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Kim jest cz?owiek?

Kim jeste?my? W jaki sposób si? realizujemy i odnosimy do innych? Dok?d zmierzamy i gdzie
s? nasze korzenie? S? to pytania, które dzi? zadaje si? z nowym przynagleniem. W czasach,
kiedy cz?owiek z perspektywy nauki mo?e wydawa? si? tylko zwyk?ym owocem ewolucji,
okre?lanym jedynie przez swoje geny i aktywno?? mózgu; kiedy dzi?ki nowym technologiom,
mo?e by? on coraz bardziej ulepszany i manipulowany; kiedy masy ludzi ?yj? jako uciekinierzy,
a ?ycie wielu jest zredukowane do ubóstwa w slamsach, a interwencja cz?owieka w natur?
zagra?a nieodwracalnymi zmianami w równowadze planety,
S? to zbyt z?o?one wyzwania dla przysz?o?ci, by zajmowa? si? nimi jedynie w sposób
bran?owy, wymagaj? podej?cia do nich z nowym „?wiat?em”. Z takim przekonaniem 65
uczonych, z oko?o dwudziestu dyscyplin, zebra?o si? w Tonadico w Dolomitach, w dniach 14 16 lipca. Seminarium z udzia?em „Szko?y Abbà” (interdyscyplinarnego centrum bada? Ruchu
Focolari), Instytutu Uniwersyteckiego „Sophia” (Loppiano, W?ochy) i „Centrum Chiara Lubich”.
Cel? Od?o?enie na bok oczekiwania szybkiego doj?cia do konkluzji, a jedynie otwarcie ?cie?ek
badawczych, którymi pójdzie si? wspólnie.
Okazj? do spotkania by?a rocznica i miejsce: w górach, gdzie, dok?adnie 70 lat temu,
rozpocz?? si? okres szczególnych do?wiadcze? i intuicji dla Chiary Lubich i niektórych osób z
pierwszego kr?gu Focolari. Czuj?c si? przeniesieni w rzeczywisto?? Boga, patrzyli na ?wiat nie z
„góry”, czy z „do?u”, ale je?li mo?na tak powiedzie? z „wn?trza”. Do?wiadczenie, które
pozostawi?o na nich niezatarte pi?tno, decyduj?ce o rozwoju Ruchu Focolari, ale - jak pó?niej
zrozumiano - sta?o si? tak?e ?ród?em nieopisanych wydarze? kulturowych, które maj? wp?yw
na szeroki wachlarz dyscyplin naukowych.
Wizja cz?owieka, która wy?oni?a si? z tego spotkania, jest zró?nicowana, a jednak zbie?na.
"Konieczne jest - wyja?ni? dziekan Instytutu Uniwersyteckiego Sophia, Piero Coda - rozwijanie
coraz powszechniejszej samo?wiadomo?ci, „pancosmica i panumana”, cytuj?c Chiar? Lubich:
«moja jest ludzko??, z wszystkimi lud?mi, którzy byli, s? i b?d? ». Nie, statyczny pogl?d na osob?
i spo?ecze?stwo, podkre?li?a francuska ekonomistka Anouk Grevin, badaczka dynamiki daru:
«Zarówno dawanie, jak i otrzymywanie opieraj? si? na zdolno?ci postrzegania siebie w drugim,
aby uczyni? swoim to co jest jego , aby móc komunikowa? ca?ego siebie i w pe?ni przyj??
drugiego w sobie ». Odnosz?c si? do kwestii ?rodowiskowych, politolog Pasquale Ferrara i
przyrodnik Sergio Rondinara otworzyli kolejny horyzont: «Polityka ?wiatowa przyjmuje
antropocentryczn? wizj? globu, podczas gdy spo?eczno-naturalny wymiar ?ycia planety
pozostaje w cieniu”. Istnieje pilna potrzeba przej?cia od „despotycznego” antropocentryzmu do
«nie hegemonicznej, ale ofiarnej antropologii».
Jako koordynator Szko?y Abbà Fabio Ciardi kontynuowa?: „W miar? up?ywu godzin coraz
bardziej zanurzali?my si? w realia istnienia. Musimy i?? naprzód w tej dynamice: pracowa? w
naszym obszarze i konfrontowa? si? z innymi dyscyplinami ”. Ze swojej strony Jesús Morán,
wspó?prezydent Ruchu Focolari, wskaza? na dwojakie zadanie: odpowiedni? hermeneutyk?
charyzmatu jedno?ci i «s?u?b? ludzko?ci, zajmuj?c si? przynajmniej niektórymi decyduj?cymi
kwestiami naszych czasów».
Hubertus Blaumeiser
(Wer. pol. Ewa M?ka)
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