
 

 

 

 

Zdá sa, že Európa v posledných desaťročiach podlieha mravnému úpadku 

a demoralizácii. Mnohé znamenia objavujúce sa na obzore vyvolávajú pocity 

malomyseľnosti. Nie je tu len konflikt viacerých vízií európskej budúcnosti, ale 

vnímame hlbokú morálnu krízu, ktorá ohrozuje prežitie Európy ako civilizácie. Stojíme 

pred otázkou, či táto kríza môže slúžiť ako podnet na jej znovuzrodenie, a či naopak, 

znamená jej súmrak a zánik.  

Aktuálna kríza 

Európa bola po stáročia verná trojakému dedičstvu - gréckej filozofii, rímskemu práva 

a náboženstvám vychádzajúcim z Biblie: židovstvu a kresťanstvu. K tomu treba 

započítať vlastný prínos modernej vedy a ukotvením základných slobôd. Bez tohto 

dedičstva nemožno pochopiť Európsku kultúru a jej veľké umelecké výtvory. Preto nás 

neprekvapuje, že odjakživa práve univerzity - veľké kultúrne inštitúcie – najzreteľnejšie 

zviditeľňovali  tento jej charakter. Veľkosť Európy  a jej poslanie vo vzťahu k ľuďom 

a národom sa odvíja z tohto trojakého dedičstva, na báze jej ďalších veľkých výtvorov.  

Preto aj niektorí otcovia - zakladatelia európskeho spoločenstva -konali v tomto, 

osobitne s cieľom znemožniť ďalšiu vojnu v Európe. V tomto duchu chce konať dnes i 

Federácia Jeden z nás, brániac život, a stavajúc sa na odpor voči istým aktuálnym 

úchylkám.   

Ak Európa umrie, bude to dôsledok jej nevernosti voči sebe samej. Počiatok aktuálnej 

krízy skutočne tkvie v degradácii menovaných piatich konštitučných prvkov jej identity.   

1/ Filozofia podľahla dvojitému útoku: neguje sa jej vlastná autentická definícia, ktorou 

je hľadanie pravdy, ktoré sa nahrádza inými formami (osobitne vedeckého) skúmania, 

ktoré sú nepochybne hodnotné, ale iného poriadku.  

2/ Rovnako, v agónii je aj duch rímskeho práva. Dnes nastúpil právny pozitivizmus, 

ktorý predpokladá, že záležitosťou práva môže byť akýkoľvek obsah,  ktorý si oblečie 

formu zákona štátu, a ak ho schváli väčšina. To je nástup « alternatívneho použitia 

práva» v službe politických alebo ideologických záujmov.   



 

 

3/ Šíriaci sa radikálny a militantný laicizmus propaguje istý druh «  kristofóbie ». 

Očierňujú sa nielen kresťanské viera a jej hodnoty, ale aj jej samotný príspevok do 

európskej kultúry. Popritom celkom evidentne vďačíme Európe za to najosvietenejšie 

v jej umení, v myslení i vo zvyklostiach.   

4/ Ani samotná veda sa neuchránila pred hrozbami akými je  pohŕdanie čistou vedou, 

relativizmus a zbožštenie techniky.   

5/ Štát sa ťažko bráni pred vlastnými chybami, ale aj proti totalitným či demagogickým 

režimom a pred činmi tých, čo majú snahu vnucovať požiadavky vzburou a násilím.  

Nechýbajú príznaky potvrdzujúce diagnózu. Medzi nimi slabá miera pôrodnosti, kríza 

rodiny a manželstva, negovanie kultúrnej identity Európy a jej základných 

konštitučných prvkov, šírenie relativizmu, multikulturalizmu, útoky na slobodu 

svedomia a prejavu, negácia zmyslu života, odmietanie objektívnych princípov a 

morálnych pravidiel, spoločenský súhlas s potratom, eutanáziou, a inými útokmi na 

ľudský život, s ideológiou genderu a niektorými formami radikálneho feminizmu, 

s nespravodlivosťou, biedou, degradáciou životného prostredia, s vojnami 

a vykorisťovaním detí;   badáme odmietanie bolesti a považujeme ju za najvyššie zlo, 

zatajovanie smrti, pohŕdanie osobou ako jedinečnou a zodpovednou bytosťou, 

expanziu ateizmu. Jedným slovom, odľudštenie človeka.  

Značka kresťanstva  

Posledné  skutočnosti  – expanzia ateizmu s jeho dôsledkami, a teda negovanie 

postavenia človeka a toho najposvätnejšieho, čo je v ňom, ešte väčšmi ako tieto 

príznaky - sú hlavné príčiny krízy, ktorú možno prekonať len tak, že opätovne 

nadviažeme na zmysel týchto ohrozených skutočností, ku ktorým patrí filozofia, právo, 

náboženstvo, veda a záruka základných slobôd.  

K prínosu biblických náboženstiev, osobitne kresťanstva,  patrí myšlienka lásky ako 

Božej podstaty, koncepcia osoby a jej dôstojnosti, zmysel pre stvorenie, nádej na život 

v hojnosti, v nesmrteľnosti, sloboda a zodpovednosť človeka (pojmy zdieľané 

klasickým myslením), myšlienka svedomia alebo subjektivity a primátu vnútorného 

života, v ktorom sa nachádza pravda, odpustenie a príkaz lásky, koncept suverenity 

národa, slobody a ľudských práv.  



 

 

Vskutku len v tomto priestore, kde kresťanstvo poznačilo mysle a inštitúcie svojim 

duchom, mohli vzniknúť a prežiť Osvietenci, moderné politické režimy a prírodné vedy 

na báze matematiky. Ak sa teda niečoho obávame, nie je to modernosť, iba jej 

poblúdenia, ktoré dnes hrajú zaiste dominantnú úlohu. Našimi protivníkmi nie sú 

sloboda, rozum a veda, ale despotizmus, iracionálne prešľapy afektivity a nevedomosť. 

Mnohí plačú nad zlom, ktoré sa na nás valí,  pričom - iste nevedomky -  prispievajú 

k ničeniu toho, čo by nás mohlo uzdraviť.  Nariekajú nad chorobou a zároveň pohŕdajú 

jej liečbou.  

Čo chceme robiť 

« Jeden z nás » si želá prispieť k rekonštrukcii Európy a byť pozitívnou morálnou silou 

s cieľom opäť nastoliť princípy a základné hodnoty.   

Európa musí opäť nájsť cestu primátu ducha nad hmotou, par excellence. Musí upustiť 

od falošného rovnostárstva a relativizmu. Jeden z kľúčov spočíva v reforme výchovy, 

ktorá by mala opäť nájsť, zveľadiť a rozšíriť benefity európskej civilizácie.  

Materiálne dobrá potrebné k životu majú byť v službe spoločného dobra. Trhová 

sociálna ekonomika je systém vlastný Európe. Vždy je vhodnejší ako kolektivistické 

systémy, pokiaľ rešpektuje, že samotné trhové zákony nemožno aplikovať na všetky 

sektory sociálneho života. Existujú početné skutočnosti a dobrá – ako to pochopili už 

Rimania -  ktoré nespadajú do oblasti ľudského obchodovania.  

Naše úsilie smeruje k prebudeniu európskeho svedomia založeného na spoločnom 

duchovnom a kultúrnom dedičstve, ktoré Európu stvárnilo na báze lojálnosti k 

základným ľudským právam osoby. Ak  chceme dosiahnuť tento cieľ, musíme zobúdzať 

verejnú mienku a zaujímať stanoviská k najdôležitejším otázkam, ktoré sa pertraktujú 

či v politickom živote alebo  v občianskej spoločnosti.  

Naše priority  

Reflexie i činnosť  zameriavame osobitne na nasledujúce oblasti :  

– Potvrdenie k otázke života 

Právo na život závisí od jednoduchej príslušnosti k ľudskej rase a nie od 

podmieňujúcich faktorov ako vek, pohlavie, stupeň rozvoja alebo vlastnenie určitých 

vopred daných schopností. Ľudské embryo  má genóm vlastný  nášmu druhu, 

s charakteristikami, ktoré z neho robia jedinečné indivíduum,  nenahraditeľné 



 

 

a odlišné od otca i matky. Nová ľudská bytosť je splodená počatím a odvtedy sa vyvíja  

-  pokiaľ jej v tom nič nebráni  - kontinuálne, koordinovane, stupňovito a autonómne.  

Jeden z nás bude obhajovať život nenarodeného dieťaťa s návrhmi, ktoré budú mať za 

cieľ v závislosti od okolností  záruku väčšej ochrany ľudského života od počiatku až po 

prirodzenú smrť.   

Podobne, Jeden z nás bude bdieť, aby sa rešpektovala ľudská genetická identita. Bude 

protirečiť pokusom o genetickú modifikáciu ľudského genómu na ľudských embryách, 

ktoré majú za cieľ « zlepšiť » ich alebo im dať predurčené vlastnosti, osobitne dovtedy, 

kým nebezpečenstvá týchto procesov nebudú zredukovaná na minimum vyžadovanom 

medicínskou etikou.  

Nedávne intervencie s manipuláciami na genetickej úrovni na ľudských zygotách si 

naliehavo vyžadujú toto stanovisko.  

Ochrana ľudského života v súčasnosti slabne aj na jeho druhom póle, v starobe, 

v slabosti alebo nevyliečiteľnej chorobe. Jeden z nás bude bojovať proti legalizácii 

eutanázie a proti úpornej terapeutickej liečbe. Oproti tomu bude uprednostňovať 

paliatívnu starostlivosť a úctu k životu osôb v terminálnom štádiu.   

– Ochrana rodiny založenej na manželstve muža a ženy  

V Európe aktuálne prevládajú tendencie charakterizované ústupom uzavretého 

manželstva ako základu pre rodinu.  « Pokrokárska » ortodoxia podporuje vznik « 

nových modelov rodín » a bráni ich. My si naopak myslíme, že prežívame krízu rodiny, 

ktorá má veľmi škodlivé účinky pre budúcnosť našej spoločnosti.  

Jeden z nás sa stavia proti novým definíciám manželstva (dnes voči zavádzaniu  

manželstva rovnakého pohlavia, zajtra polygamie, a pod.) a bude podporovať 

opatrenia majúce za cieľ ochranu rodiny založenú na manželstve jedného muža 

a jednej ženy.  

– Podpora pôrodnosti a scitlivenie na « demografickú zimu ».  

Náš kontinent  má zreteľne nižšiu mieru pôrodnosti od tej, ktorá umožňuje obnovu 

generácií, čo vedie k sociálne – ekonomickému úpadku. Situácia robí sociálny štát 

neudržateľný v dlhodobom procese. Ak by sa táto situácia predlžovala natrvalo, 

vyústila by v jednoduchý a čistý zánik.  



 

 

Jeden z nás bude podporovať opatrenia v prospech zvyšovania pôrodnosti a 

upozorňovať európsku spoločnosť na vážnosť demografickej zimy.  

– Potvrdenie binárnej sexuality a odvrhnutie ideológie genderu. Ľudstvo tvoria muži a 

ženy. Takzvaná « genderová teória» pritom predpokladá nahradenie biologického 

pojmu sexu kultúrnou kategóriou « gendru », ktorá je vykonštruovaná a vytvorená 

dohodou. Táto ideológia, ktorá nemá žiadne vedecké opodstatnenie, potláča jeden zo 

základných princípov antropológie (sexualitu ľudstva) a má byť nastolená ako výukový 

model.  

Jeden z nás bude pracovať na tom, aby sa tento model nikomu nevnucoval; bude 

uplatňovať integrálnu sexuálnu a afektívnu výchovu, ktorá rešpektuje morálne 

presvedčenia rodín, bez násilnej predčasnej sexualizácie od detstva.  

- Rešpektovanie slobody myslenia, vyjadrovania a výchovy 

Dostávame sa do nebezpečnej blízkosti diktatúry « politicky korektného». Nová 

udúšajúca ortodoxia ide paradoxne ruka v ruke  s najabsolútnejším intelektuálnym 

a etickým relativizmom a potláča v celej Európe akékoľvek diskusie, či na univerzitách, 

v parlamentoch alebo v médiách.  

Jeden z nás bráni slobodu myslenia prejavu a výchovy vo všetkých oblastiach  

európskej spolupráce a bude odhaľovať klamlivé  užívanie termínu « prečin nenávisti 

» alebo «zákaz diskriminácie » ako nástroja teroru a podpory ideologickej uniformity.  

– Potvrdenie prirodzenej reprodukcie a opozícia voči « surogátnemu materstvu» 

a technikám oplodnenia « in vitro»  

Takzvané «surogátne materstvo»  robí z matky  nosičky objekt zredukovaný na « 

recipient», odosobnenú maternicu [uterus] a objekt reprodukčného obchodovania 

(prenajímanie vnútorných orgánov).  

Jeden z nás chce s týmto cieľom zakázať prenájom maternice povzbudzovať manželské 

páry tvorené mužom a ženou, ktoré majú problémy s počatím alebo donosením 

dieťaťa, aby použili dovolené alternatívy ako adopcia. Postaví sa tiež proti prípadnému 

vyrábaniu umelých materníc ako iného riešenia vo vzťahu k prirodzenej reprodukcii.  

– Rozvoj potenciálu ľudskej prirodzenosti  



 

 

Pokrok v technológiách NBIC (nanotechnológie, biotechnológie, informatika, 

kognitívne vedy) by mohol rýchlo viesť k z alterácii samotných základov ľudskej 

prirodzenosti.  

Nemá zmysel predstavovať si takéto zmeny, pokiaľ je toľko vnútorne spätých aspektov 

ľudskej prirodzenosti ako takej,  ktoré treba podporovať. A tak rozvoj solidarity, úcty 

voči druhému, zlepšovanie životných podmienok, celkom osobitne v menej 

rozvinutých krajinách, boj za zlepšenie zdravotnej starostlivosti a výchovy a tiež 

všetkého, čo prispieva k blahobytu, a pod.  

Jeden z nás sa teda stavia proti takzvaným « transhumanistickým » projektom: 

genetickej modifikácii ľudského embrya, utvoreniu «nadčloveka» v laboratóriu, 

ľudskej kryogenizácii. Tieto praktiky by mohli viesť ku koncu jednoty druhu — ktorý by 

sa tak rozdelil na viacero humanít s rozličnými kapacitami — a dokonca, priviesť ku 

koncu človeka takého, akého ho poznáme dnes.  

Záver  

Jeden z nás takto hľadá spôsoby, ako podporovať ľudský život vo všetkých jeho 

rozmeroch navodiac princípom a ideálom, ktoré umožnili vznik Európy  a pokračovanie 

európskej civilizácie. Nemotivuje nás len nespokojnosť, či utrpenie, prežívame 

entuziazmus a nádej. V neporiadku a v pohybe chceme spravodlivý poriadok a jasno. 

Vo tme hľadáme pravdu.    

 

Manifest bol predstavený v Senáte v Paríži 23.2. 2019 

Preklad z francúzštiny: MUDr. Anna Kováčová 

 


