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Recenzjapracy doktorskiej ks. mgra lic. Dariusza Doburzyńskiegopt. ',soteriologicznoantropologicznaperspek$Ya chrześcijańskiego
pie|grzymowaniaw świet|e
refleksji trad
wspólczesnymfenomelem camino de santiago''

jest populamąpraktykąreligijnąistniejącąod zaraniadziejów. spotykamy
Pielgrzymowanię
ją nie tylko w chrześcijaństwie,
ale równieżw hinduizmiei islamie,w judaizmie'sintoizmie
czy buddyzmie. wsfędzię tam, gdzie \łystępltjązcentmlizowane mięjsca święte'
przekraczające zasięgiem oddziat1rłania społecznośćlokalną związarrq więzami
pokewieństwa i przywiąznną do rodzinnej ziemi, mamy do czynienia z ruchem
dośrodkowym,
który, hierarchizując
co do znaczeniaimocy miejscaświęte'
skłarialudzi do
przemieszczaniasię w ich kięruntu w celu uzyskania dodatkowych dobrodziejstw
duchowych.
Nie ma pży tym żadnego
znięwolenia,decyzjapielgrzymowania
należybowiem
do zaintęresowanęgo
człowieka'który pĘez wzbudzonąintencjęokeślajegocel i mot1rv.
camino de santiago.któIegoegzemplifikacją
posfugujesię autorlozprawy,naleŹydo
najstarszych
szlaków pielgrzymkowychw Europie'Swym znaczeniemwyktaczapozazwyldą
formę pobożności
ludowej' ponieważstanowi częśódzlędziclwakuhuowego staJego
Kontyneną a ponadto odgry\Ą,ańebagatehą rolę w programie zjednoczonej Europy.
Świadczy o tym rosnącapopularność
szlaku olaz wzmożonewysiłki,aby go zrekonstruować
i oż}.wić
łączącodcinki Europy Zachodnieji Wschodniej.Czy jednakrekonstrukcję
Szlakui
renowacjęobiektówna ńm położonych
porównaódo, na przyklad,SzlakuNapoleoną
nroźTla
który równiężprzęcinaterytoliumEuropy? Autor rozprawyodrzuciłbytakie porównanię,
ponięwazdla niego to nie cel (miejsceświęte)
i spotykanena drodzeobiekty,ale praktyka
pielgrzymowania,ruch, przenieszczalriesię. ze szczególnym uwzględnieniemaktorów
społecznych'
stanowiąo istociepielgrzymowania'
Nie ważnę'czy zostanieono za|iczonedo
niematerialnego
dziedzictwaEuropy.D|a autolarozprawyważnęjest doświadczenie
religijne
zwiąZanęz trudęmpielgrzymki'dlategopodejmujepróbęjegosystematyzącji
oraz proponuje
się do tegodoświadczenia
odnoszącą
refleksjęteologiczną.

Struktumpacy
Praca liczy 253 strony i obejrrrujeWykaz skrótórt,,wstęp, cztery Rozdziałystano$.iące
koIpusrozprawy,Wnioski oraz Bibliografię' W pierwszymrozdzialęAutol prezentujew
lv perspektywie
skróciezjawiskopielgrzymowania
historycznej'odnosi się to szczególniędo
pierwszegopa]agralu,\\,którymAutor na tlzydziestustrcnachpŻedstawiaw maksyma]nym
początkipielgrzymolvaniaijego rozwój na przęstrzeniwieków. Ciekarvejarviq
streszczeniu
się motywytej praktyki,częstoiako ducl]ortepraktykiascetyczne'a konkrętnie',wypełnienie
prośby
ślubórv'
o uzdrowie ie' wype}nienie
cz}jejśostatniejwo]i' pokutaza ciężkiegrzechy'
naśladownictwo
osób śrł'iętych.
ucieczka od uciqŻliw'vchzobowiązań,zamiłoq'aniedo
przygód i pragnienierozryu'ti'. (30| \\r dfugim palagrafieAutor przedstawiaCamino de
pie1grzynowania'''W
Santiagopod inspirującyrntytułem:.,pamdygmatu
\łspółczęsnego
jest to ośmiostronicou'y
rzeczywistości
opis kultu św.Jakubai pielgzymek do composteli
dziśi rv przeszłości.
Trzeci paragrafprzybliżafakt pielgrz1.mowania
w Starymi Nowym
Testamęncie
oIazętymo]ogię
tem]inu.'pielgŹym'''
Drugi rozdział jest prób4 nakeś]eniaistoty pie]grzymowaniaz perspektyw1'
prfestrfenny
antropologicznej.
Autor nakeś]atrfy wyniary możlirłcjrefleksji:sanktualyjny,
i teleologicfny.Pierrł'szyz nich badapielgrzy <iprzezpryznat miejscaświętego'
który jest
przestrzeń.
ich celem.Dnrgi wymial stanowiświęta
rodzajgeogafii zbawienia.o którejpisze
Jan ParvęłII. Trzeci rt1miar kładzienacisk na ce]' czy to będzie ukieluŃowanie ludzi
rlierzqcychw stronęPaństwa Bożegou św'Augustyna'czy stan rt'ędlorvania'rt'jakim
znajdujqsię na ziemi ludzje lt.ielzącyu św'Tonasfa' w ko1icu'pie]grz}'mowanie
tie musi
dotyczyć wyłqcznic sfery duchowej' Można też je zaliczyć do turystyki kulturowej
zaspakajającej
cele edukacyjneiestet'vczne' W da1szejkolejnościAutor porłracado
przykładuCamino lv kontekście
ponorvoczesnej'
rzeczyu.istości
CZy renesanstej fonny
aktywnościrtynika z potzeb duchowyclr. czy też wpisuje się w 1ogikę płynnej
nowoczesności?Drugi

paragraf ukazuje rvzajemne powiązania współczesnego

pielgrzymowaniai ]iteratuly.Autor nylicza i zestawialitelaturępodróżniczą,druko$'ane
relacje i wspomnienia z Camino. by rv następn,vmparagralie podjqć Się żmudnej
systenatyzacjii analizy tękstów polskojęzycznych.W rł1niku tego q,Tlóżliiaon cecl,iy
dellniującervspółczesnego
pielglzyna: sanktuarium.
rvędrórvkę,rvspó1notę,
tiud' zach\łTti
zadun]ę.

Teeci rozdzia|, o cha.rakterzeteologicznym, podejmuje trudne zadanie nakeślenia
miejsca pielgrzymowaniapośródrzęcz)rłistości
zbawczych.Po krótkim wprowadzeniu
terminologicznym Autor proponuje przegląd stanowisk teologów na temat zbawienia,
ograniczającsię w zasadzię do wyliczenia definicji' łącznięz definicją Encyklopedii
Katolickieji KatechizmuKościoła
Katolickiego.Jak stwierdza:',Celemniniejszejpracynie
jest analizo\Ą'anie
wszystkich ęlementówsoteriologii,'(|f2). I dodaje,że dla dalszych
wywodów znacząceokazująsię następujące
współplacyze shony
zagadnienia:
konieczność
jako właściwa
człowieka
odpowiedź
na zbawczedziałaniełaski,wielość
sposobówudziafuw
zbawieniu oraz rola rzeczywistościziemskich jako jednego z możliwych sposobów
przekazy.lvania
zbawczęj|ask1(|22).
Zagadnienlate podejmuje Autor na dalszych stlonach lozpmwy' szczególną uwagę
poświęcazjawisku pielgrzymowania,w którym elemęnt ęmpiryczny wskazuje na
rzecz).wistość
duchową,a sfera fizyczna b}'towaniawspółprzenikasię z życiem duchowym
(ukierunkowaniecelowe na zbawienie, włączonew całośćdziałania Kościołaoraz
wzbogaconegłoszeniemsłowa Bożego,modlitwą medytacjąi otwalciem na potŹeby
innych)(123).
jako znaku zbawienia.wskazuje na
Drugi paragrafprzypominapojęciesakramentu
jego ewolucję lv chEęścłańskięstaloż]'tności
oraz średniowieczrrą
systematyzacjęi
zawężenie
tego pojęcią by w końcu przedstawićteologięsakamentalnąxlx i xx w. ze
szczególnymuwzględnieniem
naŃi SoboruWatykanskiegoDrugiegoi poszerzeniepojęcia
sakamęntu' cyując Edwalda Schillebeeckx,aAutor piszę ,'istniejąliczne inne formy
sakJamentalnego
wyrazania laski w życiu Kościoła.['..] Nie tylko w sakramentach
otrzymujemy łaskę, czerpiemy ją takze na ptzyk|ad z braterskiegoobcowania z
(l35). Paragraftęnkończyprzedstawięnie
chĘęścijanami''
poglądówJózefa Kard' Ratzingera
natematsęnsui znaczeniasal(Jamentów.
Paiagraftrzeci proponujenowe ujęciezjawiskapielgrzymowania.
Autor stwierdza,że
fenomenświętychwędlówek powinięn byó rozpatrywanyz perspektywyoddział}.rłania
wędrówekpodjętychz motywówreligijnychna sferęduchowączłowieka(l41). Pielgrz}łŃa
jest okazjądo nowego doświadczenia
wiary, okazjądo modlitwy i med1tacji'spowiedzi,
spotkanz ludżni (144).
Autor wskazujena brak istotnejrefleksji teologicznejna temat pi€ I grzymowada'
przeznaukiempĘczny, by uniknąć,,bezistocia''
Apelujeo przekoczeniegranicnam-rconych
tzn' skupia się na formie z pominięciem,,głębi''i postulujeintelpretacjępielgrzymovr'ania
jako znaku sakramentalnęgo.stwierdza, żedrcga ku zbawieniu jest plocesem osadzonymw

(l47). ..Bycie w drodze''jako naśladowanie
realiachdoczesności
Jezusajest sposobemna
udziałw owocach zbawienia(149)' ,'Fenomenpielgrzymowaniato coświęcej niż tylko
przejawpobożności
ludowej'a jego miejscew teologiijest bardziejznaczące,niż pełnienie
roli ilustracjiprzy opisywaniu nnierzania człowiekaku rzeczywistości
eschatologicznej,'
(150)' Dalej Autor podkreśla.że szerokie pojęcie saklamentalności
odnosi się, poza
siedmiomasakamentami'do ,,róŻnychrzeczywistości
stwoŹenia,pełniącychrolę znaków
wskazujqcych
na działanieBoga i ułatwiających
udziałw jego dzielezbawczym''(l50)' T}łn
samymDoktorantwspółbrzmiz intuicjąsrvegoplomotola,ks. dra hab.PiotraRoszaką prof.
UMK. które wskazujena ''saknmęntalność
pieigrz1rnkijako znaku'który stajesię okazjądo
pogłębiania
życiałaski''(l50).
w ostatnimprrnkcietego paragrafuAutor rvskazujena wieloaspektowość
znaku
pielgrzymowaniai omawia pokótce aspekty:c}u}stologiczny'historyczny,świąteczny,
celeblacji,hagioglaflczny,eklezjalny,społeczny'
pżyrodniczy,ascetyczny,międzyreligijny,
(sic!),kulturalnyi char}tatywny.
formacyjny,pobożności'
akt}'wności
Czwarty rozdzial na|eż,y
za|iczyćdo plaktyki pastoralnej'W pierwszymparagrafia
autorwskazująna marginalneznaczedepielgrzymowania
w nauczaniuKościoła,
szczęgólnie
jeślichodzi o jasnęstanowiskoodnośnie
teologiipielgrzymowania.
w następnympalagmfie
Autor postulujewłaściwe
pielgrzynowaniawśródcfuześcijńskichform życia
us)'tuou.anie
duchowego.Nie zadawalago traktowaniępraktykipielgrzyn*owejjako wyraz pobożności
ludowej'Prz}Ąvołując
wyrażenje
religionis''PiusaxII tłumaczyjejako',wydarzenie
,,actiones
religłne''(177)i uznajeten terminza najbardziejadekwatnyna oheślęniepięlgzymowania.
W dalszejczęścitęgoi w następnympalagrafieAutor z kompetencją
wskazujena potrzebę
duszpasterstwapielgrzymów, rozwijania duchowościpielgrzymowania' \łypracowania
odpowiedniego
miejscapielgrzymowania
w programachnauczaniana wszystkichpoziomach
(195)' Poruszateżkwestię cz}te]ności
sformulowania''pielgrzymującylud Boży'' a także
klarownegolozlóżnieniamiędzypietgrzymowaDiem
a turystyką'
w zakończeniurozprawyAutor formułuję
na cztercchstlonachwnioski.Dotycząone
istoty pielgTzymowaniaijego znaczeniaw życiu religjjnym olaf próby sformułowa!,ia
teologii pielgrzymowania'Na koniec Autor nakęślaw formie p1'tankierunki dalszego
rozwojubadańnadpielgrzymowaniem.

Ocenamerytoryczna
Autor podejmujeciekawęi małozbadanezagadnie e chześcijańskiego
pielgrz}nowaniaw
perspektywiesote.iologiczno-anfuopologicznej
' Bez rvątpienianajwiększ4wańośćpracy
stuowi refleksja teologiczna. W przypadku pielgrz,vmowaDiabyla ona dotychczas
szczaJkowai nieB'Jstarczajqca.
co jak mantrępo\\'lalzaAutol. plfy każdejokafji. Jest to
zarazemtrudnośó'
poniervaŹniervielemożnazaczerpnąć
z tradycjibiblijnejani odrt,ołać
się
do ojcó\ĄKościoła.
Autor podejmujeto ryzyko i trzebadocenićjego odwagę'Swojqrefleksję
teoiogicznąbazujena koncepcjisakranentó$.jakoznaków zbarvienia.pod które podciąga
jako znak kierującyku owocom zbalvięnia.W \rynik stłJ'chrozważań
pie1grzymowania
proponrrje
delinicjępielgrzynlorvania,
która bźn,inastępuj4co:
'.PielgŹynowanieto w ujęciu
chrześcijańskim
Znak sakramcntalny(plzy Założeniuszęrokięgo rozumjenia pojęcia
sakamentalności)'
który przez antropologicznieistotne $yznaczniki pielgrzymort'ania
(sankfuariun].
$'ędró\ł'ka'
wspóinota'trud,zach\\'}ti zaduma)ukierurkort.ttje
ku zbarvieniu,a
jest d]apielgrz)'napotencjalną
ich doświadczenie
wzięciaudziałrr
drogąpełniejszego
w jego
orvocachcz.vLipogłębienia
Źyciałaski..(152).
_
Prz1'jrzylmysię bliŹejtej definicji''.Szerokierozunrieniepojęciasakramentalności''
jest dośćniezręcznymnęologizmem'walto
pomijajqcfakt, że słowo.,sakamenta1ność''
Zastanowićsię nad konsekrvencjanri
poszerzaniaznaczeniateminów' Przykłademniech
_ przez systematvczne
posłuży
sło$o,.rytuał'.
poszelzanięznaczeniadziś..rytuałem''
można
nazwać ró$nieŹ taniec pszczół czy zachowaniejeleni rra rykowisku' nie mówiqc o
celębro\łaniu
zdob}.tej
bramkipodczasmeczupiłkarskiego'
Poza tynr' czyn sakamentalność
różni się od sakramentu?Używającsformułowania
łaciriskiegoAutor nie używabowiem
IóŻnych tenninóW. ale stosuje okeśleie .'sacramentumpęręgrinationis,''Pomijając
wyznacznikipie1grzymo\'ania'
do którychpowlócę$,dalszejczęścirecenzji,pozostała
część
definicjiiest klalolvnai adek\ł'atna
do treści'Chciałbympodkeślićostatniąfrazę.którqjest
życiałaski.''Zakładaona' ie pielgrzymisąw staniełaski'a lt.ięcby możnabyło
.,pogłębienie
nazwaćich rvysiłekpielgrzynorvaniem,prz1jnrujcsię' że korz'vstaiąoni z sakamentóww
ścisłym
sensię.A co z inrrymipielgrzymanri:ludŹmiposzuku.jącymi.
na przykład,czy ich
praktykaniejest pielgrzymorvaniem?
Wspomniane urt'agi i wątplirvościnie podważajątoku lozunowania autola'
Konsekwęntnię
dqż'von do s1worzenia.'teologiipie1grzy,nowalńa'',
aby ukafaćprawdziwą
'.głębię''duchowątej praltyki jako uprzyrvilejowanen,iejsce działaniałaski. W rnoich
u*,agachclrodzimi bardziejo poszukiwaniewiększejprecyzji'

Proponowalre
wyznacznikipielgrzymowania:
saŃtualiu, wędrówka'wspólnota.trud'
zachwyt.zaduma przyponinają bardziej słowak]uczowe,ponieważsłowate należądo
różnychkategoriijęzykowych'Ponadto.aódła na jakich opierasię ta typologiawydająsię
nięwystarczające'
Relacje i wspomnieniaz pielgrzymkimają charakterspęcyficzny'często
osobisty.To nie jest antropologia.
Autol jest tak skoncent.owanyna tym, aby dotŹeć do istoty rcligłnej
pielgrzymowania,że pomija \\'aine prace z nauk humanistycznych,
któle mogłybyjego
analizęwzbogacić'Mam tu na nryśIi
pracevictora w' Turnerai jego pojęcie',communitas...
któIe zostałowypracowanegłównie podczas badari nad pielgrzynkami. Turner będąc
konweńytqB-vkraczapozapoziomempirycznyi srłojej,'communitas''
nadajeznamionałaski'
Pomijanieaspektuspołecznego
lub mówiąc językiem teologicznywspólnotowości
osłabiaargumentację
za sącrąmentn pe|eg/i11ć!!io
is' K.!Żdysaktanentma bowiemurymiar
weńyka]nyi horyzontalny'Zresztąbez rtymiaruhoryzontalnego
nie nazwalibyśmy
Kościoła
sakmmęntem.
Być n]ożeWiększeuwzględt,tienie
pełniejw1'razić
tego \\Ymiarupozwo1iłoby
charakter
sckramentalny
pielgrzlmouania.
Rozplawa przekonlrje,że Autor jest ekspeltemw zakesie pielgrzymek.Nie
ty1koukazujewie1oaspektowość
i wielorłrymialowość
zjawiskapielgrzymowania,
ale ró\łnież
znaczeniepielgrzymekdla rozwoiu duc1rowego'
wskazujeteżna szerokiepole działalności
duszpasterskiej
zl,tiqzanez pieigrzymowaniem.
Szkoda tylko' że Autol poś\łięca
w sumie
nielviele miejsca W q.tułowejCamino de santiago.Prawdopodobniekieruje się w tym
względzieprzekonalriem,
żęSzlak śrv'Jakubajestpowszechnieznany'
Ocenaformah'u
Z punktu 1vidzeniaformalrregopraca nie budzi zastrzezeń.Jest dobrze skonstruowana.
poprartnyjęzyk i jasny tok myśliułatwiająlekturępracy' Jak to zwykle b1orazdarza1ąsię
jest ,,dzjedzictwoMaryi'' (126) a port.innobyć ',dziwictwoMaryi,,,
literówki.na prz1'k.ład
język mówiony w santiagode Conpostelato język galicyjski (tak brani po polsku)a nie
język gallego(tak brzmi po hiszpansku)(98).Zauważasię teżtlochępowtóIzeń.co jest nie
do unikrrięcia'
Bogatabibliografiapodzielonajest na źródłai ljtęIaturę
pomocniczq.Problem
w tym, że w źródłachobok Biblii i dokulentóW Kościołazna1azłysię słowrrikii
encyklopedie, zaś '"\' literaturze pomocniczej. Wszelkie publikacje naukorve i
populamonaukowę,
niezaleŻieod przydatności
dla badanegozagadnienia'

Podsumowanie
PEgnę podkreślió'żp roąrawa doktorskaks. Mgl lic. Dariusza Dobuuynskiego pt.
perspektywa
pielgrzymowania
chrześcłańskiego
w świetle
.soteriologiczno-antopologiczra
refleksjinadwspótczesn]rrn
fenomenemCaminode santiągo''stanowiciekawqi nouarorską
próbę syśematyzacji
t€ologii pielgżTmowania.
Jestemprzekonany,żespełoiaona wymogi
pacy doktorkiej' dlategov'nioskujędo Rady DyscyplinyNauki TeologicaleUni$'€rsytefu
MikołajaKopemikaw Toruniuo jej przyjęciei dopuszczenie
Doktoraltądo dalszychętapów
poŚępowaniaw Fzewodzie doktorskim.
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