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Rys historyczny 

1. Apologia starochrześcijańska 

„Apologia”: gr. apologeisthai: usprawiedliwiać siebie lub 

drugiego, tłumaczyć się, bronić, odpierać zarzuty. 

 W kontekście chrześcijańskim apologią nazywamy: 

• uzasadnienie 

• i obronę  

nadprzyrodzonego charakteru Objawienia i wiary 

chrześcijańskiej. 

W sensie ścisłym termin ten używany jest w odniesieniu do 

pism autorów chrześcijańskich II i III wieku, kiedy to 

rozkwit wiary w Chrystusa począł osłabiać stare kulty 

pogańskie. 



Podstawą do ówczesnej apologii (ale i również do 

późniejszych) była własna apologia Jezusa: to, co On sam o 

sobie mówił: ukazywał swoje zbawcze posłannictwo. 

Apologeci II i III wieku – byli to najczęściej konwertyci, 

wykształceni w filozofii. Konfrontowali się z filozofią 

pogańską , judaizmem oraz administracją rzymską. Ich 

działalność, oprócz obrony prawdy wiary, miała na celu 

umożliwienie wprowadzenia Ewangelii w zupełnie inny 

świat i kulturę, aniżeli ta, w której powstała 



Główni Apologeci i ich dzieła 

• św. Justyn (†165), Apologia, Dialog z Żydem Tryfonem; 

• Hermas (I/II w.), Pasterz; 

• Autor Listu do Diogneta; 

• Atenagoras (II w.), Prośba za chrześcijanami; 

• Teofil Antiocheński (II w.), Do Autolyka; 

• św. Ireneusz (†202), Zdemaskowanie i odparcie fałszywej 

gnozy (Adversus haereses); 

• Klemens Aleksandryjski (†212), Słowo zachęty dla pogan; 

• Tertulian (†220), Do pogan, Apologetyk, O świadectwie 

duszy; 

• Orygenes (†254), Przeciwko Celsusowi. 



św. Justyn (†165), Apologia I 

46. Niektórzy będą zapewne starali się podważyć naszą naukę następującym 

rozumowaniem: ponieważ Chrystus narodził się dopiero przed 150 laty, za 

Kwirynusa, a jeszcze później, bo dopiero za Poncjusza Piłata wystąpił z nauką, jaką 

Mu przypisujemy, wynikałoby z tego, że w takim razie wszyscy ludzie jacy przed 

Nim żyli wolni są od odpowiedzialności. Uprzedzając tego rodzaju zarzut, 

odpowiemy nań od razu. Zaznaczyliśmy już poprzednio, że według tego, jak nam 

przekazano, Chrystus jest pierworodnym Synem Boga a zarazem Logosem, w 

którym uczestniczy cały rodzaj ludzki. Skoro tak jest, zatem ci wszyscy ludzie, 

którzy wiedli życie zgodne z Logosem, czyli naprawdę rozumne, zawsze byli w 

gruncie rzeczy chrześcijanami, chociażby nawet uchodzili za ateuszów, jak na 

przykład spośród Greków Sokrates, Heraklit, czy im podobni, spośród 

barbarzyńców zaś Abraham, Ananiasz, Azariasz, Miszael, Eliasz, oraz wielu innych, 

których czynów i imion wyliczać nie mam teraz czasu. Jak zaś chrześcijanami, 

niezłomnymi i niewzruszonymi, byli i są wszyscy, którzy żyją zgodnie z Logosem-

rozumem, tak też na odwrót, ci wszyscy, którzy kiedykolwiek lekceważyli sobie 

Logos nierozumnie żyjąc, zawsze byli ludźmi złymi, wrogami Chrystusa i 

mordercami zwolenników Logosu. (...) 



2. Okres średniowiecza i renesansu: uprawomocnienie treści 

wiary. 

Po Edykcie Mediolańskim znacznie osłabło zainteresowanie 

apologią. Działalność obronna: przede wszystkim Żydzi i 

Islam. 

W średniowieczu dostrzegamy tendencję do intelektualnego 

uprawomocnienia treści wiary. 

Anzelm z Canterburry (†1109): fides quaerens intellectum; 

Tomasz z Akwinu (†1274): Summa contra gentiles.  



Św. Tomasz wychodzi w swej argumentacji od wspólnego 

wszystkim ludziom fundamentu – od rozumu. Celem, jaki 

sobie stawia jest  

demonstratio veritatis christianae 

Tomasz wierzył, że dzięki rozumowemu punktowi wyjścia, 

drogą tą mogą również podążyć chrześcijanie. 

Wobec nowego zjawiska, jakim stał się protestantyzm, 

dochodzi do odnowy apologii. Kard. Stanisław Hozjusz 

(†1579) tworzy dzieło Confessio fidei catholicae christiana, 

które doczekuje się trzydziestu wydań. Apologia 

koncentrowała się na ukazywaniu znamion wiarygodności 

Kościoła katolickiego. Forma refleksji teologicznej miała 

charakter polemiki: inne wyznanie jest traktowane jak wróg, 

a celem jest zwycięstwo własnego Kościoła.  



W oświeceniu zaś Kościół musiał stawić czoło gwałtownej 

krytyce religii i Objawienia chrześcijańskiego. Jej źródłem 

były kręgi deistycznego absolutyzmu oraz masonerii. 

Krytyka ta opierała się na dowodach filozoficzno-

społecznych oraz tych wywodzących się z nauk 

przyrodniczych. 

Stąd też odpowiedź Kościoła musiała być prezentowana w 

sposób racjonalny. Systematyzuje się materiał dowodowy: 

traktaty apologetyczne, klarują się przedmiot, cel i metody 

apologetyki 



3. Apologetyka: narodziny i rozwój. 

Powstanie Apologetyki/Teologii fundamentalnej należy 

widzieć w kontekście wyzwań epoki nowożytnej. 

 

Właściwie dopiero od XVI wieku kształtowały się traktaty, 

z których w XIX w. rodzi się samodzielna dyscyplina zwana 

Apologetyką bądź Teologią fundamentalną. 

Przedmiot ten jest więc odpowiedzią na problemy 

nowożytności. 



Odpowiedź ta miała pewien wspólny mianownik: 

PRZECIW 

• przeciw protestantom: jedynie Kościół katolicki jest 

„jeden, święty i powszechny”.  

• traktat taki nosił nazwę demonstratio catholica; to zbiór 

argumentów za wyłącznością wiary i struktury hierarchicznej 

Kościoła rzymskiego. 

• przeciw deistom, którzy poszukiwali uzasadnienia religii 

naturalnej odrzucając tym samym Objawienie 

chrześcijańskie: jedynie ono rozprasza ciemności, których 

nie jest w stanie pokonać ludzki rozum. 

• traktat demonstratio christiana; seria dowodów na 

potwierdzenie, że Jezus Chrystus był posłańcem Bożym (Legatus 

Dei); boskie pochodzenie chrześcijaństwa 

 



• przeciw encyklopedystom: dowody na istnienie Boga 

oraz wykazywanie konieczności religii, aby byt ludzki 

osiągnął pełnię. 

•traktat  demonstratio religiosa; wykazywanie racjonalnych 

wartości wiary w Boga 

4. Klasyczne podział apologetyki 

W okresie między I a II Soborem Watykańskim, 

apologetyka ukształtowała się jako dziedzina trzech 

traktatów: 

• O Objawieniu (De Revelatione) 

• O Chrystusie, posłańcu Bożym (De Christo legato divino) 

• O Kościele (De Ecclesia) 



5. Cienie i blaski apologetyki klasycznej. 

Lata 50-te XX wieku: rozwój nauk egzegetycznych i 

patrystycznych, nowa wrażliwość eklezjalno-teologiczna. Ten 

klimat ukazał pewne braki klasycznej apologetyki 

• rezerwa do „nowoczesności; 

• traktowanie apologetyki jako dyscypliny „przedteologicznej”, 

rozumianej jedynie jako nauka; 

•brak studium nad Objawieniem: historia Zbawienia, historia 

Izraela; 

• akcent na jedynie obiektywne argumenty „zewnętrzne”, brak 

wymiaru personalnego – Jezus to Objawienie, które przynosi 

człowiekowi odpowiedzi na najważniejsze pytania; 

•charakter przede wszystkim defensywny – owszem, jest on 

częścią teologii, lecz pochodną od rzeczowego wykładu wiary. 



6. Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius 

Soboru Watykańskiego I (24.04.1870 – Pontyfikat Piusa IX).  

Jej celem była apologia – wobec błędów doktrynalnych, a także 

wobec racjonalizmu i fideizmu. 

•Składa się z czterech zasadniczych części 

•O Bogu stworzycielu wszystkich rzeczy. 

•O Objawieniu 

•O wierze 

•O wierze i rozumie. 

 

•Na końcu dokumentu dodano również Kanony, które 

„dyscyplinują” wiernych. 



7. Teologia fundamentalna w dokumentach Kościoła. 

 

• Określenie „Teologia fundamentalna” pojawia się po raz 

pierwszy w konstytucji apostolskiej Piusa XI Deus scientiarum 

Dominus (24.05.1931) . 

Brak wzmianki w dokumentach Vaticanum II. 

Dopiero dokument Kongregacji Wychowania Katolickiego 

Formacja teologiczna przyszłych kapłanów (22.02.1976) 

poświęca sporo miejsca Teologii fundamentalnej (numery 107-

113) 

 

 



 

 

 

 

 





Konstytucja Sapientia christiana (29.04.1979) 

Obowiązkowe wykłady podczas formacji do kapłaństwa 

Pismo Święte 

Teologia fundamentalna wraz z odniesieniem do: 

 Ekumenizmu 

 Religii niechrześcijańskich 

Ateizmu  

Teologia dogmatyczna 

Teologia moralna i teologia duchowości 

Teologia pastoralna 

Liturgika 

Historia Kościoła, Patrologia, Archeologia 

Prawo Kanoniczne 

 



Jan Paweł II, Przesłanie do teologów fundamentalnych (1995) 

Jan Paweł II, Fides et ratio (1998) 

 

67. Teologia fundamentalna jako dyscyplina, której zadaniem jest 

uzasadnienie wiary (por. 1 P 3, 15), powinna starać się usprawiedliwić i 

wyjaśnić relację między wiarą a refleksją filozoficzną. Już Sobór 

Watykański I, nawiązując do nauczania Pawłowego (por. Rz 1, 19-20), 

zwrócił uwagę na fakt, że istnieją prawdy dostępne poznaniu naturalnemu, 

a zatem filozoficznemu. Poznanie ich stanowi niezbędny warunek 

przyjęcia Bożego Objawienia. Badając Objawienie i jego wiarygodność, a 

zarazem odpowiadający mu akt wiary, teologia fundamentalna winna 

wykazać, jak w świetle poznania uzyskanego dzięki wierze można dostrzec 

pewne prawdy, do których rozum dochodzi już w drodze samodzielnego 

poszukiwania.  



Objawienie nadaje im pełny sens, kierując je ku bogactwu objawionej 

tajemnicy, w której znajdują one swój ostateczny cel. Jako przykład można tu 

podać naturalne poznanie Boga, możliwość odróżnienia Bożego Objawienia od 

innych zjawisk lub uznania jego wiarygodności, zdolność ludzkiego języka do 

opisania w sposób znaczący i prawdziwy także tego, co przekracza wszelkie 

ludzkie doświadczenie. Wszystkie te prawdy skłaniają umysł do uznania, że 

rzeczywiście istnieje droga przygotowująca go do wiary, którą może dojść do 

przyjęcia Objawienia, nie uchybiając w niczym swoim zasadom ani też własnej 

autonomii. 

Podobnie również teologia fundamentalna powinna wykazać wewnętrzną 

zgodność między wiarą a jej fundamentalną potrzebą wyrażania się za 

pośrednictwem rozumu zdolnego dać swoje przyzwolenie w sposób całkowicie 

wolny. Dzięki temu wiara będzie mogła «w pełni ukazać drogę rozumowi 

szczerze poszukującemu prawdy. Tak więc wiara, dar Boży, choć nie opiera się 

na rozumie, nie może bynajmniej obyć się bez niego; jednocześnie rozum 

dostrzega, że musi oprzeć się na wierze, aby odkryć horyzonty, do których o 

własnych siłach nie mógłby dotrzeć». 

 



8. Współczesne określenia teologii fundamentalnej 

Przytoczone wypowiedzi Magisterium jasno wskazują, że teologia 

fundamentalna jest kluczową dyscypliną teologiczną Kościoła. Jest 

tak, ponieważ ma za cel uzasadnienie  

WIARYGODNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSTWA W OBLICZU ROZUMU 

Przyjrzyjmy się teologii fundamentalnej pod wieloma aspektami. 

 w aspekcie przedmiotu: jest to dyscyplina teologiczna, która w 

sposób KRYTYCZNY i OTWARTY na najgłębsze doświadczenia 

swoich czasów zajmuje się sensem i znakami wiarygodności 

 zbawczego Objawienia Boga w Jezusie Chrystusie 

oraz Jego uobecniania w misterium i wspólnocie Kościoła. 

 

Jest to refleksja jad istotą chrześcijaństwa, nad dziełem Bożym 

objawionym i uobecnionym w osobie Chrystusa oraz nad 

Kościołem zamierzonym przez Chrystusa jako wspólnota 

przedłużająca Jego zbawcze dzieło na świecie. 



 w aspekcie rozumu: teologia fundamentalna analizuje akt wiary w 

kontekście wymagań rozumu i relacji zachodzących między wiarą, 

kulturą a wielkimi religiami: 

istnieje droga przygotowująca rozum do wiary, którą może on dojść do 

przyjęcia Objawienia – nie uchybiając niczym własnej autonomii. TF wytycza 

drogę tego przygotowania poprzez wydobycie i analizę elementów 

autotranscendencji, które otwierają na Objawienie i życie Ewangelią. 

 podanie racji wiary poprzez badanie autentyczności wydarzeń związanych z 

Jezusem, np. z Jego Paschą. Wiara, jako Boży dar, chociaż nie opiera się na 

rozumie, nie może obyć się bez niego. Rozum „zabezpiecza” wiarę przed 

popadnięciem w fideizm lub w fundamentalizm. 

Teologia fundamentalna pokazuje rozumowi, że musi się on oprzeć na wierze, 

aby dotrzeć do wymiarów, których własnymi siłami nie jest w stanie odkryć. 

Realizując te zadania Teologia fundamentalna jest dyscypliną 

teologiczną, która zbiera i przedkłada racje wiary i motywy nadziei 

chrześcijańskiej, uzasadnia je i broni.   

 



 W aspekcie sensu: TF ukazuje podstawy wiary i teologii 

chrześcijańskiej jako zbawczy i życiodajny fundament egzystencji 

oraz ukazuje jego SENSOWNOŚĆ i wagę dla ludzi swoich czasów. 

Teologia fundamentalna nie zatrzymuje się na dowodzeniu 

wiarygodności chrześcijaństwa, lecz, idąc dalej, dokonuje refleksji 

nad człowiekiem zdolnym do dobra i do bycia w relacji z Boskim 

„Ty”. 

 W aspekcie adresatów:  TF uzasadnia wiarę/nadzieję 

chrześcijańską  oraz broni jej w kontekście swojego czasu. Zarówno 

jeśli chodzi o 

 odparcie zarzutów ludzi niewierzących, 

 podtrzymanie rodzącego się przekonania u człowieka wchodzącego do 

wspólnoty Kościoła, 

 pobudzenie katolików do bardziej owocnego poznawania i przeżywania 

Ewangelii. 



 W aspekcie naukowości: TF, w gronie nauk teologicznych, 

realizuje funkcję racjonalno-krytycznego wykazania powszechnej 

wiarygodności (demonstratio credibilitatis) Objawienia 

chrześcijańskiego.  

Dlatego też istotą TF jest racjonalno-krytyczne ujęcie rzeczywistości 

konstytuującej egzystencję chrześcijańską po to, aby na polu naukowo 

uzasadnionej pewności wiedzy krytycznie uzasadnić płynącą zwiary 

pewność sumienia.  

 

TF odróżnia się od filozofii religii oraz od świeckiej nauki o religii to, 

że szukając uzasadnienia wiary nie opiera się jedynie na ludzkim 

rozumie. Całą swoją moc wyprowadza z przekonania, że: 

 Bóg przemówił do ludzkości; 

 „Słowo stało się ciałem”, a „ciało przyjęło Słowo”; 

  Kościół nie jest tylko instytucją, lecz także ciałem Słowa 



9. Metody: 

 określanie za pomocą metod historycznych, archeologicznych i 

dokumentacyjnych stopnia historyczności wydarzeń z życia Jezusa 

Chrystusa, które zostały zakwalifikowane i pojęte jako Objawienie 

Boże; 

 potwierdzanie lub falsyfikacja fundamentalnych świadectw 

chrześcijaństwa  poprzez zbadanie ich obiektywności, gatunku użytych 

środków  wyrazu i przekazu, intencji świadka, zgodności; 

wydobywanie sensu prawdy i sensu orędzia Jezusa, przez 

wykazywanie, że jest ono oryginalne i koherentne oraz daje właściwe 

wyjaśnienie rzeczywistości; 

stwierdzenie trwałości, egzystencjalnej doniosłości i sensowności 

wiary w życiu pokoleń chrześcijan przez odwołanie do przykładów 

świętości codziennej, męczeństwa, cudu, itp; 

wykazywanie błędnych założeń i konsekwencji ateizmu, ideologii 

scjentystycznych, doktryn akcentujących samozbwczą moc człowieka 


