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Grzegorz Lewicki

⇢

„Czego więc trzeba, by stworzyć dobre średniowiecze? 
Przede wszystkim Wielkiego Pokoju, który się kruszy, 
wielkiej międzynarodowej władzy państwowej, która 
zjednoczyła świat pod względem języka, obyczaju, ide-
ologii, religii, sztuki oraz technologii i która w pewnym 
momencie − wskutek własnej niekontrolowanej złożo-
ności − upada. Upada, ponieważ na granice naciskają 
«barbarzyńcy», niekoniecznie pozbawieni kultury, lecz 
przynoszący nowe obyczaje i nowe wizje świata”.1

Umberto Eco

Umberto Eco, znakomity włoski pisarz, doskonale znał średniowieczne uwarunko-
wania polityczne i społeczne. Świadczy o tym choćby powieść „Imię róży”2. A także 
jego eseistyka: jak pokazuje powyższy cytat z eseju „Nowe średniowiecze”, Eco 
próbował odnosić średniowieczne zjawiska do współczesności, szukając analogii 
oraz uogólnień. Wierzył bowiem, że wiele zjawisk typowych dla średniowiecza 
w czasach współczesnych powraca na powierzchnię. Zespół tych zjawisk nazwał 
właśnie „nowym średniowieczem”. 
 Wielu z nas fraza „nowe średniowiecze” kojarzy się jednak co najw yżej 
z ciemnotą. – Przecież to powrót do średniow iecza – mów imy, gdy chce-
my napiętnować czy jeś wstecznictwo, skrajny konserwatyzm czy zapatrze-
nie w przeszłość. Czy w takim razie bycie posądzanym o związki z „now ym 
średniowieczem“ to zawsze powód do wstydu? Nic bardziej mylnego! Łatka 
„nowe średniowiecze” (także: „neomediewalizm”), między innymi dzięki Eco, 
w ostatnich latach zyskała pewną popularność w humanistyce, także w pro-
gnostyce, poszukującej nowego języka do opisu świata w erze globalizacji. 
Wielu eseistów i naukowców w XX i XXI wieku zaczęło dochodzić do wniosku, 
że trendy społeczne, polityczne, czy ekonomiczne ery globalizacji dadzą się 
porównać, choćby aspektowo, do analogicznych trendów, które występowały 
właśnie w średniowieczu. Czyli ponad tysiąc lat temu. Te analogie są zasadne 
i niejednokrotnie narzucają się same. Dowodem na to są eseje, których autorzy 
najpierw spontanicznie wymyślali nazwę „nowe średniowiecze” do opisania 
jakiegoś aspektu globalnych przemian, by dopiero potem odkryć, że „neo-
mediewalizm” w interesującym ich rozumieniu już istnieje.3 Dowodem są też 
prace naukowe, które odnotowują podobieństwa obecnej struktury społecznej 
i politycznej do średniowiecza, choć nie wiedzą o istnieniu szerszego nurtu 

1 U. Eco, 1998, s. 78.

2 U. Eco, 2012.

3 L. Jęczmyk, 2006; P. Waglowski, 2014.

Ryc.1. Patrz: strona 6 tego tomu. 
Inspirowany średniowiczem 
drzeworyt Flammariona 
(źródło: C. Flammarion, 1888). 
Podpis pod ryciną głosi: 
„Średniowieczny misjonarz 
odkrył miejsce, w którym 
niebo styka się z Ziemią”.
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neomediewalizmu.4 Najwyraźniej nowe średniowiecze wdziera się do naszej 
rzeczywistości nie tylko drzwiami, ale też oknami i łączami Wi-Fi.
 Na czym w ogóle  polega nowe średniowiecze?  Czy miasta mogą stać się potężniej-
sze, niż państwa? Czy czeka nas nowa wędrówka ludów, podobna do tej, która stwo-
rzyła Zachód po upadku Imperium Rzymskiego? Jakich rad wojewodom udzieliłby 
średniowieczny miejski krzykacz? Czy grozi nam nowy analfabetyzm i permanentne 
niedoinformowanie? Choć nie na wszystkie z tych pytań udzielimy w tym tomie jed-
noznacznych odpowiedzi, to z pewnością się do nich przybliżymy.
  Zrobimy to w duchu foresightu, czyli pewnej specyficznej metody prognozowania.5 
Co odróżnia foresight od ogólnie pojętej prognostyki? Podczas gdy „prognozowanie” 
zdaje się po prostu sugerować czy zakładać wystąpienie pewnych zdarzeń w przy-
szłości, foresight (od angielskiego fore – przed, sight – wizja) to „przewidywanie”, 
które ma komponent bardziej aktywny, planujący, a przez to bardziej zakorzeniony 
w rzeczywistości. Foresight to nie tyle zwyczajna odpowiedź na pytanie „jak będzie”, 
co raczej odpowiedź na pytanie „jak będzie i co robić?” – czyli strategiczne planowanie 
przyszłych działań w oparciu o założone, już widoczne trendy. Można powiedzieć, że 
foresight to „planowanie przyszłości”.

Średniowiecze średniowieczu nierówne

Najpierw jednak musimy ustalić, co rozumiemy jako „nowe średniowiecze”, czyli „erę 
neomediewalną”. Ten krok jest konieczny, zwłaszcza, że obie frazy pojawiały się dotych-
czas w bardzo różnych kontekstach, często absurdalnych, wzajemnie sprzecznych, lub 
pozornie spójnych, ale prowadzących do sprzecznych konsekwencji. Choćby w ostat-
nich kilku dekadach pojęcie „neomediewalizm” gości w pracach teoretyków z tak róż-
nych dziedzin, jak stosunki międzynarodowe, religioznawstwo, historiografia, teoria 
informacji czy kulturoznawstwo.6 Niestety ze względu na tę wieloznaczność i separację 
badawczą teoretyków z różnych dziedzin neomediewalizm, choć był opisywany już 
w różnych dziedzinach, jak dotąd nie doczekał się zbyt wielu prób syntez w spójną, 
międzydyscyplinarną teorię globalnych przemian, przydatną dla celów foresightu. Za-
miast tego, w wielu kręgach funkcjonował – i dalej funkcjonuje – jako rozmyta, wielo-
znaczna etykietka, którą można na modłę postmodernistyczną przyklejać na oślep do 
różnych zjawisk. Warto więc choć pobieżnie odnotować różne znaczenia tego terminu, 
żeby było jasne, co oznacza, a czego nie oznacza „neomediewalizm” w tym tomie.
 Niestety, najwcześniejsze chyba użycie terminu „nowe średniowiecze” w XX wieku 
należy przypisać rosyjskiemu katastrofiście Mikołajowi Bierdiajewowi. Piszę „niestety”, 
ponieważ jest to użycie osobliwe, od którego neomediewalizm rozumiany jako narzę-
dzie prognozowania musi się jednoznacznie odciąć. Otóż Bierdiajew w 1924 r. napisał 

5 Niektórzy oddzielają semantycznie 
od siebie te dwa słowa, zob. M. Dietrich, 
2014. 

6 Więcej o różnych rodzajach 
neomediewalizmu i przyczynku 
do stworzenia spójnej teorii: 
G. Lewicki, 2010. Główne tezy 
i streszczenie powyższej pracy po 
angielsku: G. Lewicki, 2010B.

4 R. Cesaretti at al., 2016
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ekstrawagancki esej „Nowe średniowiecze”, który jest miejscami wewnętrznie sprzecz-
ną, katastroficzną spekulacją pisaną na kanwie moralnej traumy po pierwszej wojnie 
światowej.7 Esej, będący w dużej mierze zbiorem truizmów na temat nieodgadnionej 
natury przeszłości, gdzieniegdzie przecinany jest konkretnymi wglądami w przyszłość, 
w której życie ludzkie zostanie rzekomo uproszczone, a z jakichś – niestety niewyja-
śnianych przez autora powodów – znikną parlamenty, prasa, a nawet giełda.8 Skąd 
taki tok myślenia? Według Bierdiajewa, skoro cywilizacja wraz z jej śmiercionośną 
technologią doprowadziła do tragicznych wojen, należy ją cofnąć na niższy poziom zło-
żoności i wrócić do tradycyjnej religijności. Niestety Bierdiajew tu także nie wyjaśnia 
jak dokładnie miałby cały proces wyglądać. 
 Bierdiajewa wypada nazwać wielkim szkodnikiem neomediewalizmu, ponieważ 
skojarzył ten termin z eskapizmem (ucieczką od problemów współczesności) i reak-
cjonizmem (skrajnym konserwatyzmem), a więc postawami, które nie są zbyt przy-
datne w praktyce prognostycznej. Co więcej, wzmocnił potoczne rozumienie „nowego 
średniowiecza” jako „wstecznictwa”.  Właśnie w tym duchu użył potem frazy „neome-
diewalizm” Isaiah Berlin w eseju z 1953 r.: krytykując brytyjskich konserwatywnych 
intelektualistów głoszących pochwałę życia na wsi i strach przed postępem technicz-
nym (m.in. G.K. Chestertona) nazwał ich neomediewalistami.9 Powiedzmy więc jasno: 
neomediewalizm w prognostyce, a więc także neomediewalizm w tym tomie nie ma 
nic wspólnego z Bierdiajewem, esejami zatroskanych katastrofistów, czy tyradami 
o wyższości przeszłości nad teraźniejszością. Nie ma więc nic wspólnego z najpopu-
larniejszym „nowym średniowieczem”, czyli tym, które pada jako obelga w gorących 
debatach czy sporach politycznych.
 Neomediewalizmu w naszym tomie nie należy także łączyć z odniesieniami do 
średniowiecza w kulturze popularnej, rozrywce, muzyce, czy filologii. Umberto Eco 
w swoim eseju z 1968 r. wylicza dziesięć nieistotnych „neomediewalizmów” tego typu: 
od średniowiecznych toposów filmowych, przez sekciarską apokaliptyczność, aż po 
fascynacje rekonstrukcjami historycznymi i rozrywką w klimacie fantasy10. 

Ile mediewalizmów?

O jaki neomediewalizm w takim razie chodzi? Według Eco, chcąc tworzyć porządne, 
neomediewalne analogie do historii, musimy pamiętać, że nie możemy mówić o ana-
logiach całkowitych. Eco chodzi raczej o trendy, podobieństwa procesualne i gene-
ralizacje konkretnych zjawisk. Proponuje bowiem (we fragmencie zacytowanym na 
początku wstępu) raczej poszukiwanie we współczesności zjawisk społeczno-politycz-
nych, takich jak np. kruchliwa, uniwersalna władza zapewniająca pokój na wielką skalę 
czy intensywne migracje, które zmieniają mapę tożsamościową i kulturową na wielką 

Grzegorz Lewicki

7 Por. H. Elzenberg, 1991, s. 230-238.

8 M. Bierdiajew, 1997, s.138.

9 I. Berlin, 1953.

10.  U. Eco,  op. cit.



skalę. Widać wyraźnie, że zjawiska wymienione przez Eco to generalizacje inspirowane 
przełomem starożytności i średniowiecza – prototypem wielkiej uniwersalnej władzy 
był Pax Romana, przechodzący potem w Christianitas; z kolei prototypem wielkich 
migracji, była Völkerwanderung – czyli wędrówka ludów, która zmieniła oblicze im-
perium i przyczyniła się do nastania średniowiecza. Dla Eco oznaką neomediewali-
zmu są ponadto takie zjawiska jak: alienacja i decentralizacja struktur metropolii, 

która – niczym w średniowieczu – staje 
się zamkniętym grodem z izolującymi się 
mniejszościami; niedoinformowanie i try-
wializacja informacji (wynikająca jednak 
nie z niedoboru, jak kiedyś, ale z przesytu 
informacyjnego); poczucie narastającej eg-
zystencjalnej niepewności i ryzyka; tenden-

cja do ciągłej aktualizacji, adaptacji, nadpisywania, nadbudowywania w kulturze bez 
troski o pierwotne źródła, a także inne zjawiska.11 Oczywiście, u Eco te neomediewalne 
odniesienia to luźne, eseistyczne idee, ale – co do zasady – dzięki temu autorowi wiemy 
już przynajmniej czym neomediewalista-prognostyk powinien się inspirować: poszuki-
waniem we współczesności trendów, które są charakterystyczne dla średniowiecza, lub 
trendów, które dla średniowiecza są charakterystyczne bardziej, niż dla innych epok.
 Z kolei do systematycznego ujęcia neomediewalizmu przybliża nas wydana w 1977 
r., klasyczna już praca z dziedziny teorii stosunków międzynarodowych autorstwa 
Hedleya Bulla „The Anarchical Society”.12 Bull – zupełnie bez związku z Eco – zain-
spirował się średniowieczem, aby opisać globalne przemiany systemu międzynarodo-
wego po drugiej wojnie światowej. Według Bulla zmierzamy do porzucenia klasycznie 
rozumianej suwerenności, charakterystycznej dla epoki państw narodowych na rzecz 
suwerenności opartej o sieciowe nakładanie się różnych hierarchii zależności, zacho-
dzące na siebie kompetencje i mnogie ośrodki władzy. Według Bulla nowe średniowie-
cze w stosunkach międzynarodowych to: „(1) integracja państw w większe jednostki 
organizacyjne, czego oczywistym przykładem jest Unia Europejska; (2) dezintegracja 
państw, które zaczynają być w coraz większym stopniu zależne od aktorów zewnętrz-
nych; (3) załamanie się państwowego monopolu na stosowanie przemocy, to znaczy 
pojawienie się prywatnych organizacji, które stosują przemoc – grup niepaństwowych, 
prywatnych organizacji antypaństwowych (na przykład terrorystycznych), dążących do 
przejęcia istniejących państw bądź stworzenia nowych; (4) istnienie i rozwój organiza-
cji ponadnarodowych – wielonarodowych korporacji, globalnych ruchów politycznych, 
międzynarodowych organizacji pozarządowych, kościołów, organizacji międzyrządo-
wych (na przykład Bank Światowy); (5) technologiczne zjednoczenie świata, czyli po 
prostu globalizacja (Bull nie używa tego terminu)”.13 Konsekwencje neomediewalizmu 
Bulla dla tożsamości zbiorowych oraz cyfrowej wirtualizacji rzeczywistości opisywał 

Powrót do przyszłości. Neomediewalizm, globalizacja, miasta

11 Więcej w: G. Lewicki, op. cit.

12. H. Bull, 2002 [1977].

W nowym średniowieczu czeka 

nas szok przyszłości, alienacja, 

segregacja i niepewność jutra

13 G. Lewicki, op. cit. 2010, s.84.
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z kolei w 1998 r. Stephen Kobrin14. Według niego, nowe średniowiecze będzie sprzyjać 
konfliktom społecznym, etnicznym i politycznym, ponieważ nachodzące na siebie za-
leżności i fragmentacja tożsamości grupowych będą rodziły konflikty lojalności poli-
tycznych i cywilizacyjnych. Aby temu zaradzić nowe średniowiecze będzie potrzebować 
porównywalnego do chrześcijaństwa spoiwa ideologicznego, aby zapewniać lojalność 
i jednoczyć tożsamość grupową.15

 Pod koniec XX wieku wyłonił się także ciekawy trend w pracach amerykańskich me-
diewistów. Pomaga on lepiej zdefiniować neomediewalizm jako całość.16 Obalając mit 
średniowiecza jako „wieków ciemnych” mediewiści z USA wykazywali, że ten fałszywy 
wizerunek wytworzyła dopiero kultura Oświecenia, definiująca się w diametralnej opo-
zycji do Wieków Średnich. Siebie samą definiowała pozytywnie (postęp, dynamika), 
podczas gdy dla średniowiecza rezerwowała skojarzenia przeciwstawne (ignorancja, 
stagnacja). W rzeczywistości jednak średniowiecze było epoką nie stagnacji, ale nie-
ustannej kulturowej aktualizacji, dynamiki, jak również nierozwiązywalności i nieroz-
strzygalności,17 czyli tych samych zjawisk, które analizowali myśliciele ponowocześni, 
tacy jak choćby Jacques Derrida18 czy Eco.
 Podsumowując: Umberto Eco zapoczątkował więc najwyraźniej neomediewalizm 
cywilizacyjno-kulturowy, Bull neomediewalizm w politologii, a amerykańscy mediewi-
ści – neomediewalizm w historiografii. Co ciekawe, te trzy mediewalizmy mają ze sobą 
cechy wspólne: zarówno Eco jak i historiografowie pokazują płynność średniowiecza 
i jego tendencję do nadpisującej adaptacji w kulturze; zarówno Eco, jak i Bull, wskazują 
na fragmentację władzy, wielkie jednostki polityczne i rosnącą współzależność jako 
istotne dla problemu zjawiska. Takie rozpoznanie podobnych zjawisk przez badaczy 
z różnych dziedzin jako neomediewalnych każe przypuszczać, że można z neomedie-
walizmu uczynić spójną teorię globalnych przemian, a nie tylko teorię ograniczoną do 
jednej czy dwóch naukowych dyscyplin. Wszystko przed nami.
 W tym właśnie duchu, oprócz trzech mediewalizmów opisanych wyżej można pró-
bować wyodrębniać np. neomediewalizm ekonomiczny i socjologiczny.19 W ekonomii 
neomediewalizmem byłoby wtargnięcie rozważań etycznych do teorii ekonomicznej 
oraz neo-feudalizm, polegający na powrocie do paternalizmu w relacjach pracy: w epo-
ce intensywnych zmian społecznych i ryzyka finansowego, coraz więcej osób gotowych 
jest na wzrost stabilności życia w zamian za zrzeczenie się części wolności oraz indywi-
dualizmu. W zamian za bezwarunkowe posłuszeństwo i wasalską dyspozycyjność od 
rana do późnych godzin wieczornych ludzie otrzymują bezpieczeństwo ekonomiczne, 
a czasem też ochronę i opiekę innego typu, np. medyczną. Taki trend jest widoczny 
zwłaszcza wśród klasy pracującej i prekariatu Zachodu – czyli wśród części populacji 
finansowo zdolnej do życia z dnia na dzień, ale zbyt ubogiej, by cokolwiek oszczędzić.20 
Kolejną cechą neomediewalizmu ekonomicznego byłby też nieukrywany powrót dys-
kursu klasowego w obiegu publicznym. 

Grzegorz Lewicki

14 S.J. Kobrin, 1998.

15 S. Kobrin, ibid., a także niektórzy 
inni autorzy szukają współczesnego 
analogonu spoiwa chrześcijańskiego 
w ideologiach i systemach idei, takich 
jak liberalizm, demokracja, wiara w moc 
technologii, czy ekologia. W moim 
przekonaniu spoiwem przyszłości będą 
jednak systemy filozoficzno-religijne 
zakorzenione metafizycznie, takie jak 
chrześcijaństwo, islam, konfucjanizm, 
hinduizm czy ateizm (ang. non-religion).

16 H. Bloch, S. G. Nichols (red.), 1996.

17 Ibid.

18 G. Lewicki, 2010, op. cit., s.79.

19 Ibid., s. 85-87.

20 Por. P. Arak, G. Lewicki, 2015.



 Z kolei w socjologii nieopisany dotąd szerzej neomediewalizm społeczny polegał-
by na założeniu przyszłego wzrostu społecznej roli religii misjonarskich (np. islam, 
chrześcijaństwo) i ideologii filozoficzno-religijnych, wzroście popularności świato-
poglądu otwartego na transcendencję21, a także na prognozowaniu tarć etnicznych 
i religijnych, związanych z migracją, fragmentacją władzy politycznej oraz religijnym 
fundamentalizmem. Takie ujęcie byłoby po części zgodne z neomediewalizmem po-
litologicznym i kulturowym. Swego czasu razem z redaktorami magazynu „Pressje” 
zinterpretowaliśmy dorobek jednego z ojców amerykańskiej socjologii, Pitirima So-
rokina, właśnie na sposób neomediewalny.22 Na okładce tamtego wydania znalazł 
się drzeworyt Flammariona (patrz: ilustracja wstępu na str. 6 tego tomu). Dlaczego 
właśnie on? Bo dobrze ilustruje zamierzenia neomediewalizmu: choć prawdopodobnie 
powstał w XIX wieku, jako ilustracja do książki z dziedziny na wskroś współczesnej 
nauki – meteorologii23, to jednak nawiązuje do średniowiecza, pokazując człowieka 
zapatrzonego w imponderabilia24 i wielopoziomowe nierozstrzygalności ówczesnej 
kosmologii. Drzeworyt pokazuje mnicha, który w dążeniu do poznania świata dotarł 
do miejsca styku ziemi z niebem.25 Poza tą granicą znajduje sfery niebieskie, a także 
mistyczne obręcze, mogące nawiązywać do starotestamentowej wizji Ezechiela (Ez 
1: 4-28). Jak to się ma do neomediewalizmu? Symbolicznie. Neomediewalizm o za-
cięciu prognostycznym jest w pewnym sensie podobny. Oczywiście nie dlatego, że 
interesuje go kosmologia Wieków Średnich, ale dlatego, że tak jak mnich z obrazka 
sięga w przestrzenie nieoznaczoności (przyszłość); że powstał – jak drzeworyt – we 
współczesności, a jednak odnosi się do średniowiecza; i że dąży do zrozumienia wie-
lopoziomowej dynamiki świata.
 Co do samego Sorokina, na podstawie badań empirycznych wywnioskował on, że syste-
my społeczno-kulturowe26 ulegają cyklicznym zmianom według tego, jakim typom sądów 
ludzie dają największą wiarę. W czasach kultury zmysłowej najbardziej ufają – rzecz jasna 
– zmysłom, w czasach kultury ideacyjnej – intuicji powiązanej np. z religią, natomiast 
kultura idealistyczna jest integralnym połączeniem dwóch pierwszych. Z badań Sorokina 
miało wynikać, że obecna na Zachodzie kultura zmysłowa ulega dziś przemianom w stronę 
jednego z dwóch pozostałych typów. W tym samym duchu można zinterpretować progno-
zy hiszpańskiego filozofa Jose Ortegi y Gasseta, który zakładał, że cyklicznie zmieniają 
się typy masowych wierzeń i nadchodzi właśnie zmiana podobna do tej, o której pisał 
Sorokin.27 Neomediewalne są też rozważania brytyjskiego historyka Arnolda Toynbeego, 
którzy jeszcze w połowie ubiegłego wieku przewidywał utworzenie w Europie państwa 
uniwersalnego, zgodnego z intuicją U.Eco, a także alienację grup społecznych pokłada-
jących nadzieje w religii i niepokoje na tle fundamentalistycznym28. Co ciekawe, całkiem 
niedawno w podobnym znaczeniu używał terminu „neomediewalizm” guru lewicy Slavoj 
Žižek: – Otóż zbliża się nowe średniowiecze, w którym wybuchną etniczne i religijne na-
miętności, a wartości oświecenia zostaną zatarte –  powiedział w jednym z wywiadów29. 
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21 Transcendencja, w wielkim 
uproszczeniu, oznacza istnienie 
czegoś co wymyka się zwykłemu 
doświadczeniu człowieka, czegoś 
czego nie da się poznać zmysłami.

22 „Pressje. Teki Klubu Jagiellońskiego”, 
t.20, 2010: „Witajcie w nowym 
średniowieczu”. 

23 C. Flammarion, 1888, s. 163.

24 Imponderabilia, czyli rzeczy 
niematerialne, nieuchwytne, nie dające 
się zmierzyć, a czasem nawet nazwać.

25 Za: C. Flammarion, op. cit., 
podpis pod ilustracją.

26 Sorokin rozumiał systemy 
społeczno-kulturowe jako zintegrowaną 
całość obejmującą „religię, filozofię, 
naukę, sztukę, etykę, prawo, formy 
organizacji społecznej, politycznej 
i ekonomicznej, sposoby życia, zwyczaje, 
mentalność itd.” (P. Rojek, 2010, s. 19).

27  J. Ortega y Gasset, 1962.

28  Por. G. Lewicki, 2012.

29  S. Žižek, 2015.
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 W powiązaniu z neomediewalizmem socjologicznym można także wyodrębnić 
neomediewalizm urbanistyczny, czy nawet urbanologiczny (według wrocławskie-
go myśliciela Stanisława Lose, urbanologię odróżnia od urbanistyki koncentracja 
na człowieku w przestrzeni miasta, nie zaś na samej strukturze miasta, dla której 
ludzka działalność jest czymś pochodnym).30 Neomediewalizm urbanistyczny cha-
rakteryzowałby się szukaniem nowośredniowiecznych analogii zarówno w zmia-
nach strukturalnych w obrębie miasta (urbanistyka), jak również w zmianach natury 
społecznej, kulturowej i demograficznej (urbanologia). Co ciekawe, istnienie tego 
typu mediewalizmu zaczynają potwierdzać badania naukowe, z których wynika, że 
współczesne instytucje miejskie fundamentalnie przypominają te średniowieczne.31

W stronę neomediewalizmu integralnego (sieciowego)

Ten wstępny przegląd idei neomediewalnych nie aspiruje do kompletności. Wręcz 
przeciwnie, neomediewalizm to teoria otwarta, która w dalszym ciągu się tworzy, 
a moment integralnej syntezy może mieć wciąż przed sobą. Ujmując jednak nasze 
rozważania syntetycznie, w tym tomie przyjmujemy, że jako nowe średniowiecze 
rozumie się: 

(1) okres ciągłej aktualizacji, poprawiania i wielopoziomowości w kulturze 
i jej przejawach takich jak polityka i kultura; okres, który zrezygnuje z myśle-
nia o postępie w sposób linearny, charakterystyczny dla Oświecenia; 

(2) czas, w którym można odnaleźć trendy oraz procesy społeczne, ekono-
miczne, kulturowe i polityczne porównywalne do okresu średniowiecza; po-
równania te będą dotyczyć w głównej mierze okresu przejścia starożytności 
w średniowiecze i wczesnego średniowiecza, ale także z okresów późniejszych 
(niemożność jednoznacznego zawężenia analogii do konkretnego, krótkiego 
okresu średniowiecza wynika z problemów ontologicznych, jakie napotykają 
wszystkie bezpośrednie analogie historyczne32, a także stąd, że postęp cy-
wilizacyjny jaki dokonał się od właściwego średniowiecza zmienił część wa-
runków cywilizacyjnych, w których następuje epoka nowośredniowieczna); 

(3) okres, którego charakterystyczną cechą będzie mediewalizacja miasta 
oraz zmiany urbanistyczne i urbanologiczne porównywalne do średniowie-
cza, takie jak izolacja, fragmentacja tożsamości, alienacja grup społecznych, 
segregacja, migracja i deterytorializacja prawa;

30   Ł. Medeksza, 2016.

31   R. Cesaretti at al., op. cit.

32 Por. A. Gelfert, 2016.



(4) okres, w którym na masową skalę objawiać się będą zjawiska z dziedziny 
psychologii społecznej, takie jak dokuczliwa niepewność jutra, szok przyszło-
ści, poczucie ponoszonego ryzyka, niedoinformowania i nierozstrzygalności, 
a także fragmentacja i nachodzenie na siebie tożsamości różnego typu; pro-
wadzić to będzie do niepokojów społecznych i zamieszek;

(5) okres feudalizacji kapitalizmu, czyli stopniowy powrót do hierarchii zobo-
wiązań de facto wasalnych, powrót języka etyki do ekonomii a także powrót 
dyskursu klasowego w obrębie demokracji kapitalistycznych.

(6) czas fragmentacji stosunków społecznych, w którym grupy religijne nabio-
rą politycznego i cywilizacyjnego znaczenia, a religijne i ideologiczne spoiwa 
tożsamościowe zostaną zrehabilitowane oraz będą proponowane jako gwarant 
cywilizacyjnej stabilności społeczeństw;

(7) okres, w którym państwo narodowe, aby przetrwać, będzie musiało stać 
się państwem sieciowym, czyli przedefiniować swoją rolę w obliczu uczest-
nictwa w wielopoziomowych, sieciowych strukturach; w tym okresie potęgi 
regionalne – co do zasady – będą dążyć do wykreowania i utrzymania za 
wszelką cenę ekspansywnych geograficznie, i/lub kulturowo struktur mię-
dzynarodowych.

 Tak rozumiany neomediewalizm można nazwać neomediewalizmem sieciowym 
lub integralnym,33 ponieważ silnie eksponuje mechanizmy sieciowe, a także pro-
ponuje podejście syntetyczne, integrując w warstwie teoretycznej różne typy neo-
mediewalizmu i powiązania między nimi.

Średniowiecze na szafot! Cztery ostrza krytyczne przeciw mediewalizmowi

Jak głosi legenda, Święty Augustyn, kluczowy dla średniowiecza myśliciel, spacerował 
kiedyś po plaży rozmyślając nad Trójcą Świętą. W pewnym momencie zobaczył na 
plaży małego chłopca, który przelewał wodę z morza do dołka w piasku. – Co robisz, 
chłopczyku? – zapytał Augustyn. – Prędzej ja przeleję morze do tego dołka, niż ty 
zgłębisz tajemnicę Trójcy Świętej – odpowiedział chłopiec. Dał tym samym do zrozu-
mienia, że Augustyn próbuje dokonać niemożliwego, chcąc zawrzeć zbyt wiele w zbyt 
małym. Dla części krytyków nowego średniowiecza to samo można powiedzieć o neo-
mediewalizmie, który rzekomo miałby próbować zmieścić zbyt wiele (czyli spójną teo-
rię przemian cywilizacyjnych) w zbyt małym (czyli w analogii nowośredniowiecznej).  
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33 Termin „neomediewalizm 
sieciowy” po raz pierwszy proponuję 
w  G. Lewicki, 2010, op. cit., z kolei frazy 
„neomediewalizm integralny” używam 
po raz pierwszy w niniejszej publikacji.
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 Neomediewalizm można oczywiście próbować podważyć na wiele sposobów. Moż-
liwa krytyka ma co najmniej cztery główne ostrza. Pierwszym z ostrzy jest w ogóle 
podważenie sensowności odniesienia współczesności do średniowiecza, ze względu 
na zbytnią odmienność jego systemu społeczno-politycznego. Można stwierdzić, że 
średniowiecze jako epoka o zupełnie innej złożoności społecznej, innym typie sys-
temu ekonomicznego et cetera jest okresem, z którym w ogóle – co do zasady – nie 
da się porównywać współczesności („zbyt dużo różnic, by cokolwiek porównywać”). 
W ten sposób atakowana była m.in. politologiczna książka Jana Zielonki „Europe as 
Empire”34, która używała neomediewalizmu politologicznego jako ram analitycznych 
dla ewolucji Unii Europejskiej. Na ten zarzut można jednak odpowiedzieć, m.in. argu-
mentem Eco na temat niemożliwości dokonywania stuprocentowo zgodnych analogii 
historycznych. A skoro w pełni adekwatnych analogii poczynić się nie da, to nic złego, 
że pozostają nam te mniej adekwatne. 
 Drugie ostrze krytyki to argument typu „a dlaczego akurat średniowiecze?”. Ina-
czej mówiąc, to krytyka neomediewalizmu za jego zbyt małą specyficzność. W tym 
duchu można podważać sensowność porównań mediewalnych stwierdzając, że wiele 
zjawisk rzekomo nowośredniowiecznych występowało także w innych epokach, np. 
w starożytności, i dlatego nie ma sensu wiązać ich z neomediewalizmem. Na przy-
kład: „przecież migracje też były w innych epokach”, „przecież państwa uniwersalne 
powstawały nie tylko w średniowieczu”. W tym wypadku możliwa jest co najmniej 
dwojaka riposta: bronienie samej analogii m.in. przez jej uszczególnienie (np. „ale 
przecież migracji na taką skalę, jak obecnie nie było od średniowiecza”), albo wska-
zywanie, że siłą mediewalizmu jest nie wskazywanie na pojedyncze zjawiska, lecz 
raczej koniunkcja współwystępujących czynników. Czyli: „może same migracje nie są 
typowe wyłącznie dla średniowiecza, ale migracje oraz czynniki X, Y, Z występujące 
razem to już dobra podstawa dla analogii”. W efekcie neomediewalizm się broni.
 Trzecie ostrze to zarzucanie neomediewalizmowi nieostrości pojęciowej („jakie 
niby średniowiecze: wczesne, pełne, późne? Co przez ten termin rozumiemy?”). Ten 
akurat argument relatywnie łatwo odeprzeć, jasno definiując pojęcia i określając 
co dokładnie rozumiemy jako neomediewalizm oraz wyjaśniając, że analiza neo-
mediewalna nie musi w każdym wypadku dotyczyć identycznego okresu w dziejach 
średniowiecza ze względu na ogólne problemy z bezpośrednimi, całościowymi ana-
logiami historycznymi i niepowtarzalnością każdego kolejnego okresu rozwoju cy-
wilizacji.
 Czwartym ostrzem jest krytykowanie konkretnych założeń neomediewalizmu 
w konkretnych dziedzinach. Trzymając się typu politologicznego, można np. dowo-
dzić, że błędne jest zakładanie spadku znaczenia państwa narodowego, podczas gdy 
w przyszłości może być zupełnie odwrotnie, a nacjonalizmy powrócą ze zdwojoną 
siłą. Odpowiedzią na taki argument może być wskazanie, że nie chodzi ani o spadek 

34  J. Zielonka, 2007; R. 
Dannreuther, 2007, s. 119.



znaczenia państw w ogóle,  ani o spadek znaczenia narodowości, ale raczej koniecz-
ność przemian państw narodowych w państwa sieciowe, które dysponować będą in-
nym zestawem narzędzi, niż klasyczne państwa narodowe. 
 Powyższy szkic krytyki nie wyczerpuje oczywiście tematu. Jego celem jest tyl-
ko pokazanie, że zastrzeżenia krytyczne wobec neomediewalizmu, choć istnieją, to 
często bywają nietrafne. Najwyraźniej, mimo różnych możliwych zarzutów, neome-
diewalizm politologiczny i jego najważniejsze założenia ciągle znajdują spore grono 
entuzjastów.35 Inne rodzaje mediewalizmu też mogą skutecznie bronić się przed prze-
ciwnikami tego typu syntez w humanistyce.
 Należy pamiętać, że analogii średniowiecznej używamy tu nie w celu historio-
zoficznego rozważania natury cykliczności dziejowej, ale dla celów pragmatyczno-
-poznawczych36, czyli dla ułatwienia mapowania nowych zjawisk na użytek progno-
styczny. Dzięki analogii uzyskujemy bowiem materiał analityczny i wiedzę na temat 
przeszłych ścieżek ewolucyjnych całych grup współwystępujących zjawisk, które są 
jakościowo podobne do grup zjawisk występujących obecnie. 

Przegląd treści tomu. Pięć cegiełek mediewalizmu

W naszym tomie atrakcyjność i przydatność neomediewalizmu dla celów prognostyki 
ilustruje pięć esejów ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach wiedzy. Nie 
tylko nakreślają oni trendy i przewidują konsekwencje pewnych procesów, ale sugerują 
też rozwiązania, których zastosowanie może pozwolić miastom na lepszą nawigację 
w czasach nowośredniowiecznej transformacji. Dziedziny, którymi zajmują się eks-
perci publikujący w tym tomie to: stosunki międzynarodowe (Paweł Musiałek), geo-
grafia polityczna urbanizmu i tożsamość przestrzenna (prof. Kees Terlouw), miejskie 
polityki publiczne (Michał Zabdyr-Jamróz), religioznawstwo i tożsamość kulturowa 
(prof. Piotr Kłodkowski), a także dziennikarstwo oraz teoria mediów (Grzegorz Lewicki 
i Jarosław Włodarczyk). Oczywiście, dziedziny te w żadnym wypadku nie wyczerpują 
listy obszarów badawczych, w których da się zaobserwować zjawiska neomediewalne. 
Integralna, kompletna analiza neomediewalizmu sieciowego we wszystkich jego prze-
jawach wykracza poza ramy pojedynczej antologii i w dalszym ciąg stanowi wyzwanie 
dla humanistyki, zwłaszcza że – jak już pisałem – nie było dotychczas zbyt wielu prób 
systematycznego i syntetycznego podejścia do zagadnienia.
 O czym są poszczególne prace? Paweł Musiałek szerzej przedstawia założenia neo-
mediewalizmu politologicznego, zestawiając tarcia ideowe jesieni średniowiecza, które 
doprowadziły do wyłonienia się państwa narodowego – ze współczesnymi trendami, 
które państwo osłabiły, tym samym torując powrót średniowieczu z jego nachodzący-
mi na siebie relacjami zależności. Według Musiałka Unia Europejska jest zjawiskiem 
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35 Por. N. Finn, 2004, s.27 i in.; zob. także 
odniesienia do autorów takich jak: John 
Breuilly (London School of Economics), 
Anne-Marie Slaughter (Princeton), Ian 
Goldin (Oxford) i in. w: D. MacKenzie, 2014.

36  Por A. Gelfert, op. cit.
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zupełnie wyjątkowym w skali historycznej i w wielu warstwach nawiązuje do idei po-
lityczności charakterystycznej dla średniowiecza. Kolejny autor, prof. Kees Terlouw, 
analizuje konsekwencje transformacji państwa narodowego w stronę sieciowego dla 
miast i obszarów metropolitalnych. Według Terlouwa oprócz „twardych tożsamości”, 
charakterystycznych np. dla narodów, w erze neomediewalnej bardzo przydatne dla 
miast okażą się „tożsamości miękkie” z ich potencjałem do integrowania struktur sie-
ciowych. Dzięki nim możliwa będzie integracja sieci urbanistycznych bez odniesień 
do ram wyznaczanych przez państwa na-
rodowe. Pozostając w kręgu polityk miej-
skich, trzeci autor, Michał Zabdyr-Jamróz 
dowodzi, że neomediewalizm, rozumiany 
jako bezpośrednie zapożyczanie rozwiązań 
organizacyjnych średniowiecza, może przy-
dać się do rozwiązania problemów, trapiących dziś miejskich planistów i polityków. 
Jak pokazuje Zabdyr-Jamróz, adaptacyjna, nadpisująca na ludzkiej spontaniczności 
natura średniowiecznej polityki miejskiej jest w stanie doprowadzić nie tylko do efek-
tywnego pogodzenia różnych grup interesów,  ale wręcz tworzenia miast z unikalnym, 
indywidualnym charakterem. Czwarty autor, prof. Piotr Kłodkowski, przechodzi do 
zagadnień neomediewalizmu socjologicznego, opisując zaskakujące, ale prawdopodob-
ne konsekwencje multikulturalizmu. Na podstawie analizy instytucjonalizacji islamu 
w Indiach, Kłodkowski wysnuwa wniosek, że w obliczu gwałtownych demograficznych 
przemian w Europie za jakiś czas możemy obudzić się w rozkawałkowanej rzeczywi-
stości, w której nie ma już jednego prawa; są za to różne systemy prawne dla różnych 
grup, zależnie od deklarowanego wyznania. Na zakończenie proponujemy jeszcze inną 
twarz neomediewalizmu społecznego: wraz z Jarosław Włodarczykiem analizujemy 
konsekwencje powszechnego przesytu informacyjnego oraz związanego z nim global-
nego niedoinformowania. W świecie coraz większej automatyzacji przepływu treści 
nadszedł czas na reformę dziennikarstwa, edukacji oraz rozważenie opodatkowania 
wielkich sortowni treści, jakimi są portale społecznościowe.
 Cały tom opatrzony jest przypisami oraz solidną bibliografią. To zamysł celowy – 
dzięki temu czytelnik podczas lektury będzie mógł pogłębić wiedzę na temat zagad-
nień, które ze względu na ograniczenia objętościowe mogły zostać jedynie zasygnalizo-
wane. Źródła bibliograficzne niejednokrotnie wskazują też kierunki, w których można 
rozwijać neomediewalizm. Witajcie w nowym średniowieczu!

Z neomediewalizmu można uczynić 

spójną teorię globalnych przemian. 

Wszystko przed nami.
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⇢

Unia Europejska rozlała się na całą Europę, niczym późne Cesar-
stwo Rzymskie. Czy przetrwa, czy padnie pod naporem konflik-
tów i wewnętrznych zamieszek? Jedno jest pewne. W brukselskiej 
matni rozmytych kompetencji suwerenność państwa zyskuje 
nowe oblicze. Mogą skorzystać na tym miasta.   

Wielu intelektualistów nie lubi średniowiecza. W rozmowach z nimi można wręcz 
odnieść wrażenie, że od V do XIV wieku mieliśmy w Europie „czarną dziurę” 
i nie działo się wówczas nic ważnego, a w każdym razie nic istotnego dla naszej 
współczesnej tożsamości. Takie lekceważenie średniowiecza najwyraźniej nie 
jest przypadkowe. Wynika z oświeceniowego trendu potępiania średniowiecza 
w czambuł, który okazał się bardzo trwały. Zanegowanie dorobku tradycji chrze-
ścijańskiej przez Europę w tym okresie oznaczało nie tylko zakwestionowanie 
znaczenia średniowiecza w budowie europejskiej cywilizacji, ale także samego 
zainteresowania tą epoką. 
 Wydawać się mogło, że – zgodnie z liniowym wzorcem rozwoju, który od Oświe-
cenia kształtuje sposób myślenia Europejczyków – ewolucja cywilizacyjna będzie 
nas stopniowo jeszcze bardziej oddalać od wspominania średniowiecza. Przekro-
czenie nowoczesności okazało się mieć jednak inną logikę: zamiast przeniesienia 
modernizacji z Europy na inne kultury, co wieściła teoria modernizacji, sama Eu-
ropa zaczęła od niej odchodzić. Okazało się, że wejście w epokę „późnej/płynnej 
nowoczesności”,1 czy „ponowoczesności” nie musi oznaczać zwiększenia dystansu 
wobec średniowiecza. Wręcz przeciwnie, wiele cech ponowoczesnych może mieć 
więcej wspólnego ze średniowieczem. Na tym spostrzeżeniu wykiełkował nowy 
termin opisujący i wyjaśniający globalne przemiany – neomediewalizm. 
 Termin ten znalazł zastosowanie przede wszystkim w obszarze nauk huma-
nistycznych, m.in. w historiografii, czy filozofii kultury. Najlepiej zdefiniowa-
ny jest jednak na gruncie teorii stosunków międzynarodowych: wyłaniający się 
nowy system polityczny, w którym nakładają się na siebie różne hierarchiczne 
zależności, a ośrodki władzy krzyżują się i powodują tarcia przypomina w swoich 
założeniach średniowieczny ład polityczny. Próba utrzymania politycznej inte-
gracji państw w świecie sieciowych struktur wymaga odejścia od standardowego 
myślenia o nowoczesności z typowym dla niej, jednolitym etnicznie państwem 
narodowym.
 Za twórcę neomediewalizmu na gruncie teorii stosunków międzynarodowych 
należy uznać Hedleya Bulla, czołowego przedstawiciela tzw. angielskiej szkoły 

1 Zob. Z. Bauman, 2000.



teorii stosunków międzynarodowych, który wymyślił pojęcie „new medievalism” 
i po raz pierwszy użył go w swojej najsłynniejszej pracy „The Anarchical Society” 
z roku 1977.2 Bull przedstawia pięć czynników świadczących o zachodzeniu tego 
procesu: (1) integracja państw w większe jednostki organizacyjne, (2) dezintegra-
cja państw, (3) załamanie się państwowego monopolu na stosowanie przemocy; 
(4) istnienie i rozwój organizacji ponadnarodowych; (5) technologiczne zjedno-
czenie świata.3 Do innych znanych popularyzatorów tej idei należy Anthony Clark 
Arend, który (20 lat po publikacji książki Bulla) wydał „Legal Rules and Inter-
national Society”, gdzie stwierdzał, że erozja klasycznej suwerenności państw 
zmierza w kierunku wskazanym przez Bulla jeszcze szybciej niż ten przewidywał. 
 W jakim aspekcie wracamy do średniowiecza i jakie są tego konsekwencje dla 
państw oraz miast? Aby odpowiedzieć na to pytanie najpierw należy przeanalizo-
wać, jak dokonał się rozwój idei suwerenności od średniowiecza, przez nowożyt-
ność aż po czasy współczesne. To właśnie idea suwerenności była spiritus movens 
transformacji średniowiecza w nowożytność, a następnie w czasy neomediewalne. 

Jesień średniowiecza i wiosna państwa narodowego

Choć zawsze istniały jakieś wspólnoty polityczne ( jak greckie  polis, czyli  pań-
stwo-miasto albo starorzymska respublica), to państwa takie, jak rozumiemy je 
współcześnie nie istniały przed nowożytnością. Podobnie jest z ewoluującą przez 
dzieje ideą suwerenności, której rozwój najpierw hamowała koncepcja jedności 
świata helleńskiego, a później rzymska idea imperium.4 Suwerenne nie były także 
wspólnoty polityczne okresu średniowiecza. Idea suwerenności nie istniała, po-
nieważ jawiłaby się jako bluźniercza uzurpacja: w teorii to przecież tylko Bóg mógł 
być suwerenem5, a władcy i papież postrzegani byli wyłącznie jako jego słudzy, 
zgodnie z uniwersalistyczną koncepcją wspólnoty Christianitas. 
 Wspólnota polityczna wzorowana była wówczas na strukturze Kościoła ujmowa-
nego jako organizm złożony z wielu organów o zróżnicowanych funkcjach. Głowa 
tego organizmu była co prawda jego zwierzchnikiem, ale jej władza była teoretycz-
nie ograniczona.6 W konsekwencji średniowieczne państwo złożone było z wielu 
współprzenikających się, częściowo niezależnych struktur stanowych, zawodo-
wych, religijnych i terytorialnych. Posiadały one autonomiczne prawa, przywileje 
stanowe, zawodowe i terytorialne. Inaczej mówiąc, nie było tzw. suwerenności 
wewnętrznej państwa, czyli monopolu państwa na podejmowanie ostatecznych 
decyzji o sprawach dziejących się w obrębie jego granic.7

 Również w stosunkach zewnętrznych wspólnoty polityczne nie były suwerenne, 
bo – przynajmniej formalnie –  państwa podlegały władzy kościelnej uosabianej 
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2  Zob. H. Bull, 1977.

3  Za: G. Lewicki, 2010, s. 84.

4   R. Kwiecień, 2004, s.24.

5 W rzeczywistości jednak w stosunku 
do Boga nie używano pojęcia „suweren”.

6     J. Bartyzel, 2007.

7    A. Wielomski, 2009.
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przez papieża oraz władzy politycznej uosabianej przez np. cesarza niemieckiego. 
Co ciekawe, samo ogólne rozróżnienie między tym co wewnętrzne, a zewnętrzne, 
międzynarodowe również nie było oczywiste.8 Powód ograniczenia władzy w śre-
dniowiecznej Europie najprościej, ale i najtrafniej wyjaśnia już Św. Paweł mówiąc, 
że każda władza pochodzi od Boga. W tym duchu filozof Francisco Elías de Tejada 
y Spínola pisał, że władza jest ograniczona z trzech stron: z ,,góry” – przez prawo 
boskie, z ,,dołu” – przez przywileje stanów (klas) i ciał społecznych, „wstecz” – 
poprzez tradycję i obyczaj.9

 Suwerenne państwo terytorialne nie funkcjonowało więc w Europie przed no-
wożytnością. Ale to się miało zmienić. W XIV wieku, zgodnie z koncepcją fran-
cuskich legistów chcących wzmocnić władzę króla Filipa IV Pięknego, władca stał 
się najwyższym sędzią. Oznaczało to, że zakresem jego jurysdykcji objęta została 
cała drabina społeczna, a nie tylko bezpośredni wasalowie króla, czyli podlegli 
mu władcy słabszych politycznie krain10. Niespełna dwa wieki później nastąpił 
kolejny etap wzmocnienia władzy – monarcha z najwyższego sędziego stawał się 
dodatkowo najwyższym prawodawcą.11 Wcześniej prawodawcą być nie musiał, bo 
prawa się „odkrywało”, a nie stanowiło. Odkrywano je przez sumienie, prawo bo-
skie oraz zwyczaje i tradycję; w ten sposób powstawało prawo zwyczajowe, którego 
nie tworzyła żadna instytucja, lecz praktyka orzekania.
 Kolejny raz prymat prawa stanowionego przez władcę nad zwyczajowym wzmocniony 
został przez rewolucję filozoficzną – za sprawą Kartezjusza gloryfikującego rozum ludz-
ki. Racjonalizm w duchu Kartezjusza dekretował nieograniczoność ludzkich możliwości 
poznawczych i tym samym uzasadniał wyższość prawa stanowionego, które rzeczywiście 
z czasem zaczęło wypierać koncepcje praw boskich, naturalnych i zwyczajowych.12

 Powyższe procesy zbiegły się w czasie z początkiem nowożytnej teorii państwa. Jako 
pierwszy jej sens wyraził N. Machiavelli, wprowadzając pojęcie państwa jako najwyż-
szego dobra górującego nad stanami, czyli klasami społecznymi.13 Nowożytne państwo 
powstało około XVI wieku, a jego koncepcja związana była ze zmianą refleksji nad wspól-
notą polityczną. Wspólnota ta  przestała być traktowana jak organizm złożony z organów 
o różnych funkcjach, a zaczęła być postrzegana jak mechanizm, który może być wprawio-
ny w ruch przez „mechanika”, czyli kogoś z zewnątrz. Władza polityczna, a więc również 
suweren, oddzieliła się wtedy od „organizmu”, przestała być po prostu nadzorcą samo-
dzielnych procesów, ale stała się niejako mechanikiem społeczeństwa, na podobieństwo 
zegarmistrza projektującego i ingerującego w działanie zegara14. W efekcie zrodziła się 
koncepcja społeczeństwa jako poddanych króla.15 
 Cały proces związany był rzecz jasna z pierwszym etapem laicyzacji przyniesionej 
przez wojny religijne, zepsucie obyczajowe Kościoła oraz reformację, która ograniczała 
wpływ sfery religijnej na sferę polityczną. Na gruzach średniowiecznej cywilizacji chrze-
ścijańskiej, dla której podziały społeczne i klasowe często definiowały życie człowieka 
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8    J. L. Holtzgrefe, 1989.

9    J. Bartyzel, op. cit. 

10    Ibid.

11   H. J. Berman, za: B. Szlachta, 2003, s. 18.

12   J. Bartyzel, op. cit.

13   A. Wielomski, op. cit.

14    J. Bartyzel, op. cit.

15    B. Szlachta, op. cit., s. 56.



bardziej, niż podziały terytorialne,  zrodziło się – wraz z rozwojem koncepcji państwa 
i prawa stanowionego –  myślenie „obszarowe”, a podziały terytorialne zyskały na zna-
czeniu.16 Skoro to już nie wola Boża uzasadniała poddanie się mas ludzkich pod władzę 
króla, to na jakim fundamencie miał opierać się jego autorytet? W odpowiedzi na to py-
tanie pojawiła się koncepcja suwerenności, dająca fundament dla ładu społecznego oraz 
emancypacyjnych aspiracji narodów.17 W ogarniętej niepokojami religijnymi Europie 
to właśnie koncepcja suwerenności miała zapewnić ludności lokalnej bezpieczeństwo 
i stabilność: bo tylko silny władca o dużych uprawnieniach i narzędziach wpływania na 
otoczenie mógł rywalizować z uwolnionymi spod „boskiej ręki” władcami w krainach są-
siednich. Władza suwerenna miała więc uniezależnić władcę od kontekstu tradycyjnych, 
religijnych i moralnych zobowiązań.18

 Twórcą pierwszej systematycznej teorii suwerenności państwa był Jean Bodin. Rozu-
miał ją jako zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowa-
nia władzy politycznej nad określonym terytorium. Teoria Bodina miała m.in. uzasadnić 
wzmocnienie władzy centralnej kosztem różnych ciał społecznych, które w średniowie-
czu tworzyły skomplikowaną mozaikę stosunków nadrzędności i podporządkowania 
w ramach drabiny społecznej systemu feudalnego. Bodin chciał m.in. ograniczyć  wpływ 
religii w polityce, aby zapobiec  wojnom religijnym, które targały Europą w XVI wieku.19

 Francuski myśliciel położył także podwaliny pod prawną niezależność władców od 
innych podmiotów prawa międzynarodowego.20 Umowną datą realnie zmieniającą stan 
podległości państw wobec władzy papieskiej i cesarskiej jest rok 1648. Został wówczas 
podpisany traktat westfalski w Münsterze i Osnabrück, kończący wojnę trzydziestolet-
nią i tym samym średniowieczne dążenie do uniwersalizmu wyrażane przez aspiracje 
cesarstwa niemieckiego do władzy światowej, a także papieskiej koncepcji respublica 
Christiana. Od tego momentu zaczyna się w Europie rozwój systemu międzynarodowego 
opartego na suwerennych państwach narodowych, mających pełną swobodę prowadze-
nia polityki zagranicznej, gdzie jedynym dopuszczalnym ograniczeniem była suweren-
ność innych państw. 
 Porządek westfalski stawiał na suwerenność, terytorialność władzy i obywatelstwo. 
Stworzył też czytelny podział polityki na: krajową i międzynarodową (inside – outside). 
Ta pierwsza dotyczyła normowania stosunków wewnątrz państwa, a ta druga miała słu-
żyć utrzymywaniu stosunków z innymi państwami.

Wiosna nowego średniowiecza i jesień państwa westfalskiego

A jak jest dziś, w wieku XXI? Najwyraźniej wracamy do średniowiecza. Jednym z naj-
ważniejszych czynników świadczących o zjawisku neomediewalizmu w światowym 
porządku jest ewolucja pojęcia suwerenności na gruncie prawa międzynarodowego. 

16 J. Caporaso, 2010, s. 51.

17   R. Kwiecień,  op. cit., s. 15.

18    P. Kaczorowski, Uwagi o pojęciu 
państwa i suwerenności, 
w: S. Sowiński, J. Węgrzecki, 2010, s. 61.

19    A. Edward, 2011, s.79.

20   L. Ehrlich, 1958, s. 123.
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U swoich początków termin ten oznaczał niezależność państwa od wszelkiej innej wła-
dzy międzynarodowej oraz jego samodzielność w regulowaniu spraw wewnętrznych. 
Suwerenność w prawie międzynarodowym była więc interpretowana bardzo szeroko,21 
co pozwoliło okrzepnąć znanemu dziś państwu narodowemu.
 Takie rozumienie suwerenności de facto hamowało jednak rozwój prawa międzyna-
rodowego: w końcu absolutna suwerenność wszystkich jako jedyna zasada regulatyw-
na prowadzi do braku zasad  i zamiast 
zespalać państwa, separuje je.22 Dlatego 
z czasem interpretacja suwerenności ewo-
luowała tak, by umożliwiać cywilizowane 
stosunki między państwami i umożliwić 
im stworzenie realnej wspólnoty. Obecnie 
suwerenność państwa w prawie między-
narodowym należy rozumieć jako zdolność i sposób wykonywania przez państwo swoich 
funkcji niezależnie od innych podmiotów, jednak w ramach określonych prawem (mię-
dzynarodowym) i z odpowiedzialnością za swoje działania.23 Suwerenność nie jest więc 
już nieograniczoną swobodą, a jedynie zdolnością państwa do bycia podmiotem praw 
i obowiązków międzynarodowo-prawnych oraz wykonywania funkcji państwowych.24

 Współczesna ewolucja prawa międzynarodowego to z pewnością wyzwanie dla 
suwerenności rozumianej klasycznie. Przede wszystkim ze względu na zarysowują-
cą się tendencję do „konstytucjonalizacji” prawa międzynarodowego. Polega ona na 
uznaniu pewnych wspólnych, uniwersalnych wartości i interesów nadrzędnych dla 
społeczności międzynarodowej oraz ustanowieniu powszechnych standardów i norm 
tej współpracy25. Proces ten jest jednym z głównych przejawów neomediewelizmu 
w stosunkach międzynarodowych. Wpływa na prawo międzynarodowe w dwojaki 
sposób: 

– zmienia zakres przedmiotowy – prawo międzynarodowe zaczyna regulować 
nie tylko stosunki między państwami, ale także stosunki w państwie, 

– zmienia zakres podmiotowy – adresatem norm stają się osoby prawne i fi-
zyczne w państwie.

Wskazane tendencje nasiliły się szczególnie po II wojnie światowej. Pojęcie suweren-
ności uległo wówczas znacznej ewolucji. Można powiedzieć, że od końca średniowie-
cza przeszliśmy drogę od idei suwerenności ograniczającej prawo międzynarodowe 
do idei prawa międzynarodowego ograniczającego suwerenność. Najwyraźniej obec-
ny rozwój prawa międzynarodowego stanowi odejście od naczelnych zasad nowożyt-
nego ładu politycznego i w pewnym sensie, krok po kroku, przywraca zasady obo-

21  Por. E. de Vattel, 1958.

22   R. Kwiecień, op. cit., s. 74.

23  J. Kranz, Jak zrozumieć 
suwerenność? Próba opisu, 
w: S. Sowiński, J. Węgrzecki, op. cit., s. 31.

24   Ibid., s. 42.

25   E. de Wet, 2006.
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wiązujące w średniowiecznej Europie: zobowiązania państw coraz głębiej penetrują 
wewnętrzny porządek prawny państw i regulują materię zmonopolizowaną wcześniej 
przez prawo państwowe.
 Co ciekawe, erozja struktur państwowych przyśpiesza ze względu na współczesne 
wizje konfliktów na granicach wielkich cywilizacji26 oraz  konfliktów i pęknięć we-
wnątrz cywilizacji.27 Wizje te są przywoływane w kontekście wzrostu napięcia między 
światem Zachodu a islamskim fundamentalizmem, co rodzi próby zapobiegania im 
przez prawo międzynarodowe, a przez to przyśpiesza rozpad struktur państwowych. 
Przy okazji cały proces stwarza warunki do rozwoju różnych hybrydowych, nie zawsze 
terytorialnych ośrodków władzy. Jednym z najsławniejszych z nich jest dzisiaj Państwo 
Islamskie, które opanowało ogromne terytoria Iraku i Syrii, zakładając tam własny ka-
lifat. Podobnie funkcjonujących struktur, choć mniejszych i niekoniecznie motywowa-
nych religijnie, jest na świecie znacznie więcej. Procesy te podważają tezę, że państwo 
narodowe jest zwieńczeniem historycznego rozwoju struktury wspólnot politycznych 
i potwierdzają jednocześnie tezę Bulla o tym, że wyłaniający się porządek światowy 
będzie zbudowany nie tylko z państw, ale także z licznych aktorów niepaństwowych.

Unia Europejska jako sieć, czyli nowe średniowiecze w Europie

Najdalej idące zmiany politycznego ładu zachodzą w Europie. Paradoksalnie, tam gdzie 
narodziła się koncepcja respublica Christiana i idea narodowego państwa, tam najszyb-
ciej zachodzi dekompozycja nowożytnego porządku westfalskiego. Za sprawą integracji 
europejskiej po II wojnie światowej Europa znów zaczęła szukać uniwersalistycznej for-
muły. Powołania Unii Europejskiej nie należy bowiem traktować wyłącznie w aspekcie 
politycznym, jako „jedynie” kolejnej organizacji międzynarodowej. Wręcz przeciwnie, jest 
to struktura swoista, nie mająca w historii odpowiednika, który satysfakcjonująco tłuma-
czyłby jej istotę. UE wymyka się znanym schematom: to szczególny typ organizacji będącej 
hybrydą cech klasycznej organizacji międzypaństwowej i organizacji ponadnarodowej.28 
Ten komponent ponadnarodowy przesądza o wyjątkowości Unii. Przez „organizację po-
nadnarodową” należy rozumieć tu szczególny typ organizacji międzynarodowej, która 
w wyniku zakresu i rozrostu jej kompetencji tworzy samodzielny, autonomiczny porządek 
prawny różny od prawa międzynarodowego oraz prawa krajowego. Co ciekawe, organizacja 
ponadnarodowa uniezależnia się od umowy międzynarodowej, która ją tworzy, stanowiąc 
prawo pochodne.29

 Współpraca ponadnarodowa jest więc wyższym stadium współpracy międzynarodowej. 
Taka współpraca przełamuje westfalski model współpracy horyzontalnej państw, polegają-
cej li tylko na koordynacji niezależnych działań.30 Ponadnarodowość staje się nową logiką 
organizacyjną władzy publicznej, a ponadnarodowy komponent tożsamości UE tak na-

26  S. Huntington, 2011.

27   P. Kłodkowski, 2005.
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28   A. Gruszczak, 2009.

29     J. Barcz, 2006, s. 28.

30     J. Ruszkowski, 2010, s. 36.
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prawdę znosi nierozerwalną jedność tożsamości politycznej i organizacji politycznej pań-
stwa. Przy tym jednak nie znosi narodów.31 Można więc powiedzieć, że tak jak w okresie 
od XVI do XVIII wieku istniały w Europie terytorialne państwa bez narodów, tak w XXI 
wieku zaczynają funkcjonować narody bez w pełni terytorialnych państw.32 Ponadnaro-
dowa przestrzeń zawiera: instytucje ponadnarodowe, prawo wspólnotowe, kompetencje 
i zarządzanie nimi, polityki, aksjologię oraz specyficzny proces legislacji – metodę wspól-
notową oraz proces podejmowania decyzji – głosowanie kwalifikowane.33

 Zarówno rozbudowany szkielet instytucjonalny, polityki unijne, jak i szczególny charak-
ter prawny UE powodują, że integracja europejska to unikalny system polityczny, który 
wciąż modyfikuje wszystkie swoje elementy. UE co prawda nie jest państwem i nie ma 
wielu cech tradycyjnej suwerenności, ale ma zdolność do podejmowania decyzji, koor-
dynowania zachowań, regulowania rynków, rozstrzygania konfliktów, produkowania to-
warów, generowania dochodów i przeprowadzania wyborów. Nie są to więc kompetencje 
błahe. Tworząc prawa i instytucje, Unia Europejska ogranicza oddziaływanie anarchii, 
przekształcając system międzynarodowy tak, że powoli upodobnia się on do systemu we-
wnątrzpaństwowego.34 Różnice między stosunkami wewnętrznymi, międzynarodowymi, 
a unijnym systemem politycznym pokazuje poniższa tabela:35

31     O. Weaver, op. cit., s. 422.

32      Ibid., s. 423.

33      Ibid., s. 51.

35      Ibid.

34     P. C. Schmitter, 2000,  s. 17, 
za: J. Czaputowicz, 2004, s. 12.

Wyszczególnienie

Obowiązujący typ relacji

Podmioty 
poddane relacji

Cechy 
podmiotów

Charakterystyka 
stosunków

Czynnik 
dominujący

Stosunki 
wewnątrzpaństwowe

hierarchia anarchia wielopoziomowe
zarządzanie

obywatele państwa
państwa, 
regiony,
instytucje ponadnarodowe

wielorodność, 
różnorodność ról, 
specjalizacja

jednorodność, 
podobieństwo 
co do funkcji, 
autonomia

wielorodność, 
zróżnicowanie 
co do funkcji

wertykalizm, 
centralizacja, 
współzależność

horyzontalizm, 
decentralizacja, 
współistnienie

przenikanie sfery 
wewnętrznej 
i zewnętrznej

władza, 
administracja, 
prawo

siła,  
przystosowanie się, 
walka

governance, 
regulacje, 
negocjacje

Stosunki 
międzynarodowe

Stosunki 
międzynarodowe
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Ryc. 1.  Unia Europejka na tle innych 
form organizacji politycznej
(źródło: J. Czaputowicz, 2004, s.21)



Wielopoziomowe zarządzanie, charakterystyczne dla UE wyróżnia kilka cech, 
wyraźnie odróżniające ją od  innych organizacji.36 Po pierwsze, rządy państw 
nie mają monopolu na decyzje UE, które podejmowane są na wielu poziomach; 
po drugie decyzje w UE są podejmowane kolektywnie, co skutkuje utratą przez 
rządy kontroli nad procesem decyzyjnym; po trzecie tradycyjny podział na sferę 
wewnętrzną i zewnętrzną w UE ulega zatarciu z powodu zwiększenia znaczenia 
stowarzyszeń i przedsiębiorstw transnarodowych, które stają się dla państw part-
nerem w rozwiązywaniu problemów. 
 W UE wyróżnia się ponadto pięć poziomów obecności aktorów występujących 
w systemie politycznym37: ponadnarodowy (instytucje ponadnarodowe); tran-
snarodowy (korporacje, stowarzyszenia przedsiębiorców, frakcje w PE); między-
rządowy (instytucje międzyrządowe); narodowy (państwa); regionalny (władze 
regionalne, lokalne).
  Ta wielość poziomów powoduje, że system polityczny UE może być badany jako 
sieć polityczna, czyli zbiór relatywnie stabilnych, niehierarchizowanych i współ-
zależnych relacji pomiędzy różnymi aktorami biorącymi w nim udział. Sieć poli-
tyczna charakteryzuje się kilkoma szczególnymi cechami:38

– struktura organizacyjna obejmuje uczestników tak publicznych, jak i pry-
watnych;

– występuje niski poziom instytucjonalizacji współpracy, dużo rzeczy dzieje 
się nieformalnie;

– kluczowe jest znaczenie powiązań między różnymi uczestnikami sieci;

– stanowi zbiór regulacji porządkujących stosunki pomiędzy podmiotami 
członkowskimi, ograniczających ich partykularne opcje i zapewniających im 
specyficzne możliwości;

– daje możliwość wzajemnego uczenia się.

Podstawowymi uczestnikami tego systemu są państwa członkowskie, instytucje 
europejskie, europejskie partie polityczne oraz władze regionalne. Poza europej-
skimi partiami politycznymi wszyscy aktorzy polityczni są uczestnikami dwóch 
systemów: unijnego i państwowego, przez co rywalizują z państwem narodowym 
o lojalność obywateli.39 W konsekwencji władza w UE sprawowana jest przez je-
den z dziewięciu typów instytucji tworzących sieć decyzyjną. Podział władzy na 
przykładzie Polski został przedstawiony w poniższej tabeli:

36    L. Hooghe, G. Marks, 2001, s. 3–4, 
za: J. Czaputowicz, 2004, op. cit., s. 22

37    J. Ruszkowski, op. cit., s. 34.

38     P. Machado, The Concept of  
“Network” in Legal Literature – 
A Survey, w: A. George et al., 2001, s.8.
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39    J. Czaputowicz, 2003, s. 150. 
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Na czym polega zarządzanie wielopoziomowe w UE i czym różni się od klasycznego 
zarządzania w państwie? Model zarządzania wielopoziomowego nie jest oczywiście 
alternatywą dla władzy państwowej, a raczej nową jakością, nakładką, powodującą 
usieciowienie już istniejących relacji. Robocze porównanie centralistycznego modelu 
funkcjonowania państwa z modelem zarządzania wielopoziomowego pozwala jed-
nak unaocznić różnice. W państwie jest kierowniczy, formalny sposób decydowania 
politycznego, z silnym centrum w postaci rządu i z nikłym, bądź żadnym udziałem 
aktorów niepaństwowych. Zarządzanie wielopoziomowe stawia na coś zupełnie inne-
go:40 cechuje je nie kierowniczy, ale oparty o współpracę model podejmowania decy-
zji; proces decyzyjny jest rozproszony. Co więcej, do decyzji dopuszczani są aktorzy 
pozapaństwowi, a centrum takiego zarządzania może być poza państwem, co wynika 
z ogólniejszego trendu deterytorializacji systemów zarządzania wielopoziomowego. 
Wreszcie, proces podejmowania decyzji obejmuje nie tylko mechanizmy formalne, ale 
też jawne mechanizmy nieformalne, np. nieoficjalne negocjacje przedstawicieli admi-
nistracji państwowej z urzędnikami unijnymi.
 W Unii Europejskiej zaciera się różnica między sferą międzynarodową i wewnątrzpań-
stwową. Nie istnieje rozdział między hierarchicznym porządkiem wewnątrz i anarchicznym 
porządkiem na zewnątrz. System europejski poprzez dyfuzję systemu państwowego i ponad-
narodowego upodabnia się zatem do systemu wewnątrzpaństwowego.41 Te dwie przestrze-
nie przenikają się wzajemnie: sfera międzynarodowa wkracza do wewnątrz, w przestrzeń 
wewnątrzpaństwową, która z kolei wykracza na zewnątrz, w przestrzeń międzynarodową.42

Poziomy \ Władza

Ponadpaństwowy 
(UE)

Państwowy

Subpaństwowy 
(lokalny)

Ustawodawcza

Komisja Europejska 
(tylko inicjatywa), Rada 
UE, Parlament Europejski 
(tylko stanowienie) 

Komisja Europejska Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości, 
Sąd Pierwszej Instancji

Parlament 
(Sejm i Senat)

Rząd Sąd apelacyjny

Rada gminy, 
Rada powiatu, 
Sejmik wojewódzki

Wójt, Burmistrz, 
Prezydent, 
Zarząd powiatu 
i województwa

Sądy rejonowe 
i okręgowe

Wykonawcza Sądownicza
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40    Za: J. Ruszkowski, L. Wojnicz. 
2013, s. 78.

41    J. Czaputowicz, 2003,  op. cit., s. 150.

42  T. Diez, R. Whitman, 2002, s. 6, 
za : J. Czaputowicz, 2004, op. cit., s. 12.



 Państwo w procesie integracji europejskiej ulega więc istotnej przemianie. Staje 
się jednym z wielu źródeł władzy, dominującym, ale nie jedynym, przestaje być mo-
nopolistą w procedurze decyzyjnej, a aktorzy dotychczas określani jako zewnętrzni 
zaczynają być określani jako równoważni. Oznacza to, że dla niektórych podmio-

tów w państwie (przedsiębiorstw, władz regional-
nych) struktury ponadpaństwowe lub równoległe 
z innych państw stanowią równoważny punkt od-
niesienia zarówno w kwestiach współpracy, jak 
i procesu decyzyjnego.43

 Współprzenikanie się różnych porządków po-
litycznych, a także nachodzenie na siebie władzy 

różnych podmiotów, w tym również niepaństwowych, przypomina strukturę poli-
tyczną średniowiecza. Warto podkreślić, że „usieciowienie” państwa nie ogranicza 
się jedynie do UE. Współczesne państwa także poza Europą wchodzą w wielopo-
ziomowe relacje, stając się państwami sieciowymi, a ewolucję tę dobrze oddaje 
angielska fraza from nation state to network state.44 Proces taki nie oznacza jed-
nak dezaktualizacji koncepcji tożsamości narodowej. Wręcz przeciwnie, poczucie 
tożsamości narodowej gwarantuje państwu sieciowemu, że jego obywatele, będący 
ogniwami sieci, nie zerwą swojej relacji z centrum. 
 Podobieństwo do średniowiecza zachodzi nie tylko w odniesieniu do systemu 
politycznego, ale także wizji pożądanego ładu międzynarodowego UE. Wizja ta 
formułowana jest w duchu uniwersalnych wartości, co wpisuje się w koncepcję 
Unii jako „mocarstwa normatywnego”,45 która wykazuje dużą zbieżność ze śre-
dniowieczną ideą szerzenia chrześcijaństwa przez wspólnotę chrześcijańskich 
państw Europy. UE nie definiuje swoistych geopolitycznych, czy geoekonomicz-
nych interesów, widząc swoją rolę w świecie jako przede wszystkim eksportera 
własnego modelu rozwojowego i kultury politycznej Europy.46 Ma ambicje do pro-
wadzenia polityki zagranicznej jedynie w oparciu o działania zgodne z prawem, 
co ma być gwarantem sprawiedliwości i ograniczenia znaczenia siły.47 Z tych 
powodów Unia dąży do wzmocnienia globalnego zarządzania, instytucji między-
narodowych, a poszanowanie prawa międzynarodowego jest definiowane jako 
nadrzędny priorytet. Co więcej, UE stosuje język posługujący się kategoriami 
moralnymi.48

 Idea integracji europejskiej przypomina więc w pewnym sensie średniowiecz-
ne dążenia do uniwersalizmu i jedności, zamykając rozdział klasycznie poję-
tego, nowożytnego państwa narodowego. W pewnym sensie wracamy więc do 
średniowiecza. Co ciekawe, wspólną cechą zarówno średniowiecza, jak i nowego 
średniowiecza jest duża rola, jaką w procesach jednoczenia odgrywają Niemcy. 
Tak jak integracja wspólnot europejskich wieków średnich była inicjowana przez 

43 K. Szczerski, 2009, s. 30.

44  G. Lewicki, op. cit., s. 85.
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45    Zob. J. Manners, 2002.

46    PE wprost stwierdza, że „unijne 
mechanizmy osiągania konsensusu 
i podejmowania wspólnych działań 
czynią z UE wzór dla opartego na 
prawie międzynarodowego porządku 
świata” (Parlament Europejski, 2011).

47    PE podkreślał, że „podstawowe 
znaczenie ma również, aby wszystkie 
przyjęte strategie polityczne 
i podejmowane działania były zgodne 
z prawem międzynarodowym, w tym 
z zasadami ustanowionym w Karcie 
ONZ” (Parlament Europejski, 2010).

48    Warto zwrócić uwagę na 
szeroki katalog wartości wymieniony 
w rezolucjach. PE podkreślił, że celem 
polityki zagranicznej UE powinno 
być przyczynienie się do pokoju, 
bezpieczeństwa, trwałego rozwoju naszej 
Ziemi, do solidarności i wzajemnego 
szacunku między narodami, do 
swobodnego i uczciwego handlu, do 
wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony 
praw człowieka, w szczególności praw 
dziecka, a także do ścisłego przestrzegania 
i rozwoju prawa międzynarodowego, 
w tym poszanowania zasad Karty 
Narodów Zjednoczonych,  (ibid.).
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Cesarstwo Niemieckie, tak obecnie zdecydowanym liderem Unii Europejskiej jest Ber-
lin. Ewolucję roli tego kraju w UE dobrze oddaje fraza od „europeizacji Niemiec do 
germanizacji Europy”. 

Nowe średniowiecze w miastach

Powstanie sieciowej struktury politycznej ma wpływ także na miasta. Ważnym przeja-
wem mediewalizacji miasta jest ich coraz większa podmiotowość. Dotyczy to oczywi-
ście największych światowych aglomeracji, które stają się de facto miasto-państwami. 
Dochody tych metropolii niejednokrotnie przewyższają dochody państw, podobnie 
jak liczba ludności. Wyzwania rozwojowe, z jakimi borykają się włodarze takich pań-
stw-miast, są nawet bardziej złożone od wyzwań, przed jakimi stoją rządy niejednego 
państwa. Największe metropolie są dziś połączone wieloma powiązaniami gospodarczy-
mi. Wymaga to wzrostu aktywności międzynarodowej, co powoduje, że burmistrzowie 
i prezydenci prowadzą często własną de facto politykę zagraniczną, która realizowana 
jest obok klasycznej polityki zagranicznej rządów. To zwiększenie interakcji miast ro-
dzi analogię do średniowiecznej ligi hanzeatyckiej, związku miast handlowych Europy 
Północnej, które współpracowały na polu ekonomicznym, utrudniając pracę kupcom 
z miast nienależących do związku, jednocześnie stwarzając realną siłę polityczną i nie-
kiedy wojskową. To zjawisko skłania wielu myślicieli do śmiałych wizji przyszłości. Zna-
ny z koncepcji „Europy jako imperium” Jan Zielonka49 uważa, że w niedługim czasie 
państwa w Europie do pewnego stopnia zastąpi dużo luźniejsza wspólnota miast, re-
gionów czy nawet organizacji religijnych – podobna do tej, która istniała w średniowie-
czu. Taki system, według Zielonki, może być znacznie lepiej przygotowany do nowych 
wyzwań, niż istniejąca jeszcze dzisiaj mozaika państw narodowych. 
 Najbardziej śmiałym jak dotąd wizjonerem takiej „niepodległej”, przyszłej roli miast 
jest Benjamin Barber, znany z głośnej publikacji „Dżihad vs McŚwiat”.50 W książce 
„Gdyby burmistrzowie rządzili światem”51 przekonuje on, że włodarze miast mają 
większe kompetencje niż „zwykli” politycy do rozwiązywania współczesnych proble-
mów. Dlatego miasta powinny dziś przejmować funkcje, które pełnią państwa. Kon-
cepcja Barbera w pewnym sensie nawiązuje do pozycji, jaką pod koniec średniowiecza 
miały włoskie niezależne republiki – Genua, czy Wenecja. Barber momentami bywa 
ekstrawagancki, proponując utopijne pomysły – np. utworzenie parlamentu światowe-
go złożonego z burmistrzów. Bardzo wątpliwe, czy  taka propozycja jest możliwa do 
zrealizowania, i czy w ogóle rozwiązałaby problemy, na które ma stanowić remedium. 
Dlaczego? Ponieważ:

1. Nie wszyscy mieszkają w miastach. Różnice kulturowe między kilkudzie-
sięciotysięcznym miastem a dużą metropolią są nie mniejsze niż między mia-
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stem, a wsią w ogólności (zwłaszcza wsią współczesną, która często staje się 
pół-miasteczkiem). 

2. Miasta różnią się znacząco co do skali, a także problemów i wyzwań, co wy-
musza bardziej złożone podejście niż prostą decentralizację. 

3. Miasta nie wezmą odpowiedzialności za wiele współczesnych problemów, 
takich jak terroryzm, międzynarodowy system walutowy itd. Mogą jedynie po-
magać państwom w ich rozwiązaniu. 

4. Przeniesienie kultury samorządowej, skoncentrowanej na rozwiązywaniu 
problemów, a nie na ideologicznych wojnach, poprzez wyposażenie miast w do-
datkowe funkcje nie bierze pod uwagę fundamentalnej kwestii. Specyficzny styl 
sprawowania władzy przez burmistrzów jest przywiązany do instytucji, a nie do 
człowieka.52 Wraz z objęciem innych funkcji dawny burmistrz będzie się zacho-
wywał i myślał stosownie do nowego urzędu, co spowoduje, że to włodarze miast 
będą bardziej „polityczni” niż politycy „miastowi”. 

5. Mimo rozwoju miejskiego aktywizmu, głównym składnikiem tożsamości poli-
tycznej jest wciąż tożsamość narodowa/państwowa, a nie miejska. Miasto wciąż 
traktowane jest jako przestrzeń życia, a nie wspólnota udzielająca odpowiedzi 
na pytanie „kim jesteśmy?”. 

6. Kultura kooperacji miast wynika z ograniczonego pola do rywalizacji, więc 
wyposażenie miast w funkcje państwowe zwiększy rywalizacje metropolii. To 
mogłoby ponownie doprowadzić do międzynarodowej anarchii.

Główny postulat Barbera – czyli miasto jako remedium na dysfunkcjonalne pań-
stwo, a także na kryzys demokracji – jest więc z gruntu błędny, choć cała teoria 
zawiera ciekawe obserwacje. Przede wszystkim skłania do przemyślenia roli miast 
we współczesnym, sieciowym świecie. Z całą pewnością sieciowość ta zmienia kon-
tekst funkcjonowania miast. Nie zastąpią one państw, ale zmienia się ich funkcja. 
Ta uwaga powinna być szczególnie przemyślana w Polsce, gdzie występuje deficyt 
myślenia w kategoriach polityki miejskiej rozumianej nie jako pomysł miast na 
siebie, ale roli miast w polityce państwa. Największe pytanie w obszarze tej polity-
ki publicznej zadał dr Rafał Matyja na łamach „Nowej Konfederacji”. Wywołał on 
temat docelowej liczby polskich miast, rozumianych jako ośrodki, które realnie, 
a nie formalnie, pełnią funkcje miejskie i są elementem świadomej polityki rządu.53 
Matyja słusznie wskazuje, że rozstrzygnięcie tej kwestii jest kluczowe, ponieważ 
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narzędzia rozwoju miast leżą w dużej mierze poza nimi, a nawet poza pozostałymi 
jednostkami samorządu terytorialnego. 

Co dalej, czyli niebezpieczny mediewalizm

Cechą charakterystyczną końca XX wieku okazał się trend rosnącej współzależności 
międzynarodowej, typowy dla porządku średniowiecznego. Świat współczesny daleki 
jest jednak od bycia cywilizacyjnym błogosławieństwem, w którym nastanie wieczny 
pokój. Do naszej rzeczywistości powróciła bowiem agresywna geopolityka: na gruzach 
amerykańskiej dominacji rozpoczął się wielki okres nowego określania stref wpływów, 
stref buforowych, obszarów strategicznych i kierunków ekspansji.54 Neomediewalizm 
nie oznacza więc bezkolizyjnego zarządzania. Wraz z usieciowieniem polityki, zaczął 
się raczej czas twardej rozgrywki między wszystkimi, którzy chcą pretendować do roli 
liczących się graczy. Powrót do średniowiecza jest więc powrotem pełnym niepewności 
i strategicznego ryzyka.
 Należy także wątpić czy wiek XXI będzie wiekiem końca państw narodowych. Wręcz 
przeciwnie, obecny wzrost napięcia międzynarodowego spowodowany erozją ładu po-
zimnowojennego zwiększa znaczenie problematyki państwa jako aktora stosunków 
międzynarodowych. W najbliższym czasie będziemy więc obserwować wyhamowa-
nie procesu, który rozmywał rolę państwa 
wobec innych zjawisk zachodzących w rela-
cjach międzynarodowych. Państwo miało 
rzekomo ulegać stopniowej marginalizacji, 
stawać się jedynie „pierwszym spośród wielu” 
podmiotów działających na globalnej arenie, 
a władza państwowego ośrodka decyzyjnego 
miała ulegać procesowi wydrążania (hollowing-out) i być rozprowadzana w różnych 
kierunkach. Miało się to stać w wyniku globalizacji gospodarczej i pierwszeństwa in-
teresów biznesowych nad narodowymi; zacierania się granic i budowy regionalnych 
form zintegrowanego ładu ponadnarodowego (Unia Europejska), a także ujednolicania 
kulturowego opartego na wirtualnych sieciach kontaktu abstrahujących od tożsamości 
państwowej; wreszcie jako rezultat przyjęcia prawa wspólnoty międzynarodowej do 
ingerencji w wewnętrzne sprawy państw w obronie wyższych racji.
 Pomimo ciągle zachodzących neomediewalnych zjawisk proces zanikania państw 
westfalskich wyhamowuje. Dlaczego? Dążenie do przetrwania państw wiąże się z po-
stawami społecznymi w ich obrębie – brakiem zgody obywateli na rozwiązanie pań-
stwa, niemalejącą rolą wspólnoty politycznej w realizacji ładu społecznego i interesów 
gospodarczych, trwałością demokracji opartej na równości i prawach obywatelskich 
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54  K. Szczerski, op. cit., s. 23.



jako metodach podejmowania decyzji politycznych, czy z siłą administracji państwo-
wej jako systemu zapewniającego pożądany porządek w chaotycznym świecie ciągłych 
zmian.55 
 Powrót realizmu politycznego nie oznacza jednak powrotu do XIX-wiecznej kon-
cepcji państwa narodowego opartego o etniczność i rywalizację mocarstw. W nowym 
porządku główną rolę wciąż będą odgrywały państwa, ale gra będzie się toczyć w już 
zmienionym, nowośredniowiecznym kontekście. Państwo definitywnie straciło pozycję 
wyłącznej areny działań politycznych: władze publiczne nie mają ani całkowitej kontro-
li nad procesami społeczno-gospodarczymi zachodzącymi na ich terenie, ani monopolu 
proceduralnego w procesie decyzyjnym, zaś przynależność narodowa i państwowa nie 
jest już wyłącznym punktem odniesienia dla ponadlokalnej tożsamości obywateli. To 
właśnie umiejętność budowania powiązań proceduralnych, czyli uzgadniania i realiza-
cji priorytetów pomiędzy różnymi ośrodkami decyzyjnymi (politycznymi, społecznymi 
i gospodarczymi) jest istotą sukcesu państwa w neomediewalnym świecie.56 Państwa, 
które nie będą umiały poruszać się w neomediewalnej, sieciowej rzeczywistości zosta-
ną zmarginalizowane, mogą też rozpaść się na państwa mniejsze w wyniku tendencji 
odśrodkowych. Jeśli więc musimy wracać do średniowiecza, to zróbmy to z głową.

55 Ibid. s. 25.

56 Ibid. s. 29.
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⇢

Zapomnij o państwach narodowych. To miasta mogą teraz prze-
chodzić do historii. W nowym średniowieczu wiotkie, miękkie toż-
samości rozkwitną pod tymi twardymi i tradycyjnymi, które znany 
od wieków. Co dzięki temu zyskamy? Miasta przeżyją erę rozkwi-
tu, a współpraca regionalna obszarów metropolitarnych będzie 
bardziej skuteczna, niż planowanie centralne. Ciążą ci  tradycyjne 
tożsamości? Razem z sąsiadami możesz stworzyć  własną.

Wprowadzenie

Przez ostatnie kilkaset lat średniowiecze było traktowane jako epoka budząca 
strach. Ten okres przeciwstawiano modernizacji, i korzyściom jakie przynosi coraz 
silniejsze państwo narodowe. Jednak opowieść o modernizacji państw narodowych 
została zakwestionowana na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Globalizacja nie 
tylko zbliżyła do siebie ludzi na całym świecie, ale również podważyła utarte sche-
maty myślenia o państwie narodowym ogólnonarodowej jedności opartej o naród 
koncepcji rozwoju. Po okresie narodowej jedności wkraczamy dziś w okres ponow-
nej fragmentacji, poddającej w wątpliwość prymat terytorialnych obszarów naro-
dowych. W związku z tym widoczne staje się ponowne zainteresowanie średnio-
wieczem - epoką, w której państwo narodowe nie było siłą dominującą. Niniejszy 
esej skupia się na ewolucji roli miast w epoce nowego średniowiecza. Opisuję w nim 
nie tylko proces rozpruwania tradycyjnej tkanki państwa narodowego przez miasta 
i sieci miejskie, ale także szukam odpowiedzi na pytanie na ile sieci i regiony miej-
skie mogą odgrywać ważną rolę w nowych układach opartych na integracji gospo-
darczej, politycznej i obywatelskiej w przyszłości.
 Postawienie na terytorium jako czynnik integrujący tożsamości społeczne jest 
charakterystyczną cechą nowożytności. Obecnie jednak to założenie jest coraz czę-
ściej kwestionowane i ulega ewolucji. Fragmentacja czy rozdrobnienie przestrzenne 
związane jest z rosnącym znaczeniem sieci miejskich, które rozrastają się i przeła-
mują tradycyjne granice państwa narodowego. Obecny spadek znaczenia ustalo-
nych terytoriów państwowych oraz rosnącą rolę miast można porównać z epoką 
średniowiecza. Ze względu na to zjawisko słabnięcia centrum miasta mogą zyskać 
na znaczeniu nie tylko jako liderzy szeroko pojętego rozwoju gospodarczego, ale 
także jako prekursorzy przyszłych i nowych form więzi obywatelskiej. Wynika to 



z faktu, że miasta mogą rozwijać się na bazie poczucia wspólnoty w obrębie swoich 
granic oraz organizować i koordynować sieci między miastami i otaczającymi je 
regionami. Centralna władza polityczna nie jest w stanie kontrolować tej wielo-
ści sieci  wokół miast – może jedynie częściowo koordynować ją poprzez pewnego 
rodzaju wspólną tożsamość opartą na dialogu. Nie znaczy to jednak, że sieci miej-
skie zastąpią terytoria państw jako główna siła integrująca tożsamości. Oznacza 
to natomiast, że relacja między takimi sieciami a terytoriami ulega zmianom. Cel 
rozwoju, regulacji i identyfikacji przesuwa się z wyraźnie wytyczonego terytorium 
państwowego w kierunku miast, sieci miast i regionów miejskich pozbawionych 
wyraźnie nakreślonych granic.
 Te wszystkie procesy przypominają pod pewnymi względami okres średniowiecz-
ny przed powstaniem państwa narodowego. Oczywiście, epoka neomediewalna nie 
oznacza oczekiwania na powrót średniowiecza, ale wzywa do ponownego zwróce-
nia uwagi na to, jak różnorodne przestrzenie mogą ulec integracji dzięki sieciom 
miejskim działającym częściowo poza ramami terytorialnymi i hierarchią państw.

Państwo narodowe między średniowieczem starym i nowym

Koncepcja, według której państwa narodowe miały stanowić podstawowy budulec 
świata, zdominowała politykę od czasów średniowiecza. W tym czasie fragmentacja, 
tak charakterystyczne dla średniowiecza zasadniczo nie zanikła, ale dominujący dys-
kurs polityczny skupił się na zewnętrznej i wewnętrznej konsolidacji terytorialnej. 
Rzeczywistość zmieniała się jednak znacznie wolniej niż ideologie polityczne. Co 
ciekawe, wielu uczonych obecnie ogranicza pojęcie państwa narodowego do rzeczy-
wistości politycznej wyłącznie z okresu bezpośrednio poprzedzającego dwie wojny 
światowe oraz z lat powojennych1. Peter Taylor2 dokonał praktycznego rozróżnienia 
zmieniającej się roli miast wraz z upływem czasu. W okresie rozkwitu państw naro-
dowych, funkcjonowanie miast  było z góry ograniczone, poprzez podporządkowa-
ne ich odgórnej władzy państwa narodowego. Wcześniej, a przynajmniej w okresie, 
gdy nie były jeszcze centralnie sterowane przez Imperium Rzymskie lub Imperium 
Osmańskie, miasta dynamicznie się rozwijały. W epoce średniowiecza, europejskie 
miasta rozkwitały za sprawą względnej niezależności od ograniczeń politycznych, po-
nieważ władza zwierzchników nad danym terytorium była często słaba. Miasta mogły 
więc  rozwijać swoje własne sieci handlowe na mniejszą czy większą skalę, przez to 
integrowały otaczający je region, a czasem nawet rozciągały te sieci na dużo większe 
obszary Europy. Kryzys państwa narodowego uwolnił miasta z jarzma i przywrócił 
im możliwość bardziej samodzielnego kształtowania własnej przyszłości i ekspery-
mentowania z nowymi formami współpracy.

Neomediewalizm i przyszłość miast

1 S. Halperin, 2013.

2 P. Taylor, 2013; P. Taylor, 2014.
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Terytorializacja wewnętrzna i zewnętrzna państwa narodowego

Polityczne dążenia do uzyskania suwerenności państwowej i narodowej rozprze-
strzeniały się w całej Europie i Ameryce od czasów rewolucji amerykańskiej i fran-
cuskiej. Z kolei po dekolonizacji w połowie XX wieku postępowały również w po-
zostałych częściach świata. W wyniku tego procesu świat ulegał coraz silniejszemu 
podziałowi na terytoria państwowe. 
Wiązało się to z ideą zakładającą, że 
modernizacja każdego społeczeństwa 
narodowego uwolni ludzkość od mro-
ków wieków średnich i doprowadzi do 
świetlanej przyszłości zainicjowanej 
przez USA3. Terytorializacja była więc 
ważnym aspektem dominującej, zachodniej, wersji modernizacji. Ogólny model go-
spodarki był kapitalistyczny, ale na terytorium poszczególnych krajów kapitalizm 
był regulowany był przez państwa narodowe poprzez mechanizmy sterowania ryn-
kiem krajowym. Różnice i nierówności na terytoriach poszczególnych krajów po 
II wojnie światowej stały się przedmiotem polityki państwa opiekuńczego (mającej 
na celu wyrównanie różnic ekonomicznych na terytorium kraju). Terytorium kraju 
było wykorzystywane przez państwa narodowe do działań kuwewnętrznych, jak i na 
zewnątrz. Na przykład państwo narodowe regulowało handel zagraniczny za pomo-
cą kontroli granicznych. Z resztą terytorializacji podległa nie tylko gospodarka, ale 
także polityka. Na zewnątrz suwerenność narodowa miała być chroniona za pomo-
cą stosunków międzynarodowych wspieranych przez wojska krajowe. Wewnętrznie 
zaś, suwerenność ludu była związana z demokratyzacją skupiającą się na prawach 
obywatelskich osób mieszkających na terytorium danego kraju. Co więcej, teryto-
rializacji podlegała również tożsamość. Nacjonalizm nie tylko zjednoczył ludność 
na terytorium państwa narodowego, ale był również wykorzystywany do mobili-
zacji ludności – nie tylko militarnej – przeciwko innym państwom narodowym. 
Te działania gospodarcze, polityczne i kulturowe stanowiły poszczególne aspekty 
modernizacji społeczeństwa, której celem było wyprowadzenie narodów z mroków 
średniowiecza.
 Należy podkreślić, że rozwój cywilizacji w kierunku świata złożonego z państw 
narodowych odzwierciedlał w większym stopniu dominujące kierunki ideologii po-
litycznej – którą popierali naukowcy głównego nurtu – niż fizyczną rzeczywistość 
międzynarodowych transferów gospodarczych i stosunków władzy. Co mam na my-
śli? Państwo narodowe było pomyślane jako swego rodzaju zasobnik relacji, jednak 
było tak naprawdę bardziej koncepcją idealną niż rzeczywistą. W związku z tym, nie 
powinno dziwić, że założenia te coraz częściej był w ostatnich dekadach kwestiono-
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wane. Według Johna Agnewa ta dominująca konceptualizacja państwa narodowego 
wpadła w pułapkę terytorializmu, czyli  postrzegania państw z perspektywy jednoli-

tych tworów nierozerwalnie obejmujących 
terytorium, społeczeństwo i aktorów.4 Ta 
koncepcja uległa iluzji statyczności po-
przez zakładanie przestrzennego sprzęże-
nia społeczeństwa, gospodarki i polityki, 
funkcjonujących w określonych granicach 
terytorialnych. Taki ‘państwocentryzm’ 

ulega trzem głównym błędnym założeniom: fetyszyzmu przestrzennego – co ozna-
cza postrzeganie przestrzeni społecznej jako statycznej i niezmiennej; terytoriali-
zmu metodologicznego – co oznacza zakładanie, że wszystkie stosunki społeczne są 
realizowane w obrębie narodowego terytorium; a także metodologicznego nacjona-
lizmu – co oznacza zakladanie, że poziom narodowy jest dominującym poziomem 
odniesienia dla rozwoju społecznego.5 Pomimo mnogości pęknięć i podziałów w ob-
rębie państwa narodowego i pomimo faktu, że kluczowe relacje wykraczają poza 
granice istniejące pomiędzy państwami narodowymi, państwo jako wyobrażona 
wspólnota narodowa jest ważnym konstruktem politycznym.
 „Naród” zawsze miał  w sobie coś z normatywnego ideału. „Idea ‘tożsamości’, 
a szczególnie ‘tożsamości narodowej’ nie pojawiała się i nie dojrzewała ‘naturalnie’ 
w ludzkim doświadczeniu, nie wyłaniała się z tego doświadczenia jako oczywisty 
‘fakt z życia’. Idea ta została raczej wepchnięta do Lebenswelt współczesnych męż-
czyzn i kobiet początkowo jako fikcja. Potem okrzepła, stając się ‘rzeczywistością’, 
‘nadaną’, właśnie dlatego, że była fikcją”.6 Ale jest to ważna fikcja, niezbędna dla 
legitymizacji władzy państwa narodowego.
 Niezależnie od rozważań o naturze państwa narodowego, oczywiste jest, że wraz 
z jego pojawieniem się zmieniła się też rola miast. W średniowieczu miasta były waż-
nymi graczami politycznymi, nie tylko jako państwa-miasta, ale także jako główni 
aktorzy polityczni na scenie średniowiecznych państw terytorialnych.7 Jednak wraz 
z pojawieniem się państwa narodowego polityczna rola miast została zredukowana 
do statusu gminy wdrażającej polityki wyznaczone przez państwa narodowe. Choć 
ekonomicznie miasta nadal były ośrodkami innowacji, to ich siła gospodarcza i po-
wiązania ponadnarodowe były już regulowane przez państwa narodowe i ograni-
czane ich polityką integracji terytorialnej i homogenizacji.8 Miasta wciąż stanowiły 
centra kultury, ale jednak pod kontrolą polityki narodowościowej.
 Natomiast miasta średniowieczne - szczególnie większe miasta handlowe, takie jak 
choćby Amsterdam, Kolonia, Barcelona czy Wrocław – były dynamicznymi ośrod-
kami, które rozwijały się nie tylko dzięki relacjom ku zewnętrznym, ale także dzięki 
wewnętrznej dynamice interakcji między społecznościami o różnym pochodzeniu 
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etniczno-kulturowym. Ta kulturowa różnorodność miast była tłumiona przez naro-
dowościowe polityki państwa narodowego.

Kryzys państwa narodowego i przyszłość miast

W ostatnich dekadach projekty gospodarcze, polityczne i kulturowe państw naro-
dowy stanęły przed wyzwaniem rosnącej roli miast, wyłaniających się  jako coraz 
ważniejsi gracze. Pod względem gospodarczym miasta są uważane za lepiej przysto-
sowane do tworzenia innowacji i klimatu biznesowego, niż ociężałe państwa naro-
dowe. Miasta mogą zapewnić biznesowi niezbędne, dostosowane do indywidualnych 
potrzeb warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co daje przedsiębiorcom 
niezbędną przewagę, z kolei umożliwiającą sukces w globalnej konkurencji. Ten-
dencja ta jest już widoczna i będzie jeszcze się nasilać w przyszłości. Miasta mogą 
korzystać z tego typu specjalizacji, stając się częścią dużych globalnych sieci. Na 
przykład przemysł motoryzacyjny i elektroniczny we Wrocławiu nie tylko może 
sprzedawać swoje produkty na rynku europejskim, ale stanowi również część euro-
pejskiej sieci produkcyjnej. Te sieci miejskie są coraz bardziej niezależne od kurateli  
państw narodowych. To z kolei powoduje fragmentację gospodarczą i zróżnicowanie 
specjalizacji miast, jak również zwiększenie nierówności w obrębie samych miast.
Schyłek centralnego sterowania realizowanego przez państwa narodowe często 
pozostawia więcej przestrzeni politycznej dla miast, umożliwiając organizowanie 
własnego regionu miejskiego. Punkt ciężkości przenosi się obecnie z sieci miejskich 
dużych miast do większych podmiotów – regionów metropolitalnych. Proces ten 
przyczynia się do tworzenia jeszcze bardziej złożonej i uwarstwionej kombinacji sie-
ci. W ramach obszaru metropolitalnego, jego wewnętrzne sieci obejmujące mniejsze 
miasta i regiony wiejskie będą w coraz większym stopniu przyczyniać się do zwięk-
szenia potencjału konkurencyjnego całego regionu. Ponadto połączenia pomiędzy 
całymi regionami metropolitalnymi będą tworzyć skupiska (klastry) sieci miejskich 
wykraczające poza granice państw. Wiele regionów metropolitalnych, w tym Wro-
cław, współpracuje już na poziomie europejskim, ucząc się z doświadczeń innych aby 
wzmocnić swoją pozycję w przyszłości.9 Miasta zatem nie tylko coraz bardziej stają 
się częścią międzynarodowej sieci, ale mają również tendencję do organizowania 
okolicznych regionów.
 Wiele założeń, na których opiera się polityka narodowościowa (ang. nationalism) 
również ulega stopniowej erozji. Globalizacja ujawniła niemoc państw narodowych 
w zakresie wspierania populacji w obliczu światowej konkurencji gospodarczej 
i wzrostu migracji międzynarodowej Migracja ta podważa pradawny, ustanowiony 
historyczny rodowód oraz jednorodność narodu. Znaczenie tożsamości narodowej 
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jest ponadto kwestionowane za sprawą zwiększonej indywidualizacji, poprzez którą 
jednostki uzyskują większą swobodę w zakresie tego z kim się zrzeszają oraz z jaki-
mi (międzynarodowymi) grupami czują się związane.
 W ten sposób idea państwo narodowe jako regulatora społeczeństwa narodo-
wego w granicach jego terytorium jest kwestionowana zewnętrznie – w związku 
z przenikalnością granic – jak również wewnętrznie – na skutek spadku zdolności 
regulacyjnych i słabnących możliwości ujednolicania ze strony państwa. Podobnie 
jak w średniowieczu, miasta zyskują na znaczeniu gospodarczym w ramach coraz 
bardziej złożonych i rozrastających się sieci miejskich wykraczających poza granice 
narodowe, a także odgrywają coraz ważniejszą rolę na poziomie okolicznych regio-
nów. Wiąże się to z ich rosnącą rolą polityczną w ramach państwa narodowego, które 
rezygnuje z wielu scentralizowanych kompetencji regulacyjnych. Miasta stają się 
zatem coraz ważniejsze w zakresie tworzenia bardziej złożonych form tożsamości. 
Z jednej strony jest to wynikiem osłabienia koncepcyjnych założeń idei narodowo-
ściowej (nationalism) i państwa narodowego. Z drugiej zaś, jest to związane z ro-
snącym znaczeniem miast i ich pozycji międzynarodowej oraz regionalnej. Jedno-
cześnie to rosnące znaczenie miast zmienia perspektywę dyskursów przestrzennej 
tożsamości w wymiarze ludzkim: droga wiedzie od identyfikacji z narodem, do iden-
tyfikacji z tymi złożonymi, uwarstwionymi, powstającymi strukturami miejskimi.
 Trendy sugerujące nadejście przyszłości, w której miasta wyłaniają się jako bar-
dziej dominujące jednostki omówię w dalszej części eseju. Tabela 1 oraz rysunek 
nr 1 zawierają przegląd niektórych cech trzech epok: średniowiecza, okresu państwa 
narodowego oraz przyszłości miast.

Neomediewalizm i przyszłość miast

Tab.1. Charakterystyka strukturalna 
średniowiecza, epoki państw 
narodowych oraz przyszłości miast
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Rysunek 1 przedstawia powstanie i ewentualny schyłek państwa narodowego. Uka-
zuje przewagę gęstej sieci i rozdrobnionej struktury terytorialnej w średniowieczu, 
gdy granice licznych drobnych terytoriów podlegały nieustannym zmianom i miały 
liczne nieciągłości. W późniejszym okresie te niestabilne terytorialnie obszary stop-
niowo rozrastały się.
 Łączenie się, „zlepianie” miast i gmin w większe jednostki na przestrzeni ostat-
nich dziesięcioleci w pewnym sensie stanowi kontynuację trendu w kierunku coraz 
większych terytoriów administracyjnych. Decentralizacja władzy (kosztem państw 
narodowych) w całej Europie wywołała nacisk na łączenie się struktur miejskich 
i regionalnych. Na rysunku nr 1 sześciokąty ilustrują powstawanie zamożnych i nie-
zależnych miast pod koniec średniowiecza i wskazują, że ich bogactwo zapewniło 
środki dla pojawienia się państw narodowych. Po trwającym wieki okresie, kiedy  
zostały wchłonięte przez państwa narodowe, miasta wydają się ponownie pojawiać, 
ale nie jako oddzielne, niezależne jednostki miejskie, ale raczej jako węzły w zróż-
nicowanych sieciach miejskich. Wielkość i wysycenie obrysu gwiazd na rysunku 1 
wskazuje, że   miasta nie pełnią już głównie funkcji rynkowych dla okolic, ale funk-
cjonują jako węzły w stopniowo rozszerzających i przeplatających się sieciach miej-
skich. Większe i bardziej wysycane kształty gwiazd po prawej stronie rysunku 1 
wskazują, że   w przyszłości te sieci miejskie będą prawdopodobnie coraz ważniejsze 
i przekształcą się w stabilne struktury polityczne, bezpośrednio konkurujące z kur-
czącymi się państwami narodowymi. Na rysunku 1 dominuje piramida przedsta-
wiająca ujednolicenie i stały charakter terytorialny państwa narodowego. Nachyle-
nie w górę po lewej stronie wskazuje na tendencję tworzenia państwa narodowego, 
która do niedawna była dominującą w myśleniu politycznym i akademickim.  Rysu-
nek 1 pokazuje również, że chociaż wzrostowa tendencja państwa narodowego napo-
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tyka obecnie na przeszkody i jest w kryzysie, a jego rozwój jest obecnie odwrócony, 
to państwo narodowe jest nadal dominującą siłą.

Neomediewalizm i kryzysy strukturalne w rozwoju społecznym

Aby lepiej zrozumieć obecny kryzys państw narodowych, niektórzy uczeni dokonują po-
równań z epoką średniowiecza. Niektórzy postrzegają neomediewalizm jako prawdopo-
dobny scenariusz rozwoju, w przypadku, gdy scentralizowana koordynacja terytorialna 
państw narodowych będzie nadal ulegać rozdrobnieniu, a jednocześnie będzie dokony-
wać się wzrost znaczenia sieci miejskich.10 To doprowadzi do powstania mozaikowych 
zależności, coraz trudniejszych do skoordynowania. Niektórzy oczekują, iż tożsamości 
zbiorowe będą się skupiały na większych jednostkach, takich jak „Europa” lub „wartości 
liberalne” czy „wartości chrześcijańskie”, które zapewniają pewną integrację i powsta-
nie więzi porównywalnych ze związkami tożsamości, jakie oferował Kościół Katolicki 
w średniowieczu. Proces ten, w połączeniu z ponownym skupieniem się na mniejszych 
jednostkach – takich jak społeczności lokalne – może tworzyć nowe formy polityki, so-
jusze i zależności.11

 W tym świetle wyraźnie widać, że neomediewalizm interpretowany w takim duchu 
nie oznacza „powrotu do średniowiecza”, ale wzywa do ponownego zainteresowania się 
podstawowymi kryzysami w strukturach społecznych. Do czego te kryzysy mogą do-
prowadzić?
 Według Immanuela Wallersteina, obecny kryzys oznacza przejście z jednej CzasoPrze-
strzeni strukturalnej do drugiej. Pojęcie CzasoPrzestrzeni podkreśla nierozerwalność 
czasu i przestrzeni dla ludzkiego samopoznania. Typy czasu społecznego zdefiniowane 
przez Fernanda Braudela (krótkoterminowa „historia epizodyczna”, średnioterminowa 
„historia cykliczna” oraz długoterminowa „historia strukturalna”), Wallerstein rozsze-
rzył poprzez dołączenie do każdego z nich wymiaru przestrzennego, uzyskując w ten 
sposób różne rodzaje czasoprzestrzeni.12 Pierwszy typ, „wieczna CzasoPrzestrzeń”, cha-
rakteryzuje się tendencją do wyjaśnień ogólnych, ignorujących specyfikę czasu i prze-
strzeni. Ta właśnie CzasoPrzetrzeń do niedawna dominowała w naukach społecznych,  
przyjmując formę poszukiwania ogólnych reguł zachowania. Ludzie żyjący i działający 
w tej CzasoPrzestrzeni postrzegają zmianę społeczną jako wieczny postęp mający swój 
początek w mrokach wieków średnich. Wallerstein krytykuje to poszukiwanie uniwer-
salnych praw, ale także stara się wykraczać poza analizę krótkoterminową poszczegól-
nych wydarzeń i miejsc typowych dla drugiego typu: „CzasoPrzestrzeni epizodycznej”. 
Dlatego koncentruje się na trzecim typie - „CzasoPrzestrzeni strukturalnej”, która ana-
lizuje długotrwałe zjawiska i zmiany jakościowe systemu społecznego. Kiedy następuję 
przechodzenie z jednej „CzasoPrzestrzeni strukturalnej” do drugiej można z kolei mówić 
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o czwartym typie, „CzasoPrzestrzeni transformacyjnej”, która – zdaniem Wallersteina 
– staje się obecnie rzeczywistością.
 Kiedyś kapitalistyczna gospodarka światowa jaką dziś znamy, wyłaniała się jako nowa 
CzasoPrzestrzeń strukturalna. Wyłaniała się z późnośredniowiecznego kryzysu feudali-
zmu w północno-zachodniej Europie. Nasilający się podział pracy opartej na konkuren-
cyjności rynkowej na szeroką skalę zastąpił lokalny podział pracy oparty na przymusie, 
charakterystyczny dla epoki średniowiecza. Jednak teraz stajemy w obliczu nowego 
kryzysu. Wallerstein porównuje kryzys średniowiecza, który doprowadził do powstania 
nowoczesnego systemu światowego z państwami narodowymi,  do obecnego kryzysu 
systemu światowego. Twierdzi, że to, co się wyłoni w jego następstwie, będzie nową, 
zasadniczo inną CzasoPrzestrzenią strukturalną.13

Saskia Sassen14 również porównuje obecny kryzys i transformację państwa narodowego 
do tych zjawisk, jakie wystąpiły pod koniec średniowiecza. Dzięki temu porównaniu 
można będzie uniknąć tego, co Saskia Sassen nazywa „pułapką endogeniczności”, któ-
ra zamyka analizę badaczy w granicach badanego przedmiotu: „[N]ie zrozumiemy ‘x’ 
- w tym przypadku globalizacji - ograniczając naszą analizę do charakterystyki samej 
x – tzn. do globalnych procesów i instytucji”.15 Innymi słowy, badanie globalizacji nie 
powinno ograniczać się do opisu rozwoju światowego handlu, nowych technologii komu-
nikacyjnych, powstających instytucji światowych, wzrostu transnarodowych korporacji, 
rosnącego znaczenia miast i upadku państwa narodowego po 1980 roku. Aby lepiej zro-
zumieć globalizację, konieczne jest poświęcenie większej uwagi zarówno zjawiskom na 
skalę lokalną, jak i występujących w dłuższej 
perspektywie czasowej. Żeby uniknąć pułap-
ki endogeniczności trzeba wyjść poza prosty 
dualizm skali i czasu. Tylko badanie różnych 
relacji między wymiarem lokalnym i wieloma 
innymi wymiarami pozwala nam uniknąć du-
alizmu skali między tym co krajowe i globalne. 
Analiza nie tylko złotego wieku państwa narodowego, ale też okresu poprzedzającego 
go i następującego po nim pozwala uniknąć dualizmu czasu, który przeciwstawia okres 
państwa narodowego obecnemu okresowi globalizacji.16 Należy podkreślić, że państwo 
narodowe nie jest rodzajem stanu pierwotnego, który stoi obecnie przed wyzwaniem 
globalizacji. Istniały z pewnością ważne relacje długodystansowe jeszcze przed nasta-
niem okresu państwa narodowego. Nie oznacza to jednak wcale, że pomiędzy wiekiem 
szesnastym i dwudziestym pierwszym nie wystąpiły żadne zasadnicze zmiany.17 Anali-
za wcześniejszych okresów tworzy znacznie bardziej zniuansowany i złożony obraz, niż 
„modele obecnych zmian społecznych, które są zazwyczaj nastawione na wyodrębnie-
nie kluczowych zmiennych, aby wykreować porządek tam, gdzie dotąd go nie było. (...) 
Przyglądanie się fazie wcześniejszej jest sposobem na podniesienie poziomu złożoności 
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w analizie obecnych przemian”.18 Historia jest ważna aby zrozumieć ciągłość i zmiany 
poszczególnych elementów, na ułożeniu których opiera się ogólna struktura tych okre-
sów. Każda nowa faza układa na nowo elementy składowe poprzedniego okresu. Dlatego 
aby zrozumieć globalizację ważnym jest, aby zbadać ewolucję tych elementów i jakim 
ulegały przekształceniom w różnych układach, takich jak miasta i państwa narodowe.”19

W kierunku globalnej gospodarki miast

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci pojawiło się bardzo wiele tekstów traktujących 
o rosnącym znaczeniu miast i globalizacji.20 Obecnie miasta są klasyfikowane w między-
narodowym rankingu na podstawie ich wydajności w sieciach globalnych oraz ich lokal-
nego potencjału gospodarczego. Do pomiaru względnej wydajności miast w globalnej 
konkurencji gospodarczej służy szeroka gama wskaźników. Na przykład, w rankingach 
publikowanych w Financial Times, Wrocław plasuje się na czele listy „wschodzących 
miast przyjaznych biznesowi”.21 Poprawa wyników gospodarczych i pozycji miast w tych 
rankingach jest coraz bardziej powiązana z politykami, które podnoszą ogólną pozycję 
ekonomiczną miast.
 Rzeczywiście, miejska konkurencyjność stała się ważnym tematem w dyskusjach po-
litycznych. Jednak badacze akademiccy są bardziej sceptyczni wobec tego pomysłu. Nie-
którzy podkreślają, że konkurencyjność miejska praktycznie nie ma zasięgu globalnego, 
lecz ogranicza się do pobliskich miast.22 Ponadto, szczególnie geografowie ekonomiczni 
podkreślają, że to nie miasta lub regiony, lecz firmy konkurują ze sobą.23  Jednak do tej 
pory dyskusje na temat miejskiej konkurencyjności zostały zdominowane raczej przez 
obawy polityczne niż analizę badawczą. Można powiedzieć, że „ogon polityczny macha 
psem analitycznym”24, gdyż decydenci na całym świecie podążają za modą na miejską 
konkurencyjność.25 W ten sposób powstała dyscyplina rozwoju obszarów miejskich, któ-
ra przekształciła te koncepcje analityczne w „ fakty polityczne”. W rezultacie, globalizacja 
i konkurencyjność regionalna – bez względu na to, czy rzeczywista – wpływa na miasta 
i regiony miejskie dlatego, że w tym kierunku prowadzone są działania.26

 Założenie, że cała społeczność miejska odnosi korzyści ze wzrostu konkurencyjno-
ści miasta jest niestety dotknięte tym samym błędem metodologicznym, który odnosi 
się często do wspólnot narodowych. Takie założenie jest fałszywe, jeśli jest stosowa-
ne do wspólnoty narodowej (co zostało już omówione powyżej), ze względu na pułapkę 
terytorialną, która zakłada sprzężenie terytorium i społeczności. Pojęcie społeczności 
miejskiej napotyka na podobny problem: według Marka Purcella rosnący nacisk debat 
politycznych dotyczących interesów miejskich wpada w „pułapkę lokalności” czyli 
błędne założenie, że istnieje coś takiego jak pojedyncza społeczność miejska, któ-
ra podziela wspólne interesy.27 W wyniku takiego myślenia, miasta wydają się być 
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uprzedmiotowione (reified) podobnie jak terytoria, a ich charakter – ten tworzony 
ludzką ręką – jest ignorowany.
 Można rozwinąć myśl Purcella twierdząc, że skupienie się na wspólnym interesie 
społeczności miejskich w sieci globalnej wpada w „węzłową pułapkę konkurencyjno-
ści miejskiej”. Czym jest ta pułapka? Przybiera ona formę nieuzasadnionego założenia 
(podobnego do pułapki terytorialnej), że między elitą a resztą społeczeństwa istnieje 
domniemana jednorodność interesów w społeczności miejskiej. W tym podejściu miasto 
jest traktowane jak terytorium, uprzedmiotawiane do postaci niezmiennego, jednorod-
nego i zjednoczonego aktora.
 Oczywiście, ta pułapka węzłowa w pewnym stopniu różni się od pułapki terytorialnej, 
gdyż nie zakłada, że dobrostan wspólnot politycznych w mieście jest zasadniczo uzależ-
niony od jego powiązań z innymi miastami. Ponadto nie koncentruje się na jednej skali, 
ale odnosi się zarówno do skali lokalnej, jak i globalnej. Pomimo tego, idea „konkuren-
cyjności miejskiej jako korzystnej dla miejskiej społeczności” wciąż wpada w pułapkę 
węzłową zakładając, że   członkowie różnych globalnych sieci poza-lokalnych podzielają 
więcej interesów z ich miejskimi sąsiadami w obrębie miasta, niż w ich własnych sie-
ciach obejmujących wiele miast. Taki sposób myślenia pomija fakt, że miejscy sąsiedzi 
globalnych aktorów faktycznie uczestniczą w różnych sieciach globalnych, krajowych, 
regionalnych lub lokalnych. Na przykład uznaje się, że lokalny oddział banku ma więcej 
wspólnych interesów z lokalnymi firmami budowlanymi, niż z innymi oddziałami tego 
samego banku. Innymi słowy, przyjmuje się, że węzeł jest ważniejszy niż sieci, i że kla-
stry węzłów pochodzących z różnych sieci globalnych w mieście tworzą dobro wspólne 
dla całej społeczności miejskiej. To nadpisuje (lub raczej ukrywa) wspólne interesy elit 
miejskich współpracujących w swoich sieciach globalnych.
 Oczywiście, unikanie pułapki terytorialnej poprzez wpadanie w pułapkę węzłową w to 
niebezpieczeństwo, którego w polityce należy się wystrzegać. Jak to zrobić? W średnio-
wieczu ludzie nauczyli się funkcjonować wśród tych wielu typów lojalności  i tożsamości. 
Jednak wypracowanie jakichś sposobów radzenia sobie z tymi zawiłościami wymagało 
w średniowieczu kilku stuleci i licznych konfliktów. Niestety ogromne tempo zmian spo-
łecznych w XXI wieku nie daje nam tak dużo czasu na wypracowanie nowych sposobów 
radzenia sobie z tymi złożonymi problemami.

Od konkurencyjności miejskiej do współpracy miejskiej i regionalnej

Główny nacisk w dyskusji na temat roli gospodarczej miast przenosi się z pojedyn-
czych dużych miast do sieci miast i regionów metropolitalnych. Współpraca i ko-
ordynacja między miastami oraz ich okolicą jest coraz częściej postrzegana jako 
ważna dla stymulowania ich konkurencyjności. Polityki, których celem jest wspie-
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ranie takich procesów dążą do tego, aby nie tylko koncentrować się na czynnikach 
wpływających na konkurencyjność gospodarczą, ale także jak zorganizować istot-
nych aktorów lokalnych, regionalnych i krajowych z dziedziny politycznych i gospo-
darczych w modelu zarządzenia wielopoziomowego.
 Nie ma nic odkrywczego w stwierdzeniu, że miasta nie tylko konkurują, ale także 
współpracują. Jednak dziś taka współpraca przebiega w ramach nowych układów 
instytucjonalnych, których celem jest zaradzić problemom, jakie przynosi globali-
zacyjna gospodarka podatna na kryzysy. Miasta współpracują też w ramach nowych 
zadań, które otrzymują od państwa narodowego w następstwie decentralizacji wła-
dzy i obowiązków.
 „Nowe regiony” powstałe w wyniku takiej współpracy czasami opierają się jedynie 
na współpracy sąsiednich terytoriów administracyjnych. Jednak nie jest to regu-
łą. Nowe regiony coraz częściej obejmują też złożone sieci miejskie, łącząc miasta 
ze sobą, a następnie łącząc je z władzą lokalną i regionalną. Złożoność regionów 
wynika z tego, że coraz częściej obejmują one różne szczeble administracji (lokal-
ną, regionalną, krajową) oraz partnerów spoza administracji, takich jak firmy (or-
ganizacje) i inne grupy interesariuszy. Organizacja tych nowych regionów i sieci 
miejskich oparta jest raczej na współpracy między decydentami różnych organów 
administracji publicznej oraz podmiotów niepaństwowych – podobnie jak to ma 
miejsce w stowarzyszeniach biznesowych – na zasadzie sieci, niż w formie hierarchii 
administracyjnej określonych geograficznie terytoriów. To z kolei przypomina epokę 
średniowiecza, gdy różne obszary i sieci były wykorzystywane do dbania o interesy 
lokalnych interesariuszy. 28

 Godnym uwagi jest też to, że nowe regiony i sieci miejskie często obejmują różne 
dziedziny polityki, częściowo nakładają się na siebie i brak im wyraźnych granic 
przestrzennych. W konsekwencji, podmioty lokalne stykają się z wieloma różnymi 
nowymi regionami i sieciami miejskimi. Niektóre postrzegają te nowe regiony jako 
problem związany z podatnym na kryzys kapitalizmem. Według Neila Brennera 
takie „mozaiki organizacji skalarnych” przecinają klasycznie utrwaloną hierarchię 
administracyjną aby stworzyć „ciągły instytucjonalny i przestrzenny nieporządek”.29

 Inni autorzy postrzegają jednak nowe regiony pozytywnie, jako korzystne roz-
wiązanie. Na przykład Bruno Frey określa takie regiony jako Krzyżujace się Funk-
cjonalnie Konkurencyjne Jurysdykcje - KFKJ (Functional Overlapping Competing 
Jurisdictions - FOCJ) i uznaje je za alternatywę dla hierarchicznego systemu scen-
tralizowanego państwa.30 KFKJ wyłaniają się jako oddolna odpowiedź na złożony 
układ problemów. Ich elastyczność pozwala na skuteczniejsze dostarczanie dóbr 
publicznych. KFKJ nie są alternatywną, ale uzupełniającą strukturą administracyj-
ną. Zasięg tych regionów funkcjonalnych jest określony przez zadania, jakie mają do 
spełnienia. Ich rozmiar odpowiada zakresowi interesów interesariuszy, takich jak 
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lokalne stowarzyszenia współpracujących przedsiębiorców promujących konkuren-
cyjność swojego regionu. Taka konceptualizacja skutkuje warstwowym krajobrazem 
administracyjnym wielu współistniejących i częściowo nakładających się na siebie 
nowych regionów. Może to być uzasadnione szczególnym kształtem przestrzennym 
problemów, którymi się zajmują. Jednak bardziej problematyczne są w rzeczywi-
stości w tym kontekście ramy prawne, na których opiera się współpraca (głównie 
nieformalna) w tych nowych regionach, a także ich legitymacja demokratyczna.

Tożsamość sieci miejskich i regionów

Jedna z metod przeciwdziałania fragmentacji w związku z kryzysem państwa naro-
dowego i rosnącym znaczeniem sieci miejskich jest związana z nowymi sposobami 
budowania różnych tożsamości społeczności, miast, regionów, krajów i kontynentów. 
Nowe formy tożsamości mogą stanowić alternatywę dla obywatelskich więzi na bazie 
narodowościowej (która oscyluje wokół terytorium państwa narodowego). Tożsamo-
ści nie są jakimiś określonymi, stałymi faktami, ale stale rozwijającymi się konstruk-
cjami społecznymi. „Tożsamość zbiorowa nie oczekuje ‘gdzieś tam’ na odkrycie. To, 
co jest ‘tam’, to dyskurs tożsamościowy po stronie przywódców politycznych, inte-
lektualistów i niezliczonych innych osób, które angażują się w proces budowy, nego-
cjowanie, manipulację lub afirmację”.31 Oznacza to, że tożsamości przestrzenne nie 
są czymś namacalnym i stałym, ale raczej czymś utworzonym za sprawą tak zwanych 
„dyskursów tożsamości” oznaczających proponowane sposoby tworzenia więzi wyra-
żone przez wiele grup, które następnie są omawiane, uzgodnione, reinterpretowane 
i przekształcane. W wyniku tego procesu, tożsamości są konstruktami społecznymi – 
obiektami utworzonymi i regulowanymi przez samo społeczeństwo. Jak ujął to Anssi 
Ptasi opisując tożsamości regionalne „tożsamość regionalna rozumiana jest nie tyle 
jako empiryczny podmiot zdefiniowany w kategoriach inherentnych jego cech lub 
jako wynik identyfikacji jego mieszkańców, co raczej (...) jako konstrukt społeczny, 
który zostaje wytwarzany i ulega reprodukcji w dyskursie. Dyskursy o tożsamości 
regionalnej są liczne i kontekstowe. Tworzone są przez praktyki społeczne i relacje 
władzy, zarówno w regionach, jak i poprzez relacje między regionami oraz szerszy-
mi okręgami, których są częścią”.32 Tak więc dyskursy tożsamości przestrzennej są 
zawsze związane z innymi, konkurencyjnymi lub uzupełniającymi dyskursami i wy-
łaniają się w interakcji z innymi tożsamościami.
 Rola tożsamości narodowych w polityce zarówno krajowej jak i międzynarodowej 
jest znana, i była już intensywnie badana. Wzrost nacjonalizmu i upadek lokali-
zmu od XIX wieku w krajach zachodnich był powszechnie uważany za dwie strony 
tego samego medalu. Co ciekawe, schyłek lokalnych tożsamości miejskich odebrano 
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w tym czasie jako wyczekiwany znak zerwania więzów tradycyjnych średniowiecz-
nych społeczeństw, które były postrzegane pejoratywnie – jako społeczności, które 
wyłącznie ograniczały ludzi w ich dążeniu ku nowoczesności. Stąd też zjawiska takie 
jak wolność jednostki, demokracja, rozwój gospodarczy i dobrobyt, były związa-
ne z wyobrażoną przyszłą wspólnotą narodu, która niczym Janus – bóg o dwóch 
twarzach – nie tylko patrzy za siebie, w głąb mroków średniowiecza, ale również 
do przodu, w jasną przyszłość nowoczesności. Z tego punktu widzenia, tożsamości 
miejskie i regionalne były postrzegane jako relikt tworzącej podziały przeszłości 
wieków średnich, która została ostatecznie pokonana przez bardziej przyszłościowe, 
nowoczesne i integrujące nacjonalizmy.
 Wszystkie nacjonalizmy podkreślają jednorodność narodu i ekskluzywność rela-
cji miedzy jednostką a narodem. Nie pozostawiają miejsca dla innych znaczących, 
konkurujących tożsamości zbiorowych.33 Stąd jednostki w okresie nowoczesności 
identyfikowały się głównie z własną wspólnotą narodową. Chociaż tożsamości lo-
kalne i regionalne nie znikły w tamtym czasie, to jednak zostały przeformułowane 
w związku z tym, że – historycznie –  narodowy dyskurs skupia się bardziej na inte-
gracji i rozwoju z dala od starego lokalizmu charakteryzującego się rozdrobnieniem 
i stagnacją.34

 Wiele wieków trwał proces wyłaniania się, a następnie dojrzewania i utwardzania 
takich hierarchicznych relacji między tożsamościami lokalnymi, regionalnymi i kra-
jowymi (z narodem i aktywnością obywatelską jako czymś najważniejszym). Miały 
wystarczająco dużo czasu, aby zinstytucjonalizować się i skrystalizować. Jednak 
utworzona na nowo rzeczywistość sieci miejskich i regionów rzadko ma wystarcza-
jąco dużo czasu aby zbudować tego rodzaju utwardzone tożsamości przestrzenne. Te 
nowe tożsamości w rzeczywistości są znacznie wątlejsze i bardziej podatne na zmia-
ny i konkurencję, niż tradycyjne skrystalizowane tożsamości. W tabeli nr 2 poniżej 
zawarto przegląd najważniejszych cech twardych (thick) tożsamości terytorialnych 
i miękkich (thin) tożsamości opartych na sieciach.
 Jakie są cechy tych dwóch rodzajów tożsamości? Twarde tożsamości przestrzen-
ne bardziej zapatrzone są wstecz i uznają społeczność przestrzenną jako cel poli-
tyczny sam w sobie. Są bardziej skupione na tworzenie więzi wewnątrz wspólnoty 
terytorialnej, zaś miękkie tożsamości bardziej skupiają się na pomostach pomię-
dzy społecznościami sieciowymi. Miękkie tożsamości przestrzenne patrzą bardziej 
perspektywicznie i cenią bardziej skuteczność swoich polityk, zwłaszcza gospodar-
czych. Ponadto miękkie tożsamości przestrzenne są bardziej funkcjonalne i powią-
zane z politykami sektorowymi, specjalnymi interesami i interesariuszami, a twarde 
tożsamości przestrzenne są bardziej integracyjne. Podczas gdy miękkie tożsamości 
przestrzenne są tworzone wokół kilku – często gospodarczych – cech, twarde toż-
samości przestrzenne obejmują szeroki wachlarz cech kulturowych, społecznych, 
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politycznych, krajobrazowych i ekonomicznych. Ponadto miękkie tożsamości prze-
strzenne są bardziej zmienne. Ich forma przestrzenna i znaczenie mogą być dostoso-
wane do zmieniających się okoliczności. Są mniej oparte na statycznych terytoriach 
o stałym znaczeniu, za to bardziej skupiają się na płynnych sieciach i dialogu. 35

Rosnące znaczenie miękkich tożsamości przestrzennych można zilustrować za pomocą 
porównania tradycyjnego regionu Lippe z nowoczesnym regionem Wschodniej West-
falii-Lippe (OWL) opartym na współpracy w ramach sieci miejskiej. Obydwa rejony 
znajdują się w północno-wschodniej części kraju związkowego Nadrenii Północnej-
-Westfalii.
 Lippe charakteryzuje się bardzo silną tradycyjną, twardą tożsamością regionalną 
zakorzenioną w tamtejszym krajobrazie, tradycjach regionalnych i długiej historii. Jest 
to silnie zinstytucjonalizowany region w obszarze, który został utworzony już w śre-
dniowieczu, a który niemal nie zmienił się na przestrzeni wieków. Jego wiejski krajo-
braz pozostał niemal nietknięty przez industrializację i urbanizację. Po wielu wiekach 
istnienia jako niezależne hrabstwo i księstwo, Lippe jest obecnie jednostką administra-
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Otwarta

Sieciowa

Cała populacja

Szeroki i liczny

Kultura

Obronny 

Zorientowany historycznie

Stałość

Stary

Administracja i określeni interesariusze

Pojedynczy

Gospodarka

Ofensywny

Zorientowany na przyszłość

Zmiana 

Nowy

Lokalna i narodowa Globalna

Do zorientowanego przyszłościowo, 
wątłego, miękkiego (thin):

35 K. Terlouw, 2009; 
Z. Bauman, op. cit.

Tab.2. Aspekty dyskursów 
tożsamości przestrzennych
(źródło: K. Terlouw 2009)

Do Od tradycyjnego, utrwalonego, 
twardego (thick):



cyjną. Jego wykrystalizowany przez wieki dyskurs tożsamości regionalnej skupia się 
na historii i krajobrazie własnego terytorium, co utrudnia dziś Lippe aktywny udział 
w nowych formach współpracy regionalnej, takiej jaka jest udziałem OWL.
 W 1989 roku w Bielefeld – dużym mieście nieopodal Lippe - ważne lokalne firmy 
wraz z regionalnymi izbami gospodarczymi założyły stowarzyszenie, które miało za 
cel promowanie regionu Ostwestfalen-Lippe (OWL) jako miejsce dla prowadzenia biz-
nesu. Jak sama jego skomplikowana nazwa wskazuje, Ostwestfalen-Lippe nie posiada 

solidnej tożsamości regionalnej. Ostwe-
stfalen-Lippe chciało komunikować toż-
samość regionalną, która różniłaby się 
zarówno od rustykalnej Westfalii, jak 
i upadającego przemysłowego Zagłębia 
Ruhry. Promując liczne średniej wiel-

kości miasta wraz z prężnie działającymi firmami lokalnymi, komunikują wyraźną 
i odrębną, miękką tożsamość regionalną. Dyskurs tożsamości regionalnej jest zatem 
oparty na cechach gospodarczych, jest ofensywny, ekspansywny i zorientowany na 
przyszłość. Komunikaty są skierowane nie do ludności lokalnej, ale do przedsiębior-
ców. Z czasem prezentowana w ten sposób tożsamość regionalna przesunęła akcenty 
od korygowania negatywnego wizerunku zacofania, do promowania regionu OWL jako 
innowacyjnej i współpracującej społeczności biznesowej, demonstrującej pozostałej 
części Niemiec jak poprawić globalną konkurencyjność poprzez działanie sieciowe 
i deregulację.36

Zakończenie: nowe warstwy sieci miejskich, regionów oraz tożsamości

Podobnie jak w średniowieczu, ludzie w przyszłości będą mieć do czynienia ze złożo-
nymi, wielorakimi, konkurencyjnymi i zazębiającymi się podmiotami gospodarczymi 
i politycznymi. W tym okresie miasta i regiony będą miały znaczną autonomię wobec 
państw terytorialnych.
 Odśrodkowe siły w miastach prowadzą do zakwestionowania zasadności systemu 
politycznego opartego na kryteriach spójnej tożsamości narodowej oraz terytorium po-
litycznego. Wraz z podważaniem państwa narodowego, podważa się twarde tożsamości 
przestrzenne ogółem. Potrzebne są zatem nowe formy tożsamości przestrzennych dla 
legitymizacji i ustabilizowania tego rozdrobnionego systemu politycznego. Nie oznacza 
to jednak, że nowe, wiotkie (miękkie) tożsamości relacyjne mają zastąpić tradycyjne 
ustanowione tożsamości terytorialne. Jakie będą ich wzajemne relacje w przyszłości?
Sieci i regiony miejskie staną się bardziej liczne, ważniejsze oraz w większej mierze 
uzależnione od zorientowanych przyszłościowo, miękkich dyskursów tożsamości 

Neomediewalizm i przyszłość miast

36 K. Terlouw, 2012.

Paradoksalnie, walczący 

z globalizacją nacjonalizm sam 

tworzy więzy ponadnarodowe
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przestrzennej, koncentrując się na wzmocnieniu bardzo konkretnych elementów, na 
których chcą oprzeć swoją konkurencyjność ekonomiczną w gospodarce światowej. 
Jednak aby legitymizować swoje decyzje polityczne sieci te muszą połączyć miękkie 
dyskursy tożsamości gospodarczej z elementami historycznie zakorzenionych tożsamo-
ści twardych. Można to zrobić dzięki odwołaniu się do chwalebnej przeszłości, mimo 
że miało to miejsce na długo przed tym, jak administracja w tych regionach w ogóle 
rozpoczęła współpracę. Wszystko po to, aby rozszerzyć swoją bazę poparcia z grupy de-
cydentów na całą populację.36 Administracja miejska może czasami stosować odmien-
ne tożsamości przestrzenne wobec różnych odbiorców. Miękkie, wiotkie tożsamości 
miejskie skupiające się na konkurencyjności gospodarczej są częściej wykorzystywane 
do przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych. Z kolei twarde dyskursy miejskich tożsa-
mości są często wykorzystywane jako ideologiczna tarcza – służy ona do ukrycia przed 
populacją wad neoliberalnej polityki,  poprzez opowiadanie o rzekomo wspólnym in-
teresie wszystkich członków społeczności miejskiej.38

 Trzeba jednak pamiętać, że bardziej miękkie i warstwowe dyskursy tożsamości sieci 
miejskich i regionów nie zastąpią po prostu tożsamości narodowej. W ciągu ostat-
niej dekady, w całym świecie zachodnim odradzają się nowe formy natywistyczne-
go nacjonalizmu. Tradycyjny nacjonalizm był w większej mierze oparty na poziomej 
konfrontacji wzdłuż granicy z sąsiadujących krajami w tej samej skali przestrzennej. 
Nowy, natywistyczny nacjonalizm skupia się natomiast bardziej na pionowych stosun-
kach władzy w całej rozciągłości skali: natywistyczni nacjonaliści obecnie współpra-
cują ponadnarodowo z zamiarem zmniejszenia wpływu Unii Europejskiej i ogólnego 
ograniczenia globalizacji, a w szczególności migracji międzynarodowej. Ale nawet to 
odrodzenie nacjonalizmu, który sprzeciwia się globalizacji i wiotkie, miękkie dyskursy 
tożsamościowe skoncentrowane na konkurencyjności i rozwoju relacji międzynarodo-
wych w miastach mimo wszystko nie zwiastują powrotu do tradycyjnego państwa na-
rodowego. Dlaczego? Dlatego, że natywistyczny nacjonalizm sam także wytwarza nowe 
więzi ponad granicami terytorialnymi. Tym samym dodaje jeszcze jedną warstwę do 
skomplikowanych relacji i tożsamości miast, a nawet sieci miast, regionów miejskich, 
terytoriów administracyjnych państwa narodowego oraz  Europy. Zastosowanie per-
spektywy neomediewalnej do badania tych problemów może pomóc nam zrozumieć, 
jak radzić sobie z globalną przyszłością miast.

36 Ibid.

37 K.R. Cox, 1999.

Kees Terlouw
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Michał Zabdyr-Jamróz

⇢

Innowacja? Nie: czasem lepsza jest renowacja. Polityki miejskie 
zyskają na powrocie do modelu średniowiecznego. Dzięki temu 
miasto zacznie kreatywnie budować na ludzkiej spontaniczno-
ści, zamiast pozwalać na urbanistyczny chaos, lub totalną regu-
lację. Emocje ludu wracają do gry – ku strapieniu technokratów.

Jeśli nadchodzi nowe średniowiecze, to będzie ono mieć zapach miejskiego powietrza. 
Oczywiście, nie tego zanieczyszczonego spalinami, którym oddychamy dzisiaj. Chodzi 
raczej o to miejskie powietrze, które – jak mówi średniowieczna maksyma – „czyniło 
wolnym”.1 Tak, jak kiedyś miasto uwalniało od kajdan feudalnego porządku, tak dziś 
powinno dawać mieszkańcom podmiotowość w zbiorowym działaniu. W moim tekście 
postaram się przekonać do tezy, że wyzwania, przed którymi stoją współczesne miasta 
– w szczególności polskie – wymagają rozwiązań neomediewalnych, czyli inspirowa-
nych średniowieczem. 
 Dlaczego inspiracje dla polityk miejskich powinny być neomediewalne? Dlatego, że 
wyzwania, przed którymi stoją miasta przypominają właśnie te mediewalne, spotyka-
ne po raz pierwszy we wczesnym średniowieczu. Odpowiedź na te wyzwania znalazło 
zaś średniowiecze pełne i późne.
 Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie czym było wczesne średniowiecze w Euro-
pie. Przede wszystkim to czas tragicznej dezurbanizacji – czyli stopniowego rozkładu 
wcześniejszych organizmów miejskich.2 Dezurbanizacja spowodowana była depopu-
lacją związaną z chorobami, wojnami oraz dezintegracją wcześniejszych systemów 
politycznych. Przyczyny dzisiejszych procesów depopulacyjnych są co prawda inne, 
ale jeśli spojrzeć na proces rozpadu miast jako pewnych zintegrowanych organizmów 
społecznych, dostrzeżemy, że dezurbanizacja także dziś stała się faktem: miasta roz-
pływają się w neoliberalnej wizji (bez)ładu przestrzennego. Mieszkańcy uciekają na 
suburbia, postrzegane jako wymarzona namiastka wsi, lub zamykają się w strzeżonych 
osiedlach-grodach, by odciąć się od innych warstw społecznych i kultur. Miasto naj-
wyraźniej przestało dziś pełnić funkcję agregatu i wzmacniacza stosunków społecz-
nych, a stało się przestrzenią alienacji i anonimizacji. Czym to się objawia? W wielu 
miastach zanikają na przykład centra miejskie, które zamieniane są w miejsca pracy 
i dojazdu z odległych osiedli satelickich. Tkanka miejska wietrzeje też przez wielkie 
samochodowe rozlewiska – poszczególne części miasta przecinane są przez trudne do 
przebycia szerokopasmowe rzeki pojazdów. Wielkie połacie miejskiej ziemi zamieniają 
się w bezużyteczne społecznie bagna do parkowania. Można powiedzieć, że miasta 
pękają, wręcz rozłażą się. 

2 W. Gruszkowski, Gdańsk 1989.

1 Średniowieczna fraza “miejskie 
powietrze czyni wolnym” (niem. 
Stadtluft macht frei) przez wieki 
odnosiła się w świadomości potocznej 
do wolności, jaką na mocy prawa 
zwyczajowego otrzymywali chłopi 
po roku zamieszkiwania w mieście. 
W XX wieku w sposób upiorny 
wypaczyli tę frazę nazistowscy 
Niemcy, umieszczając hasło 
“Arbeit macht frei” na bramie 
obozu zagłady w Auschwitz. 



 Oprócz postępującej alienacji w stosunkach społecznych, inną cechą nowego śre-
dniowiecza jest rosnąca komplikacja stosunków społecznych, prawnych i ekonomicz-
nych. Ta komplikacja ma postać wielu współwystępujących procesów, których zło-
żoność pogłębia dodatkowo mnożenie się aktorów na scenie społecznej. W wyniku 
tej złożoności tradycyjne „racjonalne i eksperckie” zarządzanie polityczne staje się 
niewystarczające. Co więcej, rozwiązania problemów stają się jeszcze trudniejsze do 
odnalezienia, ponieważ tracimy jasność co do tego, jaka jest w ogóle natura tych pro-
blemów. Próbując je rozwikłać zderzamy się już nie tylko trudnościami, ale wprost 
z kompletnym bałaganem. 
 Oba te problemy – rosnąca komplikacja i dezintegracja – spotkały się w średnio-
wieczu z adekwatną na swoje czasy odpowiedzią. Jej specyficzne, użyteczne cechy 
sugerują, że dzisiaj istnieje nadzieja właśnie w rozwiązaniach o charakterze neome-

diewalnym.
Gdy mówię o nowym średniowieczu, nie 
mam, rzecz jasna, na myśli powrotu do 
feudalizmu, błotnistych ulic czy budo-
wania murów obronnych. Miejskie nowe 
średniowiecze wyobrażam sobie raczej 

jako powrót do pewnego typu postrzegania miasta, którego zalążki widać już w peł-
nym średniowieczu, a formę dojrzałą począwszy od średniowiecza późnego. Cechy 
tego myślenia wymienię za moment. Najpierw wyjaśnię, dlaczego odwołuję się do tej 
kategorii. Mam tu bowiem na myśli takie nowe średniowiecze, o jakim pisał Grzegorz 
Lewicki w Pressjach – sieciowe, eklektyczne, skomplikowane i jak najbardziej pono-
woczesne.3 W tym metaforycznym rozumieniu pojęcie to stanowi najbardziej poręczną 
nazwę, służącą do zobrazowania zmian – zarówno tych postulowanych, jak i tych już 
zachodzących. Neomediewalizm w tym ujęciu to także użyteczne prognostyczne ramy 
ułatwiające pokazanie różnic między tym co przemija, a tym co nadchodzi. 
 Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z czymś nowym, co zastąpi postawy 
praktykowane od dziesięcioleci. Z drugiej, zaś, to „nowe” będzie w swym zrębie nawią-
zaniem do tego, co już mieliśmy, a co odrzuciliśmy jako „nienowoczesne” lub „ciemne”. 
Od razu jednak uspokoję tych, którym nowe średniowiecze kojarzy się głównie z eks-
trawagancką, religijną wizją Mikołaja Bierdiajewa.4 Nie będę wdawał się w debatę o roli 
duchowości i Kościoła w życiu publicznym. Skupię się za to na szeroko rozumianej poli-
tyce miejskiej, obejmującej tematykę obywatelskiej ekonomii, stosunków społecznych 
i zagospodarowania przestrzennego. Postaram się też ukazać omawiane przemiany 
z perspektywy filozofii politycznej i teorii polityk publicznych oraz wykazać, że szer-
sze, korzystne dla obywateli zmiany w miastach nie dokonają się bez istotnej reformy 
sposobu samorządzenia. Spośród projektów najbardziej obiecujących wskażę na teorię 
demokracji deliberatywnej, interpretowaną w duchu neomediewalizmu.

3 G. Lewicki, 2010.

4 M. Bierdiajew, 1997.
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zarządzanie staje się niewystarczające
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Planowanie miejskie wczoraj i dziś

Jednym z najbardziej znanych procesów, jakie w średniowieczu stały się doświad-
czeniem miasta na ziemiach polskich – w tym i Wrocławia – była tzw. lokacja. Jak 
czytamy w encyklopedii PWN, lokacja to termin pochodzący z łaciny, „oznaczający 
w XII–XIV wieku założenie nowej wsi lub miasta, z czasem także przekształcenie już 
istniejącej osady przez regulację przestrzenną i wyodrębnienie prawne, zazwyczaj na 
podstawie nowego prawa osadniczego”. Popularne definicje koncentrują się na wymia-
rze przestrzennym tej instytucji, podkreślając, że „polegała na racjonalnym rozpla-
nowaniu osady”.5 Pamiętać jednak należy, że jej integralnym elementem było ustano-
wienie dla mieszkańców odrębnych praw oraz samorządu, ze względu na specyficzną 
funkcję społeczno-ekonomiczną, jaką miasta miały pełnić. 
 Przez wiele wieków modelowym rozwiązaniem, zaszczepianym w miastach naszej 
części Europy było prawo magdeburskie, zwane też niemieckim. Według tego wzoru 
– jako jedno z pierwszych miast na terenie Polski – lokowany był m.in. Wrocław. „Akt 
lokacji” kojarzy się potocznie z ufundowaniem: a więc ustanowieniem miasta w jednym 
geście powołania do życia nowego tworu politycznego, zaplanowaniem jego układu 
przestrzennego i stworzeniem jego systemu polityczno-prawnego. Intuicja podpowia-
da tutaj wizję położenia kamienia węgielnego pod budowę, od zera, domu o zaplano-
wanym kształcie i sugeruje akt nadania czegoś na kształt małej lokalnej konstytucji. 
A jednak przykład Wrocławia, przy bliższym oglądzie, dobitnie uwidacznia, czym się 
różniła faktyczna, średniowieczna lokacja od naszego nowożytnego, idealistycznego 
wyobrażenia na jej temat. Nasze wyobrażenie lokacji najwyraźniej zdeterminowane 
jest nowożytnym wyobrażeniem o utopijnej kolonizacji – a więc o ustanowieniu ja-
kiegoś zupełnie nowego miasta według idealnego planu. Wrocław, tymczasem, był tak 
naprawdę zbiorem już istniejących osad, które za sprawą właściwie kilku kolejnych 
lokacji zostały połączone, zszyte w jeden wspólny organizm polityczno-ekonomiczny.6

 Takie łączenie było typowe dla średniowiecznych lokacji na prawie niemieckim, re-
alizowanych na ziemiach polskich – większość z nich dokonywana była na terenie czy 
też w bezpośredniej bliskości już istniejących osad.7 Co ciekawe, w wymiarze prze-
strzennym wytyczana wstępnie prostokątna siatka ulic – z miejscami na rynek i ra-
tusz – w bardzo wielu miejscach podlegała potem odstępstwom. A wszystko po to, 
żeby zachować istniejącą zabudowę. To właśnie ze względu na ten prymat zachowywa-
nia starego w średniowiecznych miastach ulice regularnie przecinane harmonijnymi 
skrzyżowaniami nagle nie wiadomo skąd zaczynają zataczać łuki, skręcają gwałtownie 
lub nawet meandrują wokół budynków.8 To samo tyczy się nadawania praw i samo-
rządu: Henryk Samsonowicz zauważa, że „rozwój ustawodawstwa miejskiego stanowił 
długi proces, w którym moment nadania prawa niemieckiego nie był ani pierwszym ani 
ostatnim. […] Nadanie prawa miejskiego było ważnym w życiu miasta ustanowieniem 

Michał Zabdyr-Jamróz

6 R. Eysymontt, 2009

5 Encyklopedia PWN, Lokacja, 2016.

7 W. Gruszkowski,  op. cit., s. 59.

8 Ibid.



Nowe średniowiecze: era miast deliberatywnych



071

norm prawa cywilnego i karnego, rozszerzeniem immunitetu sądowniczego. Zakres 
działania samorządu miejskiego natomiast określony został znacznie później, na pod-
stawie praktyki zwyczajowej i w wyniku gry sił społecznych wpływających na ukształ-
towanie się gminy miejskiej.”9 
 Średniowieczne lokacje nie były więc aktami ustanowienia, stworzenia rozumianego 
jako „powołania do życia”. Ich celem było raczej uporządkowanie istniejących struk-
tur, nadanie ładu, koordynacja – czyli uporządkowanie chaosu. To właśnie odróżnia 
średniowieczne lokacje od dwóch innych czystych typów planowania miejskiego: no-
wożytnego utopizmu i nowoczesnego leseferyzmu. Czym charakteryzują się te dwa 
pozostałe typy?
 Specjaliści określają nowożytny utopizm mianem barokowej urbanistyki, która 
potocznie kojarzona jest z klasycyzmem i oświeceniowymi miastami urządzanymi 
według geometrycznej struktury.  Powstaje ona poprzez zupełne zburzenie sta-
rego ładu i zastąpienie go prostymi jak strzała, przepustowymi arteriami. Taki 
miał być Londyn Christophera Wrena po pożarze 1666 r. (ostatecznie jednak nie 
wszystko poszło zgodnie z planem). Taki jest oczywiście Paryż Haussmanna, który 
w XIX wieku zastąpił ten Paryż, jakiemu laurkę wystawił W. Hugo w Nędzni-
kach. Wzorowym przykładem barokowej urbanistyki jest też stolica nowego „im-
perium rzymskiego”, USA – czyli Waszyngton DC. Według oryginalnego planu 
Pierre’a L’Enfanta oraz kontynuują-
cego jego prace A. Ellicotta, nawet 
w swoim uk ładzie przestrzenny m 
miasto to miało doskonale oddawać 
konstytucyjny podział władz nowej 
republiki. Dlatego „punktem wyjścia 
dla kompozycji l’Enfanta stało się 
umiejscowienie dwóch najważniejszych budynków – siedziby władzy wykonawczej 
i ustawodawczej”.10 W efekcie od obelisku Waszyngtona rozchodzą się dwie domi-
nujące perspektywy: ta prowadząca na wschód, wzdłuż słynnego The Mall, którą 
efektownie zamyka Kapitol oraz ta wiodąca szeroką aleją na północ, zwieńczo-
na Białym Domem. Co ciekawe, żaden z planistów „nie docenił w równorzędnym 
stopniu roli Sądu Najwyższego – trzeciej najważniejszej władzy w społeczeństwie 
amerykańskim – przydzielając mu mniej znaczącą lokalizację”. Było to oczywiście 
zrozumiałe: Waszyngton planowano w 1791 r., zaś precedens Marbury v. Madison, 
który wreszcie przyznał sądowi władzę kontrolną zdarzył się dopiero w 1803 r. 
„Ostatecznie budynek Sądu Najwyższego wzniesiono w pobliżu Kapitolu. Pamiątką 
po lokalizacji planowanej przez l’Enfanta jest nazwa Judiciary Square”.11

 Na przeciwległym krańcu skali typów planowania znajdziemy z kolei nowoczesny 
leseferyzm. Rozwinął się on wraz z rewolucją przemysłową i gwałtowną migracją 

Rys. 1.  Wrocław. „Jedna z metropolii 
średniowiecznej Polski. Obok grodu 
i podgrodziska (IX w.) na Ostrowie 
Tumskim (cz. pn.-wsch.) powstały 
w wyniku dwu lokacji Stare i Nowe 
Miasto z Rynkiem (1), Placem 
Solnym (2) i Nowym Targiem (3). 
Ilość placów targowych świadczy 
o handlowych funkcjach miasta”. 
(Źródło: Gruszkowski, 1989, s .61.)

9 H. Samsonowicz, 1965; 
Z. Kaczmarczyk, 1961.

10 M. Motak, 1996.
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ludności ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy. Typowym dla niego zjawiskiem jest 
niekontrolowane rozlewanie się miast – powstawanie bezbrzeżnych osiedli ludzkich, 
slumsów czy faweli, budowanych bez żadnego planu przestrzennego, bez zapewnienia 
koniecznej infrastruktury sanitarnej i przy rażącym braku publicznego nadzoru. To 
zjawisko typowe zarówno dla dziewiętnastowiecznych miast przemysłowych, jak rów-
nież współczesnych krajów rozwijających się. Jego rezultatem jest powstawanie konur-
bacji – zlepiania się miast w bezbrzeżny „ocean cegieł i betonu”. Zjawisko to przerażało 
dziewiętnastowiecznych estetów do tego stopnia, że swego czasu stało się impulsem dla 
powrotu do wizji utopijnych, m.in. do koncepcji miast-ogrodów.12

 Warto w tym miejscu podkreślić, że leseferyzm nie jest tylko i wyłącznie etapem 
społeczno-historycznego rozwoju, ale także systemem intencjonalnie zaprojektowa-
nym według określonych zasad ideologicznych, często mającym na celu zwiększenie 
swobody manewru podmiotów o znacznym kapitale ekonomicznym. Inaczej mówiąc, 
to system, w którym wygrywają bogaci. Model ten tworzy z miasta jedną wielką arenę 
jawnej konkurencji rynkowej, która objawia się estetyczną kakofonią (imperatyw wizu-
alnej krzykliwości reklamy, określony czasem mianem „wiktoriańskiego eklektyzmu”13) 
oraz zawłaszczaniem i grodzeniem przestrzeni publicznej (imperatyw zwiększania 
wartości metrażu na danym osiedlu). Polska jest dobrym przykładem zastosowania 
tego modelu, czego przyczyn upatruje się w źle skonstruowanym prawie i hegemonii 
własności prywatnej nad zasadami współżycia społecznego.14

 A zatem z jednej strony mamy prokrustowe łoże rygorystycznego geometryzmu – 
projekt totalny, który jest idealnym marzeniem projektanta, ale niestety często tworzy 
przestrzenie alienujące, przytłaczające i zwyczajnie nieludzkie. Taki projekt to, mó-
wiąc poetycko, dzieło, które tworzy „marzyciel w wymarzonej przez siebie przestrzeni. 
A reszta niech się wścieka i męczy”.15 W efekcie powstają projekty, które często wyma-
gają całkowitego zburzenia starego planu. Z drugiej strony mamy kompletny brak wizji 
– miejski darwinizm urbanistyczny – czyli idea zakładająca, że kto ma lepsze metody 
perswazji i więcej środków, ten wygrywa. 
 Wydaje się, że średniowieczny typ planowania przestrzennego jest gdzieś między 
tymi dwoma biegunami. Zmierza do utworzenia jakiegoś ładu, ale nie czyni z nie-
go sztywnej formy. W tym ujęciu ład to pewna rama do wypełnienia16, inspirowa-
na utopią, ale niewyczerpująca i elastyczna, dająca wiele miejsca do spontaniczności 
i systematycznych, zależnych od kontekstu usprawnień. Wzorowym przykładem tej 
harmonii byłoby stawianie chodników w miejscach, w których ścieżki wydeptali sami 
mieszkańcy. Neomediewalne planowanie przestrzenne jest więc planowaniem otwar-
tym, nadbudowującym, które z jednej strony ma szacunek do utartych pozytywnych 
praktyk społecznych (wzorców interakcji i kanałów komunikacyjnych), z drugiej zaś 
pozostawia mieszkańcom miejsce na wyznaczanie praktyk nowych. Średniowiecze, 
które wykreowało zrąb dla nowożytności, tworzyło miasta właśnie w taki mieszany 

Rys. 2 . Rys. 2. Waszyngton DC jako 
wzorowy przykład barokowej urbanistyki
(Źródło: Wikimedia Commons, 
“L’Enfant Plan”, wrzesień 2016)

12 A. Czyżewski, 2001.

13 C. Harvie i H.C.G. Matthew, 2000.

14 S. Filip, 2013.

15 R. Nowakowski, 2001, s. 68.

16  U. Eco, 1998, s. 74–101.
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sposób: nakładało siatkę dróg i placów, wyznaczało ramy budownictwa, ale dawało też 
sporo swobody. Uwzględniało odstępstwa od reguły, dla poszanowania jakiegoś cen-
nego zabytku, dla urozmaicenia stylu, czy też ze względu na naturalne ograniczenia.

Demokracja deliberatywna w nowym średniowieczu

Jednym z najbardziej palących wyzwań, przed jakimi stoją współczesne miasta jest 
rosnąca złożoność problemów w połączeniu z mnożącą się liczbą tzw. interesariuszy 
– czyli stron zainteresowanych wpływaniem na przestrzeń miejską. Taka konfigu-
racja miejskich problemów wymaga innowacyjnego podejścia. Tymczasem, szcze-
gólnie w Polsce, wciąż usiłuje się realizować tradycyjny model polityk publicznych, 
niepozostawiający przestrzeni na uwzględnienie rosnącej złożoności. Ten typowy dla 
Polski model jest określany mianem „pozytywistycznego” (w sensie filozoficznym), 
lub „racjonalnego”. Dlaczego właśnie tak? Jest on „racjonalny” przez swoją orien-
tację na tzw. racjonalność instrumentalną i oddzielenie rozumu od emocji. Emocje 
w tym sposobie myślenia utożsamia się 
z irracjonalną sferą politycznej rywa-
lizacji o władzę (politics, lub tzw. po-
litycznością), za to rozum identyfikuje 
się z profesjonalną służbą cywilną i re-
alizowaniem „polityk publicznych” (po-
licy). Wszystko to razem tworzy obraz 
władzy publicznej naśladujący niejako wizję umysłu Davida Hume’a: emocje wyzna-
czają cele polityki, a rozum dobiera środki do ich realizacji. Rozumność ma tu więc 
charakter wyłącznie instrumentalny, a polityczność operuje w obszarze emocji – woli 
politycznej, która wyznacza cele i „trzyma rozum na smyczy”. Wiąże się to z tzw. po-
zytywistyczną filozofią (nie chodzi oczywiście o „pracę u podstaw”), dla której jedyną 
wiedzą prawdziwą jest wiedza naukowa, ekspercka. Polityczność jest dla tak ujętej 
racjonalności obszarem brudnych gier o władzę i emocjonalnych kaprysów. Jako, że 
kaprysów ludzkich nie można z polityki do końca wykluczyć, dla ocalenia resztek 
rozumności wprowadza się tzw. pozytywistyczną „ścianę ogniową”, separację mię-
dzy politycznością a administracją publiczną.17 Wszystko to w nadziei uchronienia 
debaty publicznej przed zanieczyszczeniem „brudnymi”, z natury nieintelektualnymi 
emocjami i żądaniami tłumu. Ten modernistyczny i w gruncie rzeczy przestarza-
ły wzorzec doskonale pasuje do takiego rozumienia demokracji, które utożsamia ją 
z systemem konkurencji elit: lud to emocje, które reprezentują wybierani politycy, 
a rozum tkwi w suwerennych działaniach rządzących i ekspertów.18

 To proste, “racjonalne” rozwiązanie niestety nie sprawdza się we współczesnym 
świecie, dlatego, że dziś, podobnie jak w średniowieczu, zderzamy się z szeregiem 

Rys. 3.   “Malowniczy Londyn”. Satyra 
z magazynu “Punch” z 1890 roku obrazująca 
logiczne konsekwencje ówczesnego 
trendu rozwoju reklam zewnętrznych.  
(Źródło: ‘Picturesque London – 
or, Sky-Signs of The Times’, Punch, 
6 Wrzesień 1890, s. 119)

17  M.A. Hajer, 2003, s. 88–112.
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18  J.A. Schumpeter, 2009.



problemów, które czynią klasyczne – „modernistyczne” – mechanizmy polityczne 
przestarzałymi. Współcześnie problemy miast charakteryzują się:

– złożonością i uzależnieniem od kontekstu (niemożliwością oddzielenia pro-
blemu od jego tła), 

– niepewnością co do zakresu problemu i sposobów jego rozwiązania,

– uwikłaniem w sprawę wielu interesariuszy o różnych, czasami sprzecznych 
celach.19

Problemy te przyjmują tak skomplikowane formy, że wielu specjalistów zaczyna 
je wprost określać mianem „mętliku” (ang. mess)20, a nawet „politycznego ba-
gna”.21Ich specyfika często polega na tym, że są „pokrętne” (wicked) – strony 
sporów nie są w stanie zgodzić się nawet co do tego, na czym w ogóle polega-
ją rozważane problemy.22 Takim „mętlikom” nie sposób już w pełni zaradzić 
w tradycyjny, modernistyczny sposób: odgórne, „racjonalne“, rozstrzygnięcia 
polityczne mogą tu tylko przykryć problem zostawiając jego istotę bez zmian, 
dając podkład dla nawarstwiania się problemów i wybuchy społecznego nieza-
dowolenia.
 Wyraźnie stajemy więc przed koniecznością nie tylko reorganizacji procesu 
decyzyjnego, ale i jego zupełnego przedefiniowania. W sytuacji rosnącej zawi-
łości problemów musimy przyjąć nowy paradygmat polityk publicznych w po-
staci modelu „społecznego uczenia się” (social learning). Społeczne uczenie się 
odrzuca koncepcję polityki jako procesu płynącego z góry w stronę pasywnego 
odbiorcy informacji, realizującego potem odgórne decyzje. Wręcz przeciwnie, 
postuluje uczynienie z polityk publicznych mechanizm wzajemnego uczenia się 
na zasadzie zazębiających się pętli sprzężeń zwrotnych.23 Uczenie społeczne 
musi przyjmować kształt kwestionowania norm i celów polityki w procesie bio-
rącym pod uwagę nierozpoznaną wielość interesariuszy.24 W politykach publicz-
nych uczenie społeczne jest częścią tradycji „zarządzania adaptacyjnego.”25 Przy 
tej okazji wielokrotnie wskazuje się na teorię demokracji deliberatywnej, jako 
tę, które może zaradzić nowym wyzwaniom.
 Czym jest teoria demokracji deliberatywnej (czy też „rozważającej”)? Przede 
wszystkimi podkreśla ona ogromną wagę procesu dyskusji poprzedzającego po-
dejmowanie decyzji. Próbuje każdą decyzję uczynić przemyślaną i podjętą przy 
jak najpełniejszym zrozumieniu problemu. Podkreśla też edukacyjny walor de-
mokracji i z tego względu stara się angażować obywateli.26 Koncepcja demokra-
cji deliberatywnej nie wpisuje się jednak w prosto rozumianą ideę demokracji 

19 K. Collins and R. Ison, 2006.

20 R.L. Ackoff, 1990.

21  D.A. Schön, 1995.

22 H.W.J. Rittel and M.M. Webber, 1973.

23  C. Argyris, and D. Schön, 1978.

24 K. Collins and R. Ison, op. cit.

25  C. Blackmore, 2007.
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26 M. Zabdyr-Jamróz, 2014, s. 
302–307; D. Held, 2010; A. Peisert, 
2010; B. Szlachta i A. Krzynówek, 2006; 
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bezpośredniej, według której wszelkie decyzje należałoby podejmować w drodze 
masowych referendów poprzedzanych typowymi debatami publicznymi. To wła-
śnie same debaty – jak podkreślają teoretycy deliberacji – wymagają poprawy. 
Obecnie są bowiem zdominowane przez sensacyjność przekazu i erystykę, unie-
możliwiając obywatelom empatyczne uczenie się od siebie nawzajem.

Trzy dyskursy sejmujące 

Dlaczego ideę demokracji deliberatywnej powinniśmy zinterpretować w duchu neome-
diewalnym? Zacznijmy od tego, że zwolennicy demokracji deliberatywnej przez wiele lat 
(idąc tropem filozofii polityki „od Platona do Habermasa”) pozostawali bardzo nieufni 
wobec obecności emocji i interesów partykularnych w życiu publicznym. Ich zdaniem 
nie zasługiwały one na obecność w debacie. Dlaczego? Bo emocje miały otwierać drogę 
do erystycznej manipulacji tłumem, a interesy partykularne – prowokować egocen-
tryczne targowanie się z pominięciem dobra wspólnego. Przyjmowano więc, że jest coś 
takiego jak jeden, oświecony, obiektywny i nadrzędny „rozum publiczny”, utożsamiany 
z dyskursem eksperckim, czyli perspektywą naukowo-akademicką. Takie podejście było 
w gruncie rzeczy bardzo modernistyczne, a jego konsekwencją stało się przymuszanie 
wszystkich do prowadzenia niejako „eksperckiego“ dialogu. Nie przyniosło to oczeki-
wanych rezultatów. Dlatego współczesna teoria deliberatywna skłania się raczej do re-
habilitacji emocji27 i interesów28, przyznając im pełnoprawne miejsce w kształtowaniu 
polityk publicznych  – obok wiedzy eksperckiej. W jej myśl, rozum publiczny polegać ma 
na autentycznym solidaryzmie. Oczywiście, w dalszym ciągu celem takiego rozumu jest 
przełamanie stronniczości. Ale rozumność tak ujęta nie domaga się już jakiejś czystej, 
proceduralnej bezstronności. Polegać ma raczej na „wszech-stronniczości” – solidarnym 
braniu pod uwagę interesów i emocji wszystkich stron.29

 Tego typu rozumienie deliberacji – jako „parlamentu” emocji, interesów własnych 
i wiedzy eksperckiej30 jest gestem otwarcia deliberacji na podmioty reprezentujące 
te aspekty życia publicznego – przykładowo: zaangażowanych obywateli z ruchów 
miejskich (emocje); deweloperów, biznes i władze miejskie (interesy partykularne) 
i ekspertów od planowania przestrzennego (wiedza). Jest to gest na wskroś neome-
diewalny, gdyż – tak jak w średniowieczu – stara się oswoić złożoność problemów 
i obecność wielu interesariuszy w debacie. Tego typu podejście proponuje właśnie 
ideę deliberatywnych negocjacji: przyjmuje otwarcie, że życie publiczne nigdy nie 
będzie wolne od konfliktu interesów, a także zwraca uwagę, że najgorsze, co może 
nas spotkać to próba podszywania się czyichś konkretnych interesów i emocji pod 
obiektywną, neutralną wiedzę ekspercką (a niestety z tym mamy często do czynienia 
we współczesnej debacie publicznej).

27  I.M. Young, 1998; J.S. Dryzek, 2002.

28 J. Mansbridge et al. 2010.

29 M. Zabdyr-Jamróz, 2015.

30 M. Zabdyr-Jamróz, 2016.
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Przedmiot

Opis

Typ czysty dyskusji

Przykład
interesariuszy

Emocje

odczucia, przekonania,  
wartości, ideologie, etc.

partykularne interesy 
jednostek lub grup

akademicka lub 
profesjonalna wiedza – 
rządzona wg określonych 
reguł (np. metoda naukowa)

erystyczna debata targowanie się panel ekspercki

ruchy miejskie, 
politycy, itp.

deweloperzy, 
przedsiębiorcy, 
władze miejskie, itp.

naukowcy, prawnicy, 
specjaliści od zdrowia 
publicznego, itp.

Interesy własne Wiedza ekspercka

 Takie podejście jest niewłaściwe, ponieważ dopiero akceptując złożoność naszego świata 
– i nie usiłując zmieścić go w naszych abstrakcyjnych wyobrażeniach – otwieramy pole po-
rozumienia między aktorami mówiącymi różnymi językami. Język emocji, interesów i wie-
dzy naukowej to zupełnie odrębne dyskursy. Dlatego nierzadko wyzwaniem najbardziej 
podstawowym w politykach miejskich jest skłonienie rozemocjonowanych aktywistów, 
egoistycznych biznesmenów i bujających w teoriach naukowców do mówienia wspólnym 
językiem. Bez ich wzajemnego zrozumienia polityki publiczne nie zrozumieją dowodów 
naukowych, nie uwzględnią obaw obywateli i nie zaspokoją interesów różnych stron. 
 Dlatego właśnie współczesną deliberację można porównać do późnośredniowiecznych 
parlamentów, które miały być w istocie trójstronną komisją łączącą najważniejsze czynni-
ki w państwie, czyli „trzy stany sejmujące”: monarchę, lud i elity. Tak urządzony był Sejm 
Rzeczpospolitej (choć „ludem” była tu tylko zwykła szlachta), tak miał działać Parlament 
Westminsterski. Tego typu instytucja okazywała się odpowiedzią na problem budowania 
zgody społecznej w obliczu różnorodności interesów i przekonań.31

 We współczesnej, nowośredniowiecznej reinterpretacji idei deliberatywnej odwo-
łać się należy do trzech wspomnianych wyżej dyskursów. Jako dyskurs rozumiem 
pewne praktyki językowe, sposoby rozmawiania i myślenia o danych problemach, 
które często wzajemnie się wykluczają. Uważam, że współcześnie reprezentacji do-
magają się właśnie dyskursy, a nie stany społeczne (klasy). Te dyskursy to: wiedza 
ekspercka (nauka), interesy własne (biznes), oraz emocje (ruchy miejskie, zmobilizo-
wani politycznie obywatele). Tylko akceptując je wszystkie w dyskusji nad politykami 
publicznymi (na ich własnych prawach) będziemy mogli starać się o ich porozumie-
nie. Warto pamiętać, że dyskursy te siłą rzeczy będą i tak determinować politykę 
miejską, czy tego chcemy, czy nie. Jeśli odmówi się któremuś z nich reprezentacji, 

31 M. Zabdyr-Jamróz, 2009; 
M. Zabdyr-Jamróz 
i W. Czabanowski, 2010.

Tab. 1.  Trzy dyskursy życia publicznego, 
Opracowanie: Michał Zabdyr-Jamróz, 2016
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to i tak będzie działać, choć nie otwarcie, ale podstępnie, lub patologicznie. Przy-
kład takiej patologii to rzekomo obiektywne ekspertyzy maskujące interesy biznesu 
albo emocje rozgoryczonych obywateli, których odczucia systematycznie pomijane 
są w debacie, co prowadzi ostatecznie do gniewnych protestów blokujących nawet 
najbardziej sensowne inicjatywy. 
 Podsumowując, dobre rządzenie w nowej erze wymaga neomediewalnego podej-
ścia: jawnego łączenia trzech dyskursów na ich własnych prawach, w sposób, który 
umożliwi im wzajemne zrozumienie i wypracowanie wspólnego języka. Umożliwi to 
pogodzenie wskazań nauki z potrzebami biznesu i odczuciami społecznymi.
 Przykład takich rozwiązań opisał Maarten Hajer, były szef holenderskiej Agencji 
Oceny Skutków Środowiskowych. Wskazał on na brytyjską Agencję ds. Standardów 
Żywności. Agencja ta z założenia podejmowała decyzje z uwzględnieniem nie tyl-
ko wiedzy naukowej, ale i postulatów producentów żywności oraz organizacji kon-
sumenckich, mimo że te ostatnie, jak zauważali komentatorzy, miały w zwyczaju 
uparcie, niemal religijnie obstawać przy swoich stanowiskach. Celem deliberacji nie 
miało być tu zakrzyczenie obaw obywateli czy ich ugłaskiwanie. Prócz przystępnego 
wyjaśniania wyników badań, chodziło o szczere wzięcie pod uwagę wyrażanych obaw 
i dotarcie do ich źródeł. Dlatego Hajer określił tę agencję jako przykład nowego typu 
publicznego autorytetu w erze „mediatyzacji polityki”.32

 Gruntem pod takie deliberatywne rozwiązania systemowe w polskich miastach 
powinno być planowanie przestrzen-
ne. Szczególnie, że w 2015 roku weszła 
w życie nowa ustawa o rewitalizacji, 
która prawnie umocowała pojęcie „in-
teresariusza” i wzmocniła rolę konsul-
tacji społecznych. Za sprawą Komitetu 
Rewitalizacji, otworzyła drogę pod bardziej partycypacyjne, a nie tylko uznaniowe, 
zaangażowanie różnych aktorów społecznych w proces rewitalizacji. Warto podkre-
ślić raz jeszcze, że uznanie zaangażowania obywatelskiego jako sprzecznego z rzetel-
ną decyzją opartą na dowodach jest anachronizmem.  Stosowane na świecie metody 

32 M.A. Hajer, 2009.

Tab. 2.  Deliberacja a inne typy dyskusji1, 
Opracowanie: Michał Zabdyr-Jamróz, 2016

Cztery typy dyskusji Erysytczne debaty Targowanie Panele eksperckie Deliberacja

Dyskurys
interesy
własne

wiedza
naukowa

emocje

Michał Zabdyr-Jamróz

Musimy skończyć z mitem, że do 

rozumnych decyzji konieczna jest 

czysta, racjonalna bezstronność 



takie jak Ocena Skutków Zdrowotnych (HIA, Health Impact Assesment), z założenia 
uwzględniać mają głos pochodzący od społeczności lokalnych, po to właśnie by – 
przykładowo – plan zagospodarowania przestrzennego jakiegoś obszaru jak najbar-
dziej sprzyjał zdrowiu publicznemu populacji.33

Zakończenie: renowacja zamiast innowacji

Nowe wyzwania, przed jakimi stoją polskie miasta nie zawsze wymagają instytucjonal-
nej innowacji, ale czasem raczej renowacji. Nowoczesnym instytucjom niejednokrotnie 
brakuje dziś tego wymiaru, który niegdyś już istniał, ale został na jakimś etapie dzie-
jowym porzucony, czy to intencjonalnie czy też przy okazji. Tak się składa, że pewne 
mechanizmy, których nam obecnie brakuje określić można mianem neomediewalnych: 
ze  średniowiecza powinniśmy zaczerpnąć pewną kompromisową wizję polityk miej-
skich. Wizję odrzucającą, z jednej strony totalizm barokowej urbanistyki, z drugiej zaś 
przestrzenną wolno-amerykankę turbo-kapitalizmu. Inspiracją, która może nam pomóc 
w realizacji tych celów jest porzucenie ściśle racjonalistycznego rozumienia polityki. 
 Warto dokonać takiej neomediewalnej renowacji podejścia do polityk miejskich dlate-
go, że dotychczasowa, sztywno ujęta racjonalność stawia wygórowane wymagania wobec 
uczestników polityki. Prowadzi to do „widzenia tunelowego” – niedostrzegania szeregu 
istotnych kwestii, a w konsekwencji wypierania ich z dyskusji publicznej. Takie podej-
ście niestety zmusza słabszych aktorów polityki do „siedzenia cicho” lub do zachowań 
patologicznych: bo nie mogą bronić swoich interesów; bo na siłę muszą przedstawiać 
własne postulaty w kategoriach dobra wspólnego lub w kategoriach dobra innych. Takie 
podejście premiuje za to aktorów silniejszych, dając im wielkie pole do popisu – pozwa-
la bowiem, forsować swoje interesy pod przykrywką kupionych badań naukowych czy 
przebiegłej erystyki. 
 Ze średniowiecza powinniśmy zaczerpnąć uznanie realnego istnienia  różnic społecz-
no-ekonomicznych. Dlaczego? Bo podtrzymywanie pozorów, że różnice społeczne nie 
przekładają się na wpływ polityczny jest szkodliwe społecznie i na dłuższą metę służy 
bogatym do eksploatowania pozorów obiektywnej, jednej i niezmiennej „racjonalności“. 
Nie chodzi oczywiście o to, aby w polityce została na modłę feudalną odzwierciedlona 
siła ekonomiczna. Chodzi raczej o dostrzeżenie w systemie politycznym tego, że ta siła 
przekłada się na władzę. Dopiero wtedy będzie można różnym stronom takie nierówno-
ści skompensować. Polityki miejskie powinny być też czułe na potrzeby ludzkie innego 
rodzaju – potrzebę szacunku, bezpieczeństwa i godności. Ignorowanie elementu emocji 
w polityce często odwraca się przeciw nawet najlepiej przemyślanym planom. Próby for-
sowania polityk wbrew opinii publicznej, wbrew istotnym w tej polityce interesariuszom 
coraz częściej kończą się zatorami przy implementacji. Dlatego, tym bardziej istotna jest 
zdolność budowania koalicji na rzecz realizacji danych polityk. 

36 M. Zabdyr-Jamróz, 2015B.
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 Tradycyjny model polityki uznaje chronologiczne pierwszeństwo woli politycznej 
nad konkretną treścią samej polityki. Najpierw politycy wybierają ogólne cele, potem 
administracja ustala szczegóły i wdraża. Tego typu instrumentalno-racjonalne po-
dejście nie tylko ignoruje istotne zmiany społecznych oczekiwań, ale nade wszystko 
zapomina, że często „diabeł tkwi w szczegółach”, że ustalanie detali w implementa-
cji często zmienia cel samej polityki. Dlatego zmiana myślenia wymaga odwrócenia 
kolejności działań. Potrzeba nam najpierw wspólnego i solidarnego ustalania treści 
polityk, po to żeby ich całokształt posiadał sankcję wspólnej woli wszystkich intere-
sariuszy. To „drobna” lekcja, którą powinniśmy zaczerpnąć ze średniowiecza.
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⇢

Islam, katolicyzm, liberalizm: wyznania i ideologie mają nie tyl-
ko swoje racje, ale też preferowane regulacje prawne. Czyżby 
kończyły się czasy jednego systemu prawa dla wszystkich oby-
wateli? Co powiesz na dwa systemy prawne? Albo trzy? Mamy 
w końcu wędrówkę ludów – a każdy lud niesie swoje prawo ze 
sobą. Problem powstaje, gdy chcą sądzić cię pod prawem cudzym.

Pamięci Ryszarda Kapuścińskiego 

Pod koniec XX wieku i zaraz na początku wieku XXI opowieść na temat powszech-
nej globalizacji mogła wydawać się bardzo przekonująca. Zgodnie twierdzono, że 
powszechność rozwiązań technologicznych będzie stopniowo iść w parze z uni-
wersalizmem estetycznym, a następnie etycznym, narzucając ujednolicone wzorce 
mieszkańcom Nowego Jorku, Nowego Sadu i Nowego Sącza. Dość szybko jednak 
dostrzeżono, że naturalny w sumie proces ujednolicania możliwie wszystkiego 
zderza się coraz częściej z nie mniej silnym procesem podkreślenia bardziej różni-
cy aniżeli podobieństwa, co można było interpretować jako „globalizację procesu 
różnicowania”. Dotyczy on nie tylko neutralnych politycznie i dość oczywistych 
kwestii, jak chociażby smaku estetycznego (na przykład w zakresie kulinariów czy 
kultury literackiej bądź muzycznej), ale przede wszystkim spraw zupełnie funda-
mentalnych, jak chociażby Prawa Człowieka. Rozwiązania uznawane za uniwer-
salne w Europie czy w Stanach Zjednoczonych wcale za takie nie muszą  uchodzić 
w świecie muzułmańskim czy w Azji południowo-wschodniej.1 

Tożsamość wielokulturowa według neomediewalizmu

Pytanie o to, co naprawdę wolno, dotyczy granic polityki wielokulturowości, która 
w większym lub mniejszym stopniu jest częścią polityki społecznej. I to nie tylko 
w Europie, ale również na kontynencie amerykańskim, w wybranych rejonach Bli-
skiego Wschodu czy w Indiach. Właśnie w kontekście „wielokulturowości”, która 
sama w sobie jest koncepcją nieostrą (o wielu możliwych interpretacjach) pojawia 
się intrygujący termin „neomediewalizm”. Łączy się go dodatkowo z erą ponowo-
czesności, znowu interpretowanej na wiele sposobów. Teoretycy neomediewalizmu 
niejednokrotnie zakładają, że tożsamość kulturowa w najbliższych dekadach może 

1 Na ten temat szerzej w mojej 
książce O iluzji wartości uniwersalnych 
(Kłodkowski, 2002).



ulegać fragmentacji według kryteriów etnicznych i religijnych, co na całe stulecia 
zmieni globalną mapę powiązań tożsamościowych. Czy mają rację?
 Rzeczywiście, spotkanie, a nierzadko zderzenie ze sobą rozmaitych grup etnicz-
nych bądź konfesyjnych może prowadzić do licznych konf liktów. Ale może rów-
nież zmuszać do zawierania rozmaitych kompromisów, które umożliwiają w miarę 
stabilne funkcjonowanie rozmaitych społeczności na obszarze miasta, prowincji 
czy całego państwa. Oczywiście istnienie wielu różnych wspólnot, o odmiennych 
wyznaniach, odmiennych wzorcach życia społecznego, a nawet zróżnicowanym 
wyglądzie fizycznym zmusza do zadawania pytań o własną tożsamość, o własną 
przynależność kulturową, wyznaniową czy nawet narodową. Czy jestem zarazem 
Europejczykiem, Szwedem i ewentualnie chrześcijaninem, a może przede wszyst-
kim Szwedem, który mieszka w Europie, zaś kwestia wiary jest czymś absolutnie 
prywatnym? Czy jestem Arabem mieszkającym w Paryżu, czy może raczej Fran-
cuzem arabskiego pochodzenia, który wyznaje islam? Czy jestem Indusem, który 
mieszka obecnie w Londynie, a może raczej Brytyjczykiem, którego rodzice wywo-
dzą się z Indii? Czy jestem Polakiem z mieszanego małżeństwa polsko-niemieckie-
go, a może Niemcem mieszkającym w Polsce, a może uważam się za osobę z pogra-
nicza dwóch narodów, która nie chce redukcji własnej tożsamości? Przenikanie się 
rozmaitych kultur, języków i religii na niewielkim obszarze aglomeracji miejskiej 
może pomóc w budowaniu wielowarstwowej tożsamości, ale może też prowadzić do 
radykalnego wyboru jednej tylko tożsamości, dając psychologiczny komfort iden-
tyfikacji z wyraźnie określoną grupą: wyznaniową, etniczną czy językową. „Je-
stem przede wszystkim muzułmaninem, a reszta to kwestie drugorzędne”, „jestem 
przede wszystkim Polakiem, a zdecydowana większość z nich to rzymscy katolicy, 
więc definiuje mnie narodowość i wyznanie”, „czuję się Francuzem i jestem Fran-

cuzem, a pochodzenie moich rodziców 
nie ma nic do rzeczy” – te wszystkie 
jednoznaczne deklaracje tożsamościo-
we mogą występować obok deklaracji 
o przynależeniu jednocześnie do kilku 
grup. Ciekawym przykładem, ilustru-
jącym właśnie to drugie podejście, jest 

Amin Maalouf. To pisarz, który wyemigrował z Libanu do Francji. Uznaje się za pi-
sarza francuskiego, pisze po francusku, chociaż jego ojczystym językiem jest arab-
ski. Mało tego: będąc Arabem nie jest muzułmaninem. Jest członkiem wspólnoty 
maronitów. Jest Arabem, Francuzem i chrześcijaninem jednocześnie. Jaka więc jest 
jego tożsamość? Maalouf pisze: „Ileż to razy, odkąd w roku 1976 opuściłem Liban, 
aby zamieszkać we Francji, zapytywano mnie, i to w najlepszych intencjach, czy 
czuję się ‘raczej Francuzem’, czy też ‘raczej Libańczykiem’. Niezmiennie odpowia-
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dam: ‘I jednym, i drugim!’. Nie wynika to z troski o zachowanie tu jakiejkolwiek 
równowagi lub o to, żeby sprawiedliwości stało się zadość, lecz z prostej przyczyny, 
że dając inną odpowiedź – skłamałbym. To, co powoduje, iż jestem sobą i nikim 
innym, to fakt, że pochodzę z pogranicza dwóch państw, dwóch czy trzech języków, 
kilku kultur. Dokładnie te właśnie czynniki określają moją tożsamość. Czy byłbym 
bardziej szczery, gdybym amputował część siebie samego?”.2

 Nie jest łatwo określić, czy ów fenomen złożonej tożsamości, jak w przypad-
ku Maaloufa, będzie zyskiwał na powszechnej akceptacji, czy może raczej będzie 
w wyraźnej mniejszości, a coraz większą wagę będzie miał proces redukowania 
tożsamości do jednego wymiaru. Odpowiedź na to pytanie może rozstrzygać się 
stopniowo w ciągu najbliższej dekady, aczkolwiek będzie ona prawdopodobnie róż-
na w różnych krajach. 
 Co ciekawe, określenie własnej tożsamości i afiliacji z wybraną społecznością (lub 
społecznościami) nie jest tylko zwykłym ćwiczeniem z zakresu antropologii kulturo-
wej, ale może mieć bardzo praktyczne konsekwencje w życiu społecznym. W państwie 
demokratycznym obywatel, a zarazem wierny tej czy innej religii może żądać gwarancji 
swobód wyznaniowych i publicznego praktykowania własnych zwyczajów, a to z kolei 
może stać w sprzeczności z obowiązującymi lokalnie zasadami. Same zakazy praw-
ne i narzucanie jedynych słusznych wzorców kulturowych dla wszystkich obywateli, 
niezależnie od ich wyznania, nie zawsze przynosi oczekiwane skutki, a z pewnością 
nie sprzyja kształtowaniu stabilności społecznej i redukowaniu poczucia całkowitego 
wyobcowania członków grup uznawanych za mniejszościowe. Z drugiej strony brak 
wspólnych dla wszystkich obyczajów i zasad funkcjonowania w złożonej kulturowo 
społeczności bardzo szybko doprowadzi do pogłębienia istniejących już podziałów i na-
rastania wzajemnej niechęci, a następnie fizycznej przemocy. W takiej sytuacji coraz 
częściej pojawia się kwestia odmiennego rozumienia prawa, a może raczej odmiennej 
filozofii człowieka i państwa, która owo prawo kształtuje. Innymi słowy – jak sugeruje  
Michał Zabdyr-Jamróz – multikulturalizm zaczyna występować w szatach neomedie-
walizmu: „Przyczyn tej mediewalizacji, zachodzącej w przeróżnych sferach życia poli-
tycznego i prawnego, poszukiwać należy w szeregu procesów związanych z nastaniem 
ery ponowoczesności. Za najbardziej znaczący fenomen należy uznać kryzys idei praw 
człowieka, a właściwie pewien dylemat, na jaki idea ta trafiła”.3a całe stulecia ych kon-
fliktów,eni globalną mapę powiązań tożsamościowych. ekadach będzie mieć wpływ na 
fragmentację tożsamości.
 Zabdyr-Jamróz podkreśla rolę (przyszłych i chyba prawdopodobnych) rozwiązań 
prawnych, które w sytuacji wielokulturowego społeczeństwa mogą odgrywać nie-
zwykle znaczącą rolę. Tak argumentuje: „W nowożytnym modelu państwa stosuje 
się zasadę terytorializmu prawa, które bezwzględnie obowiązuje na danym obszarze. 
Mediewalna zasada mówi zaś o osobowości prawa – powiązaniu prawa danej zbioro-

Piotr Kłodkowski

2 A. Maalouf, 2002, s. 7.



wości z osobami z niej się wywodzącymi. […] Ewidentnie w dziedzinie prawa cywilnego 
dochodzi więc do częściowego zerwania z doktryną terytorialności prawa. Wracamy 
do świata, w którym o podległości danemu systemowi norm prawnych decyduje po-
chodzenie. Imigranci będą ‘nieść swoje prawo razem z sobą’. Tak jak w średniowieczu, 
sędzia – gdy stanie przed nim oskarżony – nie będzie zaglądał do ustawy krajowej, ale 
zapyta: ‘Pod jakim prawem żyjesz?’ i będzie orzekał wedle jego przynależności”.3 
 Z perspektywy Europy kontynentalnej (ale już nie brytyjskiej) takie rozwiązanie 
mogą wydawać się obecnie nieprawdopodobne. Trudno jednakże wykluczyć możliwość 
ich implementacji w nieodległej przyszłości, zwłaszcza w sytuacji poważnych zmian de-
mograficznych na Starym Kontynencie. Dotychczasowy skład etniczny poszczególnych 
państw będzie ulegał znaczącym modyfikacjom, przede wszystkim z powodu coraz 
bardziej dynamicznych ruchów migracyjnych z rejonu Bliskiego Wschodu, północnej 
Afryki i południowej Azji. Mało prawdopodobne, żeby zjawisko to nie miało istotnego 
wpływu na ostateczną kompozycję całych społeczeństw w Europie; ich kultury, zwy-
czajów oraz całej filozofii państwa i prawa.  
 Postawmy w tym miejscu ważną, aczkolwiek umiarkowanie odkrywczą tezę: najbar-
dziej gwałtowne przemiany kulturowo-prawne nastąpią najpierw w wybranych me-
tropoliach, które stanowią silny magnes dla przybyszy, i to zarówno z kraju, jak i z za-
granicy. Wielokulturowa metropolia może wręcz kierować się odmiennymi zasadami, 

które obowiązują w danym państwie 
(i to mimo obowiązującego formalnie na 
całym jego obszarze jednolitego prawa), 
co jest konsekwencją złożonego składu 
etnicznego i kulturowego jej mieszkań-
ców, ich norm obyczajowych i rodzaju 

związków społecznych, które są przez nich kreowane. Analiza fenomenu metropolii 
i jej zbiorowej tożsamości, lub raczej: analiza zbiorowych tożsamości jej mieszkańców 
i poczucia przynależności do wybranej grupy kulturowej, badanie obszarów „pogra-
nicza” i subiektywnych odczuć własnej pozycji w społeczności miasta – to wszystko 
pomaga, ale z pewnością nie wyczerpuje możliwości opisu całego zjawiska. 
 Przedstawmy w tym duchu prowokacyjne intelektualnie porównanie dwóch metro-
polii: Wrocławia i New Delhi. Pozornie wydają się bardzo odległe, i to nie tylko w sen-
sie geograficznym. Dla usprawiedliwienia tego zabiegu podajmy obecnie tylko jeden 
argument: w XIX i w pierwszej połowie XX wieku to wybrane azjatyckie metropolie 
były zmuszane do przyjęcia wzorców europejskich, obecnie zaś to wybrane europejskie  
metropolie będą zmuszone do akceptacji niektórych wzorców rodem z Azji południo-
wej bądź Bliskiego Wschodu. Warto zatem przyjrzeć się modelom funkcjonowania spo-
łeczności metropolitalnych poza Starym Kontynentem, głównie po to, żeby zrozumieć 
jaki możliwy kierunek może obrać proces transformacji europejskiego mega-polis. 
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Miasto jako część tożsamości osobistej. Dialog z Ryszardem Kapuścińskim  

Podczas spotkania w Krakowie z Ryszardem Kapuścińskim4 wspomniałem, że pocho-
dzę z Wrocławia, to znaczy, że to miejsce mojego urodzenia. Kapuściński od razu zadał 
pytania na temat moich rodziców: z której części Polski pochodzą, kiedy przyjechali 
do Wrocławia, jak długo tam mieszkali. Założył, skądinąd zupełnie słusznie, że nie 
są rodowitymi mieszkańcami miasta, i że jak miliony innych Polaków, przyjechali po 
wojnie na Ziemie Zachodnie. Wrocław był dla niego klasycznym przykładem urbani-
stycznego tygla kulturowego, ale bardziej w formie multicultural/national melting 
pot, a nie multicultural/multiethnic melting pot5, aczkolwiek elementy tego ostatnie-
go z pewnością były w nim obecne. Wyjaśniłem, że rodzina ze strony matki przybyła 
z Wołynia, który ówcześnie był częścią II Rzeczpospolitej, i tam utraciliśmy cały nasz 
przedwojenny majątek, natomiast mój ojciec pochodzi z Łomży, aczkolwiek większość 
dokumentów wskazuje, że jego rodzina mieszkała przez długi czas w Warszawie, i to 
prawdopodobnie jeszcze w XVIII i XIX wieku. Oboje rodzice przyjechali do Wrocławia 
na studia, zapewne z nadzieją, że to część ówczesnej „ziemi obiecanej”, gdzie zdecydo-
wanie łatwiej niż gdzie indziej można było ułożyć sobie życie, a dodatkowo zapewnić 
dobre wykształcenie, albowiem wykładowcy pochodzili w dużej mierze z przedwo-
jennych uczelni Lwowa i Wilna. Do miasta trafiali również oficerowie II RP, którzy 
z powodów politycznych znajdowali się na indeksie ówczesnych władz PRL, i którzy 
woleli znaleźć się w nowym środowisku, uznawanym za potencjalnie mniej represyjne 
aniżeli w innych częściach kraju. We Wrocławiu osiedlił się przykładowo mój stry-
jeczny dziadek ze strony matki, pułkownik Michał Drzystek-Drzewiński, we wrześniu 
1939 roku szef sztabu lwowskiej V Dywizji Piechoty. Jako wysoki funkcjonariusz obozu 
przedwojennej sanacji nie spodziewał się oczywiście jakichkolwiek awansów, chodziło 
raczej o godne życie w znanym mu środowisku lwowskiej inteligencji, która spotykała 
się regularnie w ulubionych kawiarniach.
 Dla Kapuścińskiego była to dość typowa historia tworzenia się nowego mikroświata, 
czy raczej złożonego procesu, w którym próby odtwarzania dawnych przedwojennych 
wzorów i struktur (na przykład we wrocławskim środowisku akademickim) zderzały 
się z odgórnym planem budowy nowego społeczeństwa, opartego na zupełnie odmien-
nych zasadach ideologicznych aniżeli te obowiązujące przed II wojną światową. Pamię-
tam, że bardzo interesował się tematyką tworzenia struktury współczesnego miasta, 
i to niemal od podstaw, znał to przecież świetnie ze swoich peregrynacji w Azji, Afryce 
i Ameryce Łacińskiej. Chodziło mu głównie o porównania z dawnymi miastami kolo-
nialnymi imperiów europejskich, zwłaszcza tymi miastami, które w nowostworzonych 
państwach musiały zrekonstruować, a czasami po prostu wytworzyć własną legendę 
i własną tożsamość, przykrawając do niej wybrane fakty z historii. Rozmawialiśmy 
kilkakrotnie o złożonym fenomenie tożsamości samych mieszkańców tych nowo-sta-

Piotr Kłodkowski

5 Inaczej mówiąc, wielokulturowość 
Wrocławia wiązała się bardziej 
z wielością kultur w obrębie 
jednego narodu, niż wielością kultur 
wywodzących się z wielu etniczności.

4 Chodzi o nieformalne spotkania 
z Ryszardem Kapuścińskim 
w latach 2003-2006.



rych ośrodków. Tam właśnie historia – postrzegana często jako „obca” i „odległa od 
własnych doświadczeń” –  musiała zostać dopiero „oswojona” i dopasowana do moż-
liwości kulturowego przetrawienia przez przybyszy, którzy nie zawsze byli szczerze 
zainteresowani obiektywną przeszłością miejsca, gdzie przyszło im żyć, a pewnie bar-
dziej narzuceniem własnych wzorców kulturowych, przetransponowanych z ich ro-
dzinnych stron. Sprawa była jeszcze bardziej złożona, bo przecież ruchy migracyjne, 
nawet jeżeli ograniczane odgórnie, bez przerwy zmieniają strukturę miasta, które musi 
wówczas nieustannie rekonstruować własną tożsamość kulturowo-cywilizacyjną tak, 
aby była do zaakceptowania przez większość jego mieszkańców. Dodatkowo jeszcze 
wyodrębniają się coraz bardziej autonomiczne części metropolii, najczęściej o okre-
ślonym składzie etnicznym, bądź konfesyjno-etnicznym, które mogą kierować się wła-
snymi zasadami i regułami, niekoniecznie w pełni tożsamymi z systemem prawnym 
formalnie obowiązującym na terenie całego państwa. Miasto, z całym swym złożonym 
bogactwem wielokulturowym, staje nierzadko w opozycji do ogólnopaństwowej ma-
szynerii narzucającej pewien jednorodny standard postępowania prawnego czy nawet 
obyczajowego i egzekwowania kar za jego naruszenie. Naturalnie tego typu zjawiska 
charakteryzują przede wszystkim państwa o niezwykle złożonej kompozycji kultu-
rowej, a tylko w niewielkim lub w żadnym stopniu te, które określane są jako wysoce 
homogeniczne jeśli chodzi o skład etniczny, wyznaniowy czy językowy.   
 W naszej rozmowie z Kapuścińskim dodałem żartobliwie, że Wrocław był jednak 
dla mnie tylko punktem początkowym  tego, co było wówczas klasyczną wędrówką 
ludów w powojennej Polsce. Stamtąd rodzice wywędrowali do Zielonej Góry, a następ-
nie trafili do całkowicie innej części kraju, do Rzeszowa. Stolicę Podkarpacia uznałem 
ostatecznie za swoje miasto, chociaż do swojej kolekcji miast osobistych musiałem 
dołączyć Kraków, gdzie mieszkałem przez siedem lat jako student, a następnie jako 
doktorant. Nie skończyło się bynajmniej na Polsce, bo kolekcja obejmowała również 
Cork w Irlandii oraz Islamabad w Pakistanie, gdzie łącznie spędziłem półtora roku na 
stypendiach naukowych. Zapytałem wówczas, czy sami przejmujemy pewną cząstkę 
tożsamości każdego z miast (i krajów) i czy przenosimy je do nowego miejsca zamiesz-
kania, bo takie miałem osobiste odczucie. Nie pamiętam już dokładnie odpowiedzi, 
ale jej sens był taki, że to wszystko zależy od siły kulturowej miasta: czy daje pewną 
swobodę własnego rozwoju, czy też stara się narzucać przybyszowi istniejące już wzor-
ce. Rzecz jest w sumie bardziej złożona, albowiem moc narzucania własnych wzorców 
kulturowych rośnie, co oczywiste, wraz z ilością migrantów, ich różnorodnością i po-
zycją społeczną, ale też może być ograniczana obowiązującym prawem bądź trwałymi 
obyczajami dotychczasowych mieszkańców. Takie spotkania rozmaitych grup o od-
miennym bagażu kulturowym mogą stanowić źródło ogromnej kreatywności w wielu 
dziedzinach, ale generują również ostre konflikty i permanentne podziały, gdzie obszar 
wspólnego dialogu zredukowany jest do minimum. Na ten temat rozmawialiśmy tylko 
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dwukrotnie, i nie były to zbyt długie dysputy. Umówiliśmy się na dłuższą rozmowę 
w 2007 roku, w lutym, tuż po moim powrocie z subkontynentu. Nigdy jednak do niej 
nie doszło, wiadomość o śmierci Kapuścińskiego w styczniu tego samego roku zastała 
mnie jeszcze w Indiach.

Wrocław i New Delhi – budowanie nowej tożsamości 

Wielokrotnie wracałem do naszych rozmów z Ryszardem Kapuścińskim i rozważań 
o fenomenie zderzeń kulturowych w wybranych metropoliach, i to zarówno w Europie, 
jak i w Azji. Przez niemal sześć lat mieszkałem w jednej z największych aglomeracji 
świata – New Delhi, która obecnie jest nawet większa od Bombaju i liczy niemal 22 mi-
liony mieszkańców, jeśli uwzględnić tak zwany obszar metropolitalny. Może wydać się 
to paradoksem, ale New Delhi ma pewne wspólne cechy z Wrocławiem. Obydwa mia-
sta przeżyły w podobnym okresie traumę exodusu części mieszkańców, którzy musieli 
opuścić dotychczasowe domy, co było konsekwencją dramatów wojennych i powojen-
nych w Europie i w Azji, obydwa musiały przyjąć zupełnie nowych przybyszów, którzy 
całkowicie odmienili dotychczasową strukturę lokalnej populacji, i obydwa zmieniły 
swój polityczny status – Wrocław z niemieckiego stał się polski, Delhi z dawnej stolicy 
Imperium Brytyjskiego w Indiach, zostało po podziale państwa pierwszym mega-polis 
nowoutworzonej Republiki Indii. Oczywiście różnic pomiędzy obydwoma aglomeracja-
mi jest ogromna liczba, niemniej jednak owe podobieństwa są warte uwagi. Nie ogra-
niczają się one zresztą do obydwóch miast, ilustrują zjawisko znacznie szersze, które 
przekracza granice państw i kontynentów. Akurat w tej materii procesy globalizacyjne 
przybierają podobne kształty. 
 Jedno z owych podobieństw dotyczy chociażby funkcjonowania relatywnie niewiel-
kich lokalnych wspólnot etniczno-kulturowych, które stanowią historyczny łącznik 
między przeszłością a teraźniejszością. Są specyficznym przykładem pewnego stanu 
zawieszenia między dwiema dominującymi społecznościami. Ten stan zawieszenia był 
nierzadko przyczyną wyobcowania i licznych cierpień, zwłaszcza w okresie politycznej 
i kulturowej transformacji, będącej konsekwencją zmiany statusu obydwóch metropo-
lii w drugiej połowie lat 40. XX wieku. 
 New Delhi jest faktycznie aglomeracją wielokulturową, aczkolwiek rolą dominującą 
odgrywają mieszkańcy północy kraju, ze swoją tradycją i językiem. Cechą charaktery-
styczną są chociażby tablice z nazwami ulic w głównych dzielnicach, które wypisane 
są w czterech językach i w czterech alfabetach: po angielsku, w hindi (alfabet dewa-
nagari), w pendżabi (alfabet gurumukhi) i w urdu (alfabet persko-arabski). Miasto-
gigant zdołało stworzyć własną nową tożsamość, zaadoptować nowych obywateli i ich 
potomków, zintegrować różne grupy etniczne i wyznaniowe (aczkolwiek ten proces 
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tylko częściowo okazał się sukcesem), włączyć dawną historię we współczesną narrację 
o własnej pozycji w państwie.6 Wrocław, przy zachowaniu wszelkich proporcji rzecz 
jasna, musiał przechodzić podobne fazy budowania własnej tożsamości, aczkolwiek 
trudno w tym przypadku mówić o podobnej skali różnorodności kulturowej. Obydwie 
metropolie mają w sobie ogromny dynamizm rozwojowy, łatwo dostrzegalny w wielu 
obszarach, który przyciąga chętnych zarówno z kraju, jak i z zagranicy.            

Historia Anglo-Indusów 

Dość dobrze opisanym w literaturze fenomenem w najnowszej historii Delhi był bez 
wątpienia los Anglo-Indusów, (Anglo-Indians), a więc osób, których tożsamość była 
zawieszona pomiędzy kulturą Imperium Brytyjskiego a tradycją miejscowej ludno-
ści indyjskiej. Jednym z najbardziej znanych ich przedstawicieli był James Skinner 
(1778-1841), malownicza postać z pogranicza historii podboju subkontynentu przez 
Brytyjczyków oraz opowieści spod znaku „płaszcza i szpady”. Jego ojciec, Hercules, 
był synem burmistrza Montrose, a jego matka księżniczką z Radżputany, aczkolwiek 
dla teściów pozostała „drogą Jeannie”. James Skinner w opisie Williama Frasera – jed-
nego ze znaczących oficjeli Kompanii Wschodnioindyjskiej – przypominał wyglądem 
„rodowitego Maura, nie Murzyna, ale Maura Desdemony, Maura weneckiego”. Skinner 
posługiwał się prawdopodobnie angielskim jako ojczystym, aczkolwiek władał też bie-
gle perskim, a więc językiem używanym na dworze dynastii Wielkich Mogołów. Był 
uznawany za znakomitego dowódcę, z honorowym przydomkiem „Sikandar Sahib” 
(oznaczającym walecznego księcia), i twórcę dwóch regimentów kawalerii, które do 
dziś stanowią część armii indyjskiej. Ze względu na swoje mieszane pochodzenie nie 
mógł swobodnie awansować w armii Imperium, budził zresztą też podejrzenia wśród 
ludności indyjskiej, która – skądinąd słusznie – nie była pewna jego lojalności i przy-
wiązania do miejscowej tradycji. Musiał wykazywać się podwójnym męstwem, aby zy-
skać uznanie Brytyjczyków, wśród których miał zresztą wielu wpływowych przyjaciół. 
Nierzadko osobista przyjaźń nie mogła jednak pozwolić na ominięcie obowiązujących 
barier rasowo-klasowych. William Dalrymple, jeden z najbardziej cenionych pisarzy 
szkockich i znakomity znawca kultury indyjskiej, tak pisze o nim w kontekście pozy-
cji Anglo-Indusów: „W kolejnych latach Skinnera kilkakrotnie spotkało upokarzające 
odtrącenie ze strony brytyjskiego establishmentu: odebrano mu podarowany przez 
Marathów majątek; obniżono rangę i płacę; zmniejszono pułk o jedną trzecią. Dopie-
ro dużo później, po serii zdumiewających zwycięstw nad Sikhami i Gurkhami, konni 
Skinnera zostali oficjalnie włączeni do armii Kompanii, a jego samego awansowano 
do rangi podpułkownika i uhonorowano rycerskim Orderem Łaźni trzeciej klasy”.7 
 W starej części Delhi, nieopodal historycznej Kashmiri Gate, znajduje się anglikań-
ski kościół pod wezwaniem św. Jakuba, czyli St. James’s Church, zwany również jako 
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7 W. Dalrymple, 2016, s. 157-158.
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Skinner’s Church. Jego fundatorem był naturalnie sam James Skinner, i tam też znaj-
duje się jego miejsce ostatniego spoczynku. Sama świątynia nie jest może zaliczana do 
pierwszorzędnych turystycznych atrakcji stolicy, ale jest miejscem chętnie odwiedza-
nym przez tych, którzy są zainteresowani historią współczesnych Indii. Odzwierciedla 
nie tylko kilkusetletnie panowanie Imperium w tej części kraju, ale mówi wiele o bar-
dzo skomplikowanych losach tych, którzy z racji urodzenia należeli do dwóch różnych 
społeczności etnicznych i kulturowych. Raz jeszcze William Dalrymple: „Skinnerowie 
mieli ugruntowaną pozycję w delhijskiej socjecie, jednak dla większości Anglo-Hin-
dusów sytuacja pogarszała się z roku na rok. Cierpieli z powodu coraz straszniejszych 
rasowych uprzedzeń ze strony zarówno Hindusów, jak i Anglików: Hindusi nie chcieli 
z nimi przestawać; a Anglicy, pomimo żarliwej i niezmiennej wierności Koronie, którą 
wykazywali Anglo-Hindusi, stanowczo odmawiali przyjmowania ich do swoich klu-
bów i na salony. […] Zdawszy sobie sprawę, że w całych Indiach nie ma już dla nich 
bezpiecznego miejsca [po odzyskaniu niepodległości – PK], Anglo-Indusi wyruszyli 
masowo na emigrację. Około dwudziestu 
pięciu tysięcy znalazło nowy dom w Sta-
nach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii, 
gdzie ich drużyna hokejowa „Harlequins” 
zdobyła wielką popularność. Jeszcze wię-
cej wyjechało do Anglii. Tam, „z powrotem 
w domu”, ich odmienność zatarła się w po-
wojennym tyglu; niektórzy jak Engelbert Humperdinck (urodzony w Madrasie jako 
George Dorsey) i Cliff Richard (urodzony jako Harry Webb, syn anglo-indyjskiego ma-
szynisty z Lucknow), zdobyli sławę – dopiero jednak wtedy, gdy odrzucili swoje dawne 
imię i tożsamość, tak jak wyrzuca się niechciane i niemodne ubranie”.8 
 Początkowa niechęć etnicznych Indusów wobec mniejszości anglo-indyjskiej nie 
wynikała bynajmniej wyłącznie z ich własnych uprzedzeń rasowych bądź kastowych, 
ale była również odpowiedzią na postępowanie drugiej strony. Mircea Eliade w swo-
ich pamiętnikach, pisanych podczas studiów w Indiach w latach 20. ubiegłego stule-
cia, podkreśla bardzo mocno świadomość rasową Anglo-Indusów, którzy postrzegali 
własną wspólnotę jako stojącą znacznie wyżej od najwyższej nawet kasty etnicznych 
Indusów. Sami budowali wokół siebie społeczny „kordon sanitarny”, który oddzielał 
ich dość skutecznie od większości populacji.9 Tego typu postępowanie musiało budzić 
gwałtowny resentyment, ale warto pamiętać, że Indie od stuleci są krajem, czy lepiej 
nawet: cywilizacją, w której podziały społeczne, klasowe i kastowe stanowią nieod-
mienną część egzystencji i problem zamkniętych społeczności nie rodzi w praktyce 
takich kontrowersji, jak w innych częściach świata, przede wszystkim w Europie. Oczy-
wiście Eliade ilustrował stan rzeczy sprzed niemal stu lat, w całkowicie innych realiach 
politycznych na subkontynencie. Obecnie skala mobilności międzykulturowej i spo-
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8 Ibid., s. 160-161

Porównanie losu Anglo-Indusów 

do losu Ślązaków jest ryzykowne, 

ale kuszące intelektualnie

9 Por. M. Eliade, 1999. 



łecznej jest nieporównanie większa, zaś sama kwestia Anglo-Indusów, których liczba 
wynosi prawdopodobnie kilkaset tysięcy, przestała już mieć jakiekolwiek społeczne 
czy polityczne znaczenie. Gwoli sprawiedliwości należy jednak przyznać, że formal-
nie Republika Indii uznaje konstytucyjnie mniejszość anglo-indyjską, i gwarantuje 
jej automatycznie dwa miejsca w niższej izbie parlamentu, Lok Sabha, zaś w samym 
Delhi o ich istnieniu przypomina wspomniany już kościół pod wezwaniem św. Jakuba.
 Anglo-Indusi są bez wątpienia wręcz wzorcowym przykładem ofiary zmiany toż-
samości państwa i miasta. Po odejściu Brytyjczyków utracili swoje dotychczasowe 
przywileje, zapewne nieliczne, ale i tak dające im poczucie własnego zakorzenienia 
i własnej pozycji w wielokulturowym społeczeństwie. Delhi, obok Kalkuty, było aglo-
meracją, gdzie ich liczba była znacząca, i utrata dawnej stolicy Imperium przez Eu-

ropejczyków skłoniła ich do stopniowego 
exodusu. Paradoksalnie, dawny porządek 
imperialny, nie zawsze dla nich korzystny 
społecznie czy politycznie, był uznawany 
subiektywnie za lepszy aniżeli nowy po-
rządek wprowadzany na miejscu przez 

niepodległe Indie. Pielęgnowanie własnych obyczajów, które wytworzyły się niezależ-
nie w grupie Anglo-Indusów, podtrzymywanie specyficznej wersji języka angielskiego 
(plus znajomość języka miejscowego, najczęściej hindi), wreszcie utrzymywanie kon-
taktów wewnątrz własnej społeczności – wszystko to mogło decydować o przetrwaniu 
pewnej odrębności, która odróżniała ich od rdzennych Indusów. Oczywiście w miarę 
upływu czasu ta odrębność stawała się coraz mniej zauważalna, ale decydująca była 
z kolei sama świadomość istnienia własnej wspólnoty, kształtowanej w ciągu stuleci. 

Ślązacy i wspólnota pochodzenia polsko-niemieckiego

Rzeczą bardzo ryzykowną, ale kuszącą intelektualnie jest porównanie losu Anglo-
-Indusów z losem Ślązaków zamieszkujących Wrocław. Ślązacy akcentują swoją 
odrębność, wynikającą z odmiennej tradycji, specyficznego języka czy szeroko in-
terpretowanej kultury. Nawet jeżeli spór o istotną w tym kontekście kwestię etnicz-
ną bądź narodową będzie miał silne zabarwienie polityczne i emocjonalne (zresztą 
podobnie jak w przypadku Anglo-Indusów), to nie sposób zaprzeczyć, że ich wspól-
nota musi znaleźć własne, odrębne miejsce między sąsiadującymi ze sobą kultura-
mi: polską i niemiecką. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 
roku 3048 mieszkańców Wrocławia w rubryce „przynależność narodowo-etniczna” 
wpisało „śląska”. Prawdopodobnie każda decyzja respondenta miała swoje bardziej 
lub mniej subiektywne uzasadnienie, jako że ostatecznie to świadomość własnej 
odrębności dyktuje o wyborze tej lub innej tożsamości. Naturalnie bez pewnych 
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obiektywnych faktów (język, pochodzenie rodziców, pielęgnowana kultura etc.) 
taki wybór trudno uzasadnić, a przynajmniej trudno przekonać innych o słuszności 
własnej decyzji. Jak liczne kontrowersje taka decyzja może obecnie budzić świadczy 
wypowiedź Macieja Łagiewskiego, dyrektora Muzeum Miejskiego we Wrocławiu:  
„Dla mnie Ślązak kojarzy się jednoznacznie z terenem Górnego Śląska […] Osoby, 
które definiują swoją przynależność narodową jako śląską, muszą być nierozerwal-
nie związane z tym co śląskie, czyli posiadać stroje regionalne, jeść potrawy śląskie 
i posługiwać się tym dialektem. Jestem Ślązakiem więc identyfikuję się z prastarą 
krainą, która ma oparcie w tradycji śląskiej. We Wrocławiu nie mamy do czynienia 
z rdzenną ludnością śląską […] Urząd marszałkowski kilka lat temu próbował za-
szczepić w mieszkańcach Wrocławia regionalizm. Rozdawano wówczas plakietki 
na auta i f lagi Dolnego Śląska.”10

 Oczywiście znacznie bliżej do losu Anglo-Indusów było we Wrocławiu osobom, 
które wywodziły się bezpośrednio (tzn. poprzez swoich rodziców) z pogranicza 
polsko-niemieckiego, i które doświadczały podobnych ambiwalentnych uczuć wo-
bec obydwóch dominujących wspólnot. Dzieci z mieszanych małżeństw polsko-
niemieckich musiały z konieczności dokonywać wyborów własnej tożsamości, nie 
mając przy tym alternatywnej, trzeciej opcji, jak było to w przypadku Ślązaków. Ten 
fenomen analizują Davies i Moorhouse, wskazując na psychologiczne i kulturowe 
linie graniczne dzielące obydwie społeczności. W cytowanym utworze „Zwei Di-
mensionen” autorstwa Evy Marii Jakubek znajdują się mocne emocjonalnie słowa, 
które prawdopodobnie zostałyby świetnie zrozumiane również pod innymi szero-
kościami geograficznymi: 

„Żyję w dwóch wymiarach 
języka:
jeden – swojski 
poznany w kołysce,
drugi – wymuszony 
w codziennym kieracie.
Jeden – ukochany 
drugi – znienawidzony…
dopóki go nie poznałam.
Wtedy otworzył mi drzwi
do innego świata, dokąd
weszłam ze zdumieniem…
jakże inne obyczaje,
sztuka, kultura,
historia – 
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10  Cyt. za A. Wojciechowska, 2013.



Kimże jestem,
by nimi pogardzać?      
Ich bohaterowie i mity,
tradycje – 
teraz tak swojskie
po latach.”11

Stopniowe wchodzenie do innego świata i do innego wymiaru własnej egzystencji, 
musiało być z konieczności procesem rozłożonym na lata. Biorąc pod uwagę jesz-
cze dramatyzm ówczesnej historii sam proces przemiany własnej tożsamości, jej 
specyficznego „rozszerzenia” nie był prawdopodobnie zbyt dobrze przyjmowany 
przez tych, którzy akurat nie doświadczali problemu ponownego określenia wła-
snej identyfikacji językowej, a zarazem narodowo-kulturowej. Tak to wyjaśniają 
Davies i Moorhouse: „Dzieci z mieszanych małżeństw polsko-niemieckich często 
miały niełatwe życie. Kobieta, której ojciec Niemiec pomagał w czasie wojny pol-
skiemu podziemiu i ożenił się w Poznaniu z Polką, zachowała bardzo ambiwalent-
ne uczucia wobec swoich dni szkolnych w powojennym Wrocławiu. Choć mówiła 
po polsku jak inni, nie była w pełni akceptowana przez kolegów. Miała niemieckie 
nazwisko, ale nie było to niczym wyjątkowym. Nie mogła zrozumieć, skąd wzięła 
się nieufność do niej, co było przyczyną długotrwałej samoudręki. Dopiero z cza-
sem, dzięki pomocy życzliwych przyjaciół, zaczęła lepiej rozumieć swoją sytuację. 
[W] normalnych czasach dwujęzyczność i podwójna tożsamość mogą być wielkim 
atutem, ale społeczność powojennego Wrocławia nie była normalna. Składała się 
w większości z ludzi wykorzenionych, którzy stracili już jedną ojczyznę i nie mieli  
jeszcze pewności, czy znaleźli drugą. Tacy ludzie nie tylko ze wszystkich sił sta-
rali się być Polakami, ale chcieli również wierzyć, że wszystko dokoła jest czysto 
polskie.  Należeli do pokolenia, które ogłosiło, że „we Wrocławiu każdy kamień 
mówi po polsku”. Nie interesowały ich niuanse; potrafili uprzykrzać życie tym, 
którzy przypominali, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana”.12

 Owa podwójna tożsamość, narzucona przez własne pochodzenie i historię, staje 
się trudnym do udźwignięcia bagażem w czasach gwałtownej transformacji. Nic 
zatem dziwnego, że „osoby z pogranicza” i to zarówno z Wrocławia, jak i z New 
Delhi musiały doświadczać w latach tużpowojennych bardzo podobnych ambi-
walentnych uczuć i często stawały przed wymuszoną alternatywą. Anglo-Indusi 
z jednej strony, oraz Ślązacy, a bardziej jeszcze dzieci z mieszanych związków 
polsko-niemieckich z drugiej, znajdowały się w podobnej sytuacji egzystencjalnej, 
charakterystycznej zwłaszcza dla tych części świata, gdzie gwałtowne przemiany 
polityczne wymuszały modyfikację lub re-interpretację własnej tożsamości kul-
turowej. Tak było w ówczesnych Indiach oraz w Polsce, aczkolwiek liczne uwa-
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runkowania polityczno-gospodarcze różniły się znacznie w obydwóch państwach. 
Warto podkreślić, że społeczności „pogranicza” były relatywnie niewielkie, co 
naturalnie musiało dodatkowo pogłębiać dramatyzm emocjonalny ich członków. 
Wykreowaną i nierzadko pielęgnowaną przez nich tożsamość kulturową możemy 
zatem w tym kontekście określić roboczo jako „tożsamość (po)graniczną”. Cha-
rakteryzowałaby ona wspólnoty, które funkcjonują między relatywnie dużymi 
zbiorowościami, w tym przypadku narodami, aczkolwiek nie możemy wykluczyć 
innych jeszcze konfiguracji, jak chociażby różne grupy wyznaniowe o złożonej 
kompozycji etnicznej13.     
 Przedstawiane podobieństwa nie mogą w żaden sposób zamazywać znaczących 
różnic, które stopniowo ulegają redukcji, w miarę upływu lat. W przypadku Wro-
cławia nowoprzybyła masa ludności uznawała się w znakomitej większości za 
Polaków, o wyraźnej tożsamości etnicznej i wyznaniowej. W przypadku Delhi 
sytuacja była bardziej złożona. Nowoprzybyła ludność uznawała się generalnie za 
wyznawców hinduizmu, zaś spora część dawnych mieszkańców, która nie wyemi-
growała do Pakistanu, nadal pozostała przy wierze muzułmańskiej. Ten podział 
religijny miał swój wymiar kulturowy, a następnie i polityczny. Proces stabilizo-
wania i ponownego tworzenia nowej, wielokulturowej aglomeracji musiał zatem 
uwzględniać istniejącą strukturę społeczną, co stanowiło jedno z najpoważniej-
szych wyzwań, i to zarówno dla władz lokalnych jak i centralnych. Rozwiązania 
systemowe w New Delhi były bowiem obserwowane w całym kraju.

Zasada milletu w Europie jako przejaw neomediewalizmu

Niewykluczone, że rozwiązania z odległego subkontynentu będą miały zastosowania 
we współczesnej Europie, która – nie zawsze w zamierzony i celowy sposób – re-
plikuje wzorce obecne w odmiennych kręgach cywilizacyjnych, jeśli nawet nie de 
iure, to de facto. Jest to naturalnie związane z istnieniem na miejscu wielu różnych 
wspólnot, które wywodzą się z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej czy Azji Połu-
dniowej. Proces integracji przybyszów z zastaną kulturą europejską jest z zasady 
dość skomplikowany i rozłożony w czasie. Dotyczy to nie tylko pierwszej generacji 
migrantów, ale także kolejnych, które decydują się na zachowanie wybranych ele-
mentów własnej kultury i religii, a to z kolei może być przyczyną konfliktów z czę-
ścią lokalnej społeczności. W niewielkim stopniu odnosi się to obecnie do samego 
Wrocławia, ale w dalszej perspektywie czasowej ruchy migracyjne mogą objąć swym 
zasięgiem stolicę Dolnego Śląska, podobnie jak i inne aglomeracje w Polsce. Wyzwań 
i problemów byłaby wówczas ogromna ilość, ale warto przyjrzeć się jednej kwestii, 
która ma znaczenie fundamentalne w procesie budowania, a następnie funkcjono-
wania wielokulturowej wspólnoty. Chodzi o relatywnie duże społeczności, których 
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13 Chodzi o różne wspólnoty 
wyznaniowe egzystujące wśród 
wyznawców największych religii: 
chrześcijaństwa, islamu, hinduizmu 
i buddyzmu. Przykładem niech będzie 
wspólnota druzyjska (Druzowie), 
których religia łączy w sobie elementy 
islamu, chrześcijaństwa i gnostycyzmu 
i in. Zamieszkują rejon Bliskiego 
Wschodu, dużą rolę odgrywają 
w Libanie, językiem ojczystym jest 
najczęściej arabski. W polityce 
muszą umiejętnie lawirować między 
Arabami – muzułmanami, Arabami- 
chrześcijanami a Izraelitami. 
Por. N. M. Abu-Izeddin, Leiden 1993.    



cechą odróżniającą było (i nadal jest) wyznanie. Religia w takiej sytuacji to nie tylko 
samo przesłanie metafizyczne, ale również kodeks zachowań społecznych, które są 
konsekwencją całej filozofii obowiązującego wiernych prawa.
 W Europie, gdzie coraz większy odsetek populacji stanowią obywatele wyznający 
islam, to właśnie tradycyjne muzułmańskie kodeksy zachowań społecznych i normy 
działania mogą okazać się atrakcyjne z punktu widzenia opinii publicznej w wielu 
krajach. Jakie to normy? Jest ich wiele, ale z pewnością dla społeczności muzułma-
nów, i to nie tylko w samej Europie, pewnym punktem odniesienia może być system 
milletu w Imperium Osmańskim.14 Fundamenty samego systemu sięgają czasów 
przedislamskich. Istniały chociażby w Persji dynastii Sasanidów, która panowała 
aż do VII wieku n.e. Filozofia milletu u Osmanów zakładała, że każda społeczność 

w yznaniowa posiadała bardzo dużą 
autonomię w zakresie prawa karnego 
i cywilnego, nakładania podatków i ich 
poboru, przestrzegania własnych zwy-
czajów i tradycji. Formalny zwierzch-
nik wybranego milletu, przykładowo: 

patriarcha Konstantynopola, odpowiedzialny był wyłącznie przed sułtanem. Millet 
opierał się na zasadzie afiliacji religijnej, a nie przynależności etnicznej czy języko-
wej. Tak więc millet-i  Rûm, czyli „naród Rzymu”, którym to terminem określano 
prawosławnych chrześcijan wywodzących się z dawnego Bizancjum, obejmował swo-
im zasięgiem wspólnoty Greków, Bułgarów, Gruzinów czy Serbów. Odrębne millety, 
z dużą autonomią w zakresie prawa i obyczajów, funkcjonowały wśród wyznaw-
ców judaizmu czy rzymskiego-katolicyzmu, aczkolwiek ten ostatni powstał dopiero 
w XIX wieku. Naturalnie najpotężniejszym był millet muzułmański, w skład którego 
wchodzili zarówno Turcy, jak i Arabowie, Kurdowie czy Albańczycy. Islam był ofi-
cjalną religią imperium, stąd też jakikolwiek spór między muzułmaninem a nie-mu-
zułmaninem rozstrzygany był według zasad prawa szariatu, co naturalnie stawiało 
niemal każdego wyznawcę islamu w sytuacji uprzywilejowanej. Bardzo szeroka 
autonomia przyznana poszczególnym wspólnotom nie była udzielana bezwarunko-
wo – od wszystkich wyznawców oczekiwano lojalności względem sułtana, co było 
stosunkowo proste w czasach pokoju, ale stanowiło niewątpliwie duże wyzwanie 
dla Osmanów w momencie, gdy dochodziło do starcia zbrojnego z wybranym pań-
stwem, nominalnie lub faktycznie chrześcijańskim. Ruch reform w imperium, tzw. 
Tanzimat miał stopniowo zrównać w prawach wszystkich obywateli Wielkiej Porty, 
ale to z kolei musiało budzić niezadowolenie wśród dominującej grupy muzułmanów, 
którzy dotychczas stali najwyżej w hierarchii społecznej.15 Celem Tanzimatu było 
zbudowanie silniejszej wspólnej tożsamości u wszystkich mieszkańców imperium, 
ale ostatecznie doprowadziło do coraz silniejszych tarć wewnątrz państwa, szczegól-
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muzułmańskiej w Europie XXI wieku  
(A. Siewierska-Chmaj, 2016).
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atrakcyjne dla Europejczyków

15 O przemianach w Imperium 
Osmańskim zob.: J-P. Roux, 2003, 
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nie że chrześcijanie – z oczywistych powodów – nie odżegnywali się od współpracy 
z mocarstwami zachodnimi czy Rosją.
 Zachowanie względnej harmonii w wielonarodowym i wielowyznaniowym państwie 
było możliwe przez kilka stuleci, dopiero wiek XX przyniósł Osmanom najbardziej 
krwawe konflikty wewnętrzne. Warto podkreślić, że bardzo duża swoboda zagwaran-
towana była nie jednostkom, a poszczególnym wspólnotom, a to sprawiało, że wy-
znawca tej lub innej religii liczył się wyłącznie w kontekście własnej grupy wiernych, 
która stanowiła dla niego punkt odniesienia i zapewniała stabilizację oraz ochronę. 
Innymi słowy: w przeciwieństwie do tendencji dominujących w Europie, fundament 
przyszłych, skodyfikowanych praw człowieka opierał się w Imperium Osmańskim na 
wolności wspólnoty, a nie na autonomii i swobodzie jednostki. Ta filozofia prawa i kon-
strukcji społecznej w świecie islamu, mimo wielu prób modernizacji, przetrwała aż do 
czasów współczesnych. Bardziej lub mniej rozbudowana koncepcja milletu w stosunku 
do mniejszości religijnych, i to nie tylko chrześcijańskich, została zaakceptowana po 
II wojnie światowej w wielu krajach muzułmańskich: Iraku, Syrii, Pakistanie, Bangla-
deszu czy Iranie. Podobieństwo do prezentowanej koncepcji „prawnego neomediewa-
lizmu” opisanego przez Zabdyr-Jamroza jest uderzające.

Idea milletu i szariat we współczesnych Indiach 

Dość wyjątkowe zastosowanie idei milletu widoczne jest również w Indiach, a więc for-
malnie w państwie, gdzie obowiązuje prawo świeckie, wywodzące się z tradycji bry-
tyjskiej. Konstytucja i prawodawstwo nie faworyzuje jakiejkolwiek grupy etnicznej czy 
wspólnoty wyznaniowej, zaś filozofię państwa charakteryzuje termin dharmnirpekszta, 
zwyczajowo tłumaczony jako „świeckość”. Nie jest on jednakże tożsamy z europejskim, 
czy bardziej nawet francuskim rozumieniem „świeckości”, czyli nieobecnością sym-
boliki religijnej w przestrzeni publicznej. W Indiach dharmnirpekszta oznacza równe 
traktowanie wszystkich wyznań przez państwo, aczkolwiek w praktyce hinduizm, który 
wyznaje niemal 80% mieszkańców, powoli zdobywa sobie pozycję dominującą w sferze 
politycznej i kulturowej. Tymczasem mniejszość muzułmańska jest obecna na subkon-
tynencie od ponad tysiąca lat, i liczy obecnie około 180 milionów wyznawców, co sta-
nowi w przybliżeniu 14% populacji kraju. Muzułmanie sprawowali władzę w Indiach 
przez kilkaset lat, zaś dynastia Mogołów (XVI – XVIII/XIX wiek) zaliczana była do 
najpotężniejszych w całym ówczesnym świecie.16 Brytyjczycy, tworząc zręby swojego 
imperium w Azji Południowej, dość skutecznie stosowali zasadę divide et impera, dzię-
ki czemu potrafili podtrzymywać sojusze z liderami różnych wspólnot wyznaniowych. 
Wspieranie autonomii muzułmanów w imperium miało za cel utrudnienie współpracy 
i solidarnej opozycji ponad religijnymi podziałami, i ostatecznie hindusi oraz większość 
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16 Na temat historii Indii,  
a szczególnie roli dynastii Wielkich 
Mogołów istnieje ogromna 
literatura, wspomnijmy klasyczne 
pozycje dostępne na polskim rynku 
wydawniczym: J. Kieniewicz, 1985; 
S. Wolpert, 2009 i najbardziej znacząca 
w tym kontekście: W. Hansen, 1980. 



muzułmanów prezentowali swoje roszczenia wobec Londynu oddzielnie, a do tego jesz-
cze z nieskrywanym poczuciem wzajemnej wrogości. Usankcjonowaniem owej autonomii 
był  „The Muslim Personal Law Application Act”, czyli ustawa uchwalona w 1937 roku, 
która pozwalała na stosowanie jurysdykcji islamu w stosunku do własnych wyznawców 
w obszarze prawa cywilnego (ale już nie karnego). Po odejściu Brytyjczyków i po krwa-
wym rozpadzie subkontynentu na Indie i Pakistan, pierwszy premier indyjski, Jawa-
harlal Nehru nie zdecydował się na anulowanie prawnego przywileju dla muzułmanów. 
Wprowadzenie świeckiej konstytucji i implementacja świeckiego prawa dla wszystkich 
było co prawda głównym celem rządzącej partii Kongresu Narodowego, niemniej jednak 
Nehru starał się postępować koncyliacyjnie i unikać politycznych decyzji, które mogłyby 
doprowadzić do kolejnej serii dramatycznych konfliktów międzyreligijnych. Wspólnocie 
muzułmańskiej zagwarantowano więc odrębne prawa dotyczące dziedziczenia, małżeń-
stwa (poligamia), rozwodów, tworzenia fundacji religijnych czy edukacji, przy czym w za-
kres autonomii nie wchodzą rozwiązania z dziedziny kodeksu karnego, który obowiązuje 
wszystkich obywateli bez wyjątku. Choć nie używa się w tym kontekście pojęcia „szariat”, 
ale sformułowania „muzułmańskie prawo cywilne”, to w naturalny sposób są one ze sobą 
powiązane treścią i sposobem orzekania. Co prawda artykuł 44 konstytucji rekomenduje 
w nieokreślonej przyszłości wprowadzenie jednolitego prawa cywilnego dla wszystkich 
obywateli, bez względu na ich religijne afiliacje, jednak mimo kilku prób reform, i to 
nie tylko ze strony liberałów, ale także skrajnych fundamentalistów hinduistycznych, 
nie udało się nigdy doprowadzić do ostatecznego ujednolicenia prawodawstwa, a tym 
samym eliminacji elementów szariatu w Republice Indii. Wszelkie próby reform spo-
tykały się zawsze ze zdecydowanym sprzeciwem poszczególnych wspólnot muzułmań-
skich, które określały je jako „chęć osłabienia tożsamości religijnej wyznawców islamu”. 
W systemie demokratycznym, w którym liczą się głosy potężnych grup wyznaniowych, 
etnicznych czy językowych mocno artykułowane głosy sprzeciwu muszą działać tonująco 
na pragmatycznych reformatorów, i Indie nie są tutaj wyjątkiem. Największa liczebnie 
demokracja świata, z 1,2 miliarda mieszkańców, podtrzymuje zatem  tradycję milletu, 
która w ciągu ostatniego stulecia nie uległa żadnym poważniejszym zmianom.              

Zakończenie – granice transformacji metropolii 

Zasada milletu, którą można uznać za przykład prawnego neomediewalizmu, dobrze 
widoczna jest w obszarze metropolii, często podzielonych na poszczególne dzielni-
ce zamieszkałe przez wybrane wspólnoty wyznaniowe lub etniczne. New Delhi nie 
jest oczywiście wyjątkiem. Podziały według pochodzenia etnicznego, językowego lub 
konfesyjnego, ale także według stopnia zamożności są tam na porządku dziennym, 
i z rzadka tylko wzbudzają poważniejsze spory. Mało kogo dziwi odrębny dla każdej 
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grupy wyznaniowej system dziedziczenia, aranżowania małżeństw czy określenia 
specjalnych kwot liczbowych dla członków różnych społeczności podczas rekrutacji 
do administracji publicznej czy instytucji akademickich. Dość łatwo też domyśleć się 
na podstawie adresu czy dana osoba mieszka w dzielnicy zamieszkanej przez muzuł-
manów, ubogich chrześcijan czy może hindusów z klasy średniej. Zarządzanie róż-
norodnością oznacza w tym przypadku właściwą dystrybucję i kontrolę odrębnych 
zwyczajów i przepisów prawa.
 Rozwiązania typowe ongiś dla Indii, czy szerzej: dla wielu obszarów Azji Południo-
wej i Bliskiego Wschodu dziś stopniowo trafiają do Europy. Przykładowo Wielka Bry-
tania uwzględnia własne doświadczenia w dawnym wielokulturowym imperium i stop-
niowo akceptuje kolejne rozwiązania prawne, które wywodzą się z tradycji szariatu. 
Obecnie funkcjonuje Muzułmański Trybunał Arbitrażowy, który formalnie zajmuje się 
sporami o charakterze cywilnym wśród członków wspólnoty islamu, zamieszkującymi 
Zjednoczone Królestwo, i nie korzystający-
mi z miejscowego systemu sądowniczego. 
Działa on z mocy ustawy Arbitration Act 
1996, który zezwala na alternatywne zasto-
sowanie formuły arbitrażu. Muzułmanie, 
oprócz Trybunału, mogą również zwracać 
się do Islamskiej Rady Szariatu (Islamic 
Sharia Council), która wykorzystuje tradycyjne źródła jurysprudencji muzułmańskiej. 
Obecnie wyznawcy islamu mają do dyspozycji ponad 100 ośrodków w różnych mia-
stach, ale ich liczba będzie zapewne jeszcze większa w przyszłości. Z punktu widzenia 
brytyjskiego prawa nie jest to ekwiwalent „the court of law”, czyli sądu w sensie ści-
słym, lecz rodzaj ośrodka mediacyjnego czy wspomnianego już trybunału arbitrażowe-
go.17 Trudno przewidywać, czy takie rozwiązania zostaną przyjęte w innych państwach 
Unii Europejskiej, ale takiej możliwości nie możemy w żadnym razie wykluczyć. Inny-
mi słowy: czy wzorce prawne i społeczne, najpierw typowe dla New Delhi, a następnie 
dla Londynu czy Bradford, będą miały identyczne lub podobne zastosowanie w Am-
sterdamie, Barcelonie, Monachium bądź Mediolanie? A w kolejnych dziesięcioleciach 
również w Warszawie, we Wrocławiu i w Trójmieście? Te pytania, czy raczej poważne 
dylematy skłaniają nas do stawiania kolejnych zagadnień: jakie są, i czy w ogóle są 
granice transformacji tożsamości miasta? Czy kompromis kulturowy, skutkujący cho-
ciażby zastosowaniem idei neomediewalizmu prawnego będzie ostatecznie prowadził 
do stabilizacji i harmonii społecznej, a może raczej przyczyni się do generowania coraz 
ostrzejszych konfliktów między rozmaitymi wspólnotami? Czy tożsamości rozmaitych 
grup mieszkańców metropolii (którzy są przecież obywatelami tego samego państwa) 
powinny być traktowane z równym szacunkiem dla wszystkich, a może raczej należy 
narzucić pewną tożsamość wzorcową, która miałaby łączyć członków poszczególnych 
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grup etnicznych i wyznaniowych? Ale czy znowu owa narzucona tożsamość wzorcowa 
nie stanie się poważnym zarzewiem konfliktów komunalistycznych? Nie sposób jed-
noznacznie odpowiedzieć na te pytania, zresztą nie o same odpowiedzi tutaj chodzi. 
To raczej kwestia solidnej analizy występujących zjawisk i starannej ich obserwacji na 
całym Starym Kontynencie. Niewykluczone bowiem, że to, co sprawdziło się (lub też 
się nie sprawdziło) w Monachium i w Sztokholmie, będzie mogło zostać zastosowane 
(lub całkowicie odrzucone) w Madrycie i we Wiedniu. A po pewnym czasie również i we 
Wrocławiu. I dodajmy jeszcze, że taka rzetelna obserwacja wymagałaby prawdziwie 
globalnej wiedzy.

*
Podczas częstych rozmów z moimi rodzicami wracamy myślami do Wrocławia, ale do 
Wrocławia sprzed kilkudziesięciu lat. Dla moich rodziców to miasto ich studenckiej 
młodości, ich pierwszych kroków zawodowych, głębokich przyjaźni, długich spacerów 
i niedzielnych obiadów w nowym familijnym gronie. Opowiadają o istniejącej w ich 
pamięci topografii ulic, o znajomych restauracjach, o swoim domu na ulicy Głogow-
czyka, o wykładach na uczelni i o czcigodnych profesorach, których nazwiska do dziś 
pamiętają. Wrocław staje się miastem idealnym, mitycznym miejscem zaklętym w nie-
odległej przecież historii. To ciekawa koincydencja, ale w podobny sposób mówimy ze 
swoją żoną o New Delhi, w którym mieszkaliśmy przez prawie sześć lat. Pamiętamy 
o dzielnicy Khan Market, gdzie często robiliśmy zakupy, o Lodhi Garden i Nehru Park, 
gdzie chodziliśmy na niedzielny spacer, o India Gate, które symbolizowało najnowszą 
historię Indii. Przypominamy sobie licznych znajomych i przyjaciół, którzy wywodzili 
się chyba ze wszystkich grup etnicznych i wyznaniowych, i z którymi przeprowadzi-
liśmy dziesiątki rozmów. Podobnie jak Wrocław dla moich rodziców, tak dla nas New 
Delhi staje się powoli odległym miejscem magicznym, które stanowi część osobistej 
historii, kształtującej naszą własną tożsamość. Jestem przekonany, że ów subiektywny 
obraz miasta ma taką samą wagę jak obiektywny obraz złożony z historycznych faktów, 
statystycznych danych i liczb ilustrujących dynamikę rozwoju. A czasami myślę, że 
ten subiektywny obraz jest nawet dużo ważniejszy. Dla każdego mieszkańca z osobna 
(również byłego), jak i dla wszystkich razem.      
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⇢

Miasto stało się dżunglą informacyjną. Jak walczyć z nieznośnym 
przesytem treści? Poprzez hurtownie informacji, płacenie za ja-
kość, edukację i opodatkowanie portali społecznościowych. Nie 
łudźmy się jednak, że dzięki temu zachowamy wolność. Może być 
wręcz przeciwnie. W końcu kto lubi czytać złe wieści?

Wstęp: Mediewalizacja informacji i osiołek Fredry

Ten tekst rozpoczynamy cytatem z bloga. Bo czemuż by nie? W informacyjnym cha-
osie ery neomediewalnej treści, które można wyłowić z Internetu mogą mieć większą 
wartość, niż papka wylewająca się strugą ujednoliconych komunikatów z niektórych 
mediów tradycyjnych.
 „Kiedy rozwój technologii komunikacyjnych przyspieszył, zaczęliśmy mówić o spo-
łeczeństwie informacyjnym” – pisze polski prawnik i ekspert ds. informacji Piotr „Va-
gla” Waglowski na swoim blogu, we wpisie o intelektualnej inspiracji średniowieczem. 
„W średniowieczu też się komunikowano, tylko że nieliczni dysponowali mediami i po-
trafili z nich korzystać. Czytałem zatem o średniowieczu i zestawiałem to w myślach 
z dotychczasowymi obserwacjami współczesności. Nagle doznałem iluminacji i wymy-
śliłem tytuł książki, w której mógłbym zebrać swoje przemyślenia: ‘Nowe średniowie-
cze’”1. Jak jednak stwierdza Waglowski, pobieżne przeglądnięcie sieci wystarczyło, by 
stwierdzić, że prace na temat nowego średniowiecza już dawno zostały napisane. Jak 
to się stało, że idea neomediewalizmu jako koncepcja istotna dla eksperta ds. cyfryzacji 
przez długi czas omijała go łukiem?
 Powody są co najmniej dwa. Jednym z nich jest fragmentacja i nieuporządkowanie 
samej teorii neomediewalizmu,2 co może zniechęcać badaczy. Drugim jest zjawisko 
współczesnego chaosu informacyjnego, które można nazwać „mediewalizacją informa-
cji”. Na czym ono polega? W głównej mierze na tym, że dziś, tak jak w średniowieczu, 
dostęp do rzetelnej informacji jest mocno utrudniony, a ludzie żyją w chronicznym 
niedoinformowaniu. To niedoinformowanie brało się w Wiekach Średnich z braku in-
formacji w obiegu, natomiast dziś bierze się z informacyjnego przesytu. W pełnym 
analfabetyzmu średniowieczu nie było mediów: ich odpowiednikiem byli najczęściej 
miejscy krzykacze obwieszczający oficjalne komunikaty, posłańcy, karczmarze znający 
sytuację lokalną czy bardowie przynoszący wieści z rejonów geograficznie odległych. 
Jako epoka bez telewizorów i gazet, średniowiecze to czas, w którym zwykły człowiek 
konsumował bardzo niewiele treści. Dziś z kolei media to wszechstronne, wielokana-
łowe tuby informacyjne, których dyrektorzy i właściciele tkwią w niejawnych struk-

 P. Waglowski, 2014.

2 Więcej na ten temat we 
wstępie do niniejszego tomu.



turach politycznej władzy, selekcjonując informacje i profilując przekaz według nie do 
końca jawnych kryteriów. W erze wszechobecnych kanałów informacji wyrzucających 
w nasze zmysły treści w autobusie, w domu i na ulicy, człowiek konsumuje zbyt wiele 
informacji. Zbyt wiele, czyli tyle, że nie potrafi odnaleźć się w tej wielości, aby otrzyma-
ne informacje posortować, zinterpretować, a następnie wybrać te, które należy wpisać 
w siatkę poznawczą. Jak ubolewa Waglowski: „Dostępnych informacji jest tak wiele, 
a czasu na ich poznanie tak mało… Coraz więcej ludzi nie sięga po wymagające lektury, 
ograniczając się do przeżuwania ogłupiającej papki. Czasem zaś komentując dłuższe 
teksty zdawkowym „tl;dr”. I to też symptomatyczne, że posługują się skrótem, zamiast 
napisać „too long, didn’t read” – za długie, nie przeczytałem”.3

 Ten mętlik informacyjny to po części zasługa rosnącej złożoności cywilizacji. Już 
sam rozrost skupisk ludzkich powoduje zwiększoną konieczność komunikowania 
i przetwarzania informacji4. Na pewnym poziomie rozwoju społecznego dochodzi 
do sytuacji, w której informacji wokół jest zbyt dużo w porównaniu do poznawczej 
przepustowości zmysłów człowieka. Jak zauważa antropolog Joseph Tainter, w takim 
wypadku jakość przetwarzania informacji coraz bardziej się pogarsza, a koszt krańco-
wy5 pozyskiwania informacji staje coraz większy, a przez to nieakceptowalny.6 Inaczej 
mówiąc, nagle okazuje się, że ilość naszego czasu, koncentracji i wiedzy potrzebnej do 
sortowania oraz interpretowania informacji staje się zbyt wielka, żeby te informacje 
przetwarzać. W efekcie, dochodzi do paradoksalnej sytuacji, w której rezygnujemy 
z przyswajania informacji, ze względu na jej nadpodaż i wynikającą stąd dezorientację 
umysłu.7 Można powiedzieć, że współcześni ludzie zaczynają więc przypominać osioł-
ka z bajki polskiego poety Aleksandra Fredry, który w obliczu nadmiaru nie potrafi 
nic skonsumować.8 Co gorsza, sprawy nie ułatwia powszechne korzystanie z mediów 
społecznościowych, których algorytmy mają tendencję do dalszego zawężania naszego 
dostępu do informacji poprzez podsyłanie nam tylko tego, co się nam może spodobać 
i – w uproszczeniu – co już tak naprawdę znamy.9

Hiperedytorzy i władza nad duszami

Rozważmy następującą sytuację: przed lotniskiem we Wrocławiu zderzają się dwa 
samochody, są ranni i ofiara. Ktoś wzywa policję i karetkę. Ponieważ na lotnisku są 
stale zarówno policja, jak i karetka, pomoc pojawia się już po 2dwóch minutach. Ale 
widzowie na całym świecie mogą oglądać na żywo relację z wypadku już od piątej 
sekundy po wezwaniu pomocy. Na telefonach, w portalach, w serwisach dotyczących 
ruchu samochodowego czy dla podróżujących z tego lotniska, w serwisach sprofilowa-
nych dla konkretnego użytkownika już jest podgląd z kamer oraz mikro-komentarz. 
Jedni widzą krew i rozpacz, inni otrzymują zalecenie objazdu. 
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3 Ibid.

4 Por. J.A. Moore, w: B. Winterhalder 
i E. A. Smith 1981, s. 194-217.

5 Koszt krańcowy, czyli koszt 
pozyskania każdej kolejnej 
jednostki jakiegoś dobra, 
w tym przypadku informacji.

6 J. Tainter, 1990, s.99.

7 Według Taintera w wielu 
społeczeństwach współczesnych 
da się już dziś zaobserwować to 
zjawisko, które w języku ekonomii 
można określić „prawem malejących 
krańcowych przychodów z inwestycji 
w pozyskiwanie informacji”. Por. ibid.

8  A. Fredro,1880.

9 Zob. np. V.Polonski, 2016.
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 Choć przekazy informacyjne jeszcze nie działają w ten sposób, za 5-10 lat właśnie 
w ten sposób będzie wyglądało zautomatyzowane pozyskiwanie i przekazywanie in-
formacji sprofilowanych. Informacje te przygotuje i sprofiluje sztuczna inteligencja 
korzystająca z zaawansowanych technik „data miningu”, czyli wypruwania danych 
z różnych form przekazu (obraz, dźwięk etc.). W efekcie automaty na serwerach hi-
perredaktorów wykryją zgłoszenie wypadku, rozpoznają z których kamer na lotnisku 
najlepiej widać twarze a następnie na podstawie dostępnych danych (lokalizacji, marek 
samochodów, rysów twarzy, liczby osób, planu najbliższych lotów, personaliów ofiar 
i sprawców opartych na lokalizacji smartfonów i list pasażerów) stworzą automatycz-
ną informację ze zdjęciem profilowym ofiary i – jeśli się uda – zbliżeniem na rozpacz 
osoby bliskiej. Co więcej, zrobią to w ułamki sekund. Informacja stanie się dostępna 
automatycznie, a nadredaktor będzie mógł dodatkowo zwiększyć siłę jej oddziaływania 
w globalnym obiegu.
 Kim są wspomniani wyżej hiperredaktorzy? Pojęcie hiperredaktor (także: hiperedy-
tor) wprowadzamy tu dla określenia podmiotów zajmujących się głównie przetwarza-
niem i agregacją treści cudzych oraz dla nazwania samych algorytmów przetwarzania. 
Dlatego słowa „hiperedytor” używamy dwo-
jako: hiperredaktorem nazwiemy po pierw-
sze firmy sortujące treści (np. Facebook), po 
drugie stworzone przez te firmy algorytmy 
zbierające, przetwarzające i profilujące in-
formacje. Słowo „hiperredaktor” jest neolo-
gizmem powstałym z połączenia słów hiperlink (hyperlink) i redaktor (editor). Z kolei 
słowa „nadredaktor” używamy do określenia żywej osoby którą zatrudnia hiperedytor, 
i która decyduje o dynamice rozpowszechniania treści po ich uprzedniej hiperedycji 
przez algorytm.
 Najprościej mówiąc, hiperredaktorzy odpowiadają za walkę z przesytem informacyj-
nym charakterystycznym dla nowego średniowiecza. Część hiperedycji wykonują już 
dziś oczywiście  algorytmy selekcjonujące treści w aplikacjach takich jak Facebook, Go-
ogle, Twitter, YouTube, czy Snapchat. Ponad algorytmami – jak się niedawno okazało 
– stoją jednak żywi nadredaktorzy, zwiększający zasięg jednych treści, a blokujący, lub 
ograniczający zasięg innych.10 Zarówno w USA, jak i w Polsce odbiorcy treści narzekają 
na przykład, że na portalu Facebook nadredaktorzy dyskryminują treści o światopoglą-
dzie konserwatywnym.11 Co więcej, zarzuty często dotyczą też zawodowej niekompe-
tencji i pochopności nadredaktorów. Przykład: Espen Egil Hansen, redaktor naczelny 
największego norweskiego dziennika Aftenposten opublikował 8 września 2016 roku 
niezwykle przejmujący list do założyciela Facebooka Marka Zuckerberga, w którym 
poruszył kwestię przyjmowania przez zarządzających mediami społecznościowymi 
pozycji nadredaktorów.12 Bezpośrednim powodem listu było usunięcie przez Facebo-

10  M. Isaac, 2016.

11 Ibid., zob. też: 
Wirtualne Media, 2016.
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Dostępnych informacji jest tak dużo! 

Z tego przesytu rodzi się ciągłe 

niedoinformowanie.

12 E.E. Hansen, 2016.
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ok (z profilu norweskiego pisarza Toma Egelanda), słynnego zdjęcia reporterskiego 
z wojny w Wietnamie, na którym naga dziewczyna ucieka przed napalmem13. Hansen 
oskarżył Zuckerberga o zabieranie dziennikarzom ich kompetencji, i przypomniał myśl 
Orwella mówiącego, że rolą wolnych mediów jest czasem pokazywanie ludziom nie 
tylko tego, co chcą, ale także tego, czego wcale nie chcą zobaczyć. „Redaktorzy nie mogą 
funkcjonować z tobą w roli nadredaktora” – napisał Hansen.14

 Nic dziwnego, że to właśnie Facebook znalazł się dziś pod lupą opinii publicznej:. To 
właśnie Facebook stał się dziś nie tylko największą globalną platformą przekazywania 
informacji, ale także debaty i wymiany opinii. To właśnie Facebook ma wpływ na to, 
o czym dowie się półtora miliarda ludzi oddającychmi swoje umysły w jego władanie. 
W neomediewalnej rzeczywistości przesytu informacyjnego wokół sortowni informacji 
takich jak Facebook czy Google powstają centra niesamowitej, i dotychczas trudno 
mierzalnej władzy nad duszami. Doszło do tego, że największe światowe potęgi i cywi-
lizacje aspirują do tego, aby mieć własną wyszukiwarkę i swój własny globalny portal 
społecznościowy, które sortują informacje.15

 Niestety, dzięki sortowaniu informacji nie jesteśmy bardziej wolni. Powoli niemoż-
liwe staje się wyjście poza krąg informacji, które zdaniem algorytmów są przez nas 
pożądane. Dlaczego? Wynika to ze sposobu działania algorytmów selekcjonujących 
treści. Tworzą one nasz profil psychologiczny i zgadują naszą tożsamość na podstawie 
informacji, które ujawniamy. Ten profil ma być jak najdokładniejszy, aby można było 
zaoferować nam jak najbardziej odpowiednie do naszych domniemanych potrzeb rze-
czy. Przykładowo, w USA do historii przeszedł skandal z nastolatką, której w pewnym 
momencie sklep zaczął wysyłać na e-mail gratulacje z powodu ciąży wraz z ofertą 
produktów dla niemowlaków. Choć wściekły ojciec zwymyślał za to menadżera skle-
pu, potem wrócił z przeprosinami, bo okazało się, że córka rzeczywiście jest w ciąży. 
Sklep wiedział o tym wcześniej na podstawie kupowanych przez nią produktów: al-
gorytm sklepu zakładał, że jeśli młoda kobieta kupi krem na bazie masła kakaowego, 
dużą torbę oraz jasnoniebieski kocyk, to prawie na pewno. spodziewa się dziecka.16

 Podobne mechanizmy działają oczywiście na portalach społecznościowych: jeśli 
z naszych wcześniejszych zachowań wynika, że interesujemy się piłką nożną, czer-
wonym winem, zielonym groszkiem i materacami dziecięcymi, to algorytm decy-
duje, że raczej nie zainteresuje nas informacja na temat odkrycia nowego księżyca 
w naszym Układzie Słonecznym. W efekcie nasze zainteresowania oraz opinie nasze 
i naszych przyjaciół determinują zakres informacji, które do nas spływają. W efekcie 
grzęźniemy w swoim zamkniętym świecie, w tzw. informacyjnej bańce filtrującej17 
coraz mniej widząc i wiedząc. Naturalnie możemy pozornie z tego wyjść szukając 
samemu informacji o kolejnym księżycu i następnym razem rzeczywiście dowiemy 
się o odkryciu astronomicznym, ale z kolei news o nagrodzie Nobla z chemii znowu 
nas ominie.

Ryc.1. Okładka gazety Aftenposten, 
zawierająca zdjęcie, które 
nadredaktorzy Facebooka arbitralnie 
usunęli z portalu (źródło: E. E. Hansen)

13  N. Ut, 1972. Autor za to zdjęcie 
otrzymał Nagrodę Pulitzera.

14  E.E. Hansen, op. cit.

15  Por. G. Lewicki, 2015.

16 Zob. G. Lewicki, Szpieg z krainy 
marketów, Tygodnik Wprost 30/2013.
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17 Termin ten pojawił się po raz 
pierwszy w książce Eli Pariser’a The 
Filter Bubble (E.Pariser 2011).



 Co ciekawe, hiperredaktorzy wiedzą doskonale, że dostęp do darmowych informacji 
z mediów jest warunkiem działania ich serwisów. Oni sami odpowiadają co praw-
da za selekcję i sortowanie, ale treści produkuje przecież kto inny: użytkownicy oraz 
zewnętrzne media. Wyobraźmy sobie Facebook czy Google bez treści pochodzących 
z tradycyjnych mediów. Pozostają nam żarty, zdjęcia z wakacji, kotki i jałowe dyskusje. 
Z drugiej strony dla wielu portali informacyjnych ruch z mediów społecznościowych 
to ponad połowa wszystkich wejść. Można odnieść wrażenie, że tę symbiozę lepiej 
rozumie Google18, który poszukuje wspólnie z redakcjami rozwiązań pozwalających 
na dalsze udostępnianie treści w sieci połączone z możliwością zarobku. Natomiast 
dotychczasowe inicjatywy Facebooka19 jedynie umożliwiają zwiększenie ruchu na 
stronach mediów oraz rozpoznawalność marek. Facebook najwyraźniej pracuje nad 
zwiększeniem ilości treści tworzonych przez swoich użytkowników i jednocześnie  nad 
sztuczną inteligencją, która sama treści wytworzy. Biorąc jednak pod uwagę przecho-
dzenie mediów z modelu utrzymywania się z reklam na udostępnianie treści płatnych 
Facebook może przegrać ten wyścig, o ile odbiorcy będą oczekiwali czegoś więcej niż 
rozrywki i nagłówków. Co z tego, że Facebook udostępni linki, jeśli użytkownik zaraz 
potem nabije się na paywall i konieczność zapłaty?20

 Mimo wszystko, w czasach niedoboru informacji wynikającego z nadmiaru kluczo-
wą kwestią stał się nie dostęp, ale sam wybór informacji. Ludzie coraz częściej zdają 
sobie sprawę, że jakaś niewidzialna ręka determinuje to, co widzą i czytają. Dlatego 
w nowym średniowieczu będziemy syzyfowo – i dość intuicyjnie – dążyć do tego, 
aby mieć wpływ na wybór hiperredaktorów i nadredaktorów. Dziś metody działania 
zarówno hiperredaktora jak i nadredaktora są niejawne. Wiadomo tylko, że muszą 
działać zgodnie z założeniami ideologicznymi oraz interesami firmy, z której usług 
korzystamy (np. Facebook wciska ci pewne treści, czy tego chcesz, czy nie). Dlatego 
sortownie treści, które otwarcie umożliwią użytkownikom wybranie wielu hiperedy-
torów o różnych preferencjach i „upodobaniach” będą mieć w przyszłości przewagę.

Bycie poinformowanym – nowy system obiegu informacji

Proces dezinformacji z przesytu nieuchronnie powoduje zawężanie kompetencji 
kulturowych, wiedzy, tolerancji na inne poglądy, a w konsekwencji do izolacji. Fi-
zyczna bliskość ludzi w miastach nie przekłada się na bliskość faktycznych relacji 
międzyludzkich. Nieuchronnie, czerpiąc wiedzę głownie z Internetu i portali spo-
łecznościowych, zaczynamy jakby jadać wyłącznie w jednej restauracji, gdzie pełno 
naszych znajomych, rozmowy głównie miłe, menu znane, dania trzymają standard 
i po dłuższym czasie mamy nieodparte wrażenie, że cały świat jest w zasadzie jak ta 
nasza restauracja.
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18 M.in. próby serwisów Google 
Living Stories, Google Fast Flip, Google 
News, Digital Media Initiative.

19 M.in. Facebook Media.

20 Paywall, czyli program 
blokujący wyświetlania treści 
na stronie internetowej, o ile 
użytkownik nie uiści opłaty. 
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 Co więcej, proces nadpodaży treści skutkujący izolacją będzie przybierał na sile, 
bo ilość treści w Internecie rośnie lawinowo. W 1996 cały światowy Internet był 
użytkowany przez 77 mln osób, w 2005 był to już 1 miliard, w 2010 ponad 2 miliar-
dy, a w 2016 już prawie 3,5 miliarda.21 Jednocześnie lawinowo rosła ilość dostęp-
nych treści. 20 lat temu w sieci było nieco ponad 250 000 stron www, a dziś jest ich 
ponad 850 mln.22

 Próbując odnaleźć się w tym chaosie ludzie porzucają tradycyjne media i próbują 
selekcjonować treści poprzez portale społecznościowe. Według badań prowadzo-
nych w różnych krajach wysokorozwiniętych, bez względu na różnice kulturowe, 
osoby urodzone po 1990 roku coraz rzadziej korzystają z tradycyjnej formy odbioru 
mediów (telewizja, prasa drukowana, magazyny, radio) na rzecz poszukiwania in-
formacji głownie poprzez media społecznościowe w portalach informacyjnych oraz 
na witrynach prowadzonych przez zaufane, tradycyjne media. Według badań Pew 
Research Center z 201623 roku 62% dorosłych Amerykanów czyta lub ogląda wia-
domości poprzez i w Facebooku, Twitterze i innych mediach społecznościowych. 
W skali świata, wg danych zawartych w „Digital News Report 2016”24, w grupie osób 
poniżej 45. roku życia, 51% deklarujetraktuje media społecznościowe jako podsta-
wowe źródło informacji. Jednocześnie telewizja nadal pozostaje głównym źródłem 
wiadomości dla całej populacji, jednak tu także statystyki zmierzają do jej detroni-
zacji na rzecz Internetu.
 O ile w portalach informacyjnych zwykle można bezpłatnie uzyskać krótką in-
formację, to już w wydaniach internetowych mediów tradycyjnych za treści trzeba 
coraz częściej płacić. Jednak większość młodych odbiorców, przyzwyczajona do 
otwartych serwisów (i posiadająca mniejsze niż ich rodzice potrzeby informacyj-
ne) ogranicza swoją wiedzę newsową w najlepszym razie do tytułów i leadów. Ta 
powierzchowna mnogość informacji powoduje u nich fałszywe poczucie bycia poin-
formowanym i dalsze ograniczenie potrzeb informacyjnych. Ponadto, jak pisaliśmy 
wyżej, informacje sprofilowane przez algorytmy oznaczają pomijanie ważnych treści 
oraz istotnych komentarzy, opinii oraz idei. Proces ten został już zauważony w 1996 
roku i nazwany „cyberbałkanizacją”.25 Autorzy opisują to zjawisko jako podzielenie 
odbiorców na podgrupy ludzi podobnie myślących, którzy są izolowani we własnych 
wirtualnych społecznościach i pozbawieni możliwości kontaktu z innymi poglądami.

Entuzjaści nowych technologii co prawda często używają argumentu, że nigdy 
w historii dzieci i młodzież nie czytały tak wiele. Jednak sposób, ilość, a przede 
wszystkim niska wartość informacyjna odbieranych treści powodują paradoksal-
nie deprywację informacyjną. Ten trend może się pogłębić, ponieważ populacyjny 
zwyczaj czytania w sieci może wkrótce zniknąć, bo czytanie zostanie zastąpione 
przez oglądanie wideo.

21 Internet Live Stats: Internet Users, 2016.

22 Internet Live Stats:  
Total Number of Websites, 2016B.

23 Pew Research Center, 2016.

24 Reuters Institute for the 
Study of Journalism, 2016.

25 M. Alstyne, E.Brynjolfsson, 1996.
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 Już dziś w samym tylko serwisie YouTube co minutę pojawiaą się obecnie ponad 
600 godzin nowych nagrań wideo, co daje 864 000 godzin na dzień. Żeby obejrzeć 
wszystkie filmy z tylko jednego dnia, potrzebowalibyśmy 100 lat.26 Jak przewiduje 
Nicola Mendelsohn, wiceprezes Facebooka na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, 
w ciągu 5 lat wszystkie treści w serwisie będą materiałami filmowymi. W ubiegłym 
roku materiały wideo wgrane przez użytkowników na Facebooka miałoy miliard 
odsłon dziennie, a dziś to już ponad 8 mld. 27 
 Ten nadmiar bodźców i informacji, obok tworzenia fałszywego poczucia bycia 
poinformowanym, ma także negatywne konsekwencje intelektualne, emocjonal-
ne i społeczne. Codzienna dawka pochłanianych danych - co najmniej 100 000 
słów i obrazów czyli 34 GB danych28 z Internetu, telewizji, reklam, rozmów tele-
fonicznych, maili -, zmusza nasze umysły do ucieczki, izolacji a w dłuższym czasie 
u wielu osób pojawiają się choroby psychiczne, w tym depresja lub schizofrenia.

Ratunek: dziennikarstwo profesjonalne i hurtownie wiadomości

Zmieniające się oczekiwania odbiorców i narastający „analfabetyzm medialny” 
wynikający z przesytu, a także nowy system dystrybucji i konsumpcji infor-
macji wymuszają na dziennikarzach i mediach diametralną zmianę podejścia. 
Najwyraźniej społeczeństwo nie jest dziś gotowe na płacenie za informacje ogól-
ne, jednak być może zdecyduje się na uiszczanie zapłaty abonamentowej czy 
każdorazowej za informacje zinterpretowane, czyli za treści powstające dzięki 
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Ryc.2. Nowe filmy w serwisie 
YouTube na minutę
(Źródło:   M. R Robertson 2015)

26 M. Alstyne, E.Brynjolfsson, 1996.

27  C. Zillman, 2016.

28 R. Bohn, J. Short, 2012.
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dziennikarstwu jakościowemu (tzw. quality journalism). Takie dziennikarstwo 
zawiera informacje sprawdzone, prawdziwe, neutralne, edukacyjne, okraszone 
rzetelną, opartą na wiedzy i przystępnie napisaną interpretacją.
 Dlaczego uważamy, że takie treści będą do tego stopnia atrakcyjne dla części od-
biorców do tego stopnia, że ci za nie zapłacą? Po pierwsze, informacji będzie przy-
bywać. Jak pisaliśmy wcześniej, ciągłe zwiększanie złożoności organizacyjnej spo-
łeczeństw ery globalizacji generuje coraz więcej 
danych i zwiększa stopień ryzyka, któremu pod-
dawana jest z dnia na dzień cywilizacja29. Co 
więcej, postęp technologiczny, który sam w so-
bie wzmaga przepływ informacji, najwyraźniej 
przyśpiesza wykładniczo.30 Społeczeństwa będą 
chciały wynikły stąd mętlik informacyjny upo-
rządkować, lub choćby oswoić poprzez częściową kontrolę.
 Po drugie, ludzie potrzebują stabilności psychicznej. W średniowieczu uzyskano 
ją dzięki odniesieniu do religii – wobec niezrozumiałej złożoności świata, przyjęto, 
że ta niezrozumiałość jest zgodna z planem czuwającego Boga, który ma pieczę nad 
niepewnością, niestałością oraz obszarami niedoinformowania31. Nie mając narzę-
dzi do rozwiązywania wielu problemów, średniowiecze po prostu przyjęło, że tak 
musi być. Tymczasem nowe średniowiecze powoli wytwarza narzędzia do bardziej 
skutecznego – choć tylko częściowego – oswajania tych licznych niepewności. Prze-
rażająca niestabilność życia powoduje, że ludzie ery neomediewalnej szukają re-
mediów na tak zwany „szok przyszłości”, który Alvin Toffler zdefiniował jako szok 
populacyjny w wyniku coraz dynamiczniejszej ewolucji społecznej, ekonomicznej, 
demograficznej i politycznej32. Ci, którym przeszkadza niedoinformowanie potrze-
bują sprawdzonych, zaufanych źródeł informacji interpretujących fakty niejako dla 
nich i za nich. Stąd właśnie dzisiejsza popularność płatnych subskrypcji mediów 
takich jak „New York Times” – wzbudzają one zaufanie swoich czytelników, którzy 
kupują nie tylko gazetę, ale też subiektywne (i niekoniecznie prawdziwe) przeko-
nanie, że ktoś za nich sprawnie sortuje fakty, interpretuje rzeczywistość i oddziela 
informacje ważne od nadprodukcji neomediewalnych pomyj. 
 Dlatego właśnie wiadomość płatna nie może dziś odpowiadać tylko na klasyczne 
pytania newsowe „kto, co, gdzie kiedy, dlaczego”, ale także w jaki sposób, czego bra-
kuje, jaki jest kontekst, jakie są inne opinie, co dalej (wielu badaczy zaczęło nazy-
wać takie rozwijające się dziennikarstwo jakościowe mianem original reporting).33

 Tak te zmiany 8 lat temu proroczo opisał Charlie Beckett z London School of 
Economics: „Model działania dziennikarstwa zmienia się z produktu w proces, 
z transakcji w relację i z produkcji w usługę. W trakcie tych przemian nowe tech-
nologie i nowe sposoby kontaktu z odbiorcą redefiniują istotę dziennikarstwa ”.34

29 U. Beck, 2002.

30 R. Kurzweil, 2005.

32 A. Toffler, 1990. 

31 Por. S. G. Nichols, 1991, s. 1-26; cf. 
G. Lewicki. Główne tezy i streszczenie 
tej pracy po angielsku: G. Lewicki, 2010B.
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Newsy już dziś zaczyna tworzyć 

sztuczna inteligencja. Czy algorytmy 

zredagują gazety?

33 C.W. Anderson, 2011.

34 C. Beckett, Luton 2008.



 Zmniejszające się budżety mediów, redukcje zatrudnienia i wynagrodzeń w redak-
cjach, powodują, że tradycyjnym mediom ogólnotematycznym trudno utrzymać po-
ziom merytoryczny i odpowiednią liczbę opłacalnych odbiorców. O ile media mniejsze 
(np. branżowe, lokalne) mają stałaą grupę zainteresowanych odbiorców gotowych pła-
cić za treści, a wielkie media dzięki efektowi skali nadal trwają, o tyle średnie media 
tracą podstawy do funkcjonowania. Dlatego nieuniknione są procesy konsolidacji na 
rynku medialnym oraz równolegle dalszych specjalizacji.35

 Wspomniana konsolidacja doprowadzi do powstania Hurtowni Wiadomości. Czym 
one będą? Ponadnarodowymi organizacjami medialnymi, które dostarczą informacje 
z całego świata, ze wszystkich obszarów życia na potrzeby hiperredakcji, portali oraz 
tradycyjnych mediów. Zalążkiem przyszłych Hurtowni Wiadomości są dziś największe 
agencje prasowe, w tym AP, Reuters, a także wielkie redakcje, które zachęciły do od-
bioru swoich serwisów inne media, m.in. „The New York Times”. Hurtownie Informacji 
docelowo będą większe niż znane dziś „zwykłe” agencje czy redakcje, zmieni się też ich 
model biznesowy – w przyszłości będzie on oparty na ściślejszej współpracy z hiperre-
daktorami. To właśnie hurtownie zajmą się dystrybucją papki medialnej (informacjami 
ogólnymi), zaś tradycyjne media skoncentrują się na dziennikarstwie jakościowym. 
Przyszłością dziennikarstwa jest więc specjalizacja oraz rozwijanie tych form, za które 
ostateczny odbiorca jest gotów płacić, czyli m.in. reportaże, wywiady, dziennikarstwo 
śledcze, analizy, komentarze, fotografia, felieton, esej, a także informacje specjalistycz-
ne i lokalne, które będą poza zainteresowaniem hurtowni.36

 Co ciekawe, w erze neomediewalnej wzrośnie na rynku informacji siła dziennikar-
stwa amatorskiego, czyli blogosfery oraz informacji z mediów społecznościowych. 
Odbiorcy uwierzyli bowiem w hasło z 2000 roku: „każdy obywatel jest reporterem”37. 
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Ryc.3. Wykładnicza natura 
postępu technologicznego
(Źródło: R. Kurzweil 2005, s.10)

35 Warto zauważyć, że media 
średnie właśnie w specjalizacji mogą 
odnaleźć swoją szansę na przetrwanie, 
ale wyłącznie jeśli będą inwestować 
w to, z czego są znane (np. reportaż, 
kultura) i stale podwyższać poziom.

36 Wyzwaniem dla dziennikarzy 
XXI wieku staje się więc doskonalenie 
zawodowe, opanowywanie 
nowych technik opowiadania 
wydarzeń, zdobywanie umiejętności 
technologicznych, tak, by móc 
zapewnić multimedialny przekaz, 
przy jednoczesnej dbałości 
o jakość materiałów, podawanie 
potwierdzonych faktów 
i wykazywanie się ekspercką wręcz 
znajomością tematów. Ponadto 
dziennikarze muszą uczyć się 
angażowania odbiorców w swoje 
materiały, być otwarci na dyskusję 
oraz dbać o transparentność 
swoich i redakcyjnych działań.

37 Hasło prawdopodobnie 
pierwszego na świecie serwisu 
dziennikarstwa obywatelskiego 
OhMyNews, założonego w Korei 
Południowej przez Oh Yeon-
ho 22 lutego 2000.
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Podczas gdy mówi się, że media tradycyjne to „czwarta władza”, Stephen D. Cooper 
nazwał już dziennikarstwo amatorskie „piątą władzą” 38.
 Takie dziennikarstwo niesie jednak ze sobą groźne zjawisko mieszania się infor-
macji z opiniami, faktów z komentarzem. Dziennikarstwo amatorskie to także wielki 
obszar dezinformacji na usługach korporacji, lobbystów, a nawet innych państw.39 Po-
wszechne stały się choćby fałszywe konta na Facebooku i Twitterze, zjawisko płatnego 
trollowania (czyli umieszczania zamówionych przez kogoś komentarzy za pieniądze) 
czy pseudoinformacyjne strony na Facebooku.
 Obecna sytuacja to neomediewalny mętlikiem: odbiorcy są zasypywani niespraw-
dzonymi informacjami, a tradycyjne media, ze względu na ograniczenia budżetowe, 
popełniają coraz więcej błędów. W efekcie zaufanie odbiorców spada (w USA zaufanie 
do mediów spadło z 55% w 1998 roku do 40% w 2015).40

 Pomimo tego ludzie chcą wierzyć, że mają dostęp do sprawdzonych i istotnych  in-
formacji, dlatego część z nich zechce powierzyć troskę o swoje poinformowanie za-
ufanym redaktorom wywodzącym się z tradycyjnych mediów, posiadającym trady-
cyjne atrybuty zawodu dziennikarza (zasady etyczne, uczciwość, odpowiedzialność, 
transparentność, wiedza, poczucie misji publicznej). Szczególnie, że tych zasad często 
brak płatnym producentom treści, hiperredaktorom i nadredaktorom. Potrzeba bycia 
poinformowanym jest oczywiście związana z ogólniejszym trendem neomediewalnym, 
objawiającym się potrzebą „opiekuna”, który za nas będzie czuwał nad oswajaniem 
różnych wymiarów niestabilności i złożoności świata.41 Wiele osób już teraz nie potrafi 
samemu poruszać się w dżungli informacyjnej bez przewodnika. Dlatego ci przewod-
nicy, redaktorzy staną się nowymi kapłanami informacji, wielkimi gwiazdami, z set-
kami tysięcy podążających za ich wrażliwością i światopoglądem. Co ciekawe, skoro to 
przestrzeń miejska jest obszarem szczególnie intensywnej interakcji człowieka z wy-
lewającymi się zewsząd treściami, to właśnie ludność miejska będzie trendsetterem 
utrzymującym nowych guru tradycyjnego, etycznego dziennikarstwa poprzez zapłatę 
za selekcję i nadanie treści sensu oraz odpowiedniego kontekstu.
 Niezwykle istotną rolę w neomediewalnym systemie obiegu informacji powinny peł-
nić media publiczne. Dlaczego? Bo mając zagwarantowane finansowanie przez państwo 
lub powszechne abonamenty nie podlegają w pełni mechanizmom rynkowym opartym 
na zysku. Dlatego to media publiczne powinny zachować najwyższą jakość, stawać się 
wzorcem materiałów dziennikarskich, doboru tematów, w tym również prezentowania 
treści niepopularnych, niekomercyjnych oraz standardów zawodowych. Warunkiem 
takiego funkcjonowania mediów publicznych jest zagwarantowanie im stabilnego i wy-
sokiego finansowania oraz niezależności od świata polityki.
 W przypadku tradycyjnych mediów prywatnych, nowy model finansowania to sys-
tem paywall. Wydawcy powinni przy tym umożliwić odbiorcom zachowanie anonimo-
wości. Co ciekawe, zamknięcie bezpłatnego dostępu i wprowadzenie płatnych treści 

38 S.D. Cooper, 2006.

39 European Parliament, 2016.

40 Gallup Poll Social Series: 
Governance, 2015.

41 Por. G. Lewicki 2010, op. cit. 
Potrzeba opiekuna, o której pisał już 
Immanuel Kant przejawia się nie tylko 
w potrzebie posiadania zaufanego 
dystrybutora informacji, ale także 
– wśród wielu ludzi – w potrzebie 
stabilności ekonomicznej, co 
skutkuje zjawiskiem, które w duchu 
neomediewalizmu określa się nowym 
feudalizmem. Jego cechą rozpoznawczą 
jest gotowość powierzenia 
swojego losu oraz wolności 
komuś, kto w zamian za uległość 
i dyspozycyjność zagwarantuje 
stabilny i przewidywalny dochód oraz 
opiekę nad losem swojego wasala.
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będzie znacznie łatwiejsze w krajach nieanglojęzycznych. Badania wykazują, że w kra-
jach kraje te mają ponad 20-procentową% grupę już płacących za treści w Internecie, 
podczas gdy w krajach anglojęzycznych ten odsetek jest dwa razy mniejszy i wynosi 
10%.42 Skąd ta różnica? Treści nieanglojęzycznych jest w Internecie mniej, stąd wyj-

ściowy wybór darmowej informacji jest 
dla obywateli mniejszy, ponadto w nie-
których krajach istnieje tradycja płatnej 
subskrypcji gazet papierowych, na której 
może zasadzać się trend wykupu infor-
macji cyfrowej.43

Opodatkować Facebooka? 

Niestety, zmiany na rynku medialnym zagrażają dziś już realnie demokracji. O ile 
sama demokracja może nadal dobrze funkcjonować bez tradycyjnych gazet, o tyle nie 
poradzi sobie bez rzetelnego, dociekliwego i profesjonalnego dziennikarstwa jako-
ściowego. Z kolei politycy bez dziennikarzy patrzących im na ręce szybko zaczną się 
alienować, radykalizować, a polityka straci jakość. Na dzisiaj neomediewalny trend 
poszukiwania „informacyjnego opiekuna” jeszcze nie przybrał na sile na tyle, żeby me-
chanizmy rynkowe zapewniły dziennikarstwu jakościowemu globalne przetrwanie. Na 
obecnym etapie trudno jest przewidzieć jaki procent populacji będzie gotowy do regu-
larnego płacenia za rzetelne jakościowe treści. Jeśli za Aldousem Huxleyem przyjąć za 
pewnik historiozoficzną zasadę, że „masy pragną raczej [prosto pojętego] szczęścia, niż 
prawdy i piękna”44, to najbardziej pożądanym ideałem w epoce neomediewalnej stanie 
się raczej stabilność i przewidywalność życia, a nie wolność wyboru zagwarantowana 
przez dostęp do rzetelnych informacji. Jeśli tak będzie, jakościowe dziennikarstwo 
będzie mieć pod górkę, choć zapewne się utrzyma.
 A jak jest dzisiaj? Fałszywe informacje i pomówienia w mediach społecznościo-
wych stały się już codziennością. Jakoś mało komu to przeszkadza, mimo, że wszyscy 
je dostrzegamy. Niestety fałszywe informacje zaczynają istotnie wpływać na posta-
wy obywateli, a w konsekwencji na wyniki wyborów. Napływ informacji i opinii od 
„przyjaciół” z mediów społecznościowych nie ma filtra wiarygodności, który trady-
cyjne media starają się nakładać na treści. 
 Tegoroczne badanie Ricardo Gandoura z Uniwersytetu Columbia45 dowodzi, że 
zmniejszające się redakcje tradycyjnych mediów nadal pozostają pewnymi i głównymi 
źródłami informacji dla większości wyborców, jednak ich dalsze obkurczanie doprowa-
dzi do zubożenia poziomu poinformowania społeczeństwa. Równocześnie mechanizmy 
mediów społecznościowych pogłębiają zamykanie się odbiorców w informacyjnej bań-
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42 Reuters Institute for the Study 
of Journalism, 2016.

43 Por. ibid.

44 A. Huxley, 2004 s. 201; 
cf. A. Huxley, 1950.

Wokół sortowni treści takich jak 

Facebook czy Google powstają centra

 niesamowitej władzy nad ludźmi.

45 R. Gandour, 2016.
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ce filtrującej oraz zacierają różnicę pomiędzy dziennikarstwem a nie dziennikarstwem, 
w tym rzecznictwem, lobbyingiem i dezinformacją. Te nakładające się dwa zjawiska 
prowadzą do dalszej fragmentaryzacji oraz osłabienia „common public agenda” – czyli 
wspólnego zakresu debaty publicznej, powszechnego katalogu rzeczy ważnych dla spo-
łeczeństwa, będących fundamentem wartości uznawanych przez wyborców. Pogłębia 
to alienację osób żyjących obok siebie pod wspólnym miejskim dachem. 
 Dlatego też zasadne jest wprowadzenie podatku dla wielkich serwisów interneto-
wych, takich jak platformy społecznościowe, które nie produkują wartościowych tre-
ści, a jedynie czerpią z informacji od użytkowników oraz z tradycyjnych mediów. Ich 
model biznesowy jednoznacznie zakłada bycie sortownią czerpiącą zyski z wiedzy nie 
wytworzonej przez siebie i pozyskanej całkowicie za darmo. Biolodzy nazywają taką 
formę życia pasożytnictwem. To tak, jak gdyby operatorzy kablowi dostarczający sy-
gnał do mieszkań i domów nie płacili stacjom telewizyjnym, a całe zyski zostawiali 
sobie. Podatek taki, który można nazwać FaceTax, powinien być wprowadzony nie na 
poziomie krajowym, ale jako pierwszy w historii podatek globalny, analogicznie do 
zasięgu działania tych serwisów internetowych. Być może organizacją, która mogłaby 
nadzorować proces wdrażania podatku powinna być Organizacja Narodów Zjedno-
czonych. Płaciłyby go tylko duże platformy, na przykład te mające powyżej 100 mln 
użytkowników, nie tworzące wartościowych treści. FaceTax powinien być odpowiednio 
do szkód dość wysoki, (np. połowa uzyskiwanych dochodów) i w całości przeznaczony 
na wspieranie niezależnego, wartościowego dziennikarstwa oraz edukację medialną.

Nowy wspaniały świat informacji

Obrona wolności słowa, swobody wypowiedzi, prawa do informacji jest naszym obo-
wiązkiem. George Orwell w eseju „Wolność Prasy” napisał: „Jeśli wolność w ogóle coś 
znaczy, to jest to wolność powiedzenia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć”.46 Huxley 
dodawał, że albo ludzkość będzie cenić powierzchowne szczęście, albo wolność. Rów-
nocześnie po te dwie rzeczy sięgać się nie da.47

 Dziś najwyraźniej wolimy spokojne, stabilne szczęście, ponieważ wolność tracimy. 
Dziś choćby najważniejsza, ale niechciana informacja musi pokonać coraz więcej fil-
trów i algorytmów, by do nas dotrzeć. Dlatego potrzebni nam są dziennikarze, redak-
torzy, którzy będą przeczesywać ten gąszcz informacyjny i filtrować ważne informacje 
od szumu, którzy pomogą nam wiedzieć, a nie tylko tkwić w fałszywym poczuciue 
bycia poinformowanym. Aby życie w miastach stało się bardziej znośne, a negatywne 
skutki mediewalizacji informacji zostały zatamowane potrzeba polityk publicznych 
umożliwiających reformę całego obiegu informacyjnego.
 Powinniśmy też skoncentrować się na odpowiedniej edukacji medialnej, wręcz 
wprowadzić do szkół zajęcia z pozyskiwania (big data) i rozumienia różnych 
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46 G. Orwell, 1972.

47 Więcej w: G. Lewicki, 2008, 
s.210-233.



źródeł informacji, a także weryfikacji oraz krytycznej interpretacji faktów. Tym 
bardziej, że kto za młodu nie posiądzie tych umiejętności, stanie się cyfrowym 
analfabetą nowego średniowiecza.48 Równocześnie konieczny jest wzrost jakości 
edukacji akademickiej przyszłych dziennikarzy opartej zarówno na fundamentach 
profesji, jak i na nowych kompetencjach koniecznych w pofragmentowanym środo-
wisku cyfrowym. Dopiero wtedy odbiorcy docenią dobre dziennikarstwo i gotowi 

będą je finansować, a dziennikarze do-
brze wykonają swoją misję społeczną.
 Ty m c z a s e m  B a n k  o f  A m e r i c a , 
opierając się na pracach naukowych 
profesora Nicka Bostroma, f i lozofa 
z Uniwersytetu Oksfordzkiego, napi-

sał w tegorocznym raporcie do swoich klientów, że z prawdopodobieństwem od 
20 do 50 procent można przypuszczać, że żyjemy w komputerowej symulacji49. 
W takim „Matriksie” to maszyny i z góry zdeterminowane algorytmy ponosiły-
by odpowiedzialność za obieg informacji na świecie. Jeśli  jednak nie żyjemy 
w symulacji, a odpowiedzialność za obieg informacyjny ponoszą ludzie, to warto 
mimo wszystko wspierać profesjonalnych dziennikarzy. Kto – jak nie oni – zada 
trudne pytania w nowym średniowieczu?

Informacja, dziennikarze i media  w erze neomediewalnej

48  Por. A. Toffler, op. cit.

49 N. Bostrom, 2003. s. 243-
255.  W myśleniu Bostroma 
pobrzmiewa filozoficzna idea zwana 
przyczynowym determinizmem, 
która – w jednym ze sformułowań 
– zakłada istnienie “demona 
Laplace’a”, czyli intelektu znającego 
położenie wszystkich cząstek 
elementarnych oraz wszystkie siły, 
które na nie wpływają. Gdyby taki 
intelekt miał wystarczającą moc 
obliczeniową, potrafiłby przewidzieć 
wszystkie zachowania cząstek 
we wszechświecie. Nie istniałaby 
więc dla niego żadna niepewność, 
a przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość byłyby zdeterminowane 
(zob. P.S. Laplace, London 2012).

Profilowane dla nas treści zamykają

nas w bańce informacyjnej. 

Jak się z niej wydostać? 
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