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Można odnieść wrażenie, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci Europa zatraciła          
poczucie moralne. Pojawiają się liczne oznaki załamania. Mniej tu chodzi o konflikt            
między różnymi wizjami Europy, a bardziej o głęboki kryzys moralny, który zagraża            
jej przetrwaniu jako cywilizacji. Problem polega na tym, czy ten kryzys stanowi            
okazję do odrodzenia, czy też zapowiada zmierzch i kres Europy. 

Obecny kryzys 

Europa od wieków żyła wiernością potrójnemu dziedzictwu przejętemu z filozofii          
greckiej, z prawa rzymskiego i z religii opartych na Biblii: judaizmu           
i chrześcijaństwa. Do tego dziedzictwa należy dodać dwa wytwory właściwe         
Europie: naukę współczesną i uznanie podstawowych wolności.       
Bez tego dziedzictwa kultura europejska i jej wielkie dzieła artystyczne        
nie są zrozumiałe. Nie jest więc zaskoczeniem, że uniwersytet był jednym        
z najwyższych wyrazów cywilizacji europejskiej, jej wielką instytucją kulturalną.        
Wielkość Europy, jej wspólna misja wobec ludów i narodów, wywodzi się z tego            
potrójnego dziedzictwa i z jej dwóch wielkich wytworów. 

W tymże duchu działali niektórzy ojcowie założyciele Wspólnoty Europejskiej, mając          
za cel uniemożliwienie wojny w Europie. W tym samym duchu „Jeden z nas”             
zamierza bronić życia, przeciwstawiając się pewnym nadużyciom, jakie występują         
w Unii Europejskiej. 

Jeśli Europa umrze, stanie się tak z powodu jej niewierności wobec siebie samej.             
Obecny kryzys ma bowiem źródło w degradacji pięciu podstawowych czynników          
jej tożsamości. 

1) Filozofia została zaatakowana z dwóch stron: przez zanegowanie jej właściwej           
definicji jako poszukiwania prawdy, oraz przez jej zastępowanie innymi formami          
badań, w szczególności naukowych, bez wątpienia cennych, ale należących         
do innego rodzaju. 

2) Duch prawa rzymskiego ginie z powodu pozytywizmu prawniczego,         
który zakłada, że dowolne treści mogą uchodzić za prawo, jeśli tylko przybierają           
formę ustawy państwowej przyjętej przez większość, a także z powodu          
„alternatywnego stosowania prawa” w służbie interesów politycznych       
i ideologicznych. 



 
3) Rozpowszechnia się radykalny, wojujący laicyzm, który propaguje swoistą         
„chrystofobię”. Dyskredytuje się nie tylko wiarę chrześcijańską i jej wartość,          
lecz również wkład chrześcijaństwa w kulturę europejską, podczas gdy        
w rzeczywistości Europa niewątpliwie zawdzięcza mu wzloty swojej sztuki, myśli         
i moralności. 

4) Nauka też nie jest wolna od zagrożeń, a wśród nich pogardy dla czystej wiedzy,               
relatywizmu i bałwochwalstwa wobec techniki. 

5) Państwo prawa z trudem broni się przed własnymi błędami, ale także przed             
rządami totalitarnymi lub demagogicznymi, a także przed działaniami tych,         
którzy chcą mu narzucić swoje żądania przez zamieszki i przemoc. 

Nie brak objawów potwierdzających tę diagnozę. Wśród nich są niski przyrost           
naturalny, kryzys rodziny i małżeństwa, negacja tożsamości kulturalnej Europy         
i składających się na nią elementów, narastanie relatywizmu, multikulturalizm, ataki         
na wolność sumienia i wolność słowa, negowanie sensu życia, negowanie          
obiektywności zasad i reguł moralnych, społeczne przyzwolenie na aborcję,         
eutanazję i inne zamachy na godność życia ludzkiego, ideologia gender          
i pewne formy radykalnego feminizmu, niesprawiedliwości jak nędza, degradowanie       
środowiska życiowego, wojny, wykorzystywanie dzieci, negacja sensu cierpienia        
pojmowanego jako najwyższe zło, maskowanie śmierci, pogarda dla osoby         
jako bytu swoistego i odpowiedzialnego, ekspansja ateizmu. Krótko mówiąc,        
odhumanizowanie człowieka. 

Znamię chrześcijaństwa 

Te ostatnie zjawiska – ekspansja ateizmu oraz jej następstwo, negacja ludzkiej           
kondycji w tym, co w niej najświętsze – są, bardziej niż opisane objawy, głównymi              
przyczynami kryzysu, który da się pokonać tylko odzyskując więź z przesłaniem           
zagrożonych wielkich rzeczywistości: filozofii, prawa, religii, nauki i gwarancji         
wolności podstawowych. 

Do wkładu religii biblijnych, a w szczególności chrześcijaństwa, w kształtowanie          
ducha Europy należy idea Boga osobowego i miłość jako istota Boga, koncepcja            
osoby i jej godności, pojęcie stworzenia, nadzieja na życie pełne i nieśmiertelne,            
wolność i odpowiedzialność człowieka (pojęcie wspólne z myślą klasyczną),         
idea sumienia czyli podmiotowości i pierwszeństwa życia wewnętrznego, w którym         
znajduje się prawdę, przebaczenie i przykazanie miłości, rozwinięcie koncepcji         
suwerenności ludu, wolności i praw człowieka. 

Tylko na tym obszarze, w którym chrześcijaństwo naznaczyło umysły i instytucje,           
mogło się pojawić i przetrwać Oświecenie, współczesne systemy polityczne         
i zmatematyzowane nauki przyrodnicze. Nie obawiamy się więc nowoczesności,        
lecz jej zejścia z drogi, co jednak być może dzisiaj przeważa. Naszymi przeciwnikami            
nie jest wolność, rozum i nauka, lecz despotyzm, irracjonalny zalew emocjonalności           
i ignorancji. Wielu jest takich, którzy ubolewają nad złem, którego doznajemy,           



 
ale przyczyniają się, z pewnością bezwiednie, do niszczenia tego, co mogłoby          
ich uleczyć. Ubolewają nad chorobą, lekceważąc leczenie. 

Co chcemy osiągnąć 

Ruch „Jeden z nas” pragnie przyczynić się do przywrócenia Europie jej pozytywnej            
siły moralnej poprzez przywrócenie jej podstawowych wartości i zasad. 

Europa musi odnaleźć drogę pierwszeństwa ducha względem materii oraz drogę          
doskonałości. Musi opuścić drogę fałszywego egalitaryzmu i relatywizmu.        
Jeden z kluczy do tego polega na reformie edukacji, która musi odnaleźć, umocnić           
i rozpowszechnić dobrodziejstwa cywilizacji europejskiej. 

Potrzebne do życia dobra materialne muszą pozostawać w służbie dobra wspólnego.           
Właściwym Europie systemem jest społeczna gospodarka rynkowa. Będzie ona         
zawsze odpowiedniejsza od systemów kolektywistycznych, dopóki uznaje,       
że owe prawa rynku nie stosują się do wszystkich obszarów życia społecznego.          
Istnieje wielka liczba rzeczywistości i dóbr, co zrozumieli już Rzymianie,          
które nie mogą być przedmiotem handlu. 

Nasze starania zmierzają do obudzenia świadomości europejskiej, opartej        
na wspólnym dziedzictwie duchowym i kulturalnym, które ukształtowało Europę,        
a także na wspólnej lojalności wobec podstawowych praw osoby. W tym celu           
chcemy wpływać na opinię publiczną, zajmując stanowisko wobec najistotniejszych         
problemów, które ujawniają się zarówno w życiu politycznym, jak i w dyskusjach            
między obywatelami. 

Nasze priorytety 

Nasze rozważania i działania uwzględnią w szczególności następujące priorytety: 

– Afirmacja życia 

Prawo do życia wynika po prostu z przynależności do rodzaju ludzkiego, a nie z cech               
szczegółowych takich jak wiek, płeć, stopień rozwoju lub posiadanie określonych          
właściwości. Embrion ludzki posiada genom właściwy dla naszego gatunku,         
z cechami, które czynią zeń jednostkę unikalną, niezastępowalną, różną od matki          
i ojca. Nowy byt ludzki od poczęcia jest już utworzony i jeśli nic mu nie przeszkodzi,               
rozwija się w sposób ciągły, uporządkowany, stopniowy i autonomiczny. 

„Jeden z nas” będzie bronić życia mającego się narodzić dziecka przez propozycje,            
które stosownie do okoliczności, zmierzać będą do zapewnienia większej ochrony          
życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 

W ten sam sposób „Jeden z nas” będzie czuwać nad tym, by szanowano genetyczną              
tożsamość człowieka. Sprzeciwiać się będzie doświadczeniom nad genetyczną        
przeróbką embrionów ludzkich zmierzających do ich „ulepszenia” lub do nadania im           
określonych cech, zwłaszcza jeśli bezpieczeństwo tych procedur nie odpowiada         
minimum wymaganemu przez etykę lekarską. Ostatnie wiadomości na temat         



 
interwencji w zygoty ludzkie celem dokonania w nich zmian genetycznych, czynią           
zajęcie stanowiska w tej sprawie rzeczą pilną. 

Ochrona życia ludzkiego słabnie także u jego drugiego krańca: w obliczu starości,            
niepełnosprawności lub nieuleczalnej choroby. „Jeden z nas” będzie walczyć         
z legalizowaniem eutanazji oraz przeciwko uporczywej terapii. Popierać będzie        
natomiast opiekę paliatywną, która szanuje życie osoby na etapie terminalnym. 

– Ochrona rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety 

Obecnie w Europie dominuje tendencja do osłabienia małżeństwa jako podstawy          
rodziny. „Postępowa” ortodoksja uzasadnia i popiera „wyłanianie się nowych modeli          
rodziny”. Uważamy, przeciwnie, że rodzina przeżywa kryzys, który ma bardzo          
szkodliwy wpływ na przyszłość naszego społeczeństwa. 

„Jeden z nas” sprzeciwia się zmianie definicji małżeństwa (dziś wprowadzenie          
małżeństw między osobami tej samej płci, jutro poligamia itd.) i popierać będzie            
działania mające na celu ochronę rodziny opartej na małżeństwie jednego          
mężczyzny z jedną kobietą. 

– Zachęta do posiadania dzieci i uwrażliwienie na „zimę demograficzną” 

Dzietność wyraźnie niższa od tej, która pozwala na zastępowalność pokoleń, wiedzie           
nasz kontynent do upadku społeczno-ekonomicznego, uniemożliwia w dalszej        
perspektywie państwo opiekuńcze, a jeśli ta tendencja się utrzyma, doprowadzi          
zwyczajnie i po prostu do zaniku. 

„Jeden z nas” poprze działania na rzecz zwiększenia dzietności. Ponadto będzie           
uczulać społeczeństwo europejskie na groźbę zimy demograficznej. 

– Afirmacja dwupłciowości i odrzucenie ideologii gender 

Ludzkość składa się z mężczyzn i kobiet. Rzekoma teoria gender usiłuje jednak            
zastąpić biologiczne pojęcie płci przez kulturową kategorię „gender” (rodzaju),         
która byłaby konstruowana i konwencjonalna. Ta ideologia, która nie ma podstawy          
naukowej i znosi jeden z filarów antropologii (ludzkość cechująca się płciowością),           
usiłuje się narzucić jako model dla edukacji. 

„Jeden z nas” starać się będzie, by ten model nie został narzucony; sprzyjać będzie              
integralnej edukacji płciowej i emocjonalnej, która szanuje przekonania moralne         
rodzin i nie prowadzi do przedwczesnej seksualizacji dzieci. 

- Afirmacja wolności myślenia, wypowiedzi i edukacji 

Jesteśmy niebezpiecznie blisko dyktatury „poprawności politycznej”.      
Nowa krępująca ortodoksja, która, paradoksalnie, zbiega się z najskrajniejszym        
relatywizmem intelektualnym i moralnym, dusi wolność dyskusji w całej Europie,          
czy to na uniwersytetach, czy w parlamentach, czy w mediach.  



 
„Jeden z nas” broni wolności myślenia, wypowiedzi i edukacji we wszystkich           
dziedzinach współpracy europejskiej i będzie potępiać, tam gdzie by się to zdarzało,            
nadużycia dotyczące „występków z nienawiści” oraz zakazów „dyskryminacji”,        
jako narzędzi terroru i uniformizacji ideologicznej. 

– Afirmacja naturalnej płodności : sprzeciw wobec surogacji i technik        
zapłodnienia in vitro 

Rzekome „bycie w ciąży dla innych” prowadzi do urzeczowienia matki w ciąży,            
zredukowanej do roli pozbawionego osobowości „pojemnika” (macicy),       
a także do przekształcenia płodności w towar (wynajem brzuchów). 

Z tej racji „Jeden z nas” popiera zakaz surogacji, zarazem zachęcając pary złożone z              
mężczyzny i kobiety, które doznają trudności przy spłodzeniu lub donoszeniu          
dziecka, do godziwych alternatyw takich jak adopcja. Sprzeciwia się również          
ewentualnemu wytwarzaniu sztucznych macic jako alternatywy dla naturalnej        
płodności. 

– Rozwijanie potencjału natury ludzkiej 

Postępy technologii NBIC (nanotechnologie, biotechnologie, informatyka,      
kognitywistyka) mogłyby pozwolić na szybką zmianę samych podstaw natury         
ludzkiej. 

Nie jest rozsądne planowanie takiej zmiany, w sytuacji gdy tyle cech właściwych            
naturze ludzkiej jako takiej potrzebuje rozwijania. A mianowicie rozwój solidarności,          
szacunek dla drugiego, poprawa warunków życia, a już zwłaszcza w krajach mniej            
rozwiniętych, walka o poprawę zdrowia, edukacji i wszystkiego, co przyczynia się           
do dobrobytu, itd.  

„Jeden z nas” sprzeciwia się zatem projektom „transhumanistycznym”:        
modyfikacji genetycznej embrionu ludzkiego, tworzenia „nadczłowieka”     
w laboratorium, zamrażaniu ludzi. Te praktyki mogą oznaczać koniec jedności         
gatunku – który podzieliłby się wtedy na wiele ludzkości o różnych właściwościach –             
a nawet doprowadzić do końca człowieka, jakiego znamy. 

Wniosek 

„Jeden z nas” dąży do wspierania życia ludzkiego we wszystkich jego wymiarach,            
odnawiając siłę zasad i ideałów, które pozwoliły na narodzenie się i trwanie            
cywilizacji europejskiej. Ożywia nas bardziej entuzjazm i nadzieja,        
niż niezadowolenie i cierpienie. Wśród nieładu i skrajnych emocji chcemy         
sprawiedliwego porządku i spokoju. Szukamy światła w ciemnościach. 

 

 


