MISTYKA JANI W FILOZOFII PLOTYNA

121

OSOBA I DOWIADCZENIE MISTYCZNE (1)
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 13, POZNAÑ 2016
U NIWERSYTET IM. ADAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ TEOLOGICZNY
doi: 10.14746/fc.2016.13.07

ANDRZEJ JASTRZÊBSKI
St. Paul University, Ottawa

Inspiracje teologii Hansa Ursa von Balthasara
Inspirations of the Theology of Hans Urs von Balthasar

WPROWADZENIE
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e teolodzy czerpi¹ swe inspiracje z wielu pozateologicznych róde³. Jednym z nich jest filozofia, która w scholastycznych ujêciach
bywa³a nazywana wrêcz „s³u¿k¹ teologii (ancilla theologiae). Proces ten mo¿na zaobserwowaæ od czasów staro¿ytnych a¿ po wspó³czesnoæ. W celu uzyskania wyranego kontrastu, upraszczaj¹c przez to jednak spojrzenie na bogat¹
i zawi³¹ historiê myli ludzkiej, mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e tak jak filozofia obra³a z jednej strony drogê Platona, a z drugiej Arystotelesa, tak i teologia by³a inspirowana raz bardziej myl¹ w. Augustyna, a innym razem – w. Tomasza z Akwinu. Nie inaczej dzia³o siê we wspó³czesnoci, gdzie, obok teologii
inspirowanej przez spuciznê w. Tomasza z Akwinu, teolodzy chêtnie siêgali na
przyk³ad do egzystencjalizmu czy fenomenologii. Niema³o wspó³czesnych pogl¹dów teologicznych by³o karmionych myl¹ filozoficzn¹, nieraz nieortodoksyjn¹
z punktu widzenia katolickiego, a przynajmniej pogl¹dami mylicieli niekatolickich, a nawet niechrzecijañskich o proweniencji agnostycznej czy nawet marksistowskiej.
Jednym z wybitnych przyk³adów tego typu zjawiska s¹ poszukiwania naukowe szwajcarskiego teologa, Hansa Ursa von Balthasara. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
w twórczoci tego teologa mo¿na doszukaæ siê wielu inspiracji filozoficznych, które czêsto przybieraj¹ formê krytycznej dyskusji, a nastêpnie ich implementacji na
gruncie katolickim. Niniejszy tekst jest prób¹ wskazania niektórych mniej eksplorowanych dotychczas róde³ inspiracji von Balthasara, które kszta³towa³y jego poszukiwania teologiczne. Odniesiemy siê w nim do myli w. Tomasza z Akwinu,
filozofów egzystencjalnych, takich jak S¸ren Kierkegaard, Martin Heidegger, do
twórcy psychoanalizy  Zygmunta Freuda, a takýe do rosyjskiego myúliciela, Niko³aja Bierdiajewa oraz do idealizmu Georga Wilhelma Friedricha Hegla.
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Powszechnie przyjmuje siê, ¿e teolog szwajcarski korzysta³ bezporednio z myli
Henriego de Lubaca, Ericha Przywary, Karola Bartha oraz Adrienne von Speyer1.
Celem niniejszej pracy jest natomiast wskazanie mniej ewidentnych, ale te¿ byæ
mo¿e nieco bardziej kontrowersyjnych opinii na temat inspiracji myli Hansa
Ursa von Balthasara, które wy³aniaj¹ siê z lektury oraz komentarza wybranych
wspó³czesnych autorów z krêgu anglosaskiego.
Sam von Balthasar przez wszystkie lata swojej twórczoci by³ przekonany,
¿e filozofia i teologia pozostaj¹ g³êboko zwi¹zane. W jego opinii ka¿da filozofia
jest w swej istocie religijna, a zarazem teologiczna, poniewa¿ stawia pytanie
o Ostateczn¹ Przyczynê Wszechrzeczy, a autentyczny filozof staje siê równie¿
wielokrotnie teologiem, poniewa¿ wiadomie albo niewiadomie nieuchronnie
odnosi siê w koñcu do pytania o Boga2.
I. WIÊTY TOMASZ Z AKWINU
Wp³yw myli w. Tomasza z Akwinu na teologiê Hansa Ursa von Balthasara
jest wci¹¿ przedmiotem sporów. Trudno jednak, aby teolog tego pokroju, co Balthasar, nie by³ zaznajomiony z dziedzictwem tomistycznym w teologii katolickiej. Niektórzy ryzykuj¹ nawet twierdzenie, ¿e dla szwajcarskiego filozofa
w. Tomasz by³ najwa¿niejszym teologiem w dziejach Kocio³a. Nie znaczy to
oczywicie, ¿e von Balthasar by³ wiernym uczniem Akwinaty. Ogólny wniosek, jaki wynika z przegl¹du ca³oci spucizny teologa szwajcarskiego, wskazuje
raczej na to, ¿e chcia³ siê on jak najbardziej zdystansowaæ wobec wspó³czesnego
mu neotomizmu.
Pomimo tych uwag nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e u Balthasara mo¿na odnaleæ
wyrane s³owa uznania dla w. Tomasza. Uwa¿a³ on na przyk³ad, ¿e w. Tomasz
by³ duchem wybitnie afirmuj¹cym, który potrafi³ nawet w niepozornych formach prawdy odkrywaæ wyblak³e odbicie jej pierwotnego pochodzenia poprzez
oczyszczenie nawet najbardziej heretyckich treci do tego stopnia, ¿e stan¹ siê
cz¹stk¹ powszechnego uwielbienia Boga3. Ta myl oraz podejcie metodologiczne Akwinaty by³y niew¹tpliwie bliskie umys³owoci teologa szwajcarskiego, co te¿ postaramy siê uzasadniæ.
Co ciekawe, sam Hans Urs von Balthasar nigdy nie napisa³ ¿adnego tekstu
na temat Doktora Anielskiego. Odnosi³ siê do Akwinaty tylko porednio, nawi¹zuj¹c polemicznie do wspó³czesnych mu tomistów, takich jak: Erich Przywara,
Henri de Lubac, Étienne Gilson, Josef Pieper czy Gustav Siewerth. Obecnoæ
Zob. S.M. Garrett, Glancing into the Cathedral of Hans Urs von Balthasars Theology 
a Review Essay, Christian Scholars Review 39(2009), s. 103.
2
Zob. H.U. von Balthasar, O moim dziele, t³um. M. Urban, Kraków 2004, s. 80.
3
Ten¿e, O zadaniach filozofii katolickiej w czasach wspó³czesnych, t³um. M. Urban, Kraków
2003, s. 28.
1
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myli tomistycznej w pracach Balthasara niektórzy anglosascy komentatorzy
odnosz¹ do koncepcji analogii bytu, która ujawnia siê najwyraniej w opisie relacji Boga do wiata. Dzieje siê to – ich zdaniem – u Balthasara nawet pomimo
nawi¹zañ do idealizmu Hegla oraz nieustannej troski o to, aby zachowaæ równowagê pomiêdzy filozofi¹ a teologi¹4.
Hans Urs von Balthasar siêga do oryginalnej myli Tomaszowej, ale niew¹tpliwie dystansuje siê wobec jej póniejszych interpretacji, takich jak druga scholastyka, która – jego zdaniem – zubo¿y³a pierwotne rozumienie bytu oraz wspó³czesnego mu neotomizmu. Teolog szwajcarski wyra¿a siê bardzo krytycznie
o przesadnej racjonalizacji metafizyki tomistycznej obecnej w schy³kowym okresie redniowiecza i pocz¹tku nowo¿ytnoci, która chcia³a, jak sam zauwa¿a,
odrzeæ Boga z wszelkiej tajemnicy”5, zapoznaj¹c siê zarazem z ¿ywotnymi zagadnieniami egzystencjalnymi, tak istotnymi wczeniej w nauczaniu ojców Kocio³a6.
Niektórzy wspó³czeni komentatorzy twierdz¹, ¿e jedn¹ z wa¿nych inspiracji Tomaszowych u Balthasara jest rozumienie dowiadczania cz³owieczeñstwa
jako spotkania z w³asn¹ ograniczonoci¹ i skoñczonoci¹, a z drugiej strony –
jako harmonijnej relacji z ca³okszta³tem rzeczywistoci stworzonej. Za pomoc¹
koncepcji w. Tomasza, albo przynajmniej w zgodzie z ni¹, szwajcarski teolog
odnosi siê do intencjonalnej otwartoci cz³owieka na wiat zewnêtrzny, a przede
wszystkim na Stworzyciela, zarówno w aspekcie poznawczym, jak i wolitywnym, tj. poprzez ludzkie pragnienia. Tego rodzaju wywa¿ona postawa, zdaniem
von Balthasara, mo¿e chroniæ refleksjê teologiczn¹ zarówno przed popadniêciem
w przesadny naturalizm – a ma tu na myli kosmocentryzm  jak i przesadny
antropocentryzm. Doktor Anielski wielokrotnie wskazywa³ na istnienie we
Wszechwiecie okrelonego porz¹dku, ordo, którego poprawne odczytanie definiuje jednoczenie odpowiednio relacjê cz³owieka do wiata oraz do Stworzyciela. Porz¹dek ten odbija siê w sercu cz³owieka – sercu rozumianym na sposób
biblijny. W³anie w swym sercu cz³owiek odkrywa transcendentne dobro, prawdê i piêkno7.
Cz³owiek w ujêciu von Balthasara jawi siê w konsekwencji powy¿szych za³o¿eñ jako kto, kto wchodzi w relacjê ze wszystkim tym, co istnieje, a poniewa¿
„Tym, Który Jest” najprawdziwiej jest Stwórca, cz³owiek jest powo³any przede
wszystkim do budowania relacji z Nim. Co wiêcej, w relacji do tego, co istnieje,
4
Zob. A. Campodonico, Hans Urs von Balthasars Interpretation of the Philosophy of Thomas Aquinas, Nova et Vetera, t. 8, nr 1 (2010), s. 34.
5
H.U. von Balthasar, Theo-Drama: Theological Dramatic Theory, t. 2: The Action, t³um. G. Harrison, San Francisco 2001, s. 458.
6
Ten¿e, Explorations in Theology, t. 1: The Word Made Flesh, t³um. A.V. Littledale, A. Dru,
San Francisco 1989, s. 208.
7
A. Campodonico, Hans Urs , dz. cyt., s. 36.
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niejako „dostrajaj¹c siê” do rzeczywistoci, cz³owiek prze¿ywa zarówno momenty
swej pasywnoci, jak i aktywnoci, co wskazuje na relacjê wzajemnoci. W naturalny sposób cz³owiek dowiadcza najpierw zewnêtrznej impresji”, tj. dzia³ania
wobec siebie, na siebie, a dopiero potem pojawia siê moment ekspresji j a cz³owieka na zewn¹trz. Co wa¿ne, Bóg nie jest w tym procesie okrelon¹ i dowiadczaln¹ zewnêtrznoci¹ dla cz³owieka, ale objawia siê raczej w g³êbi jego bytu, w której naturalnie odnosi siê on do swej Bytowej Podstawy. Dzieje siê to najczêciej
w sposób nieuwiadomiony8. Balthasar zgadza siê najwyraniej z Tomaszowym
twierdzeniem: Omnia naturaliter appetunt Deum, non autem explicite9.
Wed³ug w. Tomasza podstawowym wymiarem bycia obdarowanym przez
Boga jest dla cz³owieka sam akt istnienia, dar egzystencji10. Wiemy, ¿e Akwinata
zaznaczy³ w swym ujêciu bytu bardzo mocny akcent egzystencjalny. Esse bytu,
a w konsekwencji tak¿e esse cz³owieka, sta³o siê dla niego wa¿niejsze ni¿ essentia,
istota. Przek³adaj¹c to stwierdzenie na jêzyk teologii, powiemy, ¿e Bóg z mi³oci,
bez wczeniejszej zas³ugi ze strony cz³owieka, obdarza go istnieniem11. Równie¿
dla Balthasara istnienie ³¹czy siê zawsze z mi³oci¹, personalizm z dialogicznoci¹, a z kolei mi³oæ ³¹czy siê z klasycznymi transcendentaliami: dobrem, prawd¹ i piêknem12.
Szwajcarski teolog powiada, ¿e cz³owiek jest skoñczonym bytem w skoñczonym wiecie, ale pozostaje otwarty na ca³oæ Bytu, na Nieskoñczonoæ Boga.
Dowodem na to jest w przypadku cz³owieka wiadomoæ tego, ¿e mo¿e byæ, ale
mo¿e go tak¿e w ka¿dej chwili nie byæ. Wiêkszoæ bytów jest w ten sposób ograniczona, ale istnieje Jeden Byt, który nie ma takiego ograniczenia13. Istnienie
cz³owieka jest mimo to dowodem hojnoci Boga. Skoro cz³owiek nie posiada
w sobie koniecznoci swego istnienia, mówi Balthasar, jego bycie jest znakiem
dobroci Boga. Samo istnienie cz³owieka wskazuje na swe zewnêtrzne ród³o,
przyczynê w³asnego Bytu14. Tym, co najbardziej upodabnia cz³owieka do Boga,
jest jego wolna wola, która zawiera w sobie moment nieskoñczonoci, choæ zawsze pozostaje dla cz³owieka zewnêtrznym darem. Wola jest te¿ nierozerwalnie
zwi¹zana ze swoim celem, którym, pomimo wielu dóbr partykularnych, pozostaje dla cz³owieka ostatecznie Bóg: Najwy¿sze Dobro, Prawda i Piêkno15.
Zob. H.U. von Balthasar, The Glory of the Lord, t. 1: Seeing the Form, t³um. E. Leiva-Meriikakis, San Francisco 1983, s. 245.
9
Tomasz z Akwinu, De veritate. O prawdzie, t³um. A. Bia³ek, Lublin 1999, q. 22, a. 2.
10
Zob. H.U. von Balthasar, Epilog, t³um. J. Zychowicz, Kraków 2010, s. 48.
11
Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. O Bogu, t. 2, t³um. P. Be³ch, Londyn 1977, q. 21, a. 4.
12
Zob. H.U. von Balthasar, My Work in Retrospect, t³um. K. Hamilton i in., San Francisco
1993, s. 114-115.
13
Tam¿e, s. 112.
14
Ten¿e, Theo-Logic: Theological Logical Theory, t. 2: Truth of God, t³um. A.J. Walker, San
Francisco 1989, s. 182.
15
Zob. A. Campodonico, Hans Urs , dz. cyt., s. 46.
8
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Wydaje siê, ¿e Tomaszowa koncepcja analogii pomiêdzy Bogiem i wiatem
przenika do chrystologii von Balthasara. Wydarzenie Chrystusa, które jest syntez¹ immanencji i transcendencji Boga, jasno ukazuje tê analogiê. Porz¹dek odkupienia wzmacnia i przenika porz¹dek stworzenia. Analogia stworzenia oraz odkupienia, maj¹ca najprawdopodobniej swe ród³o w analogii bytu w. Tomasza,
staje siê – jak twierdzi Angelo Campodonico – jednym z g³ównych punktów odniesienia teologii von Balthasara16. Teolog szwajcarski interpretuje jednak¿e myl
Akwinaty w duchu niemieckiego romantyzmu (z nawi¹zaniami do Hegla, Schellinga i pónego Heideggera), krytykuj¹c wyranie przesadny racjonalizm pónej
scholastyki. Myl Doktora Anielskiego jest przez to oczyszczona, a von Balthasar zachowuje w swoim myleniu najwa¿niejsz¹ jej czêæ  egzystencjaln¹ koncepcjê bytu17.
Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy do czynienia z trzema zasadniczymi w¹tkami myli w. Tomasza, z którymi Hans Urs von Balthasar wchodzi
w konstruktywny i krytyczny (z jej póniejszymi scholastycznymi czy nawet
wspó³czesnymi wcieleniami) dialog. Po pierwsze, jest to dowiadczenie bytu
ludzkiego jako przygodnego i istniej¹cego poród innych bytów w wiecie; po
drugie, podkrelenie Tomaszowego rozró¿nienia na istotê i istnienie u bytów
przygodnych, w odró¿nieniu od ujêæ transcendentalnych (Kanta czy Fichtego),
z jednoczesnym zaakcentowaniem wagi istnienia przed istot¹; po trzecie, charakter darmowego daru istoty oraz istnienia cz³owieka uczestnicz¹cego w Boskim
Bycie, Wolnoci i Mi³oci18.
II. EGZYSTENCJALIZM
Von Balthasar, bêd¹c umys³em bardzo krytycznym, podejmuje równie¿ dialog
z egzystencjalizmem. Trudno w tym miejscu przes¹dzaæ o konkretnym wp³ywie
myli egzystencjalistów na rozwój teologii Balthasara, jednak teolog szwajcarski
nie omija w swych poszukiwaniach zasadniczych w¹tków egzystencjalizmu oraz
komentuje je, co umo¿liwia ich wzajemne porównanie. Oczywicie, w przeciwieñstwie do wielu egzystencjalistów, Balthasar prowadzi swe refleksje zawsze
z perspektywy teistycznej. Jednym z wa¿niejszych w¹tków egzystencjalnych jest
dla niego ró¿nica pomiêdzy skoñczon¹ wolnoci¹ cz³owieka i nieskoñczon¹ wolnoci¹ Boga, która stanowi zarazem ród³o egzystencjalnego lêku cz³owieka,
a tak¿e jest nawi¹zaniem do naszych wczeniejszych analiz, dotycz¹cych dialogu teologa szwajcarskiego z pogl¹dami Doktora Anielskiego. Balthasar podejmuje przede wszystkim próbê teologicznej interpretacji lêku cz³owieka, która mo¿e
Tam¿e, s. 50.
Tam¿e, s. 51.
18
Tam¿e, s. 52.
16

17
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byæ porównana równie¿ do myli Sørena Kierkegaarda, Martina Heideggera,
a nawet Zygmunta Freuda19.
Wed³ug Balthasara najlepszym sposobem prze¿ywania lêku przez cz³owieka
jest nie tyle skupianie siê na samym lêku, ile na obecnoci Kogo, kto poprzez
ten lêk objawia siê cz³owiekowi. Najgorszym rozwi¹zaniem dla cz³owieka w takim wypadku jest pozostawanie sam na sam ze swoim lêkiem20. Egzystencjalny
lêk – zdaniem Balthasara – rodzi siê w pustej przestrzeni, która powstaje pomiêdzy cz³owiekiem a Bogiem, w spotkaniu skoñczonego cz³owieka z Nieskoñczonym Stwórc¹. Patrz¹c od strony dowiadczenia cz³owieka, pustka przywo³uj¹ca
ten lêk powstaje w jego sercu wtedy, gdy oddala siê on od Boga i zwraca ku
swemu w³asnemu j a. Ze wzglêdu na grzech pierworodny, który by³ takim w³anie odwróceniem siê od Boga, pustka dowiadczana przez cz³owieka staje siê
dowiadczeniem radykalnej nieobecnoci Boga. Brak wiary i zaufania Bogu
w wiadomym ¿yciu cz³owieka skutkuje postrzeganiem Go jako obcej i zagra¿aj¹cej cz³owiekowi obecnoci21, st¹d ³atwo siê od Boga odwróciæ. Ci, którzy jednak zwracaj¹ siê ku tej Tajemniczej Obecnoci, dowiadczaj¹ pewnej niemocy
w przekroczeniu granicy lêku. Tak czy inaczej, grzech opuszcza zas³onê pomiêdzy cz³owiekiem a Bogiem, pog³êbiaj¹c zarazem jego egzystencjalny lêk22.
Nieokrelona obecnoæ Nieskoñczonoci w sercu cz³owieka zak³ada paradoksalnie pewien rodzaj nieobecnoci, która staje siê ród³em ludzkiego pragnienia
wci¹¿ czego wiêcej: wiêcej istnienia, wiêcej ¿ycia, wiêcej Boga  zgodnie ze
znanym powiedzeniem w. Augustyna: „Stworzy³e nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie23.
Teologicznym pocz¹tkiem lêku jest grzech cz³owieka rozumiany jako zerwanie
intymnego obcowania z Bogiem, czyli odrzucenie „s³odkiej obecnoci gocia
jego duszy”24. Cz³owiek, zamiast utkwiæ swój wzrok w Bogu, przenosi go na siebie samego i na stworzony wiat, czyni¹c siê miar¹ rzeczywistoci. Gdy cz³owiek
przestaje uznawaæ, ¿e jest zale¿ny od Boga, zaczyna siê gubiæ i w konsekwencji
tego zagubienia odczuwa lêk. Powstaj¹ca w ten sposób pustka jest miejscem,
które wype³nia siê w³asnymi obsesjami cz³owieka25.
Prowadz¹c rozwa¿ania nad lêkiem egzystencjalnym cz³owieka i dochodz¹c
do grzechu pierworodnego, Balthasar twierdzi, ¿e Adam nie móg³ widzieæ Boga
A. Cirelli, Facing the Abyss: Hans Urs von Balthasars reading of Anxiety, New Blackfriars 2011, t. 92, z. 1042, s. 705-706.
20
Tam¿e, s. 710.
21
O takim dowiadczeniu w perspektywie psychologicznej wspomina w swoich pismach czêsto C.G. Jung.
22
A. Cirelli, Facing , dz. cyt., s. 708.
23
Augustyn, Wyznania, t³um. Z. Kubiak, Warszawa 1987, s. 7.
24
H.U. von Balthasar, Der Christ und die Angst, Einsiedeln 1951, s. 80.
25
A. Cirelli, Facing , dz. cyt., s. 711.
19
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twarz¹ w twarz, poniewa¿ w takim wypadku nie by³by w stanie odwróciæ siê
od swego Stwórcy. Mo¿na za to powiedzieæ, ¿e pusta przestrzeñ, któr¹ w sobie
odkry³ wraz z wyborem skoñczonej wolnoci, by³a pierwotnie przeznaczona dla
Boga. Adam dowiadcza³ tej przestrzeni jako tajemnicy, jednak nieobce mu by³o
tak¿e dowiadczenie dzieciêcej pewnoci dziêki pierwotnej mi³oci i pos³uszeñstwu. Ta dzieciêca wiara nie pozwala³a mu, co prawda, widzieæ Boga twarz¹
w twarz, ale dawa³a niezwykle mocn¹ moraln¹ pewnoæ Jego obecnoci26.
S¸ren Kierkegaard byù wùaúciwie pierwszym autorem, który w pe³ni wyartyku³owa³ problematykê lêku w ¿yciu cz³owieka w perspektywie Nieskoñczonoci
Boga. Mimo tego duñski myliciel skupia³ siê przede wszystkim na relacji samozwrotnej cz³owieka, to znaczy nie wychodzi³ wyranie poza granice j a cz³owieka. Balthasar idzie w tym wzglêdzie du¿o dalej i przekonuje, ¿e egzystencjalna pustka, w której rodzi siê ludzki lêk, bierze siê z braku Boga w jego ¿yciu,
z pozbawienia siê przez cz³owieka Bo¿ej obecnoci w sobie27. Twierdzi, ¿e Kierkegaard, mimo próby powrotu do ujêcia chrzecijañskiego w filozofii, nie uwolni³ siê w swych analizach od „demonicznego wêz³a postheglowskiego mylenia
dialektycznego”28.
Martin Heidegger umieci³ z kolei ludzki lêk w perspektywie dowiadczenia
mo¿liwoci niebycia, popadniêcia w nicoæ (das Nichts). Jest to ujêcie, które nie
zawiera wprost odniesienia ludzkiego lêku do Boga. Cz³owiek, który rozmyla
nad swoim losem, uwiadamia sobie granice swego istnienia i to wzbudza w nim
lêk. Skoñczonoæ ¿ycia ³¹czy siê w przypadku cz³owieka ze skoñczonoci¹ jego
mo¿liwoci poznawczych29. Balthasar w nastêpuj¹cy sposób odnosi siê (krytycznie) do postawy Heideggera:
[W]iemy jednak, i¿ filozofia Heideggerowska, jak prawie ca³a wspó³czesna filozofia
skoñczonoci, ma zdecydowanie antychrzecijañskie oblicze. Patrz¹c g³êbiej i teologicznie: jest ona sekularyzacj¹ myli chrzecijañskich z zamiarem ponownego zamkniêcia wiata w nim samym i uczynienia go absolutnym. Tylko tym razem momentu absolutnoci nale¿a³oby szukaæ ju¿ nie w tym, co ogólne i istotowe, lecz cz¹stkowe, skoñczone i egzystencjalne. Przez to, ¿e skoñczonoæ i nicuj¹ca nicoæ
zostaj¹ uczynione warunkiem doskona³oci ducha wiatowego, ukazuje siê jego absolutna, samotna autonomia: swoj¹ doskona³oæ otrzymuje od nicoci, a nie od
Boga30.
H.U. von Balthasar, Der Christ , dz. cyt., s. 81-82.
Tam¿e, s. 85.
28
Ten¿e, O zadaniach filozofii katolickiej w czasach wspó³czesnych, t³um. M. Urban, Kraków
2003, s. 42.
29
Ten¿e, Filozofia i teologia ¿ycia, w: ten¿e, Pisma wybrane, t. 1: Pisma filozoficzne, t³um.
M. Urban, D. Jankowska, Kraków 2006, s. 80.
30
Ten¿e, Filozofia Martina Heideggera z punktu widzenia katolicyzmu, w: ten¿e, Pisma wybrane, dz. cyt., s. 123.
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Koncepcja ontologicznej ró¿nicy dwóch wewnêtrznych stanów cz³owieka
jest jednak wspólna Heideggerowi i Balthasarowi. Dla obu mylicieli punktem
wyjcia do refleksji o egzystencjalnej pozycji cz³owieka jest analiza oraz samowiadomoæ jego sytuacji bytowej. Teolog szwajcarski jest jednak zdania, ¿e
mimo trafnoci tej refleksji Heideggerowi brakuje odwagi, aby otwarcie odnieæ
j¹ do relacji cz³owieka z Bogiem31.
Balthasar poddawa³ krytycznej analizie zarówno teksty Kierkegaarda, jak
i Heideggera, które do pewnego stopnia ukszta³towa³y tak¿e jego w³asne mylenie. By³ jednak zdania, ¿e najwiêcej i najtrafniej na temat ludzkiego lêku powiedzia³ Zygmunt Freud32. Chocia¿ ujêcie Freuda jest bardziej psychologiczne i zasadniczo nie ma w nim odniesieñ metafizycznych, to dla szwajcarskiego teologa
pozostaje najbardziej odkrywcze, poniewa¿, choæ w sposób empiryczny, to jednak uchwytuje istotê relacji Boga do cz³owieka. Balthasarowi chodzi g³ównie
o tezê Freuda g³osz¹c¹, ¿e lêk rodzi siê poprzez percepcjê braku (umi³owanego)
obiektu33. Freud mówi o poczuciu straty i bezradnoci w obliczu nieobecnoci
tego ukochanego obiektu, co oznacza przede wszystkim umi³owan¹ osobê. Teolog wykorzystuje tê koncepcjê Freuda do opisu sytuacji Adama i Ewy w Edenie34, a póniej tak¿e do opisu cierpienia Chrystusa dowiadczaj¹cego opuszczenia przez Ojca.
Refleksja na temat lêku u Balthasara ró¿ni siê od myli twórcy psychoanalizy tym, ¿e jest zwieñczona chrystologicznie. Balthasar zwraca uwagê na to, ¿e
Jezus jest Tym, który w czasie paschy dowiadcza opisywanego przez Freuda
lêku separacyjnego i przyjmuje go jako czêæ swojego wydania siê Ojcu za zbawienie wiata. Lêk ten rodzi siê w przypadku Chrystusa z poczucia bycia opuszczonym przez Ojca oraz z poczucia bycia opuszczonym przez wiat, a przede
wszystkim przez uczniów. Poprzez swoje dowiadczenie lêku Syn Bo¿y nadaje
mu nowy sens, ukazuj¹c przez to równie¿, jak bardzo Bóg umi³owa³ wiat. Poniewa¿ Chrystus jako Bóg dowiadcza opuszczenia w swojej ludzkiej naturze,
jest to najg³êbsze i najbardziej dramatyczne dowiadczenie opuszczenia w historii ludzkoci. Tylko Syn wie, co to znaczy byæ opuszczonym przez Ojca, poniewa¿ tylko On jest w pe³ni wiadomy tego, kim w swojej istocie jest Ojciec i co
to znaczy byæ jedno z Ojcem35. Syn Bo¿y nie przychodzi na wiat, aby usun¹æ
z niego wszelki lêk  przeciwnie, sam wchodzi w najtragiczniejsze ludzkie dowiadczenie lêku, aby pokazaæ swoj¹ solidarnoæ z cierpi¹c¹ ludzkoci¹, a z drugiej strony, aby wskazaæ w³aciw¹ drogê przechodzenia przez tego rodzaju dowiadczenia lêku i opuszczenia. Tajemnica wcielenia nadaje w ten sposób nowy
Zob. A. Cirelli, Facing , dz. cyt., s. 715.
Zob. S. Freud, The Problem of Anxiety, t³um. H.A. Bunker, New York 1963.
33
Tam¿e, s. 76.
34
Zob. A. Cirelli, Facing , dz. cyt., s. 716.
35
H.U. von Balthasar, Der Christ , dz. cyt., s. 38.
31
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sens ludzkim dowiadczeniom lêku, potwierdzaj¹c jednoczenie ich ród³o w fakcie od³¹czenia siê od Boga  konkluduje Balthasar36.
Podsumowuj¹c ten egzystencjalny w¹tek w myli Hansa Ursa von Balthasara, mo¿na stwierdziæ, ¿e spotkanie nieskoñczonoci Boga ze skoñczonoci¹ cz³owieka jest dla teologa szwajcarskiego jednym z g³ównych motywów teologii, co
ma zastosowanie przede wszystkim w rozumieniu ludzkiego dowiadczenia lêku.
Sama wiadomoæ bycia ma w sobie element odniesienia do Nieskoñczonoci,
do Boga. Tego lêku nie da siê wyleczyæ nawet poprzez terapiê typu egzystencjalnego, gdzie cz³owiek jest zaproszony, aby odwa¿nie stawiæ lêkowi czo³a
i wytrwaæ w nim do koñca. Mo¿na to uczyniæ tylko poprzez akt ca³kowitego zawierzenia Bogu. Chrzecijanin nie powinien wchodziæ w dowiadczenie lêku
w sposób czysto egzystencjalny, skupiaj¹c siê jedynie na beznadziei, nieobecnoci obiektu (Freud), na w³asnym j a czy na odsuniêciu siê od wiata. Jest raczej
wezwany, aby w takich mementach spogl¹daæ na krzy¿ Chrystusa, bêd¹cy znakiem mi³oci Boga do cz³owieka, poprzez który bierze On na siebie ca³y ludzki
lêk. Dowiadczenie przez cz³owieka mi³oci Boga stanowi antytezê dowiadczenia bycia opuszczonym z powodu w³asnej winy. Jest to dowiadczenie uwolnienia, bezpieczeñstwa, zwrotu ku ¿yciu37. Cz³owiek albo poddaje siê Bogu, który
pos³a³ swojego Syna, aby rzuci³ most nad przepaci¹ egzystencjalnej pustki cz³owieka, albo zanurza siê w otch³ani w³asnego j a38.
III. BIERDIAJEW ORAZ IDEALIZM NIEMIECKI
Myl Niko³aja Bierdiajewa by³a dla Hansa Ursa von Balthasara najwyraniej
jedn¹ z wa¿niejszych inspiracji w kszta³towaniu siê jego mylenia teologicznego
w odniesieniu do historycznego charakteru objawienia, rozumienia ³aski Bo¿ej,
a tak¿e wiecznego przeznaczenia cz³owieka. Ucilaj¹c to ogólne stwierdzenie,
mo¿na powiedzieæ, ¿e Bierdiajew dostarczy³ Balthasarowi matrycê do rozwijania refleksji na temat rzeczywistoci eschatycznej. Zawieraj¹ siê w niej nastêpuj¹ce zagadnienia: (1) wcielenie Syna Bo¿ego jako punkt zwrotny w rozumieniu
historii ludzkiej, (2) trynitarny wymiar kosmosu, (3) po³¹czenie eschatologii ze
specyficznym rozumieniem mitologii jako rzeczywistoci heurystycznej39.
Na rozumienie dziejów oraz prawid³owoci rozwoju historycznego Hansa
Ursa von Balthasara wyp³yw wywar³a tak¿e bez w¹tpienia niemiecka tradycja
filozofii idealistycznej reprezentowana par excellence przez Georga Wilhelma
Zob. A. Cirelli, Facing , dz. cyt., s. 719.
Zob. H.U. von Balthasar, Der Christ , dz. cyt., s. 45-46, 48-49.
38
Zob. A. Cirelli, Facing , dz. cyt., s. 723.
39
Zob. J.S. King, C.M. Shea, The role of Nikolai Berdyaev in the early writings of Hans Urs
von Baltasar: A contribution to the question of Balthasar’s appropriation of sources, „Journal for
the History of Modern Theology/Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte” 2014, 21(1), s. 230.
36

37
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Friedricha Hegla. Dla teologa szwajcarskiego Hegel pozostawa³ punktem odniesienia w³aciwie przez ca³y czas jego pracy naukowej, choæ  co trzeba od razu
podkreliæ – punktem odniesienia dialektycznym. Innymi s³owy – w ulubionym
przez Balthasara jêzyku dramatu  by³ antagonist¹. Wielu donios³ych mylicieli
niemieckich (i nie tylko niemieckich) kszta³towa³o swój warsztat naukowy
w krytycznym starciu z teoriami Hegla. Jednym z przyk³adów tego rodzaju podejcia jest w³anie Balthasar oraz niektórzy myliciele, do których sam nawi¹zywa³, jak Søren Kierkegaard czy Karl Barth.
Równie¿ Bierdiajew odwo³ywa³ siê do Hegla, ale w dojrza³ym okresie swej
twórczoci próbowa³ siê od niego odci¹æ, opowiadaj¹c siê za osobowym rozumieniem cz³owieka, Boga oraz wolnoci. Zarówno Bierdiajew, jak i Balthasar
opowiedzieli siê zdecydowanie za osobowym charakterem ludzkiej i boskiej
wolnoci, co pozwoli³o unikn¹æ pójcia za b³êdn¹, ich zdaniem, koncepcj¹
wszechogarniaj¹cego Absolutu Hegla. Osobowy charakter wolnoci mia³ – zdaniem Balthasara – odró¿niaæ katolicyzm od idealizmu oraz zapewniæ ujmowanie
Boga jako osoby, a w³aciwie wspólnoty osób. Bierdiajew wspomóg³ w ten sposób Balthazara w nadaniu bardziej personalistycznego rysu swej teologii, która
sta³a siê póniej w frazeologii Balthasara „dramatycznym”, a nie, jak to chcia³
Hegel, dialektycznym rozumieniem rzeczywistoci cz³owieka i Boga40.
Myl Bierdiajewa kierowa³a najwyraniej Balthasarem w przejciu od pierwotnego, w³aciwego jego refleksjom, nastawienia estetycznego ku temu, co sam póniej nazwie podejciem teodramatycznym”. Z czasem teolog szwajcarski doszed³
do przekonania, ¿e Bierdiajew nie wyzwoli³ siê wystarczaj¹co spod wp³ywu Hegla
 szczególnie w swym rozumieniu apokaliptyki – nie dziwi wiêc, ¿e szuka³ tak¿e
poza pracami Bierdiajewa innych róde³ inspiracji eschatologicznych. Jego pragnieniem by³o dojcie do takiej wizji eschatologii, która uniknê³aby zamykania siê
w czysto pojêciowych kategoriach czy te¿ w hermetycznej terminologii41.
Wydaje siê, ¿e Balthasar przyj¹³ od Bierdiajewa przede wszystkim jego rozumienie dziejów jako historii bosko-ludzkiej, dramatu mi³oci i wolnoci, rozgrywaj¹cego siê pomiêdzy Bogiem i Jego drugim Ja, które mi³uje i przez które pragnie byæ mi³owany. Tylko takie rozumienie dynamizmu mi³oci Bo¿ej dawa³o –
zdaniem Bierdiajewa – mo¿liwoæ pe³niejszego zrozumienia historii wiata oraz
przeznaczenia cz³owieka42. Balthasar równie¿ doszed³ do podobnych wniosków
w swych dojrza³ych pismach, aczkolwiek zawsze stara³ siê unikn¹æ zbytniego zbli¿ania siê do pozycji panteistycznych, ku którym grawitowa³ nieraz Bierdiajew43.
Jak stwierdzilimy wczeniej, teolog szwajcarski przeciwstawia³ siê dialektycznemu podejciu w uprawianiu eschatologii, które dopuszcza³ na przyk³ad
40
41
42
43

Tam¿e, s. 231.
Tam¿e, s. 232.
N. Berdyaev, The Meaning of History, t³um. G. Reavey, Cleveland 1962, s. 56.
Zob. J.S. King, C.M. Shea, The role , dz. cyt., s. 239.
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Karl Barth, poniewa¿ opowiada³ siê za koncepcj¹ immanentnego postêpu, nieustannego rozwoju cz³owieka i wiata. Zdaniem Balthasara, Barth w swojej teorii nie przyznawa³ wystarczaj¹cego miejsca stworzonej wolnoci cz³owieka oraz
jego dzia³alnoci kulturotwórczej. Z kolei obaj teolodzy zgadzali siê w opisie
chwa³y i piêkna Boga, choæ Balthasar powo³ywa³ siê tu raczej na Bierdiajewa,
koryguj¹c w ten sposób niedowartociowane – jego zdaniem – przez Bartha znaczenie tajemnicy wcielenia dla historii wiata – kairosu w Chrystusie, postrzeganego i opisywanego w horyzoncie trynitarnym44. Balthasar polemizowa³ te¿
z Barthem w odniesieniu do koncepcji analogia fidei oraz analogia entis. Twierdzi³, ¿e analogia bytu (analogia entis) nie jest wy³¹cznie koncepcj¹ filozoficzn¹,
ale jest teologiczn¹ odpowiedzi¹ cz³owieka na objawianie siê Boga w Chrystusie. Analogia entis s³u¿y Balthasarowi do opisu relacji Boga do wiata, przy czym
w analogii wiary (analogia fidei) dopatruje siê uzupe³nienia analogii bytu, choæ,
wed³ug niego, ta ostatnia ukazuje wiêcej odmiennoci ni¿ podobieñstw miêdzy
Stworzycielem a stworzeniem45, na co wskazywa³ ju¿ wczeniej w. Tomasz i o czym
wspominalimy na pocz¹tku tego opracowania.
Podsumowuj¹c tê czêæ rozwa¿añ, nale¿y stwierdziæ, ¿e eschatologiczna
myl Bierdiajewa sta³a siê dla Balthasara inspiruj¹ca w perspektywie integruj¹cego ujêcia eschatologii, w którym po³¹czy³ rozproszone do tej pory intuicje
eschatologiczne: czasowe i pozaczasowe, czynne i bierne, indywidualne i wspólnotowe46. Zarówno dla Bierdiajewa, jak i dla Balthasara g³ówne zagadnienia, którymi siê interesowali, pozostaj¹ odniesione do ¿ycia Boga  intersubiektywnego
w pierwotnym sensie tego s³owa. Chodzi tu o ujêcie nieredukowalnie personalne
z podkreleniem chrzecijañskiego przes³ania o wolnoci cz³owieka, która jest
owocem dramatu rozgrywaj¹cego siê pomiêdzy Bogiem a cz³owiekiem w historii
upadku. Historia Boga i cz³owieka pozostaje w takim ujêciu przepojona tragizmem,
ale jednoczenie otwarta na nadziejê47. Stanowi to zarazem dyskusjê z dialektycznym rozumieniem dziejów obecnym w idealizmie niemieckim.
Myli, które Balthasar znalaz³ u Bierdiajewa, zosta³y nastêpnie w teologii
tego pierwszego ubogacone, przepracowane i skorygowane dziêki wnikliwemu
studium ojców Kocio³a. W ten sposób teolog szwajcarski doszed³ do swojego
dojrza³ego ujêcia znaczenia historii w perspektywie tajemnicy wcielenia, jednoczenie uznaj¹c, ¿e wizja Bierdiajewa nie by³a w pe³ni chrzecijañska, czêsto
panteizuj¹ca, poniewa¿ rosyjski myliciel odwo³ywa³ siê do pojêcia przedstworzonej ciemnoci, pierwotniejszej nawet od Boga48.
Tam¿e, s. 240-243.
Zob. S.M. Garrett, Glancing , dz. cyt., s. 96.
46
H.U. von Balthasar, Geschichte des eschatologischen Problemsin der modernen deutschen
Literatur, Einsiedeln 1998, s. 231.
47
J.S. King, C.M. Shea, The role , dz. cyt., s. 248.
48
Tam¿e, s. 250, 252.
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ZAKOÑCZENIE
Hans Urs von Balthasar w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób przyswaja³ sobie intuicje zaczerpniête od innych mylicieli, z którymi spotyka³ siê
w czasie swojej formacji intelektualnej, a potem tak¿e na kolejnych etapach swej
pracy naukowej. Przyk³adów tego zjawiska mo¿na by podaæ wiele. Staralimy
siê opisaæ kilka wybranych sporód nich.
Jeli mówimy o inspiracjach teologii Balthasara, trzeba zaraz dodaæ, ¿e czynimy to raczej na sposób analogii. Teolog szwajcarski nie by³ bezkrytycznym
eklektykiem, co staralimy siê te¿ wyranie zaakcentowaæ w artykule. Jego w³asna refleksja rodzi³a siê w ogniu krytycznego dialogu z innymi donios³ymi teoriami wspó³czesnych oraz wczeniejszych mylicieli. Mo¿na zaryzykowaæ nawet
wyodrêbnienie w tym procesie okrelonych etapów. Najwyraniej Balthasar najpierw zaznajamia³ siê z konkretn¹ myl¹ wybranego autora, nastêpnie komentowa³ j¹, polemizowa³, poddawa³ krytycznej analizie, odrzuca³ w¹tki w jego rozumieniu nietrafne albo wrêcz fa³szywe, a dopiero koñcowym rezultatem jego pracy
by³a integracja tak przepracowanych i oczyszczonych teorii czy w¹tków we w³asnym „korpusie teologicznym”.
Dodajmy jeszcze i to, ¿e gdy ju¿ zaczerpniête od innych mylicieli w¹tki stawa³y siê czêci¹ w³asnego, kreatywnego mylenia Balthasara, przystêpowa³ zazwyczaj do krytyki praktycznie ka¿dego autora, który wczeniej sta³ siê dla niego inspiracj¹, aby w koñcu zaprzestaæ odnoszenia siê do tej myli w sposób
bezporedni – tak jakby okrelone w¹tki by³y zawsze obecne w jego myleniu.
Dotyczy³o to szczególnie róde³ nieortodoksyjnych, nieteologicznych (jak choæby Hegel), których jako teolog nie chcia³ wprost ujawniaæ. Niewykluczone, ¿e
taki sposób postêpowania przej¹³ od swego nauczyciela, Ericha Przywary. Siêganie do ró¿norodnych róde³ w poszukiwaniu ziaren prawdy (Logosu) afirmowa³
ju¿ u w. Tomasza z Akwinu. Balthasar zna³ i wykorzystywa³ chêtnie ród³a filozoficzne i literackie – niemieckie i rosyjskie, redniowieczne (np. w. Tomasz),
a tak¿e wspó³czesne, z którymi wchodzi³ w polemizuj¹cy dialog. Najwyraniej
interesowa³y go zw³aszcza ród³a filozoficzne.
Aby w pe³ni zrozumieæ myl Hansa Ursa von Balthasara, a tak¿e jej ewolucjê przez kolejne dekady jego ¿ycia, trzeba braæ pod uwagê ród³a, do których
siêga³, mylicieli maj¹cych na niego wp³yw oraz pracê, któr¹ wykona³ nad krytyczn¹ analiz¹ i integracj¹ tych ró¿norodnych idei w korpusie swojej teologii. Nie
ulega w¹tpliwoci, ¿e w poszukiwaniu inspiracji do swojej pracy teolog szwajcarski nie ba³ siê siêgaæ do „nieortodoksyjnych” i wymagaj¹cych krytycznej
ewaluacji róde³, które potem odpowiednio oczyszcza³, a nastêpnie integrowa³
w swoich dzie³ach teologicznych. Niniejsze opracowanie pozostaje jedynie przyczynkiem do bardziej pog³êbionego studium w tym zakresie.
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SUMMARY
The article is an attempt at characterizing some selected thinkers, who significantly influenced
the theological research of Hans Urs von Balthasar. We refer to the thought of St. Thomas Aquinas,
existentialist philosophers such as Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, the founder of psychoanalysis
– Sigmund Freud, as well as to that of the Russian thinker Nikolai Berdyaev and German
philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel. The intent of the author is to show von Balthasar’s
eclectic work, i.e. the analysis and assimilation of new ideas in the main body of the Swiss theologian theory.
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