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Recenzja pracy doktorskiej ks. mgra lic. Dariusza Doburzyńskiego pt. ',soteriologiczno-

antropologiczna perspek$Ya chrześcijańskiego pie|grzymowania w świet|e refleksji trad

wspólczesnym fenomelem camino de santiago''

Pielgrzymowanię jest populamą praktyką religijną istniejącą od zarania dziejów. spotykamy

ją nie tylko w chrześcijaństwie, ale również w hinduizmie i islamie, w judaizmie' sintoizmie

czy buddyzmie. wsfędzię tam, gdzie \łystępltją zcentmlizowane mięjsca święte'

przekraczające zasięgiem oddziat1rłania społeczność lokalną związarrq więzami

pokewieństwa i przywiąznną do rodzinnej ziemi, mamy do czynienia z ruchem

dośrodkowym, który, hierarchizując co do znaczenia imocy miejsca święte' skłaria ludzi do

przemieszczania się w ich kięruntu w celu uzyskania dodatkowych dobrodziejstw

duchowych. Nie ma pży tym żadnego znięwolenia, decyzja pielgrzymowania należy bowiem

do zaintęresowanęgo człowieka' który pĘez wzbudzoną intencję okeślajego cel i mot1rv.

camino de santiago. któIego egzemplifikacją posfuguje się autor lozprawy, naleŹy do

najstarszych szlaków pielgrzymkowych w Europie' Swym znaczeniem wyktacza poza zwyldą

formę pobożności ludowej' ponieważ stanowi częśó dzlędziclwa kuhuowego staJego

Kontyneną a ponadto odgry\Ą,a ńebagatehą rolę w programie zjednoczonej Europy.

Świadczy o tym rosnąca popularność szlaku olaz wzmożone wysiłki, aby go zrekonstruować

i oż}.wić łącząc odcinki Europy Zachodniej i Wschodniej. Czy jednak rekonstrukcję Szlaku i

renowację obiektów na ńm położonych nroźTla porównaó do, na przyklad, Szlaku Napoleoną

który równięż przęcina terytolium Europy? Autor rozprawy odrzuciłby takie porównanię,

ponięwaz dla niego to nie cel (miejsce święte) i spotykane na drodze obiekty, ale praktyka

pielgrzymowania, ruch, przenieszczalrie się. ze szczególnym uwzględnieniem aktorów

społecznych' stanowią o istocie pielgrzymowania' Nie ważnę' czy zostanie ono za|iczone do

niematerialnego dziedzictwa Europy. D|a autola rozprawy ważnę jest doświadczenie religijne

zwiąZanę z trudęm pielgrzymki' dlatego podejmuje próbęjego systematyzącji oraz proponuje

odnoszącą się do tego doświadczenia refleksję teologiczną.



Struktum pacy

Praca liczy 253 strony i obejrrruje Wykaz skrótórt,, wstęp, cztery Rozdziały stano$.iące

koIpus rozprawy, Wnioski oraz Bibliografię' W pierwszym rozdzialę Autol prezentuje w

skrócie zjawisko pielgrzymowania lv perspektywie historycznej' odnosi się to szczególnię do

pierwszego pa]agralu, \\,którym Autor na tlzydziestu strcnach pŻedstawia w maksyma]nym

streszczeniu początki pielgrzymolvania ijego rozwój na przęstrzeni wieków. Ciekarve jarviq

się motywy tej praktyki, często iako ducl]orte praktyki ascetyczne' a konkrętnie ',wypełnienie

ślubórv' prośby o uzdrowie ie' wype}nienie cz}jejś ostatniej wo]i' pokuta za ciężkie grzechy'

naśladownictwo osób śrł'iętych. ucieczka od uciqŻliw'vch zobowiązań, zamiłoq'anie do

przygód i pragnienie rozryu'ti'. (30| \\r dfugim palagrafie Autor przedstawia Camino de

Santiago pod inspirującyrn tytułem: .,pamdygmatu \łspółczęsnego pie1grzynowania''' W

rzeczywistości jest to ośmiostronicou'y opis kultu św. Jakuba i pielgzymek do composteli

dziś i rv przeszłości. Trzeci paragraf przybliża fakt pielgrz1.mowania w Starym i Nowym

Testamęncie oIaz ętymo]ogię tem]inu.'pielgŹym'''

Drugi rozdział jest prób4 nakeś]enia istoty pie]grzymowania z perspektyw1'

antropologicznej. Autor nakeś]a trfy wyniary możlirłcj refleksji: sanktualyjny, prfestrfenny

i teleologicfny. Pierrł'szy z nich bada pielgrzy <i przez pryznat miejsca świętego' który jest

ich celem. Dnrgi wymial stanowi święta przestrzeń. rodzaj geogafii zbawienia. o której pisze

Jan Parvęł II. Trzeci rt1miar kładzie nacisk na ce]' czy to będzie ukieluŃowanie ludzi

rlierzqcych w stronę Państwa Bożego u św' Augustyna' czy stan rt'ędlorvania' rt'jakim

znajdujq się na ziemi ludzje lt.ielzący u św' Tonasfa' w ko1icu' pie]grz}'mowanie tie musi

dotyczyć wyłqcznic sfery duchowej' Można też je zaliczyć do turystyki kulturowej

zaspakajającej cele edukacyjne iestet'vczne' W da1szej kolejności Autor porłraca do

przykładu Camino lv kontekście rzeczyu.istości ponorvoczesnej' CZy renesans tej fonny

aktywności rtynika z potzeb duchowyclr. czy też wpisuje się w 1ogikę płynnej

nowoczesności? Drugi paragraf ukazuje rvzajemne powiązania współczesnego

pielgrzymowania i ]iteratuly. Autor nylicza i zestawia litelaturę podróżniczą, druko$'ane

relacje i wspomnienia z Camino. by rv następn,vm paragralie podjqć Się żmudnej

systenatyzacji i analizy tękstów polskojęzycznych. W rł1niku tego q,Tlóżliia on cecl,iy

dellniujące rvspółczesnego pielglzyna: sanktuarium. rvędrórvkę, rvspó1notę, tiud' zach\łTt i

zadun]ę.



Teeci rozdzia|, o cha.rakterze teologicznym, podejmuje trudne zadanie nakeślenia

miejsca pielgrzymowania pośród rzęcz)rłistości zbawczych. Po krótkim wprowadzeniu

terminologicznym Autor proponuje przegląd stanowisk teologów na temat zbawienia,

ograniczając się w zasadzię do wyliczenia definicji' łącznię z definicją Encyklopedii

Katolickiej i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jak stwierdza: ',Celem niniejszej pracy nie

jest analizo\Ą'anie wszystkich ęlementów soteriologii,' (|f2). I dodaje, że dla dalszych

wywodów znaczące okazują się następujące zagadnienia: konieczność współplacy ze shony

człowieka jako właściwa odpowiedź na zbawcze działanie łaski, wielość sposobów udziafu w

zbawieniu oraz rola rzeczywistości ziemskich jako jednego z możliwych sposobów

przekazy.lvania zbawczęj |ask1 (|22).

Zagadnienla te podejmuje Autor na dalszych stlonach lozpmwy' szczególną uwagę

poświęca zjawisku pielgrzymowania, w którym elemęnt ęmpiryczny wskazuje na

rzecz).wistość duchową, a sfera fizyczna b}'towania współprzenika się z życiem duchowym

(ukierunkowanie celowe na zbawienie, włączone w całość działania Kościoła oraz

wzbogacone głoszeniem słowa Bożego, modlitwą medytacją i otwalciem na potŹeby

innych) (123).

Drugi paragraf przypomina pojęcie sakramentu jako znaku zbawienia. wskazuje na

jego ewolucję lv chEęścłańskię staloż]'tności oraz średniowieczrrą systematyzację i

zawężenie tego pojęcią by w końcu przedstawić teologię sakamentalną xlx i xx w. ze

szczególnym uwzględnieniem naŃi Soboru Watykanskiego Drugiego i poszerzenie pojęcia

sakamęntu' cyując Edwalda Schillebeeckx,a Autor piszę ,'istnieją liczne inne formy

sakJamentalnego wyrazania laski w życiu Kościoła. ['..] Nie tylko w sakramentach

otrzymujemy łaskę, czerpiemy ją takze na ptzyk|ad z braterskiego obcowania z

chĘęścijanami'' (l35). Paragraftęn kończy przedstawięnie poglądów Józefa Kard' Ratzingera

na temat sęnsu i znaczenia sal(Jamentów.

Paiagraf trzeci proponuje nowe ujęcie zjawiska pielgrzymowania. Autor stwierdza, że

fenomen świętych wędlówek powinięn byó rozpatrywany z perspektywy oddział}.rłania

wędrówek podjętych z motywów religijnych na sferę duchową człowieka (l41). Pielgrz}łŃa

jest okazją do nowego doświadczenia wiary, okazją do modlitwy i med1tacji' spowiedzi,

spotkan z ludżni (144).

Autor wskazuje na brak istotnej refleksji teologicznej na temat pi€Igrzymowada'

Apeluje o przekoczenie granic nam-rconych przez nauki empĘczny, by uniknąć ,,bezistocia''

tzn' skupia się na formie z pominięciem ,,głębi'' i postuluje intelpretację pielgrzymovr'ania

jako znaku sakramentalnęgo. stwierdza, że drcga ku zbawieniu jest plocesem osadzonym w



realiach doczesności (l47). ..Bycie w drodze'' jako naśladowanie Jezusa jest sposobem na

udział w owocach zbawienia (149)' ,'Fenomen pielgrzymowania to coś więcej niż tylko

przejaw pobożności ludowej' a jego miejsce w teologii jest bardziej znaczące, niż pełnienie

roli ilustracji przy opisywaniu nnierzania człowieka ku rzeczywistości eschatologicznej,'

(150)' Dalej Autor podkreśla. że szerokie pojęcie saklamentalności odnosi się, poza

siedmioma sakamentami' do ,,róŻnych rzeczywistości stwoŹenia, pełniących rolę znaków

wskazujqcych na działanie Boga i ułatwiających udział w jego dziele zbawczym'' (l50)' T}łn

samym Doktorant współbrzmi z intuicją srvego plomotola, ks. dra hab. Piotra Roszaką prof.

UMK. które wskazuje na ''saknmęntalność pieigrz1rnki jako znaku' który staje się okazją do

pogłębiania życia łaski'' (l50).

w ostatnim prrnkcie tego paragrafu Autor rvskazuje na wieloaspektowość znaku

pielgrzymowania i omawia pokótce aspekty: c}u}stologiczny' historyczny, świąteczny,

celeblacji, hagioglaflczny, eklezjalny, społeczny' pżyrodniczy, ascetyczny, międzyreligijny,

formacyjny, pobożności' akt}'wności (sic!), kulturalny i char}tatywny.

Czwarty rozdzial na|eż,y za|iczyć do plaktyki pastoralnej' W pierwszym paragrafia

autor wskazują na marginalne znaczede pielgrzymowania w nauczaniu Kościoła, szczęgólnie

jeśli chodzi o jasnę stanowisko odnośnie teologii pielgrzymowania. w następnym palagmfie

Autor postuluje właściwe us)'tuou.anie pielgrzynowania wśród cfuześcijńskich form życia

duchowego. Nie zadawala go traktowanię praktyki pielgrzyn*owej jako wyraz pobożności

ludowej' Prz}Ąvołując wyrażenje ,,actiones religionis'' Piusa xII tłumaczyjejako ',wydarzenie

religłne'' (177) i uznaje ten termin za najbardziej adekwatny na oheślęnie pięlgzymowania.

W dalszej części tęgo i w następnym palagrafie Autor z kompetencją wskazuje na potrzebę

duszpasterstwa pielgrzymów, rozwijania duchowości pielgrzymowania' \łypracowania

odpowiedniego miejsca pielgrzymowania w programach nauczania na wszystkich poziomach

(195)' Porusza też kwestię cz}te]ności sformulowania ''pielgrzymujący lud Boży'' a także

klarownego lozlóżnienia między pietgrzymowaDiem a turystyką'

w zakończeniu rozprawy Autor formułuję na cztercch stlonach wnioski. Dotyczą one

istoty pielgTzymowania ijego znaczenia w życiu religjjnym olaf próby sformułowa!,ia

teologii pielgrzymowania' Na koniec Autor nakęśla w formie p1'tan kierunki dalszego

rozwoju badań nad pielgrzymowaniem.



Ocena merytoryczna

Autor podejmuje ciekawę i mało zbadane zagadnie e chześcijańskiego pielgrz}nowania w

perspektywie sote.iologiczno-anfuopologicznej ' Bez rvątpienia największ4 wańość pracy

stuowi refleksja teologiczna. W przypadku pielgrz,vmowaDia byla ona dotychczas

szczaJkowa i nieB'Jstarczajqca. co jak mantrę po\\'lalza Autol. plfy każdej okafji. Jest to

zarazem trudnośó' poniervaŹ nierviele można zaczerpnąć z tradycji biblijnej ani odrt,ołać się

do ojcó\Ą Kościoła. Autor podejmuje to ryzyko i trzeba docenić jego odwagę' Swojq refleksję

teoiogiczną bazuje na koncepcji sakranentó$.jako znaków zbarvienia. pod które podciąga

pie1grzymowania jako znak kierujący ku owocom zbalvięnia. W \rynik stłJ'ch rozważań

proponrrje delinicję pielgrzynlorvania, która bźn,i następuj4co: '.PielgŹynowanie to w ujęciu

chrześcijańskim Znak sakramcntalny (plzy Założeniu szęrokięgo rozumjenia pojęcia

sakamentalności)' który przez antropologicznie istotne $yznaczniki pielgrzymort'ania

(sankfuariun]. $'ędró\ł'ka' wspóinota' trud, zach\\'}t i zaduma) ukierurkort.ttje ku zbarvieniu, a

ich doświadczenie jest d]a pielgrz)'na potencjalną drogą pełniejszego wzięcia udziałrr w jego

orvocach cz.vLi pogłębienia Źycia łaski.. (152).

Prz1'jrzylmy się bliŹej tej definicji' '.Szerokie rozunrienie pojęcia sakramentalności'' _

pomijajqc fakt, że słowo .,sakamenta1ność'' jest dość niezręcznym nęologizmem' walto

Zastanowić się nad konsekrvencjanri poszerzania znaczenia teminów' Przykładem niech

posłuży sło$o ,.rytuał'. _ przez systematvczne poszelzanię znaczenia dziś ..rytuałem'' można

nazwać ró$nieŹ taniec pszczół czy zachowanie jeleni rra rykowisku' nie mówiqc o

celębro\łaniu zdob}.tej bramki podczas meczu piłkarskiego' Poza tynr' czyn sakamentalność

różni się od sakramentu? Używając sformułowania łaciriskiego Autor nie używa bowiem

IóŻnych tenninóW. ale stosuje okeśle ie .'sacramentum pęręgrinationis,'' Pomijając

wyznaczniki pie1grzymo\'ania' do których powlócę $,dalszej części recenzji, pozostała część

definicji iest klalolvna i adek\ł'atna do treści' Chciałbym podkeślić ostatnią frazę. którq jest

.,pogłębienie życia łaski.'' Zakłada ona' ie pielgrzymi są w stanie łaski' a lt.ięc by można było

nazwać ich rvysiłek pielgrzynorvaniem, prz1jnrujc się' że korz'vstaią oni z sakamentów w

ścisłym sensię. A co z inrrymi pielgrzymanri: ludŹmi poszuku.jącymi. na przykład, czy ich

praktyka nie jest pielgrzymorvaniem?

Wspomniane urt'agi i wątplirvości nie podważają toku lozunowania autola'

Konsekwęntnię dqż'v on do s1worzenia .'teologii pie1grzy,nowalńa'', aby ukafać prawdziwą

'.głębię'' duchową tej praltyki jako uprzyrvilejowane n,iejsce działania łaski. W rnoich

u*,agach clrodzi mi bardziej o poszukiwanie większej precyzji'



Proponowalre wyznaczniki pielgrzymowania: saŃtualiu, wędrówka' wspólnota. trud'

zachwyt. zaduma przyponinają bardziej słowa k]uczowe, ponieważ słowa te należą do

różnych kategorii językowych' Ponadto. aódła na jakich opiera się ta typologia wydają się

nięwystarczające' Relacje i wspomnienia z pielgrzymki mają charakter spęcyficzny' często

osobisty. To nie jest antropologia.

Autol jest tak skoncent.owany na tym, aby dotŹeć do istoty rcligłnej

pielgrzymowania, że pomija \\'aine prace z nauk humanistycznych, któle mogłyby jego

analizę wzbogacić' Mam tu na nryśIi prace victora w' Turnera i jego pojęcie ',communitas...

któIe zostało wypracowane głównie podczas badari nad pielgrzynkami. Turner będąc

konweńytq B-vkracza poza poziom empiryczny i srłojej ,'communitas'' nadaje znamiona łaski'

Pomijanie aspektu społecznego lub mówiąc językiem teologiczny wspólnotowości

osłabia argumentację za sącrąment n pe|eg/i11ć!!io is' K.!Żdy saktanent ma bowiem urymiar

weńyka]ny i horyzontalny' Zresztą bez rtymiaru horyzontalnego nie nazwalibyśmy Kościoła

sakmmęntem. Być n]oże Większe uwzględt,tienie tego \\Ymiaru pozwo1iłoby pełniej w1'razić

charakter sckramentalny pielgrzl mou ania.

Rozplawa przekonlrje, że Autor jest ekspeltem w zakesie pielgrzymek. Nie

ty1ko ukazuje wie1oaspektowość i wielorłrymialowość zjawiska pielgrzymowania, ale ró\łnież

znaczenie pielgrzymek dla rozwoiu duc1rowego' wskazuje też na szerokie pole działalności

duszpasterskiej zl,tiqzane z pieigrzymowaniem. Szkoda tylko' że Autol poś\łięca w sumie

nielviele miejsca W q.tułowej Camino de santiago. Prawdopodobnie kieruje się w tym

względzie przekonalriem, żę Szlak śrv' Jakubajest powszechnie znany'

Ocena formah'u

Z punktu 1vidzenia formalrrego praca nie budzi zastrzezeń. Jest dobrze skonstruowana.

poprartny język i jasny tok myśli ułatwiają lekturę pracy' Jak to zwykle b1ora zdarza1ą się

literówki. na prz1'k.ład jest ,,dzjedzictwo Maryi'' (126) a port.inno być ',dziwictwo Maryi,,,

język mówiony w santiago de Conpostela to język galicyjski (tak brani po polsku) a nie

język gallego (tak brzmi po hiszpansku) (98). Zauważa się też tlochę powtóIzeń. co jest nie

do unikrrięcia' Bogata bibliografia podzielona jest na źródła i ljtęIaturę pomocniczq. Problem

w tym, że w źródłach obok Biblii i dokulentóW Kościoła zna1azły się słowrriki i

encyklopedie, zaś '"\' literaturze pomocniczej. Wszelkie publikacje naukorve i

populamonaukowę, niezaleŻie od przydatności dla badanego zagadnienia'



Podsumowanie

PEgnę podkreślió' żp roąrawa doktorska ks. Mgl lic. Dariusza Dobuuynskiego pt.

.soteriologiczno-antopologiczra perspektywa chrześcłańskiego pielgrzymowania w świetle

refleksji nad wspótczesn]rrn fenomenem Camino de santiągo'' stanowi ciekawq i nouarorską

próbę syśematyzacji t€ologii pielgżTmowania. Jestem przekonany, że spełoia ona wymogi

pacy doktorkiej' dlatego v'nioskuję do Rady Dyscypliny Nauki Teologicale Uni$'€rsytefu

Mikołaja Kopemika w Toruniu o jej przyjęcie i dopuszczenie Doktoraltą do dalszych ętapów
poŚępowania w Fzewodzie doktorskim.

Olsztyn, dnia 9 grudnia 2019 r.
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