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Andrzej A. napiórkowski osPPe, Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystolo-
gia fundamentalna, Wydawnictwo WaM, kraków 2008, 208 s. 

chrystologia fundamentalna napiórkowskiego mogłaby stanowić pierwszą część kla-
sycznej teologii fundamentalnej, która prócz chrystologii obejmuje także fundamentalną 
eklezjologię. autor nie zapowiada we Wprowadzeniu (s. 7) napisania drugiej części po-
święconej eklezjologii. natomiast zwrócił uwagę na swoją chrystologię, która zawiera 
„komplementarny element metodologiczny, a mianowicie: aspekt wiary, i to wiary ekle-
zjalnej. albowiem cały Jezus chrystus, tzn. Jego integralna osoba i dzieło, są do od-
krycia jedynie w rzeczywistości kościoła, kiedy naszym dociekaniom towarzyszy ratio  
et fides”. W dalszej części autor przypomniał rozróżnienie między apologetyką i teologią 
fundamentalną (s. 17) i zapowiedział podjęcie tematu w ramach teologii fundamentalnej. 
W części wstępnej: „teologia fundamentalna jako dyscyplina teologiczna” (s. 10-22) au-
tor przedstawia treści dla podręcznika: historię teologii fundamentalnej, jej przedmiot, 
cel i zadania, jej metody. cechy podręcznika dla studentów teologii ujawniają się w wie-
lu innych szczegółach: na przykład autor niemal katechizmowo stawia pytania: „1. Jak 
i gdzie Bóg się objawił? 2. co nas uprawomocnia, aby poszczególne wydarzenia w historii 
widzieć jako postępowanie Boga?” (s. 31). Pytania są ogólnej natury, nie zawierają pytania 
o objawienie w ogóle, ale jak wyjaśnia dalej autor: „o kwestię, co chrześcijanie (tu: koś-
ciół katolicki) rozumieją przez objawienie” (s. 32). tak sformułowane pytania wynikają
z ujęcia „fundamentalnej” jako części teologii katolickiej. czy mogą być tak przedstawio-
ne w ujęciu pozytywnej, ale nie polemicznej apologetyce? czy zastrzeżenie, iż w pytaniu
o objawienie chodzi o katolicką odpowiedź, skądinąd uzasadnioną w podręczniku katoli-
ckiej teologii, nie kryje się jednak rezygnacja z misyjnego charakteru teologii fundamen-
talnej? 1. W obrazie ilustrującym pracę teologa, który przedstawił Waldenfels we wpro-
wadzeniu do polskiego wydania swego podręcznika (por. także uwagi polskiego tłuma-
cza), autor ukazał dwa kierunki uprawiania tej teologii: „od wewnątrz” i „od zewnątrz”;
teolog fundamentalista stoi w drzwiach. Wydaje się, że autor monografii Jezus Chrystus
objawiony..., stoi w drzwiach i wychodzi z domu „katolickiej teologii”. nasuwa się drugie
pytanie, jak zostanie wysłuchany przez tych, którzy są na zewnątrz kościoła?

W dalszej części monografii autor zajął się najpierw zagadnieniem objawienia  
(s. 23-30), aby skupić się na „objawieniu Boga w Jezusie” (s. 31-115). Jednak tytuł rozdzia-
łu wydaje się, że nie odpowiada treści. W tej części dowiadujemy się, co mówią źródła 
historyczne o Jezusie, co mówią pisma nowego testamenty, źródła archeologiczne, co 
mówią o nim myśliciele, filozofowie, współcześni Żydzi, jak wygląda Jezus w religiach 
świata. czy ta relacja opowieści o Jezusie, łącznie z ateistyczną teorią „iluzji Boga” daw-
kinsa, odpowiada tytułowi „objawienie Boga w Jezusie”? (poza źródłami chrześcijań-
skimi – oczywiście). albo chodziło autorowi o „wprowadzenie” do zasadniczego tematu, 
który dopiero od następnych rozdziałów (od s. 90) wiąże się z tematem „objawienie Boga 
w Jezusie”. temat „Jezus chrystus objawiony” łączy się ściśle z „(Jezusem chrystusem) 
objawiającym Boga” – o czym autor traktuje już do końca swojego dzieła. W rozprawie 
zdarzają się bardzo ciekawe odstępstwa od tej zasady (Bóg się objawił w Jezusie i Jezus 
objawił Boga: tak wglądałaby parafraza tytułu w redakcji recenzenta); a mianowicie „Je-
zus objawiający człowieka” (s. 155 i nn). oznacza to włączenie do teologii fundamen-
talnej, a dokładnie do chrystologii fundamentalnej, wielkiego rozdziału „teologicznej  

1 Por. h. Waldenfels, O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj, katowice 1993, s. 9:  
a. Paciorek, od tłumacza: „teologia fundamentalna jest teologią misyjną”.
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antropologii”: Jezus chrystus mówi (czyli objawia) człowiekowi, kim jest człowiek, jakie 
jest jego przeznaczenie, tajemnica i jeśli nawet nie ujawnia do końca zagadki cierpienia, 
w pouczeniu słownym, to jednak przez wydarzenie, przez udział w tym aspekcie czło-
wieczeństwa ujawnia, objawia ją swoim cierpieniem i śmiercią na krzyżu, jako prawdę 
odnoszącą się także do Boga. inną „wrzutką” w tej części pracy („Jezus chrystus obja-
wia”) jest kolejny temat: (Jezus) „objawienie Bogu ojcu człowieka”. tym paradoksalnym 
wyrażeniu (dotąd sądziłem, że w „objawieniu” chodzi o „objawienie Boże człowiekowi”, 
ale może to jest jakaś aluzja do Flp 2,6-11 lub hbr 5,7-9? Ja to jednak rozumiem, objawie-
nie przez Boga oczywiście człowiekowi, jak cennym jest dla niego człowiek. adresatem 
tego objawienia jest jednak w końcu człowiek. a więc chodzi w rozprawie o wyrażenie 
paradoksalne? albo po prostu gry słowne. Praca a. napiórkowskiego, interesująca, choć 
w ślad zapowiedzi „podręcznikowej” chrystologii fundamentalnej, należałoby znaleźć 
w niej więcej ścisłości i jasnych wypowiedzi. 

Ks. wincenty Myszor




