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W historycznym i politycznym kontek?cie podzielonej i konfliktowej Europy wydarzenie to ma
za?wiadczy?, ?e marzenie o braterstwie w?ród narodów nie jest utopi?. Oryginalna intuicja
Chiary Lubich, za?o?ycielki Ruchu Focolari, na prze?omie lat 40. i 50. ubieg?ego wieku, jest
wdra?ana w ró?nych dziedzinach wiedzy, jak i w samym sercu relacji mi?dzy jednostkami i
narodami. Rozmawiamy o tym z ojcem Fabio Ciardim, szefem„Szko?y Abbà”,
interdyscyplinarnego centrum bada? Ruchu.
Jaki zwi?zek istnieje mi?dzy do?wiadczeniem mistycznym Chiary Lubich w latach 49 i 50,
podczas i po pierwszym Mariapoli i a narodzinami Szko?y Abbà?
„Szko?a Abbà powsta?a, aby pog??bi? to, co wydarzy?o si? w tamtych latach. Chiara pisa?a o
tym do?wiadczeniu w miar? jak je prze?ywa?a, zdaj?c sobie spraw?, ?e istnieje doktryna o tak
g??bokich i bogatych warto?ciach, które mog? karmi? nie tylko Dzie?o, ale tak?e Ko?ció?. W
pewnym momencie poczu?a potrzeb? ponownego zaj?cia si? tymi dokumentami i zacz??a
gromadzi? wokó? siebie ludzi o pewnym poziomie kulturowym, aby wnikn?li g??boko w jej
do?wiadczenie i przedstawili doktryn?, która sama w sobie ju? istnia?a”.
W?ród dyscyplin studiowanych w szkole Abbà znajduj? si? tak?e historia i nauki
polityczne. Czy refleksja Szko?y w tych obszarach pomo?e nam zrozumie? powody
za?o?ycielskie Unii Europejskiej?
„Do?wiadczenie, jakie Chiara mia?a w 1949 r., pozwoli?o jej zobaczy? z góry wizj? Bo?ego
planu wobec ludzko?ci i jej historii. Tam odnajdujemy warto?ci, które s? równie? podstaw?
Europy. Szko?a Abbà chce je podkre?li? i pokaza? ich znaczenie. Dzisiaj Mariapoli pomaga
nam odkry? ten projekt, zrozumie?, jaki jest Bo?y plan wobec naszej historii i naszej
to?samo?ci”.
W tych pierwszych dniach Chiara mia?a intuicj?, ?e Europa zosta?a powo?ana do tego
aby by?a zjednoczona - Igino Giordani, wspó?za?o?yciel Ruchu, wezwa? do narodzin
Stanów Zjednoczonych Europy - dzia?aj?cych jako federacja narodów w kontek?cie
?wiatowym. Ale dzi? jeste?my dalecy od tej wizji, a Europ? przecinaj? nacjonalizmy i
populizmy. Jak znale?? ten zapa? i uczyni? go „zara?liwym”?
„Wydaje mi si?, ?e w pocz?tkowym do?wiadczeniu z 1949 r. istniej? wszystkie elementy, które
poszerzaj? serce, wzmacniaj? poczucie braterstwa, akceptacji, dzielenia si? i promuj? wspóln?
drog?. Pocz?tkowo refleksja Chiary skupia?a si? na W?oszech: mówi?a o ?wi?tej Katarzynie i
?wi?tym Franciszku jako patronach W?och. Wkrótce jednak poszerzy?y si? horyzonty,
poniewa? do Ruchu przy??czyli si? ludzie z innych krajów europejskich i innych kontynentów a
Chiara widzia?a, jak charyzmat jedno?ci wibruje we wszystkich i ka?dy dzi?ki niemu odnajduje
swoje najg??bsze warto?ci. Chiara widzia?a ca?? ludzko?? zmierzaj?c? w kierunku jedno?ci. I
wydaje mi si?, ?e jest to fundamentalny idea?, który mo?na wdro?y? nawet dzisiaj.
Potrzebujemy refleksji kulturowej, która b?dzie wiedzia?a, jak po??czy? wielki plan Boga wobec
ludzko?ci z obecn? sytuacj? polityczn?, historyczn? i ekonomiczn?”.
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Jaki przekaz mieszka?com Europy mo?e da? Europejskie Mariapoli?
„Idea, ?e jedno?? europejska nie jest uniformizmem ani narzucaniem, ale jest bogactwem
pochodz?cym z wielkiej ró?norodno?ci. Nie tylko narodów historycznie europejskich, ale tak?e
nowych populacji, które przybywaj?. Europa jest tworzona, jest w ci?g?ej budowie od swoich
pocz?tków i powinna by? w stanie po??czy? te dwa elementy: promowanie braterstwa, dzielenie
si?, komuni?, jedno??, a jednocze?nie docenia? wielk? ró?norodno?? kulturow?, historyczn?
ka?dego narodu. My?l?, ?e Mariapoli mo?e by? nowym tyglem, w którym uczy si? szanowa?
nawzajem, kocha? si?, ?y? razem ”.
Mariapoli jest zatem „laboratorium” jedno?ci dla Europy. Mo?na by s?dzi?, ?e jest to
perspektywa utopijna…
„Miejsca utopijne to miejsca wyimaginowane, w których marzy si? o rzeczywisto?ci, która
naprawd? nie istnieje. Mariapoli jest natomiast innym miejscem, nie jest utopi?, istnieje
naprawd? i my?l?, ?e konieczne jest ponowne proponowanie tego rodzaju znacz?cych
do?wiadcze?, cho?by niewielkich, które pokazuj?, jak ?wiat móg?by wygl?da?, kiedy naprawd?
?yje si? prawem braterstwa, mi?o?ci i jedno?ci”.
Claudia Di Lorenzi
Wer. pol. Ewa M?ka
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