nam wiele
aktualnych do dzisiaj innowacji (np. okulary, kompas, matematyka arabska).
W przeciwieñstwie do antyku, który podziwiamy jako miniony idea³, wœród dorobku
œredniowiecza ca³y czas ¿yjemy: „Ju¿ nie mieszkamy w Partenonie, ale spacerujemy wci¹¿
i modlimy siê w nawach katedr”.
Eco próbuje porównaæ wczesne œredniowiecze ze wspó³czesnoœci¹, aby pokazaæ
sugestywne podobieñstwa. Wed³ug niego, ¿eby stworzyæ „dobre œredniowiecze”, trzeba
dziœ znaleŸæ coœ na kszta³t póŸnego Cesarstwa Rzymskiego – czyli „Wielkiego Pokoju,
który siê kruszy, wielkiej miêdzynarodowej w³adzy pañstwowej, która kiedyœ zjednoczy³a
œwiat pod wzglêdem jêzyka, obyczaju, ideologii, religii, sztuki oraz technologii i która
w pewnym momencie - wskutek w³asnej niekontrolowanej z³o¿onoœci - upada. Upada,
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poniewa¿ na granice naciskaj¹ 'barbarzyñcy', niekoniecznie pozbawieni kultury, lecz
przynosz¹cy nowe obyczaje i nowe wizje œwiata”. W³oski semiotyk porównuje obszar tego
rzymskiego Pax do Pax Americana, natomiast zanik liberalizmu (i powrót do
patriarchalizmu) jest wed³ug niego analogi¹ powolnego wymierania Rzymian
i reprodukcyjnego triumfu barbarzyñców w póŸnym okresie staro¿ytnoœci. Wspomina
równie¿ wspó³czesny „nowy feudalizm”, czyli nieformaln¹, ale faktyczn¹ separacjê
klasow¹ wy¿szych sfer od szerokich mas ludzkich, a tak¿e opisuje mediewalizacjê miasta wielkie metropolie Zachodu pe³ne s¹ odrzucaj¹cych integracjê mniejszoœci, które
kultywuj¹ strukturê klanow¹ i tworz¹ odseparowane dzielnice z w³asnymi centrami.
W efekcie miasta ulegaj¹ segmentacji i fragmentaryzacji, co wp³ywa na powstanie
atmosfery powszechnego zagro¿enia; pe³ne imigrantów, pozostaj¹ równoczeœnie
opuszczone przez swoich tradycyjnych mieszkañców, którzy po pracy znajduj¹ schronienie
w ufortyfikowanych przedmieœciach.
Dziœ, tak jak w œredniowieczu, spo³eczeñstwo ma poczucie wszechogarniaj¹cego ryzyka
i œwiadome jest ludzkich ograniczeñ. Niepewnoœæ psychologiczna wi¹¿e siê z naszym
zawierzeniem technice, a tak¿e przekonaniem, ¿e w³adza pañstwowa nie jest w stanie
zagwarantowaæ bezpieczeñstwa fizycznego. Niepewnoœæ ma te¿ wymiar miêdzynarodowy
– nie wypowiada siê ju¿ wojen, a wojska Imperium-USA rozmieszczone s¹ na ca³ym
œwiecie. W tym niestabilnym kontekœcie aktywizuj¹ siê subkultury i religijnie natchnione
grupy, które g³osz¹ swoje idea³y i rywalizuj¹ o uwagê populacji; œwiat przemierzaj¹ te¿
wêdrowne bandy awanturników. Zaciera siê tak¿e rozró¿nienie miêdzy sztuk¹ a technik¹,
miêdzy artyst¹ a rêkodzielnikiem – techniczne nowinki, tak jak kiedyœ, wzbudzaj¹
powszechny podziw i fascynacjê t³umu.
Metafora œredniowieczna wed³ug Eco mo¿e byæ te¿ czasem artyku³owana na podstawie
symetrycznego przeciwieñstwa. Dla przyk³adu: w œredniowieczu spadki liczby ludnoœci
by³y zwi¹zane z depopulacj¹ i g³odem, natomiast dzisiaj doœwiadczamy zjawiska ca³kiem
odwrotnego: populacyjny przesyt ³¹czy siê ze przesytem komunikacyjnym
i transportowym. Podobnie z postêpem technicznym - wczesne œredniowiecze to wed³ug
Eco technologiczna stagnacja, natomiast dziœ analogia jest odwrócona: intensywny postêp
techniczny paradoksalnie powoduje impas i niesprawnoœæ, a gwa³townie rozwijany
przemys³ ¿ywieniowy przerzuci³ siê na produkcjê truj¹cej i rakotwórczej ¿ywnoœci.
Eco wskazuje równie¿ na œredniowieczne cechy wspomniane przez historiografów, to
znaczy ci¹g³¹ aktualizacjê wiedzy. Podsumowuj¹c esej stwierdza, ¿e nowe œredniowiecze,
jakie nas czeka, to „permanentny okres przejœciowy”, w którym trzeba bêdzie wypracowaæ
hipotezy dotycz¹ce wykorzystania chaosu, zgodnie z logik¹ konfliktowoœci. Z powodu
takich samych wyzwañ jak te, które kiedyœ sk³oni³y cz³owieka do za³o¿enia uniwersytetu,
zrodzi siê kultura sta³ej adaptacji. Pisarz przestrzega jednak przed zbytnim optymizmem co
do nadchodz¹cej epoki i przypomina, ¿e œredniowiecze odznacza³o siê równie¿ plagami,
masakrami, nietolerancj¹ i œmierci¹.
Jeszcze inny rodzaj mediewalizmu dotyczy transformacji stosunków miêdzynarodowych.
Hedley Bull, brytyjski politolog, kreœli obraz systemu miêdzynarodowego, w którym
pañstwo narodowe powoli traci suwerennoœæ, wchodz¹c w coraz bardziej skomplikowane
i nak³adaj¹ce siê sieci zale¿noœci. Zmuszone jest dzieliæ siê w³adz¹ z podmiotami stoj¹cymi
powy¿ej (struktura miêdzynarodowa) i poni¿ej (instytucje, grupy nacisku). W efekcie ustrój
pañstwa ewoluuje, a tradycyjne pojêcie suwerennoœci traci ¿ywotnoœæ. Cechy
neomediewalizmu Bulla to: (1) integracja pañstw w wiêksze jednostki organizacyjne, czego
oczywistym przyk³adem jest Unia Europejska; (2) dezintegracja pañstw, które zaczynaj¹
byæ w coraz wiêkszym stopniu zale¿ne od aktorów zewnêtrznych; (3) za³amanie siê
pañstwowego monopolu na stosowanie przemocy, to znaczy pojawienie siê prywatnych
organizacji, które stosuj¹ przemoc – grup niepañstwowych, prywatnych organizacji antypañstwowych (np. terrorystycznych), d¹¿¹cych do przejêcia istniej¹cych pañstw, b¹dŸ
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stworzenia nowych; (4) istnienie i rozwój organizacji ponadnarodowych wielonarodowych korporacji, globalnych ruchów politycznych, miêdzynarodowych
organizacji pozarz¹dowych, koœcio³ów, organizacji miêdzyrz¹dowych (na przyk³ad Bank
Œwiatowy); (5) technologiczne zjednoczenie œwiata, czyli globalizacja, która spaja
i fragmentaryzuje równoczeœnie, sprzyja integracji zarówno globalnej, jak i lokalnej.
II. Trzy mediewalizmy nieznane
Neomediewalizm mo¿na rozpoznaæ równie¿ tam, gdzie dot¹d jeszcze go nie opisano:
w sferze ekonomii, socjologii oraz filozofii. W tej pierwszej sferze nale¿a³oby ³¹czyæ go
z poddaniem ekonomii rygorom etycznym. Nie chodzi tu jednak¿e o argumentacjê szko³y
CSR (Corporate Social Responsibility), która sk³ania przedsiêbiorcê do dzia³añ etycznych,
przekonuj¹c, ¿e etyka d³ugofalowo po prostu siê op³aca. Chodzi tu raczej o argumentacjê
altruistyczn¹ – dzia³ania etyczne s¹ inwestycj¹ we wspólnotê, któr¹ przedsiêbiorca
powinien rozwijaæ z racji swej roli spo³ecznej (a nie ze wzglêdu na zysk). W zamian za
inwestowanie w spo³eczeñstwo zaskarbia sobie wdziêcznoœæ, oddanie, uleg³oœæ oraz
d³ugofalow¹ uczciwoœæ pracowników. Zjawisko nowego poddañstwa ekonomiœci
nazywaj¹ dziœ „nowym paternalizmem”, jednak tylko w rozmowach nieformalnych, a to ze
wzglêdu na negatywne konotacje terminu, sugeruj¹ce infantylizacjê pracownika. Podczas
oficjalnych przemówieñ wol¹ okreœlenie „sprawiedliwoœæ dystrybutywna” (distributive
justice), które w zasadzie oznacza to samo, ale jest bardziej „demokratyczne” retorycznie.
Tego typu pogl¹d na ekonomiê, dziœ coraz bardziej popularny wœród chrzeœcijan
i muzu³manów, mia³ swój odpowiednik w œredniowieczu, które odwo³ywa³o siê do sta³ych
pragnieñ i sumienia ludzi – producent dóbr mia³ swoje prawa i obowi¹zki; cieszy³ siê
szacunkiem podobnym do tego, jakim darzono artystów, ale te¿ ci¹¿y³a na nim
odpowiedzialnoœæ.
Neomediewalizm w sferze socjologii rozumiem zaœ jako prognozowanie lub bezpoœrednie
stwierdzanie nawrotu œwiatopogl¹du otwartego na transcendencjê lub religiê. Ojciec
wspó³czesnej socjologii, Pitirim Sorokin twierdzi³, ¿e jesteœmy dziœ œwiadkami g³êbokiej
przemiany kulturowej, która spowoduje rewitalizacjê œwiatopogl¹du otwartego na intuicjê,
co przyniesie ponowne oparcie siê o koncepcjê Boga i masowy nawrót do religii jako
dostarczycielki duchowej pewnoœci. W tym samym duchu Jose Ortega y Gasset, którego
system socjologiczny zak³ada³ okresowe przewartoœciowania masowych wierzeñ,
spodziewa³ siê, ¿e ju¿ nied³ugo w Europie pojawi siê cz³owiek o umys³owoœci
dopuszczaj¹cej komponent ponadracjonalny, a przy tym wolny od religijnego
fundamentalizmu. Z kolei Arnold Toynbee, brytyjski historiozof, w swoim
dwunastotomowym Studium historii poszukiwa³ analogii miêdzy wspó³czesnoœci¹
a schy³kiem staro¿ytnoœci i wczesnym œredniowieczem (por. intuicja Eco). Choæ nie u¿ywa³
s³owa „neomediewalizm”, zak³ada³ wzrost spo³ecznego znaczenia grup religijnych
w Europie. Ten typ mediewalizmu jest dobrze ugruntowany teoretycznie – potwierdzaj¹ go
bowiem badania statystyczne (np. raport koñcowy World Value Survey, dostrzegaj¹cy nie
zanik, ale obecne przekierowywanie siê potrzeb duchowych).
Mo¿na te¿ mówiæ o neomediewalizmie filozoficznym, który polega na prze³amaniu
ró¿nego rodzaju sceptycyzmu poprzez oparcie siê o rygor logicznego myœlenia i otwarcie
na pojêcia ogólne. Po pierwsze, ma on charakter epistemologiczny – tzn. sprzeciwia siê
postmodernizmowi argumentuj¹c, ¿e skoñczonoœæ i niekompletnoœæ ludzkiej wiedzy
o œwiecie nie oznacza wcale, ¿e da siê zakwestionowaæ wszystko. Wrêcz przeciwnie, choæ
prawda ma charakter aspektowy, to jednak regularnoœci we wszechœwiecie istniej¹ i mo¿na
budowaæ wiedzê na ich fundamencie. Po drugie, mediewalizm ten ma te¿ wymiar
ontologiczny – tzn. docenia najogólniejsze pojêcia abstrakcyjne (np. jednoœæ, byt, prawda)
i zak³ada ich realne istnienie. Nie mo¿emy za³o¿yæ – mówi¹ neomediewaliœci – ¿e pojêæ
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ogólnych nie ma, bo operowanie ogó³ami jest konieczne dla naszej orientacji w œwiecie.
Najwiêkszym ogó³em jest Bóg – dodaj¹ neomediewaliœci religijni.
III. Synteza: neomediewalizm sieciowy
Elementy wy¿ej opisanych mediewalizmów to podstawa dla nowej teorii zmian
spo³ecznych, której pierwszym, metodologicznym postulatem mo¿na uczyniæ (1) szukanie
analogii miêdzy wspó³czesnoœci¹ a œredniowieczem. Analogia „póŸne Cesarstwo Rzymskie
– Unia Europejska” narzuca siê niejako automatycznie. UE powiela wiele charakterystyk
systemu spo³ecznego tamtych czasów – (i) zagwarantowa³a (wraz z USA) pokój militarny
na wielk¹ skalê, tworz¹c „pañstwo uniwersalne”; (ii) wytworzy³a now¹ klasê spo³eczn¹
maj¹c¹ nim zarz¹dzaæ oraz (iii) skonstruowa³a filozofiê pokoju i tolerancji (postmodernizm
polityczny i kulturowy); ponadto (iv) wch³onê³a w siebie zewnêtrzne ludy, które zachwia³y
jej struktur¹ demograficzn¹ oraz (v) sta³a siê przestrzeni¹ rewitalizacji ró¿nych ruchów
religijnych (g³ównie islam i chrzeœcijañstwo), które coraz skuteczniej g³osz¹ has³a w³asnego
wykluczenia i dyskryminacji, zjednuj¹c sobie sympatiê mas i d¹¿¹c do wp³ywu na sprawy
publiczne.
Nap³yw ró¿nych kultur w tryby pañstwa uniwersalnego i problem z ich asymilacj¹ skoñczy
siê tak, jak wszystkie wêdrówki ludów (niem. Völkerwanderung) z przesz³oœci, tzn.
powolnym zanikiem obecnej kultury Europy na korzyœæ jakiejœ bli¿ej nie okreœlonej, nowej
jakoœci. Pewne jest jedynie to, ¿e w procesie zmian premiowane bêd¹ grupy spo³eczne,
które zdo³aj¹ zachowaæ siln¹ wewnêtrzn¹ spoistoœæ – czyli zapewne Azjaci (dysponuj¹cy
zwartym klanowym systemem typu guanxi), ¯ydzi (posiadaj¹cy mitycznie zakorzenion¹
ideê pos³annictwa i diaspory), muzu³manie (dziêki politycznej instytucji islamu) oraz – byæ
mo¿e – chrzeœcijanie (dziêki instytucjonalnej uniwersalnoœci Koœcio³a Katolickiego).
Jako dookreœlenie neomediewalizmu u¿ywam przymiotnika „sieciowy”, aby wskazaæ, ¿e
wymaga on ca³kiem nowego jêzyka opisu, którego zacz¹tek dostarcza (2) „socjologia sieci”,
która patrzy na zjawiska jak na wielopoziomowe sieci przyczynowo-znaczeniowe, rozpiête
równoczeœnie na ró¿nych poziomach rzeczywistoœci. Na przyk³ad pañstwo polskie w tej
optyce nie bêdzie ju¿ zakorzenion¹ terytorialnie instytucj¹ w systemie miêdzynarodowym,
ale raczej ogromn¹, hierarchiczn¹ sieci¹, któr¹ nieœmia³o próbowa³ nakreœliæ H. Bull. Choæ
centrum tej sieci znajduje siê na terytorium Polski, to jej odnogi i ³¹cza wystrzeliwuj¹ na ca³y
œwiat, obejmuj¹c Polaków na ca³ym œwiecie i zaczepiaj¹c o ró¿ne pañstwa, instytucje,
a tak¿e o byty „wirtualne”, takie jak to¿samoœæ (np. pojedynczy obywatel w tym rozumieniu
to uwarunkowane przez historiê osobnicz¹ ogniwo sieci o nazwie Polska, które trzyma
³¹cznoœæ z „centrum” dziêki reprodukowanemu przez wspólnotê poczuciu to¿samoœci
narodowej). Sieæ taka podlega ci¹g³ym zmianom na ka¿dym ze swych poziomów, przez co
konieczne jest ci¹g³e mapowanie jej zasiêgu i funkcji. Sieciowy neomediewalizm zak³ada
wiêc równie¿ (3) p³ynnoœæ, ryzyko, koniecznoœæ aktualizacji oraz zmiennoœæ jako sta³e
elementy systemu spo³ecznego. Niepewnoœæ po prostu sta³a siê codziennoœci¹ – w XXI
wieku nie chodzi ju¿ bowiem o wyeliminowanie ryzyka, ale o jego okie³znanie i kontrolê –
tak jak w œredniowieczu, które odrzuci³o wiarê we wszechmoc cz³owieka na korzyœæ
minimalizacji skutków jego niewiedzy. Duch oœwiecenia powoli siê rozmywa, a odkrycia
nauk szczegó³owych (dowód niezupe³noœci Gödla czy zasada nieoznaczonoœci
Heisenberga) ukazuj¹ nieprzekraczalne, strukturalne granice naszej wiedzy.
Neomediewalizm sieci zwraca równie¿ uwagê na (4) wyk³adniczy (coraz szybszy) postêp
techniczny, który nieustannie modyfikuje okolicznoœci, w jakich funkcjonuje zwyk³y
cz³owiek. Prowadzi to do „szoku przysz³oœci”, czyli sytuacji, gdy prêdkoœæ zmian
spo³ecznych wymaga coraz lepszych zdolnoœci adaptacyjnych, zbli¿aj¹cych siê
niebezpiecznie do granic ludzkich mo¿liwoœci fizycznych. Tak jak w œredniowieczu
analfabet¹ by³ cz³owiek niepiœmienny, tak dziœ jest nim ten, kto nie potrafi szybko siê uczyæ,

Fundacja im. Kazimierza Pulaskiego | Casimir Pulaski Foundation
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel. +48 22 658 04 01, office@pulaski.pl

Strona 5

Listopad 2010

Witajcie w nowym œredniowieczu! Neomediewalizm sieciowy

b³yskawicznie zapominaæ i znów uczyæ. Dynamiczne zanikanie i powstawanie miejsc pracy
wymaga nie tyle rzetelnej wiedzy z jednej dziedziny, co sta³ych zdolnoœci adaptacyjnych.
W tej pogoni wielu wymiêtych przez korporacje ludzi ju¿ têskni za systemem
paternalistycznym (neomediewalizm ekonomiczny), daj¹cym wzglêdne bezpieczeñstwo
w zamian za bezwarunkowe oddanie. Wraz z postêpem technicznym powstaj¹ te¿ (5) nowe
struktury w³adzy, które trzeba nieustannie œledziæ i mapowaæ, ze wzglêdu na ich docelow¹
niejawnoœæ. Nowa w³adza lokalizuje siê wokó³ centrów selekcjonuj¹cych informacjê (po
wynalezieniu telewizji nowa klasa spo³eczna powsta³a wokó³ w³aœcicieli mediów; po
wynalezieniu Internetu w ci¹gu zaledwie kilku dekad powsta³a kolejna struktura w³adzy
wokó³ twórców systemów porz¹dkuj¹cych i organizuj¹cych sieæ – np. Google).
Zwierzchnicy tych centrów pe³ni¹ dziœ rolê œredniowiecznych mo¿now³adców, z którymi
musz¹ liczyæ siê rz¹dy. Pogl¹dy pozostaj¹cego w cieniu medialnego barona mog¹ mieæ
bowiem nieuchwytny, ale istotny wp³yw na przekaz jego mediów. W efekcie baron ma
wp³yw na œwiadomoœæ opinii publicznej, czyli neoœredniowiecznej „gawiedzi” (poprzez
wybór tego, o czym i jak bêdzie j¹ informowa³).
IV. Wnioski dla Polski
Rzeczywistoœæ nowego œredniowiecza wymaga od Polski przede wszystkim dwóch rzeczy –
mapowania relacji sieciowych oraz stworzenia silnej i jednoczeœnie otwartej to¿samoœci
zbiorowej. Mapowanie, czyli tworzenie modelu istniej¹cych sieci decyzyjnych na
wszystkich poziomach ¿ycia politycznego jest szczególnie trudne, bo efektywnoœæ relacji
sieciowych jest odwrotnie proporcjonalna do ich jawnoœci. Innymi s³owy, autentyczne sieci
decyzyjne, w odró¿nieniu od tych formalno-fasadowych, za wszelk¹ cenê chc¹ pozostaæ
niejawne. Niestety, Polska nie potrafi mapowaæ tego typu procesów – i nie chodzi tu tylko
o op³akany stan polskiego wywiadu, skandaliczny i doskwieraj¹cy brak Polaków wœród
biurokracji UE czy nieumiejêtnoœæ operowania w sferze brukselskiego lobbingu.
Pracownicy administracji pañstwowej przyznaj¹, ¿e koordynacja decyzyjna zawodzi nawet
na poziomie komunikacji miêdzy ministerstwami, co nie pozostawia z³udzeñ na temat si³y
Polski w Europie.
Neomediewalizm wymusza tak¿e tworzenie silnych to¿samoœci – grupy spo³eczne, czyli
sieci ludzkie o wspólnych wartoœciach s¹ trwa³e tylko wtedy, gdy posiadaj¹ bezwzglêdne
i nienegocjowalne (filozof powiedzia³by: transcendentne) kryterium identyfikacji. Takim
kryterium, czyli spoiwem, które gwarantuje wysok¹ sprê¿ystoœæ i odpornoœæ na rozprucie
sieci mog¹ byæ tylko idee oparte o tradycjê, religiê czy mit. Wspomniani ju¿ ¯ydzi utrzymuj¹
¿ywotn¹ diasporê na œwiecie w³aœnie dlatego, ¿e swoj¹ to¿samoœæ opieraj¹ na micie. Polacy,
jako sieæ ludzka o wspólnej historii, mog¹ próbowaæ tworzyæ podobn¹ spoistoœæ dziêki
oparciu o zasoby tradycji i religiê katolick¹, która nad Wis³¹ jest wci¹¿ najpopularniejszym
dostarczycielem mitu i w miarê sta³ych wartoœci. W tym aspekcie Polska ma potencjaln¹
przewagê nad tymi spo³eczeñstwami Europy Zachodniej, które odrzuci³y religiê jako
dostarczyciela wiêzi spo³ecznych (³ac. religio – wiêŸ).
Podsumowuj¹c: Polska musi w trybie pilnym nauczyæ siê wp³ywu na niejawne,
wielopoziomowe struktury w³adzy oraz utrzymaæ wewnêtrzn¹ spoistoœæ kulturow¹. Jeœli
tego nie zrobi, grozi jej d³ugofalowa marginalizacja w polityce europejskiej. A wtedy nowe
œredniowiecze, zamiast staæ siê dziejow¹ szans¹, oka¿e siê rzeczywiœcie okresem „wieków
ciemnych” – przynajmniej z perspektywy naszych zbiorowych interesów.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym, apolitycznym think tankiem specjalizuj¹cym siê w polityce zagranicznej,
którego misj¹ jest propagowanie wolnoœci, sprawiedliwoœci i demokracji oraz wspieranie
dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno w Polsce jak i za granic¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem
Europy Œrodkowej i Wschodniej, jak i Ameryki Pó³nocnej.
Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po
1989 roku. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja)
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów
www.instytutprzywodztwa.pl
Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji
Pozarz¹dowych www.warsawcongress.pl, Akademii M³odych Dyplomatów
www.akademia.diplomacy.pl oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla Organizacji
Pozarz¹dowych www.non-gov.org
Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego "Rycerz Wolnoœci" dla wybitnych
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzyma³ profesor
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.
Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na
www.pulaski.pl

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego
to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej,
gospodarki œwiatowej b¹dŸ bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z Redaktorem
Naczelnym p. Dominikiem Jankowskim djankowski@pulaski.pl ¯eby regularnie
otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój e-mail na stronie www.pulaski.pl
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