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19 czerwca 1996 

 

Laudacja wygłoszona przez dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL,  

Profesora dr hab. Adama Bielę 

 

Magnificencjo, Eminencje, Ekscelencje, Szanowni Państwo! 

 

 Chciałbym na wstępie podzielić się odczuciami osobistymi, które towarzyszyły mi 

przed przystąpieniem do pisania laudacji. 

 Otóż uświadomiłem sobie: cóż mogą znaczyć moje słowa wobec nowego fenomenu 

budowania jedności w świecie realnym – który stał się już faktem z inspiracji i dzięki pracy 

intelektualnej, społecznej i organizacyjnej Chiary Lubich – dzisiejszego doktora honoris causa 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

 W laudacji tej nie pretenduję nawet do tego, żeby zarysować najbardziej znaczące 

wymiary fenomenu społecznego i religijnego nazywanego Ruchem Focolari albo Dziełem 

Maryi. Będę się starał tylko przybliżyć najważniejsze motywy, które skłoniły Radę Wydziału 

Nauk Społecznych do wystąpienia do Senatu akademickiego KUL z wnioskiem o nadanie 

tytułu doktora honoris causa KUL w zakresie nauk społecznych. 

 W przyznawaniu tego szczególnego tytułu bierze się zwykle pod uwagę dorobek 

pisarski kandydata oraz jego wkład do rozwoju danej dyscypliny naukowej. W przypadku, gdy 

wnioskodawcą jest Wydział Nauk Społecznych, należy więc uzasadnić wkład Kandydatki do 

nauk społecznych. 

 Historia nauki wskazuje, iż wkładu do rozwoju danej dyscypliny naukowej nie 

mierzymy się ani formalnym wykształceniem w danej dyscyplinie ani tym bardziej liczba 

napisanych książek. W rozwoju nauki liczą się przede wszystkim propozycje nowych wizji 

problemów, nowych paradygmatów badań czy też nowe perspektywy aplikacyjne. 

 Dla Kuhna, jednego ze współczesnych filozofów nauki, najwybitniejszym przykładem 

takiego przełomu w nauce jest rewolucja Kopernikańska dokonana przez naszego wielkiego 

astronoma. 

 W zakres nauk społecznych na Wydziale Nauk Społecznych KUL wchodzą: 

psychologia, socjologie, pedagogika i ekonomia. Klasyfikacje nauk włączają do nauk 

społecznych również nauki normatywne, jak prawo i etyka. Jak do tej pory nauki społeczne nie 

dopracowały się jeszcze paradygmatu na wzór nauk przyrodniczych, a zwłaszcza daleko im 

jeszcze do „przewrotu Kopernikańskiego”, który pozwoliłby nie tylko opisać i wyjaśnić 

zjawiska społeczne, lecz również i aplikować modele naukowe do budowania bardziej 

pozytywnych i konstruktywnych relacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. 

 Nauki społeczne rozpaczliwie poszukują paradygmatu, który pozwoliłby u schyłku XX 

wieku przezwyciężyć kulturę przyrostu indywidualnych ambicji; nadmiaru zabsolutyzowanej 

autonomii jednostek lub grup elitarnych nie liczących się z dobrem innych ludzi; chorobliwej 

rywalizacji będącej często motywem zachowań agresywnych; pogłębiającej się dysproporcji 

między warstwą ludzi bogacących się w sposób niesprawiedliwy a ludźmi spychanymi na 

margines nędzy, bezrobocia i bezdomności. Tego rodzaju zachowania prowadza w sposób 

nieunikniony do patologii społecznej oraz do jawnych konfliktów w społecznościach lokalnych, 

zaś w skali regionalnej i międzynarodowej do wojen niosących ze sobą śmierć i nowe 

przykłady ludobójstwa – w tym również w Europie.  

 Nauki społeczne poszukują więc paradygmatu, który pomógłby kształtować bardziej 

cywilizowaną rzeczywistość społeczną, która przemieniłaby rozległe obszary dezintegracji, 
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konfliktów, wojen i bezsensownych śmierci gotowych przez ludzi innym ludziom – w 

przestrzenie integracji, zgody i wzajemnej życzliwości ludzi. 

 Jedyna alternatywą wobec dezintegracji społecznej jest integracja; wobec rywalizacji 

i egocentryzmu – ludzka solidarność. Najnowsza historia Europy i świata pokazała, że nawet 

zdałoby się niczym nie wzruszony blok systemu komunistycznego – potrafi rozsypać się jak 

domek z kart, jeśli alternatywą jest potęga solidarności ludzkiej. To dzięki odwadze 

i determinacji polskiej „Solidarności” zakończyła się era komunizmu najpierw w Polsce, 

a później w całej Europie Centralnej i Wschodniej. Jednak, jak wiemy, nie wystarczy zryw 

„Solidarności” lat 80-tych uwieńczony rozpadem infrastruktur państwa komunistycznego oraz 

całego bloku militarno - totalitarnego. Żeby dokonać faktycznie przeprowadzenia ludzi przez 

„Morze Czerwone” – należy dysponować czymś więcej. Należy pomóc ludziom budować 

jedność między sobą na bardziej trwałych podstawach niż negacja komunizmu. Należy 

zaproponować programu budowania integracji społecznej, który pokazuje ludziom nowe 

wymiary psychologiczne, społeczne, gospodarcze lecz również religino-duchowe. Musi to być 

program na TAK dla budowania jedności w rodzinach, grupach zawodowych, 

w społecznościach lokalnych, w układach gospodarczych. 

 Takim drogowskazem, pokazującym poprzez konkretną działalność możliwość 

budowania jedności i integracji społecznej na nowych i głębszych zasadach jest fenomen Ruchu 

Focolari, którego charyzmatycznym liderem jest Chiara Lubich. Działalność tego ruchu stanowi 

żywy i realny przykład aplikowania do stosunków społecznych paradygmatu jedności, tak 

bardzo potrzebnego naukom społecznym, żeby nabrały one nowej mocy aplikacyjnej – zdolnej 

do leczenia i profilaktyki patologii społecznej, konfliktów, schorzeń psychogennych oraz 

jawnych agresji, wojen i zbrodni. Potrzeba dopracowania się przez nauki społeczne 

paradygmatu jedności widoczne jest zwłaszcza w Polsce i w krajach Europy Centralnej i 

Wschodniej, które wyzwoliły się, lecz tylko częściowo, z nawyków i mentalności 

komunistycznej opartej na iluzjach, braku poszanowania dla podmiotowości człowieka, 

własności prywatnej i uciekania od odpowiedzialności za życie społeczne i gospodarcze. 

 Chiara Lubich jest autorką wielu książek, które uzyskały uznanie na forum 

międzynarodowym. Nie ten fakt jest jednak głównym motywem dla wniosku Rady Wydziału 

Nauk Społecznych o tytuł doktora honoris causa. W pracy uniwersyteckiej oceniani są 

pracownicy naukowi głównie za pisanie wartościowych książek. Zdajemy sobie sprawę, że 

Chiara Lubich swoje książki pisała przede wszystkim jako środek służący głoszeniu 

i budowaniu realnych przesłanek dla integracji społecznej. To jej działalność społeczna, 

przesiąknięta charyzmatem przepowiadania ewangelicznej jedności, stanowi żywą inspirację 

i przykład dla nauk społecznych – zachęcający do budowania interdyscyplinarnego 

paradygmatu jedności jako metodologicznej podstawy dla konstruowania modeli teoretycznych, 

strategii badań empirycznych oraz schematów aplikacyjnych. 

 Chiara Lubich stworzyła najpierw wraz ze swoimi współpracowniczkami, a później 

i współpracownikami – nowy fenomen społeczny, który może odegrać doniosła rolę inspirującą 

poprzez wskazywanie na możliwości aplikacyjne dla nowego paradygmatu jedności, który w 

moim przekonaniu ma szansę zaistnieć na gruncie nauk społecznych i znaczyć tyle co przewrót 

Kopernikański w naukach przyrodniczych. Tak więc walory inspiracyjne jak i aplikacyjne tego 

fenomenu społecznego, polegającego na budowaniu infrastruktur społecznych, gospodarczych i 

religijnych – stanowią właściwie uzasadnienie motywów nadania Chiarze Lubich tytułu doktora 

honoris causa w zakresie nauk społecznych. 

 Postaram się obecnie zaakcentować skrótowo cztery komplementarne względem siebie 

wymiary fenomenu Focolarii: społeczny, gospodarczy, moralny i religijny. 
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 Wymiar społeczny 

 Najbardziej narzucająca się cechą Ruchu Focolari jest jego wspólnotowy charakter. Jego 

początkiem była wspólnotą dziewcząt, która przekonała do siebie – poprzez autentyzm, 

żywotność, konkretność, urok osobisty i urodę - najpierw inne kobiety, a później coraz bardziej 

i mężczyzn, którzy odkryli w tej wspólnocie atrakcyjne i głębokie wartości, sięgające więzi 

między chrześcijanami z czasów pierwszych gmin chrześcijańskich. 

 Obecnie dzięki przesłaniu jedności wcielonemu w życie przez Chiarę i członków Ruchu 

Focolari powstała w świecie rozbudowana infrastruktura wspólnot, często również i tam gdzie 

do tej pory istniały bezkresne obszary nienawiści, konfliktów, nędzy ekonomicznej, czy 

obojętności i znieczulicy społecznej. 

 (...) Z punktu widzenia trwałości i perspektywiczności więzi miedzy członkami Ruchu 

Focolari warto zwrócić uwagę, że kontakty te oparte są na głębokich potrzebach społecznych, 

poszukiwaniu oparcia społecznego, bezpieczeństwa, autentyzmu, afiliacji (czyli głębszych 

więzi przyjaźni, życzliwości i miłości). W czasie spotkań doświadcza się wspólnoty dzięki 

odkryciu wartości ludzi różnych płci, zawodów, wykształcenia i wieku. Umożliwia to kontakty 

międzypokoleniowe oraz doświadczenia wspólnoty przekraczającej bariery zawodu, 

wykształcenia, stanu cywilnego czy statusu ekonomicznego. (...) 

 

 Wymiar gospodarczy 

 Nowym wymiarem integracji, który został zainicjowany przez Chiarę Lubich jest 

promowanie i organizowanie działalności gospodarczej opartej na zasadach solidarności 

z ludźmi potrzebującymi realnej pomocy. Działalność ta oparta jest na proponowaniu nowych 

rozwiązań systemowych. Inicjatywa ta została nazwana nową ekonomią oparta na komunii 

dóbr. Nie jest to żadna utopia społeczna czy gospodarcza. Lecz realna propozycja, która została 

już urzeczywistniona w wielu krajach na świecie, w tym również w Europie, a nawet w Polsce. 

 Propozycja ta dotyczy promowania działalności gospodarczej o bardzo zróżnicowanym 

profilu. Forma własności tych przedsiębiorstw jest własność prywatna, a więc nie jakaś komuna 

czy kołchoz jest właścicielem firmy, lecz prywatny przedsiębiorca. Są to przeważnie małe i 

średnie spółki lub firmy, często rodzinne. Przedsiębiorstwa te prowadza zwykłą działalność 

gospodarczą kierując się zasadami gospodarki rynkowej, a więc podnoszą swoją 

konkurencyjność poprzez poprawę jakości, innowacje technologiczne, organizacyjne, obniżanie 

kosztów wytwarzania, poprawę efektywności pracy na różnych stanowiskach oraz 

usprawnianie zarządzania firmą i działalność marketingową. W działalności gospodarczej 

i praktyce menedżerskiej przedsiębiorstwa oparte na nowej ekonomii starają się realizować 

zalecenia katolickiej nauki społecznej w zakresie podmiotowości pracy. 

 Cecha odróżniającą inicjatywy gospodarcze oparte na tej propozycji od innych działań 

gospodarczych jest filozofia podziału zysku z działalności rentownego przedsiębiorstwa na trzy 

części z przeznaczeniem na następujące cele: 

- inwestycje w danej firmie; 

- pomoc dla najbardziej potrzebujących członków Ruchu na świecie; 

oraz 

- formowanie ludzi do takiego stylu życia. 

 Propozycja działalności gospodarczej według zasad nowej ekonomii zakładającej 

osiąganie rentowności przedsiębiorstwa i dokonywanie trójdziałowego podziału zysku w celu 

budowania integracji społecznej i gospodarczej – stanowi przykład wcielenia w życie 

paradygmatu jedności i solidarności ludzi, którzy winni dzielić się rezultatami pracy i ponosić 

wspólnie odpowiedzialność za ryzyko działalności gospodarczej. (...) 
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Wymiar moralny 

 Jedną ze znaczących cech fenomenu Focolari jest uznanie wartości konkretnej osoby lub 

konkretnych osób – widoczne w czasie spotkań członków Ruchu oraz w jego działalności. To 

decyduje o moralnym nastawieniu w poszukiwaniu dobrych rozwiązań dla indywidualnego 

człowieka funkcjonującego w określonych relacjach (rodzinnych, sąsiedzkich, zawodowych, 

towarzyskich). Chodzi więc o otoczenie życzliwością, przyjaźnią i miłością konkretnego 

człowieka, z którym się spotykamy i który czasem oczekuje od nas tylko życzliwego gestu, 

odruchu, słowa. 

 Tego rodzaju postawy konkretnego i naturalnego personalizmu głosi Chiara Lubich 

w swoich książkach, publikacjach, przemówieniach publicznych oraz w swoich przemyśleniach 

komunikowanych regularnie członkom Ruchu na całym świecie. 

 Nie chodzi tutaj o mówienie o jakiejś abstrakcyjnej miłości, życzliwości czy przyjaźni, 

lecz o wskazywanie konkretnych przykładów z bieżącego życia – jak można swoim 

najbliższym w rodzinie, zakładzie pracy, w urzędzie, na ulicy itp. – trochę pomóc poprzez 

życzliwy gest, słowo wsparcia, sąsiedzką przysługę, rezygnację ze swoich własnych uprawnień 

na rzecz bardziej potrzebującego w danej chwili. Nie jest to więc szukanie jakichś 

nadzwyczajnych sytuacji czynienia dobra dla ludzi abstrakcyjnych, lecz znajdywanie takich 

okazji w sytuacjach prostych, codziennych i naturalnych. (...) Jest to próba zrealizowania na co 

dzień paradygmatu jedności, który właśnie chcą rozwijać nauki społeczne. 

  

Wymiary religijne 

 Najgłębszym wymiarem fenomenu Focolari są jego treści i formy religijne. Jest to ruch 

odnowy religijnej, który głosi przesłanie jedności. Jako forma przekazu tego przesłania 

wykorzystywane są spotkania ludzi oparte na dynamice małych grup i zgromadzeń agoralnych 

oraz środki audiowizualne i telekomunikacyjne, jakie daje współczesna technika. 

 Nic więc dziwnego, że ruch ten stał się żywy nie tylko w Kościele katolickim, lecz 

również wyszedł poza ramy jednego wyznania. Stał się obecny również w innych Kościołach 

chrześcijańskich – będąc nową ożywczą falą dla ruchu ekumenicznego budowanego na 

praktycznym gruncie. Ruch Focolari zaistniał również poza chrześcijaństwem. Istnieją już 

grupy wśród wyznawców religii Mojżeszowej, muzułmańskiej oraz wśród buddystów na 

Dalekim Wschodzie kierujące się ideałami Ruchu Focolari. Ruch ten rozwija się wszędzie tam, 

gdzie umysłom i sercom bliska jest uniwersalna tęsknota za jednością i braterstwem miedzy 

ludźmi. 

 

Uwagi końcowe 

 Mam nadzieję, że w tym krótkim szkicu zwanym laudacja udało mi się wskazać 

najważniejsze powody, dla których Wydział Nauk Społecznych wystąpił z wnioskiem o 

nadanie Pani Chiarze Lubich tytułu doktora honoris causa w zakresie nauk społecznych. 

Przesłanie jedności, głoszone i realizowane przez Ruch Focolari, stanowi dla nauk społecznych 

żywy przykład ukazujący, że nowy paradygmat w naukach społecznych jest nie tylko możliwy 

ale i konieczny do zbudowania. Paradygmat ten proponuję nazwać paradygmatem jedności 

czyli budowania zasady porozumienia, dzielenia się oraz integracji społecznej. 

 W tym widzę istotny wkład Chwiary Lubich i Ruchu Focolari do rozwoju nauk 

społecznych. 

 


