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Soborowa .€foma i odnowa liturgiczna oraz posoborowe nauczanie w sposób
szczególny koncentrujq się na zbawczym mistęrium paschalnym CĘstusa, uobecnianym w
liturgii' zwłaszcza w sakamentach, a takŹe w saloamentaliach, uświęcających różne ętapy
życia cbrześcijanina' Rzęczywistości te domagają się ciągłego pogłębiania w naukowej
refleksji teologicznej. Aktualna obserwacja stanu rzeczy często potwierdza brak nalezytego
pogłębienia teologiczrego w działalności formacyjnej naszych wiemych. staję się zatem
czymś oczywistym, że problematyka formacji teologicmej winna być jednym z
podstawowych zadań naukowych naszych ośrodków teo|ogicznych, dlatego bardzo przydatna
i potżebna wydaje się być rozprawa doktorska ks. mgra lic. Jakuba Ziemskiego, dotycząca
zagadnień sakramentu małżcńsnva i dziewictwa, tym badziej żęjęsteśmy świadkami kryzysu
obu tvch rzecz\,wistości'

| ' T}.tuł i problemaryka rozprawy '

Autor w swojej pracy doktorskiej podjął się opracowarria nupcjalnego charakteru
sakEmentu małżcństwa.i obrzędów konsekracji dziewic, i to w aspekcie analityczno -

polównawczym. sam tytuł budzi jednak pewne zastrzeżenie, jest on mało precyzyjny, gdyŹ
może sugerować, iż ,"konsekacja dziewic'' jest tak'.e sakEmentem, lepiej byłoby dodać ,,i
obrzędów konsekacji dzięwic''. Nie jest to zalzut, ale sugestia pŹed ewentualnym wydaniem
oplacowania drukiem, na co praca doklorska zasługuje i do czego zachęcam.



2.

Tematyka pracy nie była łatwa do opracowania. Trzeba jednak powiedzieć, że

problem rozprarty zostal postawiony jasno i precyzyjnie, a jego ogólne sformulowanie w

tytule Autor wyjaśnił we Wstępie rozptaw, ze wskazaniem szczegółowych kwęstii, które

pokazują, w jakim kierunku prowadzone będą badania. Jak stwicrdza: ''Przedmiotem
badawczym niniejszej pracy jest ukazanie dwóch celebracji obecnych w łonie wspó|noty

eklezja|nej, w których najbaldziej uwidacznia się i manifestuje oblubieńcry wymiar miłości

chrystusa do Kościoła,' (wstęp, s. 9). Badania dotyczą elementów nupcjalnych w obizędach

sakamentu małżeństwa oraz obrzędów konsekacji dziewic.

W recenzowanej pracy Autor w sposób poprawny posfuguje się obrfurymi metodami

badawczymi, stosowanymi również w opracowaniach teologicaych zastosowa| zvłaszcza

metodę dedukcyjną olaz porównawcfą, których jednak szczegółowo nie opisuje niektórych
we Wstępie' szkoda, Źe nie posłużył się również metodą hęnneneutyczną, stosowaną dziś w

badaniach nad tekstami lilurgicznymi, chociaż można się dopatrzeć niektórych elemęntów tęj

mętody w kilku tekstach ręcenzowanej rozprawy.

2. Bibliografia

Recenzorvana praca ks' mgr. lic' Jakuba Ziemskiego została należycie

udokumentowana, co potwierdzajq sporządzone przypisy oraz załączona bib|iogra|ta.
Zestawienie bibliograficzne jest obszeme i zasadniczo kompetentnię sporządzone i
podzielone' Brakuje jednak po4cji obcojęzyc.zlych, Autor we Wslępie ńe podaje d|aczego

ich nie uwzględnił'

W zestawieniu niektórych łódeł, zwłaszcza papieskich, widzimy pewne

niekonsekwencje' inaczej podano w wykazie skótów' a inaczej w zestawieniu

bibliograficznym' W pracy naukowej ponadto nię powinno się cytować dokumentów

żródłowych, zwłaszcza nauczania Magisteńum Kościola, ze ston intemetowych, pŻecież

istnieją licznę ich publikacje drukowane, tym bardziej ze nie wiemy czy teksty intemetowe są
zgodne z autoryzowanymi tłumaczęniami (nie wynika to z podanych w bibliografii danych
intemetowych' w http). w zestawie ksiąg liturgiczrrych widoczny jest również
niekonsekwentny ich oiis bibliogBficmy, np. polskie obrzędy konsekacji dziewic majq
pęłny tytuł' informujący, że są częściq pontyfikału, natomiast łacińska księga podaje tylko

tytuł skócony: ordo cohsecra|ionis vir8inun, bez zaznaczęnja Ponlilicale Ronanum..' W
przypadku druku pracy doktorskiej należałoby uzupełnić zebmną literafurę o przynajmliej

kilka wamych polskich pozycji, zw|aszcza| K. wojvła, Miłość i odpowiedzialność, Ltlblin
l l986; bp J' wróbel, Małżeństwo chrześcijańskie w reJleksji teologicznej od ojców Kościolą
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do Soboru ll/atykańskiego II. Szkc hisroryczny' w: J. Nagómy' M. Pokrywka (ręd.)'

Płciowość ludzka v kontekście miłości' Przesłąnie mofalne Kościoła, Lublin 2005' s. 283.

30ó; K' Glombik' Jedność dwojga. Prekursorski chątak|er personalistycznego rozumienią

mąłżeńsrwa w ujęciu Herbeńą Domsa (}890-I977), se a: opolska Biblioteka Teologiczna,

nr 102, opole 2007 - w tej pozycji pomocna może być inteĘrętacja teologiczna oraz obszemy

wykaz bibliograficmy.

Przypisy w omawianej pracy doktorskiej są zasadniczo poprawnie zapisane, chociaż

spotykamy także pewne niekonsekwencje' np.: mimo podanych skótów nie są zawszę

stosowane w przypisach, dotyczy to zwłaszcza dokumentów soborowych i encyklik

papieskich (zob. przypisy 46, 48,50, 56, 57, 62, 66, 68, 168; ponadto czasem nieprecyzyjny
jest przypis Ta że (zob. przypis l89, niejestjasne, czy odnosi się do dźeła św. Ambrożego,

czy św. cypriana?, albo przypis 2l8, pytanie: czy odnosi się do św. Augustyna (De

viryinitelte), czy do opracowania P. Nehinga)?

3. Struktura rozprawy

Rozprawa doktorska ks. mgra-lic. Jakuba Ziemskiego obejmuje 128 stron wydruku

komputerowego formafu A 4 i składa się ze spisu treści, wykazu skótóą wstępu, trzech

rozdzialów, rćsumó analitycuno _ syntetycanęgo, stręszczenią absEaktu w języku angielskim

oraz bibliografii' Poszczegó|nę rozdziały posiadajq zwięzłe wprowadzenia i końcowe

podsumowania. Podział na ttq rozdziaĘ wyczerpuje problematykę zakJeślonq tematem

pracy.

Wstęp pracy doktorskiej zawiera wszystkie elementy końeczne z metodologicznego

punktu widzenia. Na uwagę zasługuje m. in. podkreślęnie brak zainteresowania w refleksji

naŃowej ideq nupcjalności w liturgii.

Pierwszy rozdział (s' 11-25) omawia główne założenia soborowej reformy liturgii

sakamęntu małżeństwa i obrzędów konsekracji dziewic, które w sposób bardziej oczywisty

wskazala na przymierze chrysfusa oblubieńca z hJdźan| utożsamiające się w zaślubinach
(nuptiae)' sam tytuł rozd2iału (Przez rcfo|nę li|u|gii do odnowy Kośc'ola) jest jednak zbyt

ogólny w stosunku do treści zawartej w tym rozdziale'

Rozdział drugi: Nupcjalny wwiar są|łfahehtu ,ńalżeńsn|a (s. 26.7 4)' przedstawia' łł

oparciu o nauczanie Kościoła' wypowiedzi patrystyczne i liturgię sakramentu małżeństwa,

mistę um zaślubin chrystusa w oblubięńczym związku małżeńskm dwojga osób, kobięty i

rnężlcT,.łzny.



w trzęcim rczdzialę: Nupcjalny wymiar kohse]cracji dziewic (s. 75-l l1), Autor, w
podobny sposób jak w drugim, analizuje nupcjalny wymiar obrzędów konsekacji dziewic.
PrZy disięjszym braku zrozumienia oraz negacji dzięwictwa, waż1ym fragmęntem tęgo
rozdziału stały się' trafnię dobrane wypowiedzi dokumentów Magisterium Kościoła oraz
sześciu ojców Kościoła, któIe pozwalają lepiej aozumieć sens dziewictwa isam obrzęd
konsekacji dziewic, to jest obrzęd zaś|ubń z Chrystusem, dzięki któremu' poprzęz działanie
Ducha Świętego, dziewice konsekowanę mogą w stopniu pełniejszym miłować i służyć
Bogu orar ludziom.

Na koniec Autor opracowa|' zaro|ast Ząkończenia całej rozprawy doktorskiej, zwięzłe
Rćsumć analityczrlo _ synte|yczne (s' ll2-ll8)' PŹedstawił w nim kilkanaście wniosków z
przeprowadzonej w pracy analizy, które przede wsrystkim ukazują godność małżeństwa i
dfiewictwa, a także stwierdzają, iż obie te rzeczywistości nie wykluczają się wzajemnie, ale
uzupełniają, gdyi obie są formami oblubieńczego przymierza z Bogiem przez chrysfusa w
Duchu Świętym'

Słusznię, w jednym z pierwszych wniosków, Autol wskazał na sakament chżtu,
który jest fundamentalnym waruŃiem wejścia w życie sakramentalnę, także w sakEmentalny
zwi4zek małżcński oraz waruŃuje dostępność konsekacji w zyciu dziewicy; chrz€st jest też
wejściem do wspólnoty Kościoła ipierwszymi zaślubinami z chrystusęm. Istotnę aaczenie
posiada ponadto także Eucharystia, zu!łaszcz^ jej nupcjalny charakter, gdyż jest ona

,,anamnezq oblubieńczej ofiary Chrystusa, która jęst zaślubinami z całym rodfajem ludzkim''
(s. I l2).

o przymierzu z Bogiem i zaślubinach z Cbrystusem mówią także pozostałę wnioski.
o skutkach w z}ciu człorvieka jakie powodują zaślubiny z Chrysrusem mówi zwłaszcza grupa
wniosków ogólnych, natomiast we wnioskach szczególowych Autol wskazuje na Ióżne inne
elementy, które potwierdzajq nupcjalność badanych obrzędów. W końcowej czĘści Rćsumć
wysuwa kilka postulatów, dotyczqcych dalszych badan nad pŹędstawioną w pracy
problematyką, gdyż siłą rzeczy nie wszystkie jej aspekty można było wyczelpująco omówić
w rcceżowanej rozprawie doktorskiej. Na końcu Autor zaleca równięż potrzebę pogłębiania
świadomości nupcjalnej wiernych w działalności duszpasterskiej, podając nawet konl<retne
propozycJc.

wydaje się jednak, że siedmiostronicowe rćsumć, odpowiednio rozbudowane i przy
zastoso$'aniu metody hermęnęutycalej, mogło być czwańym rozdźałem, co lepiej
odpowiadałoby podtytułowi pracy doktorskiej, któIa przecież w całości powinna być studium
ana]ityczno _ poró\łnawczym '



4. ocęna mer}toryczna

Przealalizowane przez ks' Jakuba Ziemskiego źódła i opracowania, mimo pewnych

braków natury metodologiczrej, w sposób wyczerpujący ukazaĘ zakJęśloną w temacię pracy

problematykę. Autor wykazał się bardzo dobrą majomością zagadnień litugiczno-

teologicalych omawianych w pracy. Jak już wspomniano wyżej, tematyka rozprawy nie
na]ężĄ|a do łatw}ch, gdyż podjęta została analiza dwóch nie bardzo pasujących do siębie
rzeczywistości _ małżeństwa i dziewictwa, i to w aspekcie ich nupcjalności. Zakres takiego

opracowanią przy istnieniu bardzo zrrikomej literatury naukowej na ten temat, niewątpliwie
naleĘ w Polsce do prac pionięIskich.

W świetle analizy przytoczonych w pracy dol'.umentóĘ zwłaszcza wypowiedzi ojców
Kościoła, mimo iż małŹeństwo uwaŹane jest za słuszĘ formę życią to jędnak duiewictwo, ze

wzg|ędu na Królestwo Boże, stawianę jest wyżęj. wynika to ta}j.e z ana|iz! liturgicznych

tekstów obu obrzędów. Autor opmcowarria dochodzi do wniosku' że istotną rolę w obu
prrymierzach pelni przede wszystkim Duch Świery - Duch Miłości. który sprawia i
podtzymuję oblubieńczy węzeł miłości i jedności z chrysfus€m i Kościołem' Autor
stwierdza ponadto, że wforem osobowym dla obydwu stanów żrycia jest Maryją gdyż w niej
skupiają się wszystkie ludzkie odcienie miłości oblubieńczej, bo jest ona Dziewicą
oblubienicą i zarazem Małżonką i Matką. Przeplowadzona analiza modlitwy konsekncyjn€j
dziewic podkeśla zarówno godność małżeństwa, jak i dzięwictwa, a takżę w jasny sposób
stwierdza" że ''obydwie rzecrywistości nie wykluczają się, lecz sq formami zawarcia
oblubieńczego przymierza z Bogiem'' (s. l08).

Wyszczególnione wyżej stwięrdfęnia' to tylko niektórę osiągnięcia rozprawy,
wystarczają one jednak' aby pod względem merytorycznym recenzowaną pracę doktorsĘ
ocenić jako bardzo poz1tywną

Nalezy w tym miejscu również zaznaczyć, że Autor od lat zajmuje się ploblematyką

nrrpcjalną w odnowionej lifurgii' o czym świadczy wydana przed pięciu laty jego książka pt.
Elemen|y nupcjąlne i, odnołiohej li|urgii sakranentów (Toruń2016).

Recenzowana zatem praca doktolska jęst ważIym wkładem w rozwój teologii liturgii
na grulcie polskim i z.pewnością ptzyczyni się do lepszego aozumienia posoborowej
reformy lifurgicznej oraz do skuteczrriejszej i bardźej owocnej jej rccepcji. Analizowane w
pracy zagadnienja wciążjednak wymagają dalszych badan.

Z punktu wjdzenia merytorycznego rodzi się jednak pytanie do dyskusji. Autol w

samym podtytu|e swoj ej rczp|aw: studium analityczno- porównawcze, zasadńcm obęś|ił



metodę badawczą problematyki
dlaczego nie została zastosowana
omawianych obrzędów?
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zakeślonej w tęmacie pracy, stąd nasuwa się pytanie:
metoda hermeneutyczrra w analiźe tęktów liturgicznych

5. Ocena strony fomalnej rozprawy

Wysoko nalei ocenić stronę formalnq opracowania ks. Jakuba Ziemskiego. Autol
formułuje wnioski precyzyjnie i poprarłnie, pomimo możliwych czasem marginalnych
skojaŹeń i kusz4cych prawdopodobieństw i analogii. Drobne korekty będą potrzebne w
bibliografi i i przypisach.

Mimo powyższych zastrzeżęń pftca doktorska została napisana poprawnie i bardzo
stararrnie również pod względem językowym, chociaz czasem zdarzają się nielicme błędy
litercwe, np. Lumetl Pentium zafiiast Laken Gentiwn k. S\.

6. ocena ogó|na

W ostatecznej ocęnie nalęł stwierdzić, że rozprawa jest dojrzała' samodzielrra i w
duzej mięrze pionierska. Autol na podsta\łie przeanalizowanego matęriału potrafił
zaprezentować własne przemyślenia. Widać u niego ponadto opanowanie warszanr
naukowego.

Stwierdzam zatęm, iż przedstawiona do oceny rozplawa, zarówno od stlony
merytorycznej jak i forma|nej, jest twórcza i wnosz4ca znacrty wkład w rozwój teologii
litugii w Polscę' spełnia zatem \,vszystkię wymagania stawiane rozplawom doktorskim,
dlatego stawiam wniosęk o dalsfe kontynuowanie pruewodu doktorskiego'
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ks. prol dr hab. Jan Helmut Sobeczko

Opole, dnia 25 maja 2021 r.


