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W BLASKU PRAWDY

Braudel (1902-1985), który w  refl eksji nad 
ludzkimi dziejami zaproponował wyrażenie: 
długie trwanie (fr. longue durée). Oznacza ono 
szeroką perspektywę czasową, w której doko-
nują się znaczące przemiany cywilizacyjne, kul-
turowe i religijne. W koncepcji Braudela dra-
matyczne wydarzenia polityczne (bitwy, wojny, 
katastrofy) stanowią najpłytszą warstwę histo-
rii, na głębszym poziomie znajdują się procesy 
gospodarcze (ekonomia, przepływ pieniędzy, 
dynamika kapitału), natomiast przemiany cywi-
lizacyjne, kulturowe i religijne budują poziom 
najgłębszy, który jest zarazem najważniejszy dla 
zrozumienia całości dziejów. Z szerokiej per-
spektywy większość wydarzeń politycznych jest 
nieistotna, a wręcz niezauważalna, sedno histo-

rii stanowi rozwój idei i ich celowa realizacja. 
Używając zaproponowanego przez Braudela 
terminu, można powiedzieć, że dopiero z per-
spektywy owego „długiego trwania” można zo-
baczyć i ocenić owoce przemian wyznaczonych 
nie tyle historycznymi datami, ile politycznymi 
i fi lozofi cznymi ideami. Ich zadziwiające, a cza-
sem zatrważające konsekwencje dostrzegamy 
już po czasie.

Współczesny upadek kultury chrześcijań-
skiej, zdiagnozowany przez wielu autorów 
(B. Jastrzębski, „Vestigia Dei”; Rod Dreher, 
„Opcja Benedykta. Jak przetrwać czas neopo-
gaństwa”; D. Rozwadowski, „Marksizm kul-
turowy”; J.H. Herve, M. Berrebi, „Przyszłość 
naszej wolności”; B. Wildstein, „Bunt i afi r-
macja”), nie zaczął się kilkanaście lat temu. 

Protesty zaangażowały wszystkich – od le-
wicowych działaczek Strajku Kobiet po pra-
wicowych publicystów, od ateistów po księży 
i biskupów. Trudno jednak nazwać je jakim-
kolwiek rodzajem dyskursu, to raczej wulgarna 
i prostacka wymiana ciosów.

Jednakże niewielu z nas zwróciło uwagę na 
dyskusje i protesty, do jakich doszło ostatnio we 
Francji w związku z pracami legislacyjnymi nad 
nowelizacją ustawy bioetycznej tak, by pozwo-
lić na genetyczne modyfi kowanie embrionów, 
chimery i fi nansowaną przez państwo sztucz-
ną prokreację dla lesbijek i samotnych kobiet. 
Bez echa przeszło też dotyczące eutanazji re-
ferendum w Nowej Zelandii, mocą którego za-
legalizowano wspomagane samobójstwo. Za 
to z entuzjazmem przyjęto przyznanie Nagro-
dy Nobla dwom uczonym – Emmanueli Char-
pentier i Jennifer A. Doudna – za opracowanie 
metody edycji genomu (CRISPR/Cas9). Mało 
kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, co kryje 
się za możliwościami ingerowania w ludzki ge-
nom. Niewielu pyta, jakie jest ryzyko związane 
z uprzedmiotowieniem osoby ludzkiej w pro-
cedurze in vitro i wykorzystaniem biologii mo-
lekularnej (czyli właśnie nagrodzonych „gene-
tycznych nożyc”) w tworzeniu chimer i hybryd 
– organizmów z mieszanym genomem: między-
gatunkowym (pomiędzy zwierzętami różnych 
gatunków) i ludzko-zwierzęcym. Rzadko pada 
pytanie o moralną godziwość takich praktyk. 
A przecież za tymi działaniami kryją się kon-
kretne koncepcje antropologiczne i etyczne – 
jak postrzegamy i oceniamy człowieka, rodzi-
cielstwo, rodzinę? Czy w informacyjnym szumie 
i zalewie protestacyjnych scen przemknęło nam 
przez głowę: co i kiedy się stało, że obyczaj i kul-
tura upadły tak nisko? Obecnie już na ulicy 
widać przecież procesy kulturowego regresu 
i cywilizacyjnej degradacji. Nie do końca chyba 
jednak rozumiemy, że to skutek, a nie źródło 
społecznych przemian.

SPOJRZENIE Z DYSTANSU
Skupieni na szczegółach, nie dostrzega-

my metaspołecznego wymiaru zmian. Do-
brze ujął to francuski historyk Fernand 
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To, co dzieje się ostatnio 
na ulicach, jest raczej 
skutkiem niż źródłem 
społecznych przemian.

Jest wynikiem ekspansji i  żywotności idei 
z XIX i XX wieku. To wtedy w fi lozofi i i na-
ukach społecznych zaczęły pojawiać się prą-
dy, które po stu latach przeobraziły społecz-
ny świat. Ponieważ większość tych ideowych 
zmian dokonała się za sprawą europejskich 
fi lozofów i myślicieli, to właśnie w Europie 
najłatwiej można dostrzec wyraźne znaki ero-
zji tego, co przez wieki obowiązywało jako 
judeochrześcijańska kultura. Czyż wszystko, 
co udało się nam jako Europejczykom ostat-
nio stworzyć, to nie są nowe postacie stare-
go barbarzyństwa – pogarda dla życia, rela-
tywizowanie dobra, miałkość idei, przerost 
biurokracji, cyniczny pragmatyzm polityczny, 
a ostatecznie lekceważenie wielkich narra-

cji łacińskiej humanistyki Greków, Rzymian, 
średniowiecznych mistrzów?

FILOZOFICZNI MOCARZE
Dziś szczycimy się największą zdobyczą na-

szego świata – wolnością – ale znowu, wielu 
z nas nie dostrzega, że pozornie tylko mamy 
do czynienia z darem wolności. Ta klasyczna ka-
tegoria oznacza rozumne działanie, aktywność 
poprzedzoną refl eksją i wzmocnioną treściami 
kultury. Dziś nie mamy do czynienia wprost 
z wolnością, ale raczej z wciąż podsycanymi 
pragnieniami emancypacyjnymi, wyrażający-
mi się w chęci zaspokojenia przez człowieka 
wszystkich nowych potrzeb, popędów, kom-
pulsji i nałogów, obsłużenia nieustannie mno-
żących się ludzkich dążeń i życzeń. W książce 
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