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,,L'Arche" j ako przykład w sp ólnoĘ inkluzywnej,

Teoria i praktyka w studium Jeana Vaniera, Opole 2O2t

Oceniana rozprawa doktorska napisana pod kierownictwem ks. dra hab. |oachima

Piecucha, prof. UO, składa się - de facto - ztrzech głównych części (choć niewyróżnionych

strukturalnie) omawiających historyczno-hlozoficzne i filozoficzne podłoże myślenia

}eana Vaniera (rozdziały 1i 2), koncepcję wspólnoty autorstwa francuskiego myśliciela

(rozdział,3) oraz krytyczną analizę ftlozoficznego projektu założyciela Arki (rozdział 4).

Te trzy części ,,spinają" Wstęp i Zakończenie. Praca liczy, wraz z Bibliograflą,205 stron

wydruku komputerowego.

t. Prezentacja treści pacy.

Rozprawa doktorska mgra Michała Stachurskiego poświęcona jest zagadnieniu

wspólnoty w myśli fi|ozohcznej oraz praktyce działania francuskiego myśliciela i

działacza I eana Vani era.

W częŚci pierwszej obejmującej rozdziały 1 i 2, autor przyb|iża to wszystko, co - z
jednej strony - pozwala nam zrozumieć umieszczenie pomysłów |eana Vaniera oraz

swych własnych analiz, oraz - z drugiej strony - jego własne filozoficzne podłoże.

Rozdział 1 omawia społeczną naturę człowieka, pokazując - na przestrzeni dziejów

filozofii i kultury - główne zagadnienia myśli o człowieku jako istocie społecznej ,poprzez
nie tylko zagadnienia filozofii społecznej i politycznej, ale również poprzez pryzmat

biopolityki i postmodermizmu, a także analiz politologicznych, socjologicznych czy

teologicznych. W rozdzia|e 2 natomiast doktorant analizuje własne filozoficzne

uwarunkowania }eana Vaniera poprzez analizę jego projektu antropologicznego i

etycznego. To, co w tych dwóch rozdziałach jest najważniejsze, to - po pierwsze -
zwrócenie uwagi na praktyczny aspekt powołania Arki przez Vaniera (dostrzeżenie

nierównoŚci i wykluczenia społecznego), jak również dróg filozoficznych, na których

poszukiwał on rozwiązań, które mogłyby temu zaradzić, Bo nie chodziło tylko o



powołanie kolejnej organizacji czy też narzędzia zapobiegającemu temu, co Vanier

zaobserwował w przestrzeni społecznej, ale przede wszystkim miejsca dla tych ludzi.

Filozofia personalisĘczna, dialogiczna, a także myślenie inkluzywne, pozwoliło mu

znaleźć teoretyczne podstawy dla swej działalności.

W rozdziale 3 doktorant próbujezebrać całą teoretyczną podstawę Vanierowskiego

myŚlenia o wspólnocie. Zagadnienia te dzieli na trzy części: określenie wspólnoty,

wspólnota a społeczeństwo oraz analiza pewnych elementów ,,działania" wspólnoty

(towarzyszenie, konflikt). Celem wspólnoty jest przede wszystkim odbudowa relacji

międzyludzkich stosujących zasadęface to face (s. 117). |eżeli wspólnota jest wspólnotą

osób (dziedzictwo filozofii personalistycznej) oraz nastawiona jest na relację (filozofia

dialogu), to właŚnie te dwa elementy jasno ukazują cel wspólnoty, cel jest powstania i cel

jest funkcjonowania. Dlatego też elementy, które na co dzień spotykamy w świecie

polityki, tutaj niekoniecznie muszą się sprawdzać. Wspólnota ma przywódcę, ale nie jest

to przywództwo władz;wewspólnocie są inni ludzie, ale po to, bytowarzyszyć,a nie tylko

byĆ czy pracowaĆ. PodejŚcie personalistyczne i dialogiczne pozwala też wspólnocie

oddziaływać na otoczenie, to najbliższe, jaki dalsze.

W rozdzia|e 4 Michał Stachurski dokonuje krytycznej analizy filozoficznegoprojektu

|eana Vaniera. Z jednej strony pokazuje oryginalność myślenia o wspólnocie założycie|a

Arki, a z drugiejstronydostrzega pewne mankamenty, które pokazują niekompaĘbilność

modelu teoretycznego i praktycznego oraz pewne niedociągnięcia w tym pierwszym.

CałoŚĆ rozprawy doktorskie jwieńczyZakończenie, które nie jest zebraniem tego, co

udało się osiągnąć na poprzedzających je stronach, ale zawiera ocenę swego własnego

projektu filozoficznego, w której doktorant pokazuje, że przyjęta na początku badań teza

została w ich toku sfalsyfikowana w tym sensie, że przyjęte założenie

komunitarystycznego ,,wydźwięku" projektu Vaniera, okazało się projektem na wskroś

Personalistycznym. |ednoczeŚnie Stachurski pokazuje to, co jeszcze wymaga badań

naukowych,zwłaszcza z opublikowaniem raportu dotyczącego osoby |eana Vaniera i jego

nadużyć w stosunku do kobiet.

2. Ocena formalna pracy

Praca doktorska mgra Michała Stachurskiego napisana została w sposób niezwykle

klarowny i przemyŚlany. Od samego początku lektury widać, że mamy do czynienia z

Projektem przemyŚlanym, przepracowanym i świadomie realizowanym. Autor opiera się



na analizach tekstÓw Źródłovvych, w których odszukuje to, co przy omawianiu danego

zagadnienia jest zasadnicze, popiera to nie tylko komentarzami czy po$ębionymi

analizami, ale również pewnymi uwagami krytycznymi. Omawiając szerokie tło myśli

|eana Vaniera wykorzystuje właściwą literaturę filozoficzną, a|e również umiejętnie

porusza się po obszarach innych niż filozofia - politologia, socjologia, teologia, teoria

kultury czy psychologia. Struktura pracy jest przejrzysta, podział na poszczególne

rozdziaĘ przemyŚlany i właści*y, 
" 

treść przekazywana z umiejętnym balansowaniem

pomiędzy erudycją, a niezbędną koniecznością. Wydaje się, że w tej rozprawie doskonale

sprawdziła się metoda poprzedzania właściwej treści rozdziału wprowadzeniem, a

kończenie go swoistym zebraniem tego, co w nim było. Doskonałym posunięciem jest też

rozpoczynanie rozdziałów od uwag kontekstowych. Ięzyk rozprawy jest bardzo

klarowny, nieobecny jest tak często spotykamy żargon specjalistyczny czy hermetyczny

styl pisania. Co jest warte podkreślenia: rozprawa ma naprawdę nieliczne uchybienia

językowe, a stylistyka jest nienaganna.

W łm aspekcie oceny pracy miałbym dwie uwagi krytyczne. Zastanawia brak

uzasadnienia wyboru przez mgra Stachurskiego jedynie tych dzieł Vaniera, które

napisane są po angielsku lub po polsku. Oczywiście, każdy autor ma prawo dobierać

Źródłatah jak uważatozazasadne, jednak powinno znaleźćsię uzasadnienie, szczególnie

jeŚli dotyczyto myŚliciela francuskojęzycznego. Zastanawia też brak zwyczajowego status

quaestiionis. Dowiadujemy się o funkcjonowaniu Arki, o ilości domów na świecie czy w
Polsce, dowiadujemy się o raporcie Federacji L'Arche z lutego 2020 natemat osoby |eana

Vaniera, ale nie dowiadujemy się niczego na temat stanu badań nad koncepcją wspólnoty

w myŚli francuskiego filozofa. Nie dowiadujemy się nawet tego, że tych badań jest albo

niezwykle mało, albo wcale, albo prowadził je jedynie sam doktorant.

3. Ocena merytorycznapracy.

Michał Stachurski podjął się zadania ambitnego i trudnego. Z jednej strony, wziął na

warsztat osobę i dzieło człowieka, który bardziej był praktykiem, niż teoretykiem, zatem

musiał borykaĆ się z tym, że z jego pism, choć wielu, trudno ,,wyławia się" to, co jest ściśle

teoretyczne czy fl|ozoficzne, szczególnie wtedy, kiedy - jak pokazuje sam autor _

rozwaŻania Vaniera są niekiedy kilku dyscyplinowe. Po drugie, kluczowe dla analiz

doktoranta pojęcie wspólnoty można scharakteryzować tylko opisowo, a zatem i tutaj

trzeba w umiejętny sposób poszukiwać tego, co najważniejsze.



Celem rozprawy doktorskiej miało być określenie roli wspólnoty współczesnego

człowieka i relacji do wspólnoty na podstawie wybranych tekstów |eana Vaniera (s. 10).

Badaniom tego zagadnienia poświęcony został głównie rozdział 3, jak również - choć w

aspekcie krytycznym - rozdział 4 pracy. Odwołując się do zasadniczych tekstów

francuskiego myśliciela, autor rozprawy pokazuje cel, strukturę, znaczenie oraz

funkcjonowanie wspólnoty. Dostrzega pewne walory ujęcia tego zagadnienia przez

Vaniera, choćby poprzez to, że widzi w kryzysie wspólnoty kryzys dzisiejszego

społeczeństwa. Wydaje się, że decydujący o walorach tej pracy jest rozdział zawierający

ana|izy krytyczne. Z jednej strony jest on wynikiem zrekonstruowanej w poprzedzającym

go rozdziale koncepcji wspólnoty, z drugiej - dostrzeżeniem pewnych niedociągnięć tego

podejścia. Poważnym mankamentem koncepcji |eana Vaniera jest to, że jego wizja

wspólnoty, de facto, zbudowana w oparciu o funkcjonującą Wspólnotę Arka, zostaje

rozciągnięta na wspólnotę w ogóle, więcej: Vanier nadaje tej koncepcji rysy uniwersalne.

}ednocześnie pewnym pęknięciem funkcjonowania wspólnoty jest to, że z jednej strony

nie powinna ona mieć jakiś ram prawn5rm, a z drugiej - opis jej funkcjonowania do takich

ram prawnych jednak się odwołuje.

Wspólnota w rozumieniu }eana Vaniera, taĘ jak przedstawia to Stachurski, opiera

się na dwóch fundamentach: osobie i relacji. Słusznie doktorant wskazuje, że myśl

h|ozohczna Vaniera jest personalistyczna i dialogiczna jednocześnie. Z personalizmu -
szczególnie francuskiego - francuski myśliciel zaczerpnął myślenie o osobie (choć nie

sama koncepcję osoby), a z myślenia dialogicznego - głównie w wersji Bubera (takie

odniosłem wrażenie) - koncepcję ,,bycia w relacji". Doktorantowi udało się tę specyficzną

dialektykę myślenia pokazać, i dlatego w ostatecznym rozrachunku okazało się, że

myślenie Vaniera jest personalistyczno-dialogiczne, a nie komunitarystyczne. Cieszą w
pracy odwołania do myŚli polskiego filozofa dialogu |ózefa Tischnera, którego teksty

dobrze tłumaczą niektóre aspekty myślenia Vaniera.

Analizy prowadzone są z ogromnym zrozumieniem zagadnienia, ze znajomością

europejskiej myŚli filozoficznej, z umiejętnością właściwego jej wykorzystania, jak

również na wysokim poziomie naukowym. Nie ma skrótów myślowych, wszystko jest

właŚciwie wpviedzione, podparte argumentacją i odpowiednim odwołaniem się do

tekstu Źródłowego. Stachurski panuje nie tylko nad samym wywodem, ale ,,widzi"

wszystko z szerszej perspektyw5l, co pozwala mu na zbudowanie spójnej analizy i



wykładni poglądów |eana Vaniera d,otyczących wspólnoty i miejsca w niej człowieka,

współczesnego człowieka.

Pisząc krytycznie o pojęciu wspólnoty w myśli Vaniera, doktorant dostrzega dwa

różne filary budujące tę myśl. To z jednej strony filozofia, szczegó|nie personalizm

chrześcijański i dialogika, a z drugiej - chrześcijańska religia. Vanier, pomimo dość

ekumenicznego w sensie chrześcijańskim, jak i religijnym, podejścia do uczestnictwa we

wspólnocie, widzi w niej, w Arce, ale i w każdej wspólnocie - jej chrześcijańskie korzenie.

|ednak nad całym pomysłem fllozoficznym Vanierazalega pewien filozoficzny cień. Sam

Michał Stachurski tego wprost nie dostrzega, albo vlyraźnie go nie lokalizuje, ale w kilku

miejscach daje sygna$, że można byłoby go dostrzec. I to też pozyĘwna cecha pracy

doktorskiej, bo skłania ona do refleksji i polemiki.

}ak wspominałem v,lyżej, fundamentem rozumienia wspólnoty jest osoba i relacja.

WidaĆ tu dziedzictwo personalizmu i filozofii dialogu. |ednak w pewnym miejsce swej

pracy doktorant wskazuje jeszcze na tomizm. Pisze tak: ,,Najczęściej Vanier w swoich

tekstach odnosił się do myśli Arystotelesa, św, Tomasza z Akwinu, M. Bubera oraz |.

Maritaina. Brak polemiki może sprawiaĄ że jego poglądy mogą zostać potraktowane jako

jednowymiarowe" (s. 175). Doktorant ma rację, kiedy pisze, że dużym mankamentem

pisarstwa Vaniera jest brak krytycznego odnoszenia się do filozofów,którzy,,budowali"
jego myŚlenie. |ednak w tym miejscu należałoby zadać następujące pytanie: czy tak
różnych filozofów daje się pogodzić w jednym fi|ozoficznym projekcie? I kiedy czytam

kry[yczne uwagi Michała Stachurskiego odpowiadam sobie - nie, nie można, chyba, że

dokona się pewnych korekt. I tu jest ten wspomniany ,,fllozofrczny cień".

Wydaje się, Że przy dialogicznym pojmowaniu wspólnoty nie może funkcjonować

substancjalistyczne pojęcie osoby. To nie pojmowanie osoby według Boecjusza -
indywidualna substancja racjonalnej natury - a dialogiczne pojmowanie osoby jest

fundamentem wspólnoty. To dialogiczne pojmowanie osoby znajdziemy u wczesnych
greckich Ojców KoŚcioła, np. Grzegorz z Nyssy, u Ryszarda od św. Wiktora czy - nawet
(sic!) - u Tomasza, a potem właŚnie u Bubera, Tischnera, Corneliusa Plantingi czy Ioannisa

Zizioulasa. Osoba jest jednostkowym i niepowtarzalnym bytem (hipostaza) będąc
jednocześnie bytem wychodzącym ku drugiemu (ekstaza), właśnie w owym
wYchodzeniu kons§rtuującą się jako osoba. Takie pojmowanie osoby _ statyczne i
dYnamiczne jednoczeŚnie - nie wchodzi w konflikt z myśIeniem dialogicznym, bo w niej



relacyjnoŚĆ jest już metafizycznie wpisana. Na pytanie dlaczego człowiek wchodzi w

relacje odpowiadamy - bo jest osobą.

Żałuię,żeana|izująckrytycznie poglądyVaniera mgr Stachurski niejako zamknął się

w pewnym kręgu myŚlenia, a nie szukał innych ścieżeĘ które mogłyby pewne trudne

miejsca myŚli założycie|a Arki wytłumaczyć. Dodam, że ta moja sugestia nie bierze się

tylko z tego, że od jakiegoś czasu sam rozmyślam o osobie właśnie w taki sposób, ale że

sam doktorant w swej pracy pozostawił pewne ślady, które przy lekturze naprowadziĘ

mnie na tę sugestię. Szkoda ilko, że nie zebrał ich w jednym miejscu.

4. Ocena całości

Wspomniane przeze mnie uchybienia formalne, będące właśnie uchybieniami, nie

podwaŻają mojej bardzo dobrej oceny strony formalnej pracy. Wspomniana powyżej

sugestia innej definicji osoby i zastosowanie jej do odczytania jednego z fundamentów

myŚli o wspólnocie Vaniera nie jest wskazaniem błędu, a sugestią innego tropu

interpretacyjnego. Zresztą, takie wskazanie jak najbardziej podbudowuje moją bardzo

dobrą ocenę pracy, bo tylko prace bardzo dobre skłaniają do zaangażowania i wspólnego

(sic!) filozoficznego poszukiwania. Całość zatem rozprawy doktorskiej mgra Michała

Stachurskiego oceniam bardzo wysoko. Praca jest naukowo odkrywcza, napis ana z

filozoficznym znawstwem, wykorzystująca materiał źródłowy, jak i literaturę

Przedmiotu. Analizy ft|ozoficzne udowadniają bardzo dobre kompetencje naukowe

doktoranta. Wykazał się on nie tylko znajomością myśli samego |eana Vaniera, nie tylko
tego, co miało wpływ na jego myŚlenia, a|e i zrozumieniem szerokiego kontekstu

kulturowego,

5. Konkluzja

Biorąc Pod uwagę powyższe słowa, stwierdzam, że rozprawa doktorska mgra

Michał Stachurskiego W pełni spełnia wymagania ustawowe nałożone na tego typu prace.

Zwracam się zatem z wnioskiem do Rady Naukowej Uniwersytetu opolskiego o

doPuszczenie mgra Stachurskiego do dalszych etapów procedury doktorskiej.
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