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WSPOMNIENIE O ŚP. KS. PROF. DR HAB.
ANDRZEJU ZUBERBIERZE (1922-2000)

A ndrzej Jan  Z uberb ie r urodził się 
dnia 16 kw ietnia 1922 roku  w W arsza
wie. Świadectwo dojrzałości uzyskał 
w 1940 roku. Sem inarium  D uchow ne 
ukończył w K ielcach, gdzie dnia 5 m aja 
1946 roku przyjął św ięcenia kapłańskie.
W  1949 roku uzyskał m agisterium  z teo 
logii na W ydziale Teologicznym U niw er
sytetu Jagiellońskiego. Pod kierunkiem  
ks. prof. A. Słom kowskiego napisał dy
sertację doktorską. N a jej podstaw ie 
w 1951 roku uzyskał tytuł dok to ra  teo lo 
gii w K atolickim  U niw ersytecie L ubel
skim w Lublinie. O d tego m om entu  aż do swojej śm ierci był p ro fe 
sorem  Wyższego Sem inarium  D uchow nego w Kielcach. W  latach 
1966/67 korzysta! ze stypendium  naukow ego na uniwersytecie 
w L euven (Belgia), zapoznając się z ówczesną europejską szkołą 
teologicznego myślenia. W  lutym  1968 roku podjął wykłady zleco
ne w A kadem ii Teologii K atolickiej w W arszawie. Z  tą uczelnią 
zw iązał się na trw ałe. W  1971 roku uzyskał tytuł dok to ra  habilito 
wanego w zakresie teologii dogm atycznej, w 1972 roku -  stanow i
sko docenta, w 1976 roku -  stanow isko p ro feso ra  nadzwyczajnego, 
zaś w 1985 roku -  tytuł p ro feso ra  zwyczajnego teologii. K ierow ał 
K ated rą  Teologii D ogm atycznej I (1972-1992) oraz pełn ił o bo 
wiązki kierow nika K atedry  H om iletyki (1976-1980). Przez wiele 
lat był red ak to rem  naczelnym  wydziałowego półrocznika „Studia 
Theologica V arsaviensia” (1979-1992). W  latach  1989-1991 uczest
niczył w przygotow aniach II Polskiego Synodu P lenarnego . A nga
żował się w dialog z judaizm em , z wyznawcami innych religii oraz 
niewierzącymi.

W  swoich badaniach naukowych ks. prof. A ndrzej Z uberb ier 
koncentrow ał się na problem ach współczesnej teologii katolickiej, 
otw ierającej się na  przem iany zachodzące we współczesnej ku ltu
rze. O prócz prac o charak terze naukowym  pisał p race popularyza
torskie, przybliżające w spółczesnem u człowiekowi podstawowe za
gadnienia wiary. W  prosty, choć niebanalny sposób, A utor kom uni



kuje swoim czytelnikom  historiozbaw czą wizję teologii dogm atycz
nej. N ajbardziej w idać to  na przykładzie takich książek jak: Teolo
gia dzisiaj (Katow ice 1975) oraz Wierzę... Dogmatyka w zarysie (K a
towice 1979). Ks. prof. Z uberb ie r s tara ł się przem aw iać do człowie
ka współczesnego jego językiem, używać pojęć powszechnie zrozu
miałych. Swoją m isję teologa pojm ow ał jako  misję tłum acza daw
nych treści objawionych na  język współczesny. P rzestrzegał przed 
ideologizacją teologii. Publikacje Ks. P rofesora stawiają G o bez 
w ątpienia w rzędzie najwybitniejszych teologów, nie tylko polskich, 
ale i europejskich. W ychowany na tradycji teologii scholastycznej, 
po trafił stworzyć doskonałą syntezę z aktualnym i k ierunkam i filo
zoficznymi i teologicznym i, wystrzegając się przy tym naw et cienia 
podejrzen ia o eklektyzm. Był wielkim hum anistą, głęboko p rzeko
nanym  o tym, iż teologia jest w stanie z pow odzeniem  znaleźć 
wspólny język ze w spółczesną kulturą, określaną dziś często m ia
nem  ateistycznej. Te walory teologii ks. prof. A. Z uberb iera  ujawni
ły się szczególnie w jego pracach poświęconych ekum enizm owi 
i dialogowi chrześcijańsko-żydowskiem u.

W ykładał teologię w A kadem ii Teologii Katolickiej w Warszawie, 
w Wyższym Sem inarium  Duchownym  w Kielcach oraz w Punkcie 
Konsultacyjnym ATK w Katowicach. W  ram ach swoich wykładów 
przedstaw iał problem atykę przem ian we współczesnej teologii, 
zwłaszcza w chrystologii i antropologii teologicznej. Prowadził sem i
naria  naukow e -  m agisterskie i doktoranckie. Pod kierunkiem  Ks. 
Profesora powstało ponad  20 prac m agisterskich i 14 doktorskich.

Uczestniczył w spotkaniach naukowych w kraju i zagranicą, wygła
szając wykłady i referaty. Był członkiem międzynarodowego, interdy
scyplinarnego Kolokwium Dogmatyków, Apologetów i Prawników, 
spotykającego się od ponad 25 lat w Berlinie, uczestniczył w pracach 
Arbeitsgemeinschaft des Dogm atiker und Fundam entaltheologen, był 
członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich (ET).

Przy tym wszystkim należy podkreślić, iż był człowiekiem niezwy
kle skrom nym , życzliwym, odnoszącym  się z wielkim szacunkiem  
do każdego człowieka. Spotkanie z Nim  było w ydarzeniem  zapada
jącym  głęboko w pam ięć.

Zginął tragicznie w wypadku sam ochodowym  w okolicach 
Chm ielnika w dniu  27 czerwca 2000 roku. Pochowany został 
w Kielcach dnia 30 czerwca 2000 roku.
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