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RECENZIA PRACY DOKTORSKIEJ

KS. JAKUBA ZIEMSKIEGO

'|IUPCJALNY CHARAKTER SAKRAMENTU MAŁżEŃsTw.Ą

I KONSEKRACJI DZIEWIC. STUDIUM ANALITYCZNO-

POROWNAWCZE"

Ks' mgr Jakub Ziemski przedstawił pracę doktorską zat},tułowaną ',Nupcjalny

charaL1er sakramentu malzęnstwa i konsekacji dziewic' studium analitycmo.

porównawcze''' Toruń 202l' kórej promotoręm jęst ks. pIof dr hab' Krzysztof

Konecki.

Na pierwszy rzut oka vydawać by się mogło, że trudno jest polównywac

małżeństwo do konsekracji dziewic, poniewaz te dwie fzecz'avistości są diametralnie

różne. J€dnak w].raŹenie zawartę w t}'tu|e rozprawy - nupcjalny charakter _ wskazuje,

że te dwa sposoby życia mają więlę cech wspó|nych. wyra^ie stwierdza to chociazby

nauka Soboru Watykanskiego II. Małżeństwo w}Taża misterium płodnej miłości

pomiędzy chrystusem i Kościołęm (KK l l ). Natomiast dzi€wictwo stanowi

szczegó|ne łódło duchowej płodności w świecie (l(K 42).

'J,.lupcjalny charakter'' ukazuje zaślubiny człowieka Z chrystusem jako

oblubieńcem. W tych dwÓch rzecz}'rivistościach chodzi o to samo, mtmo lz wyruiają

się one w odmiennym sposobie zycia

Dla chrześcijarrina, Ltóry od momęntu chrau jęst przyb}'tkiem Ducha Śwrętego (l

Kor 6' l9), małżeństwo jest tajemnicą wie|ką ''w odniesieniu do Chrystusa i do



Kościoła'' (Ef 5' ]2)- Natomiast Jezus tłyjaśnia fundamentalny sens dziewicnva: ,,są

niezdatni do ma,łż€ńshva' którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do

małżeństwa, których ludzi takimi uczynili; a są także bęzżęrn|, którzy ZE względu na

kró|estwo niebieskie sami Zostali bezżenni' Kto moin po1ąć' niech pojmuje!', (Mt l9,

12)' Śrvięty Paweł ukazuje wyższośc dziewictwa mówiąc: ,,Trzeba' aby ci. którzy mają

zony' tak zyli'.jakby by|i niezonaci' (''' ) ci' hórzy używają tego światą tak jakby z

niego nie korzystali' Przemi|a bowiem postac tego świata'' (1 Kor 7. 29- 31)- Stąd

widac, że małżeństwo jest ukazane jako warunek i:lcia w czasie obecnym, kóry

przemija'jak postać tego świata' chrystus poucza, Źe ,,Dzieci tego Świata żeniq się i Za

mqz \łTchodzq' I-ecz ci' klórzy uznani zostaną za godnych udziaIu w śu'iecie

przyszłym i w powstaniu Z marh,łych ani się Źenic nie będą, ani 2A fiąŻ wchodzić''
(ł,k 20' ]4-35). widać z tej wypowiedzi, że dziewictwo już tu na ziemi jest

antycypacją zmartwychwstania'

''Nię jest dobrze' żEby męż'c4zrLa był sam'' _ mówi Księga Rodzaju 2, 18. W

kró|estwie Bołm założonym przez lezusa pojawia się nowy paradoksalny ideał

dotyczący dziewictwa chrześcijańskiego' W czasie pomiędzy Starym Testamęntęm'

kiedy to rodzenie potomstwa bylo pierwszym obowiqzkiem' Zape\ł.niającym trwanie

Ludu Bożego, a paruzją. kiedy to już nie będzie maŁeństwa istnieją w Kościele dwie

formy iycia, iedna obok drugiej: małżeńshvo, przedstawiaiące tajemnicę chrystusa i

Kościołą oraz poświęcone Bogu bezzeństwo. które ŚrvięĘ Paweł stawia nad stan

małżeński (l Kor 7. 8' 25.28). Nie chodzi tu ojakieś pogald7Źnie małż]eństwem, lecz o

to, aby przsi'1J,!ać w pelni to misterium zaślubin, którym kazdy chrześcijanin juz

uczestniczy pr7iz chrzest (2 Kor l 1' 2) i w ten sposób łączyć się bez leszty z Bogiem

po to, aby znajdowac sobi€ już ty|ko w Nim upodobanie (1 Kor 7, 32.35)' w ten

sposób potwi€rdza się prawdę, że postac świata' hórego korelatem jest instytucja

małżeńsnva, ma się ku końcowi (l Kor 7,3l)' wob€c takich perspektyw Apostot

Narodów życzy sobie, ażeby ',ci' co mają fony' tĄk lry|i' jakby by|i nie zonaci'' (l Kor

7' 29)- wszystko zAtem ZA|ęŻł ostatecznie od Boga. chodzi bowiem o różne i

uzupełniające się nawzajem powołania w Mistycznyrn Ciele Chrystusa. Zarówno w

dziewictwie' jak i w małżeństwie ,' kazdy jest obdarowany pŻez Boga inaczej: jeden

tak, a drugi tak" ( I Kor 7, 7).



Problem nwarty w t}tule dysertacji jest niewątpliwie trudny, ale równoczęśnie

bardzo interesujący. Należy zat€m pogratu|ować Doktorantowi, a także Promotorowi'
zajęcia się tym Zagadnieniem.

|. Przedstarvienie trcści pracy

Praca doktorska zawiera wszystkie części składowe' jakie powinny zna|eźc się w
opracowaniu naukowym, czy|i'' wykaz skótów' wsĘp, trzy rozdziały' Ićsume
analitycmo-syntetyczne oraz bibliografia.

we wstępie Autor zarysowuje prob|ematykę swojej rozprawy' wskazuje fu na
małę zrozumienie tego zagadnienia w świecie, a|e lakżE na niskie zainteresow-anrę w
publikacjach teologicznych.

W pierwszym rozdzia|e ukazuje znaczenie reformy liturgii dokonanej przez Sobór
watykański II, w odniesieniu do sakamentu małaństwa i konsekacji dziewic, Ta
druga rzeczyrłistośÓ została bardzo mocno przępracowana i doczekała się
przejrzyste go obrzędu.

W kolejnym rozdziale Doktorant przedstawia naukę Kościoła d,otyczącą
sakramentu małżeństwa zawart4 w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Kodeksie
prawa kanonicaego, papieskich wypowiedziach takichjak: encyklika Humanae vitae,
adhortacje Familiais consortio, Sacrąmentum cąritatis, Amoris ląeritia oraz |isl
apostoiski M,.Iieris diłnilatem, Ana|izuje również nauczanie ojców Kościoła i pisarzy
chześcijańskich: św. K|emensa Rzymskiego, św. Ignacego Antiocheńskiego,
Hermasa, Tertuiiana' Klemensa A|eksandryjskiego, orygenesa, św- Jana
CĘmstoma, św. Augustyna oraz św' Piotra Chryzologa. Prz€dstawia takŹe sam
pzebieg obrzędu sakamenfu małżeństwa.

Trzeci rozdział jest w analogiczny sposób ułoŹony co drugi, z tlm żę d,otyczy
konsekacji dziewic. Analizuje dokumenty soboru watykańskiego II, Kodeks prawa
kanonicznego, papieskie wypowiedzi: adhortacje Fąmiliąris consortio, Redemptionis
donum' yitą consecrat!1 oraz list apostolski Muliefis dignilatem. Analizuje róurrrież
nauczanie ojców Kościo,la i pisarzy chrześcijańskich; św' Metodego z o|impu.



Afrahata' św. Atanazego' św' Ambrożego, św' Hięronima i św' Augustyna. Ukazuje

również przebieg obrzędu konsekracji dziewic.

w zakończeniu' czy jak podaje Autor w rćsumć analityczno.s).rltętycmym, są

zawańe wnioski podzielona na dwie grupy: ogóhe i szczegółowe. Podaje także

propozycje ęwęntualnych problemów, którymi nalęzałoby się zająć w teologii'

2. Ocena merytoryczna

Doktorant zajął się trudną plobtematyką porównując sakrament małżeństwa z

konsekacją dziewic' szukając punktów stycznych' Przewta|izował więle dokumęntów

Kościoła' aby wykazac problem rozprawy' a następnie wyciągnąć bardzo konkr€tne i

interesujące wnioski.

Dostrzega t€ż pe\ł'ne różnice chociazby w sprawowaniu lifurgii dotyczące

szafarza, któI}m jęst biskup podczas konsekacji dziewic, poniewaz występuje ou jako

oblubięnięc Kościoła, a dziewica staje się oblubienicą Chrystusa (s' 19-20)'

Ks' J. Ziemski ukazuje' żn konsekowana dziewica zobowiązuje się do

odmawiania Liturgii godziĄ a maŁonkowie są zaproszeni do tęj modlitwy Kościoła

(s' 41, 83). Liturgia godzin jest prawdziwie głosem oblubienicy przemawiającej do

oblubieńca (KI, 84)' Autor dostrzega też pewne podobienstwa w przebiegu samej

|iturgii' chociłby w stawianych p}.taniach dotyczących pełnej wolności przyst4pienia

do sakramentu czy sakramentale (s.60, 103).

wnioski zawarte w zakończe'niu są konsekwencją przeprowadzonej rł'cześniej

analizy. Autor ZaL|waŻa, żls saklament małżeństwa i konsekracja dziewic stanowią

dwie formy życia' ktÓIe są oparte o przymierze Boga z człowiekiem i człowieka z

Bogiem' Mimo wszyst}o w konsekracji dziewic dostrzega się wyraźniejszy obraz

zaślubin aniżęli w ma'łżeństwie, W Maryi upatruje Dziewicę i oblubienicę.

w tak Zwanych rłnioskach szczegołowych porórłinu.je punkty sryczne w obu

obŹędach. Wydaje się, żę mówienię o świąt}'ni' jako o przestrzeni liturgicne.j, jęSt tu



dośc mocno naciągane. Przestrzeń liturgicmą tworzy zgromadzollie, które moŹę

ce|ebrować Iiturgię poza murami budynku sakralnego.

Na s- ll7 Doktorant wspomina o liturgii słową k1óIą możra by się zając'

Recęnzent widzia]tby juz w tej placy mofliwość podjęcia tego fa8adnienia' w

porównaniu obrzędu sakamenfu małżeńshva i konsekacji dziewic mozna było

zna|eźć tez wspólne cz}'tania' którę mogą się pojawic w tych dwóch celebracjach:

małżeństwo

PnP 2, 8-f0. 14. l6a.8,6-7a

Jr 31, 3 l-32a. 33-34a

Rz 12, l-2.9-18

Kol 3, l2-17

1P3, l -9

I J 4. ' r - t2

Mt 5, l - l2a

Mr t9,3-12

J 15,  t2-16

I t'7,20:26

konsekacja dziewic

PnP 2, 8-14

Jr  3 l ,  31-37

Rz 12, l-13

Kol  3 ,  12-17

1P3,  l -9

1 t  4 ,7-16

Mr 5,  1- l2a

Mt 19.3-12

J t5,9-17

J 17 ,20-26
(cz}'tania podane wg Lekcjonarza mszalnego' t' vII' Poznań 20|9' s. 2|8-251'' 262.

3 l  l ) .

Szkoda tylko' Źe Doktolant w swojej pracy nie u*zględnił publikacji Aohil|c M'

Triacca ,,Matrimonio e verginitd. Teologia e celebrazione per una pienezza di vita in

Cristo". Libreria Editrice Vaticana 2005.

Na|e4 zAuwairyć, ze praca dolt1orska od strony mery4orycmej jest poprawna'

mimo iż dostrzcga się pewne braki' Każdy autor jednali ma plawo do ujęcia

prob|ematyki wedfu g własnego uznania'

3. Occna metodologiczna

PatrzĄc na metodo|ogię rozplawy dostrzega się warsztat naukowy Doktoranta.

Przez ten pryzma| na|eży dokonac oceny monografii.



We wstępie Autor podaje metody, ktÓrymi chce się posfugiwac' a mianowicie

analizę dedukcyjną i porÓwnawcz4. Trzeba stwierdzió, że Doktorant konsekwentnie

stosuje te metody w swojej dysertacjr.

Miejscami są bogate przypisy, dzięki którlJ,'m czytelnik uzyskuje pewne

wyjaśnienia lub może sięgnąc do litelatury. aby pogłębić wlasne studium.

Cenne są także podsumowania rońzia|ów' którę w swej treści róŹnią się od

zakoirczenia zamykającego całość rozprawy' Doktorant pokazał w ten sposób' że

potrafi ltyciągnąć wnioski z Zagadnień szczegółołych, a ostatecznie z całości

badanego materialu.

Mimo walorów pozy'tywnych Doktorant nie unikrął pewnych potknięc.

we wstępie należy stosowac czas przyszły a nie przeszĘ (por' s. 9)' poni€waż ta

częśc pracy zapowiada, co będzie przedmiotem badań'

NaleŹy też zwrócic uwagę na podział pracy' Musi on być w miarę proporcjonalny

i jednolity.

Przy podawaniu skótów dokumentów Kościoła trzeba pnyjąć jedno|ity sposób,

ponieważ r^z lvystępują one w treści, a inn}.rn razem w przypisach (np' s. 3o)'

Dokumenty Kościola zawarte w slcótach opatfzone są numerami i nie ma potrzeby

podawania strony wydania.

W wykazie bib|iografii dokumenty i księgi liturgiczne układa się według

ckonologii powstania' a nie w porządku alfabetycznym'

Mimo pewnych uwag, które moŹna poprawić' trzęba stwierdzic, że dysertację

doLtorską od strony metodologicznęj na1ężry uznać zĄ wprawrlą'

4. Kwestic do dyskusji

1. Patrząc pIz'ez pryzmat ęschatologiczny pojawia się py,tanie: jakie ę różnice

pomiędzy sakamentem maŁeństwa a konsekacją dziewic?



2' BioĘc pod uwagę ekle{otypiczny charaller kulfu maryjnego.jest

zastanawiające, czy Maryja jest wzorem lub przykładem dla małzon]<ów oraz

dziewicy i dlaczego?

3' Na s. l 15 Doktorant podaje, ze konsekacja dziewic moze być składana tylko

jeden raz w Ąciu. To dlaczego nie wyciska ona znamienia (pieczęci) tak' jak

cfuzest, biefzmowanie czy święcenia? A jak wygląda sytuacja' gdy mniszka

zmienia zakon' w którym również jest konsekacja dziewic?

5. Wniosek końcowy

Nalezy zau\Ąałć. Z€ drobne porknięcia występujące w pracy nie wpĘ.wają wprost

na ocenę samej rozplawy. Temat okeŚlony w t5rtule dysertacji został umiejętnie

opmcowany.

Ze wz$ędu na trudną problematykę naleĘ się słowa umania ks' mgr- Jakubowi

Zierrtskiemu. Wpisuje się on w dziedzictwo tęologicTle.

oceniając całościowo lozprawę Wroszę wniosek do Rady Dyscypliny Nauk

Teologcznych Wydziału Teologicaego Uniwersletu Mikołaja Kopernika w Toruniu

o dopuszczenie ks. mgra Jakuba Ziemskiego do dalszych etapÓw pzewodu

doktorskieso.
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