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rozprawy doktorskiej ks' mgr Dariusza Doburzyńskiego:

soteriologiczno.antropologiczna perspekwa chrześcijańskiego pielgrzymowania
w świetle refleksji nad współczesnym fenomenem camino de santiago

napisanej pod kierunkiem ks. dr hab. prof. UMK Piotra Roszaka
na WydziaIe Teo|ogicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZauwaŹaIne We Współczesnej rzeczywistości przekonanie o samowystarczaIności człowieka
pŻy jednoczesnym osłabieniu z ].ego strony otwańości na miłosierne udzie|anie się Boga
uzasadnia podjęcie pŻez ks' mgr Dariusza Dobuzyńskiego kwestii uświęcenia się człowieka
popzez osobowe spotkanie z Bogiem w rozprawie: Soteriologiczno-antropologiczna perspektwa
chrześciańskiego pielgrzymowania w śWietle ref]eksji nad wspÓłczesnym fenomenem camino de
sanfiago' owa rozprawa zostanie poddana ocenie w tŻech aspektach: metodo|ogicznym.
meMorycznym i formalnym.

1' Metodo|ogiczna wańość rozprawy
Dysertacja' która składa się z Wykazu skrótóW, wstępu. cŹe|ech |ozdziałów' zakończenia i

bib|iografi!' w sposób |ogiczny ukazuje proces postępowania badawczego. We wstępie zostały
zawańe istotne d|a efektywności badań e|ementy' a mianowicie; WyraŹnie zarysowany zakres
|iteratury źródłowej, jasno ok|eś|ony ce| i trafnie sformułowana metoda (s'7-11). op|ócz wyże]
Wskazanych e|ementóW wstęp zawiera róWnież uzasadnienie oryginaIności podjętego W rozprawie
prob|emu' P|zytaczając podstawowe opracowania na temat pie|gŻymowania' Autor stara się
pokazac oryginaIność własnego ujęcia' TkWi ono w odsłonięciu antropo|ogicznego' Wspó|notowego
i uświęcającego Wymiaru Wspołczesnego pie|gżymowania chrześcijan' choć uzasadnienie
oryginaIności ujęcia kwestii n.e jest obszerne' to jednak wystarczajqce (s'8-9)' Na uwagę zasługuje
staranność w stosowaniu metody ana|ityczno-syntetycznej' Staranność ta ujawnia się tak We
Wnik|iwości ana|iz materiału zródłowego' jak iW konsekwencji ich pŻedstawiania W
poszczegó|nych pa|a9rafach według pewnego schematu: zapowiedź prob|ematyki' Właściwy
corpus ańa|iz' syntetyczne podsumowanie'

W tym Względzie l|zeba zauważyć' Źe |iteratu|a, stanowiqca ź|ódło rozprawy' jest ba|dzo
z|óżnicowana za|ó\\no pod Wfg|ędem treści. jak i formy' Na|eżq do niej z jednej strony mate|iały W
postaci świadectw pie|gŻymóW opracowane iWydane drukiem' które w swej treści są bardzo
z.óżnicowane' zaś z drugiej strony dzieła zaróWno ojcóW Kościoła, jak iwspółczesnych teo|ogóW
pochy|ajqcych się nad kwestia pie|gzymowania, oraz Iiteratura pomocnicza' Poprawna anaIiza tak
zróżnicowanych pod Wzg|ędem formy i treści tekstów wymagała sporych umiejętności
he.meneutycznych. Autor sprostał temu trudnemu zadaniu' on podszedł do owych tekstóW z
obiektywnym dystansem' wydob}^'ając z nich tfeści ważne W aspekcie postawionego W rozprawje
ce|u' To nadaje rofprawie naukowego charakteru' całości dopełnia metodo|ogicznie poprawnie
zredagowane podsumowanie, w którym Auto| nie ty|ko sformułował zasadne wyniki badań. ale
także zasugerował perspektywy da|szych poszlkiwań w tej materii' Jedyne zastŻeżenie' jakie
można mieć W tym wzg|ędzie. to sformułowanie. jakiego użył Autor na zaprezenlowanie Wyników
swoich badań' W pracach naukowych jako podsumowanie wynikóW badań na ogół stosuje się
pojęcie zakończenie' które jest odpowiednjkiem - można powiedziec _ pojęcia Wstęp' Na uwagę
zasługuje również dobŹe spo|ządzona bib|iografia' która W całości |iczy 718 pozyąi. w tyń 247
pozycji ŹrÓdłowych (drukowane śWiadectwa pie|gzymóW, dzieła ojcóW Kościoła' dokumenty
Nauczycie|skiego U|zędU Kościoła, opracowania współczesnych teo|ogÓw na temat
pie|grzymowania)' a pozostałe. to literatura pomocnicza (471 pozyąi). oceniając pracę od strony
metodycznej. na|eży stwierdzić' Źe Autor wykazał się pracowitością w poszukiwaniach materiału
d|a ref|eksji naukowej' cie|p|iwością w jego systematyzowaniu i Wnik|iwościq w jego ana|izowaniu'
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2. Merytoryczna wańość rofprawy
W Warstwie merytorycznej |ozp|awa zawierc Wie|e cennych ref|eksji' Wydobywa z mate ału

Źródłowego kwest]e Ważne d|a ukazania istoty pie|gŻymowania, jego podstaw zaróWno
antropo|ogicznych, jak i sakramentaInych, oraz jego wańości W duszpasterskiej posłudfe Kościoła'

Pierwszym osiqgnięciem rozprawy' podnoszqcym jej Wa|ory merytoryczne. sĄ |ozważlania
dotyczqce natury pie|gżymowania' Doniosłość oceny tej części rozprawy wynika z tego' że
odsłania ona istotę pie|gzymowania. Doktorant był W stanie W oparciu o dane ź|ódłowe nakreś|ic
najpierw zjawisko pie|gŻymowania w ].ego historyczno-teo|ogicznym wymiaże. poczynając od
starego Testamentu. pfez czasy Nowego Testamentu' aż po Współczesnq Żeczywistość' W
obszerny i dogłębny sposób zaprezentował rozmaite fo|my i pŻejavvy pie|grzymowania' Na t|e
tego opisu form pie|gŻymowania okreś|ił następnie zjawisko pie|gzymowania drogami śW'
Jakuba' Camino de santiago stanowi _ według Dokto|anta - paradygmat Współczesnego
pie|grzymowania. W efekcie Wnik|iwych ana|iz materiału na temat pie|gŻymowania Dokto|ant
okreś|ił samo zjawisko pie|grzymowania, wy|óżniając w nim tŻy e|ementy: antropo|ogiczny'
geograficzny i te|eo|ogiczny' Kaizdy z |ych e|ementóW jest ściś|e zwiazany z następnym' a
Wszystkie razem v'Izięte stanowią o tożsamości pie|gzymowania (s' 12-76)'

Następną kwestią rozprawy' która podnosi jej wa|ory merytoryczne. to refleksja nad
antropo|ogicznym Wymiarem pie|grfymowania' Na bazie analiz Iiterackich świadectw pie|grzymów
Doktorant był w stanie wyłonić antropo|ogiczne czynniki pie|grzymowania' Za|iczył do nich]
sanktua um, WędróWkę, Wspó|notę' trud' zachwyt i zadumę. Pierwszy z nich po|ega na
ukierunkowaniu przestŻennym pielgrzymiej WędróWki' drugi dotyczy odbywania podróży' t|zeci
odnosi się do Wspó|nototwórczego charakteru pie|gŻymowania, czwańy akcentuje
wie|oaspektowość doświadczenia Wysiłku W czasie pie|gŻymiej drogi (zmęczenie' znużenie d|o9ą.
niebezpieczeństwa' sytuacje konf|iktowe)' piąty podkreś|a wańości' które w pie|grzymie wfbudzaja
podziw i WyWołUją radość W sercu (piękno zabytków sztuki' zachwyt d|a pŻyrody, |okalne
ciekawostki) i Wreszcie szósty uwypuk|a w pie|grzymowaniu |zw' ukierunkowane myślenie
(pie|grzymka to nie tyIko fizyczne ptzemie|zanie drogi. |ecz także oka4a d|a pie|gŻyma do
pŻemyś|eń i ref|eksji nad osobistym życiem) (por' s' 77.l13)' Uwypuk|ajqc antropo]ogiczny Wymiar
pie|gŻymowania. Doktorant jawi się jako Wnik|iwy anaIityk Iiterackich śWiadectw pie|gŹymóW' a
zarazem jako syntetyk' który potrafi zaprezentowaó konstrukt}Ąrne wnioski'

Ko|ejną zdobyczq rozprawy, uwypuk|ającq jej Wa|ory merytoryczne' to rozważania nad
teo|ogicznym u]ęciem pie|gŻymowania (s. 114-164)' Wysoka oceny ref|eksji W tym względzie
wynika z zaprezentowania pŻez Doktoranta zjawiska pie|gŻymowania w aspekcie fnaku
sakramenta|nego. Punktem Wyjścia d|a tej prezentacji było odsłonięcie znaczenia
sakramentaIności' Ukazawszy ewoIucję tego pojęcia w nauczaniu Kościoła. Dokto.ant stwierdził' W
oparciu o nauczanie kard' J. Ratzingera' że w sakramencie obecna jest historia w ca|ej swej
rozciągłości: jako przeszłość, teraźniejszość i przysfłość' W tym kontekście symbo]e stworzenia sq
znakami wskazujqcymi na chrystusa, Chrystus zaś stanowi dopełnienie nie tylko historii, Iecz
także stworzenia: w Nim _ Mysterium Boga, wszystko osiqga swojq /.ed,ość (s' 140)' Tak
poszezone spojŻenie na sakrameni i sakramenta|ność pozwo|iło Doktorantowi na okreś|enie
pie|gŻymowania jako znaku sakramentu peregrinationis, tj' znaku kierującego ku owocom
zbawienia. Prowadzony pŻez Doktoranta tok ref|eksji doprowadził go w końcu do sformułowania
autorskiej definicji pie|gŻymowania' okreś|ił je jako znak sakramentalny (przy założeniu
szerokiego rozumienia pojęcia sakramentalności), który przez antropologicznie istotne Wznaczniki
pielgrzymowania (sanktuarium, wędrówka, Wspólnota' trud, zachwt i zaduma) ukierunkowuje ku
zbawieniu, a ich doświadczenie jest dla pielgrzyma potencjalnq drogq pełniejszego wzięcia udzialu
W jego owocach, czyli p;ogłębienia życia łaski (s' 152)' zdefiniowawszy W ten sposób
pie|gŻymowanie, Doktorant wskafał następnie na cechy' które nadajq temuż pie|gŹymowaniu
religijnego i nadprzyrodzonego charakteru i stanowiq o jego owocności W życiu pie|gŻyma'
Wyszczegó|nił ich aż piętnaści' nazywajac je aspektami pie|grzymowania: chrysto|ogiczny'
historyczny, śWiąteczności' ce|ebracji. hagio|ogiczny. ek|ezja|ny' społeczny' pzyrodniczy'
ascetyczny' interreIigijny' foImacyjny' pobożnościoWy, aktyWności. kuIturalny' chaMatywny' To
Właśnie te aspekty czynia _ Według Doktoranta _ pie|grzymowanie wyrazistym i czyte|nym
znakiem' Bez któ|egoś z nich pie|grzymka pozostanie pie|gŻymką, choć jej znak nie będzie tak
wyażny, jak powinien być' W miarę zaś zmniejsza się i|ości i natężenia Występowania tych
aspektów pie|gŻymka będzie ewo|uowała - zdaniem Doktoranta - ku byciu innym zjawiskiem'
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mniej |ub bardziej pokrewnym pie|gŻymowaniu (por' s' 164)' Refleksja Doktoranta w tej materii ma
podwójne znaczenie' Z jednej strony stanowi Wkład W teo|ogię pie|gŻymowania. a z drugiej pzyb|iża
Współczesnemu człowiekowi samo zjawisko pie|grzymowania i odsłania jego wańość d|a jego
duchowego rozwoju' uwraż|iwiajqc go na potrzebę kie|owania się w życiu dobrem' prawda,
sprawiódIiwościa, miłosierdziem. które wiodą do śWiętości'

I wreszcie ostatnia zdobycz rozprawy, to .efleksja nad ukazaniem miejsca i roii
pieIgzymowania W posłudze pastoraInej Kościoła' Dokto|ant W oparciu o anaIizy tekstóW
źródłowych i wyniki pzeprowadzonych badań ukazał wańość pie|gŻymowania w perspekt}Ąvie
duchowego rozwojU człowieka. Ta wańość ujawnia się _ Według Niego _ w sprzyjaniu reorientacji
życia ze strony pie|gŻ ymującego, pogłębieniU pŻez niego doświadczenia pokuty. intens}.fikacji
p|zeżycia ascezy, W integrowaniu wspó|noty re|igijnej. otwieraniu perspekt}^,v d|a dzieła
ewange|izacji iwreszcie W budowaniu naturaInych iautentycznych re|acji społecznych. opańych na
dia|ogu i pomocy człowiekowi W potŹebie' Aby te Wańości pie|gŻymowania mogły staó się
udziałem pie|gŻymujących, Doktorant wskazał w następnych etapach naukowej |efleksji na
pizestrzenie szczegó|nej dfiałaIności duszpasterskiej Kościoła W tym Względzie' Do nich za|iczył:
organizowanie kiIkudniowych pie|gŻymek pŻeżywanych jako reko|ekcje W drodze, prowadzenie
jedno-i wie|odniowych działań duszpasterskich opańych na motylvie przemieŻania d|ogi.
regu|arne organizowanie pŻez instytucje koście|ne (głóWnie parafie) pie|gŻymek budzenie wśród
Wiernych otwańości na pie|grzymów i gotowości do śWiadczenia im pomocy w parafiach.
Wprowadzenie do programóW katechetycznych spraw zwiazanych z pie|gŻymowaniem (por' s'
165-207).

Mimo wskazanych powyzej osiqgnięó rozp|awy' ją ana|iza pobudza do postawienia pytań,
które nasunęły się W t|akcłe jej sludiowania' Na s' 142 cz}tamy: W wydawnictwach dotyczqcych
życia Kościoła pojawia się temat pielgrzymek, ale wyłqcznie w kontekście ich historii, obieranych
celóW (czy|i wy]iczenia chrześciańskich sanktuariów) lub ich wędrówek w ksztaftowaniu
pobożności ludu Wiernego' Takie hasla znaleźć można w leksykonach w języku angielskim'
francuskim czy niemieckim, takie has|o zamieszczono także W polskiej Encyklapedii Katolickiej'
Daremne jednak okazujq się poszukiwania rzeczwistego tealogicznego uzasadnienia
pielgrzymowania' Pomijając W tym zdaniu uchybienia intePunkcyjne (W odpowiednim miejscu
tŻeba postawić przecinki)' na|eży zapytać o jego sens' ostatnie zdanie przytoczone) f|azy z
rozp|awy jest swego |odzaju za|zutem pod adtesem dotychczasowych badań i pub|ikacji na temat
interesującego Doktoranta zagadnienia' IŻeba p|zyznać' że W najnowszych op|acowaniach
naukorych pielgrzymoWanle jako hasło nie występuje' ale trudno się zgodzió. że to zjawisko samo
w sobie nie jest dostŻegane w tych opracowaniach od strony teo|ogicznej' Twierdzenie' iż
daremne są poszukiwania Żeczywistego' teo|ogicznego uzasadnienia pie|grzymowania W
na]nowszych opracowaniach naukowych' jest nadinterpretacja. W pojęciu pielgrzymka' jakie
zostało zamieszczone w po|skiej Encyklopedii Katolickiej możemy dost.zec niektóre racje
teo|ogiczne. które odpowiadają pojęciu pielgrzymowanla' Rodzi się zatem pytanie. co |egło u
podstaw takiego sformUłowania ze strony Doktoranta' którego wyrazem jest pojęcie daremne?

Na s, 169 czytamy: Analiza treści przytaczanego dokumentu doprowadza do Wniosku' że
podkreśla on znaczenie pielgrzymowania i ukazuje jego glębię (zarówno pod wfględem
odnotowanych w historii Kościoła przejawóW, jak izłoŹoności aspektów składajĄcych się na
omawiane zjawisko) oraz zaznacza konieczność eschatologicznej perspekwy jego poJmowania'
Autorzy zapraszajq chrześcian do wyruszenia w pielgrzymiq drogę, natomiast nie podejnuja próby
zdefiniowania omawianego zjawiska' Konkluduj4c pov|yższe analizy' pozostaje stwierdzić, ze W
magisterium Kościoła brak Wpracowanego stanowiska odnośnie teologii pielgrzymowania' Nie
koncentrując się na sp|awach interpunkcyjnych' które wymagajq uzupełnienia W pŻypadku
opub|ikowania rozprawy drukiem W przyszłości (słowo od'ośnle winno być opatrzone zaimkiem
do)' na|eży postawić fundamentaIne pytanie: na jakiej postawie Doktorant doszedł do stwierdzenia,
że W magisterium Kościoła brak wypracowanego stanowiska co do teo|ogii pie|gŻymowania?

Powyższe wątp|iwości nie umniejszają wańośd |ozprawy' Jej merytoryczna strona jest
poprawna. Wyszczegó|nione Wyżej kwestie, mimo zgłoszonych Wątp|iwości' pozwa|ają na
wystawienie jej wysokiej oceny.
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3. FormaIna wańość rozprawy
Rozprawa ks' mgr Dariusza Dobu|zyńskiego jest poprawna fóWnież od strony formaInej' Jej

język jest komunikatywny' a sam wydruk został pŻygotowany starannie'
Pewne korekty byłyby jednak potŻebne w tekście' Bowiem Występujq w nim błędy w

interpunkcji (dotyczq one w p|zewd!ąącej mieŻe stawiania W nieodpowiednim miejscu
przecinków' |ub ich nie stawiania) (np' s' 17' 18' 20' 23' 31.34.35.37.40.42' 57 ' 5a' 65' 73' 78'
81 ' 118' 122. '|48' 152' 159. 164' 167' 185' 206), oraz sformułowania z użyciem pojęcia od,ośnle'
To pojęcie zakłada zawsze użycie faimka wskazujqcego do. W tym wzg|ędzie mamy do czynienia
ze sfoImułowaniem na s. 'l19' Tam sformułowano zdanie: odnośnie tego drugiego pojęcia wypada
wspomnieć''' Powinno być: odnośnie do tego drugiego pojęcia wypada Wspomnieć' Podobne
sformułowanie na s' 132, oraz na s' 169.

Mimo tych uchybień' które wynikają raczej z niedopatzenia niż świadomego działania,
rozprawa pod Wzg|ędem forma|nym nie budzi zaslŻeżeń'

4. Wniosek końcowy
Dokonana recenzja rozp|awy doktoEkiej ks' mgr Dariusza Dobuzyńskiego upoważnia do

Wyrażenia zasadnego uznania dIa jej naukowo-teo|ogicznych kwa|ifikacji' Doktorant wykazał się
znajomością |iteratury pŻedmiotu' umiejętnością jej intePretacji i ukazania własnych wyników
badań na t|e cytowanej |ite|atury. Przedstawił precyzyjnie sformułowany projekt badań, spełniajacy
kryteria metodo|ogicznej poprawności, a następnie z sumiennościq go pzeprowadził. W ocenie i
interpretacji Wyników badań Autor wykazał się naukową bezstronnością.

Z pzekonaniem stwierdzam' że rczp|awa doktorska ks' mgf Dariusza Dobu|zyńskiego
spełnia wymagania stawiane przez Ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule W zakresie sftuki' D|atego występuję z wnioskiem do Rady Wydziału
Teo|ogicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu o dopuszczenie ks' mgr Dariusza
Dobu|zyńskiego do da|szych etapóW przewodu doktorskiego.

Szczecin, 11 grudnia 2019 r.


