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RECENZJA
rozprawy doktorskiej ks' mgr Dariusza Doburzyńskiego:
perspekwa
soteriologiczno.antropologiczna
chrześcijańskiego pielgrzymowania
w świetlerefleksji nad współczesnym fenomenem camino de santiago
napisanej pod kierunkiem ks. dr hab. prof. UMK Piotra Roszaka
na WydziaIeTeo|ogicznymUniwersytetuMikołajaKopernika w Toruniu
przekonanieo samowystarczaIności
ZauwaŹaIne
We Współczesnej
rzeczywistości
człowieka
pŻy jednoczesnym osłabieniuz ].egostrony otwańościna miłosierneudzie|aniesię Boga
uzasadnia podjęciepŻez ks' mgr Dariusza Dobuzyńskiego kwestii uświęcenia
się człowieka
popzez osobowespotkaniez Bogiemw rozprawie:Soteriologiczno-antropologiczna
perspektwa
chrześciańskiegopielgrzymowaniaw śWietleref]eksjinad wspÓłczesnymfenomenem camino de
sanfiago' owa rozprawa zostanie poddana ocenie w tŻech aspektach: metodo|ogicznym.
meMorycznym
i formalnym.
1' Metodo|ogicznawańośćrozprawy
Dysertacja'która składasię z WykazuskrótóW,wstępu.cŹe|ech |ozdziałów'zakończeniai
w sposób |ogicznyukazuje proces postępowaniabadawczego.We wstępiezostały
bib|iografi!'
zawańe istotned|a efektywności
badań e|ementy'a mianowicie;WyraŹniezarysowanyzakres
jasno ok|eś|ony
|iteraturyźródłowej,
ce| i trafniesformułowana
metoda (s'7-11).op|ócz wyże]
podjętegoW rozprawie
Wskazanyche|ementóW
wstępzawieraróWnieżuzasadnienieoryginaIności
prob|emu'P|zytaczającpodstawoweopracowaniana temat pie|gŻymowania'Autor stara się
pokazacoryginaIność
własnegoujęcia'TkWiono w odsłonięciu
antropo|ogicznego'
Wspó|notowego
i uświęcającego
Wymiaru Wspołczesnegopie|gżymowaniachrześcijan'choć uzasadnienie
oryginaIności
ujęciakwestiin.ejest obszerne'to jednakwystarczajqce(s'8-9)'Na uwagęzasługuje
w stosowaniumetody ana|ityczno-syntetycznej'
staranność
Staranność
ta ujawniasię tak We
jak
Wnik|iwości
ana|iz materiałuzródłowego'
iW konsekwencjiich pŻedstawianiaW
poszczegó|nychpa|a9rafachwedługpewnego schematu:zapowiedźprob|ematyki'Właściwy
corpusańa|iz'syntetycznepodsumowanie'
W tym Względziel|zeba zauważyć'Źe |iteratu|a,
stanowiqcaź|ódłorozprawy'jest ba|dzo
jak i formy'Na|eżqdo niejz jednejstronymate|iały
z|óżnicowana
za|ó\\nopod Wfg|ędemtreści.
W
postaci świadectw
pie|gŻymóWopracowaneiWydane drukiem' które w swej treścisą bardzo
jak iwspółczesnychteo|ogóW
z.óżnicowane'zaśz drugiejstronydziełazaróWnoojcóW Kościoła,
pochy|ajqcych
pomocnicza'PoprawnaanaIizatak
się nad kwestiapie|gzymowania,
oraz Iiteratura
zróżnicowanychpod Wzg|ędemformy i treści tekstów wymagała sporych umiejętności
he.meneutycznych.
Autor sprostałtemu trudnemuzadaniu' on podszedłdo owych tekstóWz
obiektywnym
dystansem'wydob}^'ając
z nichtfeściważneW aspekciepostawionego
W rozprawje
ce|u' To nadaje rofprawienaukowegocharakteru'całościdopełniametodo|ogicznie
poprawnie
podsumowanie,
zredagowane
w którymAuto| nie ty|kosformułował
zasadne wyniki badań. ale
takżezasugerowałperspektywyda|szychposzlkiwań w tej materii'Jedyne zastŻeżenie'jakie
jakiegoużyłAutor na zaprezenlowanieWyników
możnamiećW tym wzg|ędzie.to sformułowanie.
swoich badań' W pracach naukowychjako podsumowaniewynikóWbadań na ogół stosujesię
- możnapowiedziec_ pojęciaWstęp'Na uwagę
pojęciezakończenie'którejest odpowiednjkiem
zasługujerównieżdobŹe spo|ządzonabib|iografia'
która W całości
|iczy718 pozyąi.w tyń 247
pozycji ŹrÓdłowych(drukowaneśWiadectwa
pie|gzymóW,dzieła ojcóW Kościoła'dokumenty
Nauczycie|skiego U|zędU Kościoła,opracowania współczesnych teo|ogÓw na temat
pie|grzymowania)'
a pozostałe.to literaturapomocnicza(471 pozyąi).oceniającpracę od strony
metodycznej.na|eżystwierdzić'Źe Autor wykazałsię pracowitością
w poszukiwaniachmateriału
d|aref|eksjinaukowej'cie|p|iwością
w jego systematyzowaniu
i Wnik|iwościq
w jego ana|izowaniu'

-22. Merytorycznawańośćrofprawy
W Warstwiemerytorycznej
|ozp|awazawiercWie|ecennychref|eksji'Wydobywaz mate ału
Źródłowegokwest]e Ważne d|a ukazania istoty pie|gŻymowania,jego podstaw zaróWno
jak i sakramentaInych,
antropo|ogicznych,
posłudfeKościoła'
orazjego wańościW duszpasterskiej
Pierwszymosiqgnięciemrozprawy'podnoszqcymjej Wa|orymerytoryczne.sĄ |ozważlania
dotyczqce natury pie|gżymowania'Doniosłość
oceny tej częścirozprawywynika z tego' że
odsłaniaona istotępie|gzymowania.DoktorantbyłW stanieW oparciuo dane ź|ódłowe
nakreś|ic
najpierwzjawisko pie|gŻymowania
w ].egohistoryczno-teo|ogicznym
wymiaże. poczynającod
starego Testamentu.pfez czasy Nowego Testamentu'aż po WspółczesnqŻeczywistość'
W
obszernyi dogłębnysposób zaprezentował
rozmaitefo|my i pŻejavvypie|grzymowania'
Na t|e
tego opisu form pie|gŻymowania
okreś|ił
następniezjawiskopie|gzymowania
drogamiśW'
_
Jakuba' Camino de santiago stanowi wedługDokto|anta- paradygmatWspółczesnego
pie|grzymowania.
W efekcieWnik|iwych
ana|izmateriału
na temat pie|gŻymowania
Dokto|ant
okreś|ił
samo zjawisko pie|grzymowania,
wy|óżniającw nim tŻy e|ementy:antropo|ogiczny'
geograficznyi te|eo|ogiczny'Kaizdy z |ych e|ementóWjest ściś|e
zwiazany z następnym'a
Wszystkierazemv'Izięte
pie|gzymowania
(s' 12-76)'
stanowiąo tożsamości
Następną kwestią rozprawy' która podnosi jej wa|ory merytoryczne.to refleksja nad
pie|grfymowania'
antropo|ogicznym
pie|grzymów
Wymiarem
Na bazieanalizIiterackich
świadectw
Doktorantbył w stanie wyłonićantropo|ogiczneczynniki pie|grzymowania'
Za|iczyłdo nich]
sanktua um, WędróWkę,Wspó|notę'trud' zachwyt i zadumę. Pierwszy z nich po|ega na
przestŻennympielgrzymiejWędróWki'drugi dotyczy odbywaniapodróży't|zeci
ukierunkowaniu
odnosi się do Wspó|nototwórczegocharakteru pie|gŻymowania, czwańy akcentuje
wie|oaspektowość
doświadczenia
Wysiłku
W czasie pie|gŻymiej
drogi(zmęczenie'znużenied|o9ą.
piąty
niebezpieczeństwa'
sytuacjekonf|iktowe)' podkreś|a
wańości'którew pie|grzymie
wfbudzaja
podziw i WyWołUją
radośćW sercu (piękno zabytków sztuki' zachwyt d|a pŻyrody, |okalne
ciekawostki)i Wreszcie szósty uwypuk|aw pie|grzymowaniu
|zw' ukierunkowanemyślenie
(pie|grzymkato nie tyIko fizyczne ptzemie|zaniedrogi. |ecz także oka4a d|a pie|gŻymado
pŻemyś|eń
i ref|eksji
nadosobistym
(por's' 77.l13)'Uwypuk|ajqc
życiem)
antropo]ogiczny
Wymiar
jawi
jako
pie|gŻymowania.
pie|gŹymóW'
Doktorant się
Wnik|iwy
anaIityk
Iiterackich
śWiadectw
a
zarazemjako syntetyk'którypotrafizaprezentowaókonstrukt}Ąrne
wnioski'
jej Wa|orymerytoryczne'to rozważanianad
Ko|ejnązdobyczq rozprawy,uwypuk|ającq
(s. 114-164)'
teo|ogicznym
u]ęciempie|gŻymowania
Wysoka oceny ref|eksji
W tym względzie
pŻez Doktorantazjawiskapie|gŻymowania
wynika z zaprezentowania
w aspekciefnaku
sakramenta|nego.Punktem Wyjścia d|a tej prezentacji było odsłonięcie znaczenia
sakramentaIności'
UkazawszyewoIucjętego pojęciaw nauczaniuKościoła.
Dokto.antstwierdził'
W
oparciuo nauczaniekard' J. Ratzingera'że w sakramencieobecna jest historiaw ca|ejswej
jako przeszłość,
rozciągłości:
teraźniejszość
i przysfłość'W tym kontekściesymbo]estworzeniasq
znakami wskazujqcymina chrystusa, Chrystuszaśstanowi dopełnienienie tylko historii,Iecz
także stworzenia:w Nim _ MysteriumBoga, wszystko osiqga swojq /.ed,ość(s' 140)' Tak
poszezone spojŻenie na sakrameni i sakramenta|ność
pozwo|iłoDoktorantowina okreś|enie
pie|gŻymowaniajako znaku sakramentuperegrinationis,tj' znaku kierującegoku owocom
go w końcu do sformułowania
zbawienia.ProwadzonypŻez Doktorantatok ref|eksjidoprowadził
autorskiej definicji pie|gŻymowania'okreś|iłje jako znak sakramentalny(przy założeniu
szerokiego rozumieniapojęcia sakramentalności),
który przez antropologicznieistotne Wznaczniki
pielgrzymowania(sanktuarium,wędrówka, Wspólnota' trud, zachwt i zaduma) ukierunkowujeku
zbawieniu, a ich doświadczeniejest dla pielgrzymapotencjalnqdrogq pełniejszegowzięcia udzialu
W jego owocach, czyli p;ogłębienia
życia łaski (s' 152)' zdefiniowawszyW ten sposób
pie|gŻymowanie,
Doktorantwskafałnastępniena cechy' które nadajqtemużpie|gŹymowaniu
religijnegoi nadprzyrodzonegocharakterui stanowiqo jego owocnościW życiu pie|gŻyma'
Wyszczegó|niłich aż piętnaści'nazywajac je aspektami pie|grzymowania:
chrysto|ogiczny'
historyczny, śWiąteczności'
ce|ebracji. hagio|ogiczny.ek|ezja|ny' społeczny' pzyrodniczy'
ascetyczny'interreIigijny'
foImacyjny'pobożnościoWy,
kuIturalny'chaMatywny' To
aktyWności.
_
_
Właśnie
te aspekty czynia WedługDoktoranta pie|grzymowanie
wyrazistymi czyte|nym
znakiem' Bez któ|egoś
z nich pie|grzymkapozostaniepie|gŻymką,choćjej znak nie będzietak
wyażny, jak powinienbyć' W miarę zaś zmniejszasię i|ościi natężeniaWystępowania
tych
- zdaniem Doktoranta- ku byciu innymzjawiskiem'
aspektów pie|gŻymkabędzie ewo|uowała

-3(por's' 164)'RefleksjaDoktoranta
w tej materiima
mniej|ubbardziejpokrewnympie|gŻymowaniu
podwójneznaczenie'Z jednejstronystanowiWkład
W teo|ogiępie|gŻymowania.
a z drugiejpzyb|iża
i odsłaniajego wańośćd|a jego
Współczesnemu
człowiekowisamo zjawisko pie|grzymowania
go na potrzebękie|owaniasię w życiu dobrem' prawda,
duchowegorozwoju'uwraż|iwiajqc
miłosierdziem.
którewiodądo śWiętości'
sprawiódIiwościa,
I wreszcie ostatnia zdobycz rozprawy, to .efleksja nad ukazaniem miejsca i roii
pieIgzymowaniaW posłudzepastoraInejKościoła'Dokto|antW oparciu o anaIizy tekstóW
w perspekt}Ąvie
źródłowych
i wyniki pzeprowadzonychbadań ukazałwańośćpie|gŻymowania
Ta wańośćujawniasię _ WedługNiego_ w sprzyjaniureorientacji
duchowegorozwojUczłowieka.
pŻez niego doświadczenia
pokuty.intens}.fikacji
życiaze strony pie|gŻymującego,pogłębieniU
p|zeżycia ascezy, W integrowaniuwspó|noty re|igijnej.otwieraniu perspekt}^,v
d|a dzieła
ewange|izacji
iwreszcieW budowaniu
naturaInych
iautentycznych
re|acji
społecznych.
opańychna
dia|ogui pomocy człowiekowiW potŹebie' Aby te Wańościpie|gŻymowaniamogłystaó się
udziałempie|gŻymujących,
Doktorantwskazałw następnychetapach naukowej |efleksjina
pizestrzenieszczegó|nejdfiałaIności
duszpasterskiejKościoła
W tym Względzie'Do nichza|iczył:
jako
pie|gŻymek
pŻeżywanych
organizowaniekiIkudniowych
reko|ekcjeW drodze,prowadzenie
jedno-i wie|odniowych
działańduszpasterskich
opańych na motylvieprzemieŻaniad|ogi.
pŻez instytucjekoście|ne
(głóWnie
parafie)pie|gŻymekbudzeniewśród
regu|arneorganizowanie
Wiernychotwańościna pie|grzymówi gotowoścido śWiadczeniaim pomocy w parafiach.
(por' s'
Wprowadzeniedo programóWkatechetycznychspraw zwiazanychz pie|gŻymowaniem
165-207).
ją ana|izapobudzado postawienia
pytań,
Mimowskazanychpowyzejosiqgnięórozp|awy'
jej
które nasunęłysię W t|akcłe sludiowania'Na s' 142 cz}tamy:W wydawnictwach
dotyczqcych
życia Kościołapojawia się temat pielgrzymek, ale wyłqczniew kontekścieich historii,obieranych
celóW (czy|i wy]iczenia chrześciańskich sanktuariów) lub ich wędrówek w ksztaftowaniu
pobożności
ludu Wiernego'Takie hasla znaleźćmożna w leksykonachw języku angielskim'
francuskim czy niemieckim, takie has|o zamieszczono także W polskiej Encyklapedii Katolickiej'
Daremne jednak okazujq się poszukiwania rzeczwistego tealogicznego uzasadnienia
pielgrzymowania'PomijającW tym zdaniu uchybieniaintePunkcyjne(W odpowiednimmiejscu
tŻeba postawićprzecinki)'na|eżyzapytać o jego sens' ostatnie zdanie przytoczone)f|azy z
rozp|awyjest swego |odzajuza|zutempod adtesemdotychczasowych
badań i pub|ikacjina temat
interesującegoDoktorantazagadnienia'IŻeba p|zyznać' że W najnowszychop|acowaniach
jako hasłonie występuje'ale trudnosię zgodzió.żeto zjawiskosamo
naukorychpielgrzymoWanle
jest
w sobie nie
dostŻeganew tych opracowaniach
od stronyteo|ogicznej'
Twierdzenie'iż
daremne są poszukiwania Żeczywistego' teo|ogicznegouzasadnienia pie|grzymowaniaW
W pojęciu pielgrzymka'jakie
na]nowszychopracowaniachnaukowych'jest nadinterpretacja.
zostało zamieszczone w po|skiej Encyklopedii Katolickiej możemydost.zec niektóre racje
teo|ogiczne.które odpowiadająpojęciupielgrzymowanla'Rodzi się zatem pytanie.co |egłou
podstawtakiegosformUłowania
ze stronyDoktoranta'któregowyrazemjest pojęciedaremne?
Na s, 169 czytamy:Analiza treściprzytaczanegodokumentudoprowadzado Wniosku'że
podkreślaon znaczenie pielgrzymowaniai ukazuje jego glębię (zarówno pod wfględem
przejawóW,jak izłoŹonościaspektów składajĄcychsię na
odnotowanychw historii Kościoła
perspekwy jego poJmowania'
omawianezjawisko)oraz zaznacza konieczność
eschatologicznej
pielgrzymiq
Autorzy zapraszajq chrześciando wyruszenia w
drogę, natomiastnie podejnuja próby
zdefiniowania omawianego zjawiska' Konkluduj4c pov|yższeanalizy' pozostaje stwierdzić,ze W
magisterium Kościołabrak Wpracowanego stanowiska odnośnieteologii pielgrzymowania' Nie
koncentrującsię na sp|awach interpunkcyjnych'
które wymagajq uzupełnieniaW pŻypadku
(słowood'ośnlewinno być opatrzonezaimkiem
opub|ikowania
rozprawydrukiemW przyszłości
pytanie:na jakiejpostawieDoktorantdoszedłdo stwierdzenia,
do)' na|eżypostawićfundamentaIne
żeW magisteriumKościoła
brakwypracowanego
stanowiskaco do teo|ogiipie|gŻymowania?
Powyższewątp|iwości
nie umniejszająwańośd|ozprawy'Jej merytorycznastrona jest
poprawna. Wyszczegó|nioneWyżej kwestie, mimo zgłoszonychWątp|iwości'
pozwa|ająna
jej wysokiejoceny.
wystawienie

-43. FormaInawańośćrozprawy
jest poprawnafóWnieżod stronyformaInej'Jej
Rozprawaks' mgr DariuszaDobu|zyńskiego
językjest komunikatywny'
a sam wydrukzostałpŻygotowanystarannie'
Pewne korekty byłybyjednak potŻebne w tekście'Bowiem Występujqw nim błędyw
interpunkcji(dotyczq one w p|zewd!ąącej mieŻe stawiania W nieodpowiednimmiejscu
przecinków'
(np's' 17' 18' 20' 23' 31.34.35.37.40.42'57' 5a' 65' 73' 78'
|ubich nie stawiania)
'|48'
'
118'
122.
81
152' 159.164' 167' 185' 206),oraz sformułowania
z użyciempojęciaod,ośnle'
pojęcie
To
zakładazawsze użyciefaimka wskazujqcegodo. W tym wzg|ędziemamydo czynienia
ze sfoImułowaniem
na s. 'l19' Tam sformułowano
zdanie:odnośnie
tegodrugiegopojęciawypada
wspomnieć'''Powinno być: odnośniedo tego drugiegopojęcia wypada Wspomnieć'Podobne
sformułowanie
na s' 132,orazna s' 169.
Mimo tych uchybień' które wynikająraczej z niedopatzenia niż świadomego
działania,
rozprawapodWzg|ędem
forma|nym
nie budzizaslŻeżeń'
4. Wniosek końcowy
Dokonanarecenzjarozp|awydoktoEkiejks' mgr Dariusza Dobuzyńskiegoupoważniado
Wyrażenia
zasadnegouznaniadIajej naukowo-teo|ogicznych
kwa|ifikacji'
Doktorantwykazałsię
jej intePretacjii ukazaniawłasnychwyników
znajomością
|iteraturypŻedmiotu'umiejętnością
badań na t|ecytowanej|ite|atury.
precyzyjniesformułowany
projektbadań,spełniajacy
Przedstawił
poprawności,
go pzeprowadził.W ocenie i
kryteriametodo|ogicznej
a następniez sumiennościq
interpretacji
WynikówbadańAutorwykazałsię naukowąbezstronnością.
Z pzekonaniem stwierdzam'że rczp|awa doktorskaks' mgf Dariusza Dobu|zyńskiego
spełniawymaganiastawianeprzez Ustawę o stopniachnaukowychi tytulenaukowymoraz o
stopniach i tytule W zakresie sftuki' D|atego występujęz wnioskiem do Rady Wydziału
Teo|ogicznegoUniwersytetuMikołajaKopernikaW Toruniu o dopuszczenieks' mgr Dariusza
Dobu|zyńskiego
do da|szychetapóWprzewodudoktorskiego.

Szczecin,11 grudnia2019r.

