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Dzień Wielkiej Soboty w Liturgii Kościoła jest dniem milcze
nia i ciszy. Kościół -  Oblubienica Chrystusa modli się i czuwa 
przy grobie swojego Oblubieńca. Dzień ten, jeden z najszczegól
niejszych dni w roku, kolejny dzień Misterium Paschalnego, wy
daje się jednak być przemilczany i pomijany w swojej doniosłości. 
Oto wszystko już się dokonało; Chrystus umarł i spoczywa w gro
bie, a świat żyje dalej tak, jakby już Boga nie było. Z jednej stro
ny ciemność i dramat Wielkiego Piątku, z drugiej zaś radość 
i światło Wielkiej Nocy oraz tradycja i bliskość Wielkanocnego 
poranka, zdają się przesłaniać wymowę tego dnia, gdy Bóg świę
tuje swój Szabat.

Bycie umarłym Syna Bożego wraz z Jego zstąpieniem do piekieł, 
niektórzy chcą widzieć, powołując się oczywiście na wypowiedzi 
teologiczne, li tylko jako tryumfalny pochód Chrystusa przez pie
kło, zostawiający za sobą ruiny i zgliszcza tego, co tam zbudowała 
wyobraźnia ludzka, a szatana widzą bądź to oszukanego, bądź spę
tanego i unicestwionego. Jako ludzie XXI wieku nieprzywykli do 
oglądania i doświadczania cierpienia i śmierci, nie chcemy nawet, 
lub może mówiąc dokładniej, nie potrafimy już zastanawiać się nad 
tym, co to znaczy być umarłym. W tej sytuacji jakże aktualnym staje 
się zarzut Hansa Ursa von B a l t h a s a r  a, który dostrzegając po
trzebę rzetelnego opracowania teologii Wielkiej Soboty z żalem 
stwierdza: należałoby dysponować teologią Wielkiej Soboty -  zstąpie
nia Chrystusa do piekieł -  albo przynajmniej teologią nocy ciemnej, 
której eksperymentalny opis dał Jan od Krzyża. Któż jednak ma dzisiaj 
czas na takie sprawy?'

1 H.U. v o n  B a l t h a s a r ,  Cordula albo o świadectwie chrześciajnina, Kraków 2002, s. 99.



W tej perspektywie przybliżymy się zatem do Tajemnicy Miste
rium Paschalnego Jezusa Chrystusa przedstawiając w pełnej powa
dze Balthasarowską teologię Wielkiej Soboty.

Nim jednak zostanie przez nas omówione powyższe zagadnienie, 
musimy przyjrzeć się najpierw pokrótce sylwetce samego autora. 
Hans Urs von Balthasar urodzi! się 12 sierpnia 1905 r. w Lucernie. 
W latach 1916-23 uczęszczał do gimnazjum benedyktynów w En
gelberg, a następnie do liceum jezuitów w Feldkirch. W 1923 r. roz
poczyna studia z germanistyki i filozofii (jego zainteresowania kie
rują się również ku teologii). Studiuje w Monachium, Wiedniu, 
Berlinie i Zurychu, gdzie w 1928 r. uzyskuje doktorat z germanisty
ki i filozofii2.

Ogromną rolę w jego życiu odgrywa muzyka, która towarzyszyła 
mu od najmłodszych lat. Obdarzony słuchem absolutnym śpiewał 
w chórze, a niekończące się godziny spędzał ćwicząc grę na piani
nie. Jako młodzieniec szukający swojego powołania, poważnie roz
ważał także możliwość zostania dyrygentem3. Nad miłością do mu
zyki przeważyła jednak miłość do germanistyki, a przede wszystkim 
do Boga. W 1929 r. B a l t h a s a r  wstępuje do Towarzystwa Jezuso
wego. Urodzony esteta -  jak o nim mawiano -  którego pociągało 
wszystko, co piękne i szlachetne, zostaje oczarowany Miłością Trój- 
jedyną4. Po dwuletnim nowicjacie studiuje w latach 1931-33 w Feld
kirch filozofię, a następnie w Lyonie teologię (lata 1933-38). 
W 1936 r. otrzymuje w Monachium święcenia kapłańskie, a w 1939 
r. odbywa trzecią probację. W 1940 r. przybywa do Bazylei, by zo
stać duszpasterzem akademickim, rezygnując przy tym z propono
wanej mu kariery naukowej. Tam spotyka lekarkę Adrienne von 
Speyr ,  którą nawraca z protestantyzmu. To właśnie wraz z nią za
kłada w 1945 r. wspólnotę św. Jana (Johannesgemeinschaft). Nato
miast w 1947 r. Balthasar tworzy wydawnictwo Johannes Verlag5.

Dramatem jego życia staje się opuszczenie 11 lutego 1950 r. Za
konu Jezuitów. Odtąd rozpoczyna on życie tułacze. Opuszcza Bazy- 
leę, do której może wrócić dopiero w 1955 r. po inkardynacji, która
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2 Zob. I. Bo kwa, Trynitarno -  chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu H.U. Von 
Balthasara, Radom 1998, s. 19.

3 Zob. H.U. von  B a lth a sa r , Unsere Auftrag. Bericht und Entwurf Johannes Verlag, 
Einsiedeln 1984, s. 31.

4 Zob. I. B okw a, Dz. cyt., s. 19-20.
5 Zob. tamże, s. 20-21.
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następuje za wstawiennictwem jego przyjaciół, przez biskupa diece
zji Chur6. Po powrocie zajmuje się opieką nad Adrienne; spisuje jej 
doświadczenia mistyczne; tłumaczy różne dzieła na niemiecki; pro
wadzi bogatą działalność zarówno pisarską, wykładowcy, jak i dusz
pasterską. Otrzymuje liczne zaszczyty, m.in. doktoraty honoris cau
sa. Nie zostaje jednak zaproszony na II Sobór Watykański. Dnia 28 
kwietnia 1968 r. Paweł VI powołuje go na członka Międzynarodo
wej Komisji Teologicznej. B a l t h a s a r  odgrywa również czołową 
rolę na Synodzie Biskupów w październiku 1971 r., gdzie był jednym 
z sekretarzy. W 1972 r. zakłada Międzynarodowy Przegląd Teolo
giczny -  Communio, który miał być przeciwwagą dla Concilium.

Hans Ursvon B a l t h a s a r  umiera 26 czerwca 1988 r. w Bazy
lei, w przeddzień wręczenia mu przez papieża J a n a  Pawła  II 
oznak godności kardynalskiej, której przyjęcia prawdopodobnie już 
wcześniej odmówił7.

W jego życiu wielką rolę odegrały osoby, z którymi się spotykał 
osobiście lub przez ich pisma. Najważniejszymi z nich byli: E. P r z y 
wara,  Hegel ,  Henri de Lubac,  Hugo i Karl Rah n e ro wi e ,  
Karl Bar th ,  Adrienne von Speyr,  Romano Gua rd i n i ,  a także 
Ignacy Loyola,  św. Te res ka  z Li s i eux  oraz Ojcowie Kościoła.

Dziełem życia H. U. von B a l t h a s a r a  była wspólnota św. Ja
na. Dla niego stała ona zawsze na pierwszym miejscu. Balthasar 
rozpoznał, że wolą Bożą jest, aby utworzył i opiekował się tym in
stytutem świeckim. Dlatego porzucił po raz drugi „wszystko” dla 
Chrystusa. Owym drugim „wszystko”, a jednocześnie najtrudniej
szym krokiem jego życia było opuszczenie duchowej, umiłowanej, 
wybranej ojczyzny -  Towarzystwa Jezusowego®. Na drugim miejscu 
stawiał von  B a l t h a s a r  założone przez siebie wydawnictwo, któ
re miało rozpropagować i „wyrazić” Wspólnotę św. Jana. Na ostat
nim zaś miejscu stała jego własna twórczość pisarska9. Biografie po
dają, że spod jego pióra wyszło: 85 książek, ok. 1000 artykułów, 
wiele tłumaczeń oraz opracowania pism Adrienne von Speyr.  
B a l t h as a r ,  chociaż uznawany za jednego z największych teolo

6 Zob. E. P i o t r o w s k i ,  Teodramat. Dramatyczna soteriologia Hansa Ursa von Balthasara, 
Kraków 1999, s. 10-12.

7 Zob. I. B o k w a, Dz. cyt., s. 22-23.
8 H .U. v o n  B a l t h a s a r ,  Zu seinem werk, Johannes Verlag, Einsiedeln 2000, s. 103-104.
9 Zob. tamże, s. 104.



gów XX wieku, nigdy nie uzyskał doktoratu z teologii. Sam mówił, 
iż z wykształcenia jest germanistą. Jednak jego wnikliwe studia teo
logiczne, samodzielne lektury dzieł Ojców Kościoła, teologów nie 
tylko katolickich, lecz zarówno protestanckich, jak i prawosław
nych; lektura dzieł literatury światowej, zainteresowania mistyką 
oraz głęboka kontemplacja pozwoliły mu uzyskać miano jednego 
z najwybitniejszych i najbardziej wykształconych teologów wszech
czasów. Istotnie B a l t h a s a r  jest niedoścignionym mistrzem wła
dania językiem. Jego pisma pełne są piękna, zachwytu, dramatu, 
kontemplacji, mistyki, poezji.... Był jednym z ostatnich, którzy zaj
mowali się pisaniem Sum Teologicznych. W jego twórczości domi
nuje konsekwentny trynitaryzm, który postulował on, już w 1952 
w Burzeniu Bastionów1U, dla całej teologii i przepowiadania Kościel
nego, zarówno dla kazań, jak i dla katechezy. W przybliżaniu Ta
jemnicy Trójjedynej Miłości Boga uwzględniał wypowiedzi Pisma 
św., Ojców Kościoła, teologów, poetów, a także mistyków (w tym 
oczywiście doświadczenia Adrienne von Speyr). Tajemnicę, o któ
rej mowa, opisywał poruszając się jakby po spirali. Posługiwał się 
przy tym min. formą dramatu, uwzględnił po raz pierwszy w rozwa
żaniach teologicznych metafizyczną kategorię piękna oraz brał pod 
uwagę doświadczenia mistyków. Teologia von B a l t h a s a r a  zali
czana jest do teologii apofatycznej i odgórnej (aleksandryjskiej).

W centrum rozważań teologicznych von B a l t h a s a r a  znajdu
je się Tajemnica Boga, który jest Miłością i to Miłością Trójjedyną, 
a która objawiona została ludzkości w Wydarzeniu Jezusa Chrystu
sa, najpełniej zaś w Jego Misterium Paschalnym. Wśród bogatej 
problematyki podejmowanej przez von B a l t h a s a r a  na szcze
gólną uwagę zasługują m. in. problem Kościoła, jego otwartości 
i jedyności wśród pluralizmu religijnego; problem języka teologicz
nego zrozumiałego dla współczesnego człowieka, który ma nie tyl
ko przekazywać „sztywne” i „niezmienne” definicje dogmatyczne, 
lecz wyrażać i prowadzić do żywej Tajemnicy, do Misterium Trójje- 
dynego Boga; podjęcie problematyki kenozy Boga; problematyka 
świadectwa chrześcijańskiego oraz kwestia nadziei powszechnego 
zbawienia, która jest również konsekwencją omawianego przez nas 
zagadnienia Wielkiej Soboty.
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10 Zob. H.U. v o n  B a l t h a s a r ,  Burzenie Bastionów, Kraków 2000, s. 13.
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WSTĘP
Lecz po krzyku następuje bezgłośna Sobota. Wielki, cichy Szabat, 

kiedy Słowo spoczywa po wykonaniu swojego dzieła, dokładnie w śla
dach Ojca. Ciało Słowa, schowane w prześcieradła i korzenne won
ności, spoczywa w skale i w pieczarze, pieczęcie na grobie zabraniają 
komukolwiek dostępu; dusza Słowa wędruje jednak przez królestwo 
zmarłych, jedyny „raj”, istniejący przed zmartwychwstaniem Słowa".

W Balthasarowskim ujęciu problematyki Wielkiej Soboty odna
leźć można inspiracje zarówno ze strony Ojców Kościoła12, jak i mi
styczne doświadczenia Adrienne von Speyr  związane z tym wła
śnie dniem13. Przejście od Wielkiego Piątku do Wielkiej Niedzieli 
z pominięciem dzielącej je Wielkiej Soboty oznaczałoby, zdaniem 
B a l t h a s a r  a, pominięcie istotnej fazy dramatu odkupienia14.

Teologia Wielkiej Soboty w ujęciu Hansa Ursa von B a l t h a s a -  
ra zostanie przez nas przedstawiona w następujących zagadnie
niach: realizm śmierci i zstąpienia do otchłani; znak Jonasza; pro
blematyka czasu; miejsce zstąpienia; „bycie solidarnym z umarły
mi”; posłuszeństwo zmarłego Jezusa; Descensus -  wydarzeniem 
trynitarno -  zbawczym.

1. Realizm śmierci i zstąpienia do otchłani
Pierwszym zagadnieniem poruszanym przez Balthasara jest re

alizm śmierci i bycia umarłym Jezusa. Stwierdza on, że w tym wyda
rzeniu dokonującym się właśnie w Wielką Sobotę Kościół może to
warzyszyć Chrystusowi tylko z oddali15.

Bóg umarł, mówi stara kościelna pieśń, a za nią powtarzają, jego 
zdaniem, He g e l  i Nie t zsche .  Konsekwencją wynikającą z tego

11 H.U. von  B a lth a sa r , Das Ganze im Fragment. Aspekte der Geschichtstheologie, 2. 
Verbesserte Aufl., Einsiedeln 1990, s. 306, cyt. za I. Bokwa, Dz. cyt., s. 213.

12 Zob. W. L ö se r ,1m Geist des Origenes. H. U. von Balthasar als Interpret der Theologie der 
Kirchenvater, Frankfurt am Main 1976, s. 235-239.

13 Zob. I. B o k w a ,Dz. cyt., s. 214.
14 Por. tamże, s. 213.
15 H.U. von  B a lth a sa r , Teologia misterium paschalnego, Kraków 2001, s. 177. Dalej 

Balthasar dodaje: Pozostaje jedno, pytanie, jak takie towarzyszenie byłoby teologicznie możliwe, 
gdy Zbawiciel w zastępstwie idzie w najradykalniejszą samotność. Dlatego to towarzyszenie nie 
może być inaczej nazwane niż autentyczne, to znaczy wynikające z  bycia chrześcijaninem, uczest
niczenie w takiej samotności: być umarłym wraz z  umarłym Bogiem. Tamże, s. 178.
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faktu jest to, iż sens świata i cel życia przepadł i został pogrzebany. 
Wielka Sobota jest dniem, w którym wykradziono nam przedmiot na
szej wiary, naszej nadziei i miłości, tak, ze jesteśmy dosłownie powaleni 
w niewypowiedzianą pustkę i trwamy w rozczarowaniu i opuszczeniu16. 
Innymi słowy B a l t h a s a r  stwierdza, że Wielka Sobota była dniem 
śmierci i nieistnienia życia. W żadnym zaś wypadku nie była dniem 
życia osłabionego, pomniejszonego sensu, albo uśpionej nadziei. 
Nie była też dniem, w którym pomieszało się kilka wątków świata, 
podczas gdy pozostałe jego maszyny, większość trybów, nadal dość 
dobrze funkcjonowała. Wręcz przeciwnie, Wielka Sobota była, jego 
zdaniem, jedynym dniem, w którym sens świata umarł i został po
grzebany bez żadnej nadziei na to, że kiedykolwiek będzie on mógł 
nawiązać do momentu, w którym urwał się, lub że kiedykolwiek za
mknie się przepaść, jaką otworzył On wraz ze swą śmiercią17.

Ewangelie, które kreślą opis cierpienia żyjącego Jezusa aż po 
śmierć i pogrzeb, milczą, oczywiście o czasie pomiędzy złożeniem 
do grobu i wydarzeniem zmartwychwstania. Cisza, którą charaktery
zuje się dzień Wielkiej Soboty, przynależy, zdaniem B a l t h a s a r a ,  
do stanu śmierci, ponieważ dotyczy ona zarówno wiedzy o miejscu 
przebywania, jak i o stanie umarłych. Bycie umarłym, nie jest, jego 
zdaniem, wydarzeniem fragmentarycznym, lecz dotyczy wprost całe
go człowieka. Stan ten zakłada najpierw pozostawienie za sobą 
wszelkiego spontanicznego działania, a tym samym pasywność18.

To, iż Jezus rzeczywiście nie żyje, wypływa, zdaniem B a l t h a s a 
ra, stąd, że stał się On na prawdę człowiekiem takim jak wszyscy 
ludzie będący synami Adama19. B a l t h a s a r  postuluje również, aby 
nie rozróżniać w tekstach Pisma św. pomiędzy fizycznym i ducho
wym stanem śmierci Jezusa. Wynika to stąd, że jeśli na pierwszym 
planie stoi śmierć fizyczna, a tym samym solidarność Chrystusa ze 
zmarłymi, to w tle współobecny jest zawsze związek grzechu 
i śmierci. W tej perspektywie już od początku niemożliwe jest ade
kwatne rozdzielanie tekstów według kryterium „śmierci fizycznej” 
i „śmierci duchowej”20.

16 H.U. v o n  B a l t h a s a r ,  Wieńczysz rok darami swojej dobroci, Kraków 1999, s. 98.
17 Tamże, s. 98-99.
18 Por. H.U. vo  n B a l t h a s a r ,  Teologia,.., dz. cyt., s. 139.
19 Por. tamże, s. 139-140.
20 Tamże, s. 147.
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Dowodem na to, że Jezus rzeczywiście był w krainie umarłych, 
jest, zdaniem B a l t h a s a r  a, pokazanie przez Zmartwychwstałego 
Jego rąk, stóp i boku tak, jak pokazuje się pamiątkę z podróży, aby 
udowodnić, że rzeczywiście się tam było. Fakt ten mówi nam o tym, 
że Jezus nie pozostał ukryty w domu, lecz rzeczywiście był w krainie 
śmierci i cieni, zimna i więzienia nie dającego żadnej nadziei, czego 
symbolem są tylko cztery trumienne deski; że był On w krainie, w któ
rej wszelkie życie jest przeszłością, a wszystko, co tu na ziemi wydawa
ło się uprawnioną nadzieją, zostało odebrane duszy21.

2. Znak Jonasza
Jezus zapowiadając swoje „bycie umarłym” odwoływał się do 

znaku Jonasza. Mówi On: Żaden inny znak, naturalnie oprócz zna
ku Jonasza. Stwierdzeniem tym, zdaniem B a l t h a s a r  a, Jezus jak
by przekreśla wszystkie uzdrowienia i wypędzenia złego ducha, wszyst
kie rozmnożenia chleba i uciszenia burzy, jakby wszystkie te „czyny" 
nie były ważnymi znakami i jakby tam, gdzie chodzi o ostateczną de
cyzję, chciał się ograniczyć do siebie samego, przewyższającego znak, 
którym był Jonasz. Jezus przewyższa ten znak właśnie przez swoje uni
żenie aż do śmierci na krzyżu oraz przez trzydniowe przebywanie w ło
nie ziemi. Żądający znaku nie otrzymują od Niego, zdaniem Baltha- 
sara, nic innego, jak tylko wagę (wcielonego, Boskiego) Słowa w Jego 
poniżonej, powszedniej postaci. Wszelki bowiem inny i bardziej oka
zały znak byłby, jego zdaniem, niewiarygodny i wskazywałby na moc 
przeciwną Bogu12.

Logion o znaku Jonasza stawia w centrum, zdaniem B a 11 h a s a - 
r a, stan bycia Jezusa w śmierci, chociaż już na krzyżu moc Hadesu 
została złamana, a zamknięte bramy grobów zostały rozsadzone. 
Jednak koniecznym jest, jego zdaniem, jeszcze złożenie Chrystusa 
do grobu i „bycie z umarłymi”, aby w dzień zmartwychwstania mo
gło nastąpić powszechne zmartwychwstanie z martwych wraz 
z Chrystusem. Stąd też nie można, zdaniem B a l t h a s a r  a, powie
dzieć, że między umieraniem a zmartwychwstaniem nie ma już 
miejsca na szczególny stan bycia w śmierci23.

21 H.U. v o n  B a l t h a s a r ,  Wieńczysz..., dz. cyt., s. 96.
22 H.U. v o n  B a l t h a s a r ,  7y masz słowa życia wiecznego, Kraków 2000, s. 18.
23 Por. H .U. v o n  B a l t h a s a r ,  Teologia..., dz. cyt., s. 148.
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Znak Jonasza ukazuje ponadto, że Bóg, jego zdaniem, przeciw- 
dziaia temu, co Mu się sprzeciwia, nie tylko z zewnątrz i z góry, ale 
również i od wewnątrz24.

3. Problematyka czasu
Po śmierci doczesne pojmowanie czasu nie może, zdaniem Bal- 

thasara, obowiązywać. Stąd też nie można przyjęcia przez Zbawi
ciela doświadczenia Szeolu (a tym samym oczekiwania niezbawio- 
nych) określać w sposób czasowy. Należy zatem, jego zdaniem, 
stworzyć paradoksalne, samoznoszące się pojęcie „czasowej poena 
damni”25. Już bowiem dla Cierpiącego na krzyżu, czas był zniesio
ny, podobnie zresztą jak i podczas Jego zstąpienia do piekieł26. Na
tomiast wieczność przebywania z Bogiem, zdaniem Balthasara, 
rozsadza wszelkie granice czasowości; wieczność potępienia zaś ma 
charakter bezczasowości, w której obecna jest bezczasowość Jezu
sowego konania na krzyżu27.

4. Miejsce zstąpienia
Śmierć jest, zdaniem B a l t h a s a r a ,  eo ipso pobytem w otchła

ni28. Współbycie z niezbawionymi zmarłymi jest solidarnością w sta
rotestamentalnym Szeolu, która przynależy do faktycznego stanu 
grzeszników przed Bogiem29.

W tej perspektywie B a l t h a s a r  podkreśla, że Jezus rzeczywi
ście był w krainie cieni Homera i Wergiliusza, w krainie cieni Psal
mów, Hioba i Ksiąg Mądrościowych. Był On również pomiędzy cie
niami, do których należał Samuel, kiedy czarownica z Endor wywo
łała go do przeznaczonego na upadek Śaula. I właśnie razem z cie
niem Samuela Jezus stał się w Wielką Sobotę jednym cieniem, bez

24 Por. H.U. v o n  B a l t h a s a r ,  Czy Jezus nas zna ? Czy my znamy Jezusa ?, Kraków 1998, s. 20.
25 Por. H.U. v o n  B a l t h a s a r ,  Teologia..., dz. cyt., s. 159-160.
26 Por. H.U. v o n  B a l t h a s a r ,  Cordula..., dz. cyt., s. 38.
27 Por. E. P i o t r o w s k i, Dz. cyt., s. 224-225.
28 Por. H.U. v o n  B a l t h a s a r ,  Teologia..., dz. cyt., s. 146. B a l t h a s a r  stwierdza, że: O t

chłań morza (tehom) widziane są w łączności z  Szeolem, przy czym jednak nie następuje ich 
identyfikacja, co jest znamienne dla obrazowego myślenia Biblii. Tamże.

29 Tamże, s. 153. B a l t h a s a r  podkreśla stanowczo, że Szeol trzeba rozumieć w klasycz
nym starotestamentalnym sensie.



żadnej nadziei, bez jakiejkolwiek możliwości, bez pomocy i ratun
ku, jakiego można by spodziewać się z niebios, ponieważ niebo było 
bardziej zamknięte niż żelazna kurtyna. Nawet pożar całego świata 
bądź pieklą nie byłby w stanie stopić tej kurtyny. Poza tą kurtyną 
była, zdaniem B a l t h a s a r a  wielka niewiadoma. I nikt nie wie
dział, czy jest za nią ktoś, czy nikt...30. Jezus bezwarunkowo i pewnie 
rzuca się, jego zdaniem, z całą swoją egzystencją, tj. ciałem i du
chem ku temu światowemu „nie-miejscu”. W tym rzuceniu się 
w niewyobrażalne otchłanie31 (śmierć jako opuszczenie przez Boga; 
śmierć, za którą postępuje pozbawione nadziei podziemie), w bez
granicznej wolności czyni się On, zdaniem Balthasara, najkoniecz
niejszym, ofiarnym pokarmem dla wszystkich, nie w genialnej im
prowizacji, lecz w zwyczajnej misji32.

Zstępując do otchłani Chrystus cierpiał, zdaniem B a l t h a s a r a ,  
nie tylko dla wybranych, lecz dla wszystkich ludzi. Tym samym objął 
On jednocześnie ich eschatologiczne „nie” wobec swego zbawcze
go wydarzenia. Doświadczenie Wielkiej Soboty nie potrzebuje być 
niczym innym, jak tylko tym, czego domaga się poważnie potrakto
wana solidarność w Szeolu, który nie będzie rozjaśniony żadnym 
światłem zbawienia. Całe światło zbawienia pochodzi wyłącznie od 
Solidarnego aż do końca. Dlatego Jezus może być pośrednikiem 
światła, ponieważ sam zastępczo z niego rezygnuje33.

Szeol, otchłań, do której zstępuje Jezus, jest bardzo często utoż
samiana z piekłem. Piekło natomiast, zdaniem Balthasara, jest 
PRODUKTEM zbawienia, dlatego też błędem teologicznym jest 
projektowanie wstecz, pojęcia nowotestamentalnego (chrystolo
gicznego) piekła na Stary Testament, a stąd formułowanie pytań
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30 Por. H.U. von B a lth a sa r , Wieńczysz..., dz. cyt., s. 96.
31 W tym miejscu warto zauważyć, że zdaniem Balthasara, Kara za „grzech pierworodny” wi

sząca nad „przedchrześcijańską ” ludzkością, jeśli odejdziemy tu od problemu grzechu osobistego, 
jest „de jure” ostateczna; to „poena dam ni”, pozbawienie oglądania Boga. Z  drugiej strony, już 
przed Chrystusem istnieje, jawnie wśród Żydów, a w sposób ukryty z  pewnością w innych narodach, 
zbawczy porządek zmierzający ku Chrystusowi, który pozwala w jakiś sposób, przy współpracy z  la
ską Boga, być „sprawiedliwym” i tak, pośrodku „poena dam ni”, „oczekiwać” na zbawienie. Baga
telizuje się tę dialektykę, kiedy bogobojnym Starego Testamentu przypisuje się naiwnie „światło na
dziei” w mrokach „poena dam ni”, gdyż „nadzieja”, w sensie teologicznym, jest udziałem w życiu 
Bożym, dlatego sprzeciwia się „poena dam ni”, a tym samym również rozumieniu Szeolu w klasycz
nych tekstach starotestamentalnych. H.U. von Balthasar, Teologia..., dz. cyt., s. 158-159.

32 Por. H.U. von  B a lth a sa r , Wiarygodna jest tylko miłość, Kraków 1997, s. 68-69.
33 Por. H.U. von  B a lth a sa r , Teologia..., dz. cyt., s. 165-166.



odnośnie Wielkiego Piątku, które są nierozwiązywalne, ponieważ 
źle zostały postawione. Piekło, w sensie Nowego Testamentu, jest, 
jego zdaniem, funkcją wydarzenia Chrystusa. Musi być ono „oglą
dane” w Wielką Sobotę przez Zbawiciela w samej swojej istocie, 
aby w czystej nikczemności być „dla Niego” oraz być tym, nad czym 
otrzyma On władzę i klucze przy Swoim zmartwychwstaniu. Stąd 
też zbyteczne są, zdaniem Balthasara, wszystkie dramatyczne 
przedstawienia, jakie prezentują „teorie wykupienia” w swych to
pornych, czy też delikatniejszych formach34.

Złą teologią jest również, jego zdaniem, aprioryczne ogranicza
nie zbawczego wydarzenia, o którym mowa kiedy, zakładając okre
śloną naukę o predestynacji i utożsamiając Hades (Gehennę) z pie
kłem, jest się z góry przekonanym, że Chrystus nie był w stanie 
wnieść zbawienia do „piekła właściwego” („infernus damnato- 
rum”). B a 11 h a s a r dodaje, że późna scholastyka, idąc za niektóry
mi z Ojców Kościoła, wzniosła takie aprioryczne przeszkody. Zało
żywszy cztery podziemne „rezerwuary”, tzn. przedpiekle, czyściec, 
piekło nieochrzczonych dzieci i właściwe piekło ogniste, postawio
no pytanie, jak daleko musiałby zstąpić Chrystus i jak daleko mo
głaby się rozciągać Jego zbawcza skuteczność, bądź to przez Jego 
obecność (praesentia), bądź przez samo oddziaływanie (effectus)35. 
Odpowiedając na to pytanie Balthasar stwierdza, iż „przed” Chry
stusem („przed” oczywiście w sensie przedmiotowym, nie chrono
logicznym) nie mogło być ani piekła, ani czyśćca (o jakimś szczegól
nym piekle dzieci w ogóle nic nie wiemy), lecz tylko ów Hades (któ
ry co najwyżej spekulatywnie można podzielić na wyższą i niższą 
część, przy czym relacja pomiędzy nimi pozostaje niewyraźna), 
z którego Chrystus chciał „nas” wyzwolić dzięki swojej solidarności 
z (cieleśnie i duchowo) umarłymi. Jednak popadłoby się, jego zda
niem, w przeciwną skrajność, gdyby się chciało wywnioskować z te
go, że wszyscy ludzie przez i po Chrystusie są tym samym zbawieni, 
a Chrystus przez swoje doświadczenie piekła całkowicie je opróż
nił. Wtedy każda obawa przed potępieniem stałaby się bezprzed
miotowa. Rozróżnienie pomiędzy Hadesem i piekłem właśnie tutaj 
uzyskuje, zdaniem B a l t h a s a r a ,  swoje teologiczne znaczenie. 
Zmartwychwstając Chrystus pozostawia za sobą Hades, tzn. brak
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31 Tamże, s. 168.
35 Por. tamże, s. 170-171.



przystępu ludzkości do Boga. Jednak ze swego najgłębszego, tryni- 
tarnego doświadczenia wynosi On „piekło” ze sobą: jako wyraz 
swojej mocy, jako sędzia rozstrzygający o wiecznym zbawieniu bądź 
potępieniu człowieka36.

Kolejną kwestią poruszaną przez Ba l t h a s a r a ,  a wiążącą się 
z kwestią powyższą jest zagadnienie czyśćca. Pojawił się on, jego zda
niem, w Wielką Sobotę. Eschatologiczny ogień sądu, to kryterium, 
według którego będzie się sądzić, a jest nim wyłącznie „fundament” 
Jezus Chrystus. Eschatologiczny ogień może, jego zdaniem, wpraw
dzie poddać próbie budowane na nim dzieła i ewentualnie strawić je 
aż do podwalin, jednak samego człowieka ratuje on „jakby przez 
ogień”. Stąd ogień jest narzędziem eschatologicznego sądu, którego 
dokona nie pałający gniew Boga, lecz solidarny z nami Jezus37.

5. „Bycie solidarnym z umarłymi”
Jezus zstępuje, zdaniem B a l t h a s a r a ,  do zmarłych jako zmarły 

człowiek, a nie jako żywy Zwycięzca z flagą wielkanocną38. Stwier
dza on, że teologumen o zstąpieniu Chrystusa do Hadesu (z 1 Listu 
św. Piotra39) ma za wzór naszkicowany mit o Henochu. W micie tym 
do nieposłusznych duchów w najciemniejszym lochu podziemnej 
twierdzy dociera raz jeszcze Boski posłaniec z Bożym orędziem. 
Jednak podczas, gdy, zdaniem Balthasara, Henoch musiał przeka
zać orędzie o niemożności przebaczenia, to nowina Chrystusa jest
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36 Tamże, s. 171.
37 Por. tamże, s. 172-173.
38 H.U. von B a lth a sa r , Credo. Medytacje o Składzie Apostolskim , Kraków 1997, s. 41.
39 Zdaniem Balthasara,pierwszy List Piotra 3,19, mówi o kerissein (aktywnie), 4,6 o ewagge- 

lidzesthai (pasywnie), Dz 2,24 o lyein (bóle względnie więzy śmierci -  podmiotem jest Bóg). Sto
sownie do tego dwa tematy, mianowicie przepowiadanie (proklamacja) i (od-) kupienie począt
kowo konkurują ze sobą. PROKLAMACJĘ, w jej czystej obiektywności, nawet jeśli jest ona rów
nież Eu-angelion, należy przyjąć jako umieszczenie w wiecznej śmierci manifestu wiecznego ży
cia niezależnie od sposobu przepowiadania, przepowiadającej osoby, bez zastanawiania się nad 
lepszym albo gorszym usposobieniem tych, któiych ta proklamacja dotyczy. Zostaje usunięty pro
blem późniejszego nawrócenia ju ż umarłych. Motyw „ UWOLNIENIA”, to znaczy zbawienia 
zwróconego ku zmarłym, trzeba, jako treść proklamacji, ujmować nie mniej obiektywnie. Jak 
w niewielkim stopniu może zostać obiektywnie przedstawiony stan Jezusa w śmierci, tak tez nie
wiele można powiedzieć o subiektywnym oddziaływaniu proklamacji na „duchy zamknięte 
w więzieniu ”. Dramaturgiczne przedstawienie doświadczonego tryumfu, radosnego spotkania Je
zusa z  uwięzionymi, szczególnie spotkania nowego i starego Adama, nie jest niedopuszczalnym, 
pobożnościowym rozważaniem, przekracza jednak możliwości teologicznej wypowiedzi. 
H.U. von  B a lth a sa r , Teologia..., dz. cyt., s. 175-177.



radosna. W ten sposób, jego zdaniem, nauka o kazaniu Chrystusa 
w Hadesie chce ukazać, że sprawiedliwy umarł za niesprawiedli
wych, a beznadziejnie straconym Jego zadośćczyniąca śmierć przy
niosła wybawienie40.

W tej perspektywie Balthasar stwierdza, że wyrażenie „pójście 
do” zawiera podwójną treść (i żadną wychodzącą poza nią). Z jed
nej strony mówi ono o solidarności, „byciu z” Chrystusa z umarły
mi, z drugiej zaś strony o proklamowaniu osiągniętego w Chrystu
sie pojednania Boga z całym światem jako już spełnionego wyda
rzenia41. „Przepowiadanie”, o którym mowa jest, zdaniem Balthasa- 
ra, równie pierwotne jako głoszenie aktywnie wycierpianego „zba
wienia” dokonanego przez krzyż żyjącego Jezusa. Nie jest ono no
wą aktywnością, oddzieloną od pierwszej, ponieważ wtedy bycie so
lidarnym ze stanem umarłych byłoby, jego zdaniem, założeniem dla 
dzieła zbawienia, nabierającego znaczenia i oddziałującego w „kró
lestwie” zmarłych, definitywnie jednak zamkniętego na krzyżu. 
Wówczas także aktywne sformułowane „przepowiadanie” trzeba 
byłoby ujmować jako ujawniające się „po tamtej stronie” skutki te
go, co wypełniło się w historycznej czasowości42.

W byciu solidarnym z umarłymi chodzi, zdaniem Balthasara, o po
konanie „ostatniego wroga, śmierci” (1 Kor 15,26). Wprawdzie „niż
sze części ziemi” mogą, jego zdaniem, nie oznaczać jednoznacznie 
królestwa zmarłych, ale nie wyrażają też prostego wcielenia, jedynie 
takie, które wewnętrznie zaprowadziło Chrystusa aż po krzyż, gdzie 
umierając zatryumfował On nad mocami śmierci. Dlatego Bóg, któ
ry sprawia przez Chrystusa, zdaniem Balthasara, całkowite rozbroje
nie zwierzchności i władz oraz jawne ich wystawienie na widowisko 
i tryumf nad nimi, jest podmiotem przeprowadzającym rozbrojenie 
i pozbawiającym władzy. Do władz należy wewnętrzna śmierć z powo
du grzechu; jest ona „tempus a qwo” wskrzeszenia zarówno Chrystusa, 
jak i umarłych „na skutek występków’’. Założona jest w tle solidarność 
Umarłego na krzyżu z ludźmi podlegającymi mocy śmierci*3.

Przedstawienie zdjęcia z krzyża, zatroskania o ciało i pogrzeba
nia, jest, zdaniem B a l t h a s a r a ,  prostym świadectwem solidarno
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40 Por. tamże, s. 152.
41 Por. tamże, s. 149.
42 Por. tamże, s. 142.
43 Tamże, s. 146-147.



ści Umarłego na krzyżu z wszystkimi ludźmi44. Pomiędzy zmarłymi 
nie ma żywej komunikacji. Solidarność oznacza, jego zdaniem, „by
cie samym z innymi”45. Zbawiciel, w swojej solidarności ze zmarły
mi, oszczędził im całego doświadczenia śmierci (jako „poena dam
ni”), biorąc zastępczo całe to doświadczenie na siebie. Właśnie 
w ten sposób Jezus okazuje się być, zdaniem Balthasara, Jedynym, 
który wykraczając ponad powszechne doświadczenie śmierci zmie
rzył głębię otchłani. W tej perspektywie da się, jego zdaniem, raz 
jeszcze odrzucić, jako niekompletną, „teologię śmierci” zawężającą 
solidarność Jezusa z grzesznikami do samego aktu decyzji i wyda
nia egzystencji w momencie śmierci. Stąd też, aby śmierć Chrystusa 
mogła być inkluzywna, musi być jednocześnie ekskluzywna, 
a w swojej zastępczej mocy niepowtarzalna46.

Ba 11hasar  powołuje się również na twierdzenie B o n a w e n t u 
ry, który mówi, że duchowe „compassio”przeważa intensywnością cier
pienie cielesne. W Wielką Sobotę nie chodzi, zdaniem Bal thasa ra ,  
o „compassio” Wielkiego Piątku na krzyżu, ale jednoznacznie o „com
passio” w byciu umarłym47. W tym stanie grzech, jego zdaniem, jest 
amorficzny, ponieważ tworzy to, co można nazwać drugim „chaosem” 
(stworzonym przez wolność człowieka), a co, na skutek oddzielenia 
grzechu od żyjącego człowieka, jest jednocześnie produktem aktywne
go cierpienia na krzyżu: w tym stopniu, w jakim umarły Zbawiciel 
w piekielnym Szeolu rzeczywiście nie ogląda niczego innego, jak swój 
własny tryumf, jednak nie w blasku życia zmartwychwstałego (jak 
Wskrzeszony do życia wiecznego mógłby mieć jakikolwiek punkt 
styczny z tym chaosem?), lecz w jedynym stanie, jaki pozwala na taki 
wewnętrzny kontakt, w stanie absolutnego braku życia w zmarłych. 
Obiektem tej „visio mortis” nie może być, zdaniem B a 11 h a s a r a, ani 
zaludnione piekło, gdyż byłaby ona wówczas oglądaniem klęski, ani 
zaludniony czyściec, gdyż teologicznie „przed” Chrystusem takowy nie 
mógł istnieć, ani zaludnione „przedpiekle”, które według biblijnej wi
zji powinno zostać opróżnione przez „zstąpienie” Chrystusa, lecz jedy
nie czysta substancjalność „piekła” jako „grzechu w swej istocie”48.
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44 Por. tamże, s. 152-153.
45 Tamże, s. 158.
46 Tamże, s. 161.
47 Tamże, s. 162.
48 Tamże, s. 166-167.
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6. Posłuszeństwo zmarłego Jezusa
Najważniejszą z poruszanych przez B a l t h a s a r a  kwestii jest 

posłuszeństwo Jezusa. Chrystus, aby odpokutować całą karę nało
żoną na grzeszników, chciał, jego zdaniem, nie tylko umrzeć, lecz 
także zstąpić w duszy „ad infernum”. Podkreśla on również, że już 
dla drugiego wieku ostateczny i celowy moment wcielenia Jezusa 
polegał właśnie na tym uczestniczeniu w pokucie. „Bóle śmierci”, 
których doświadcza także Jezus, zostaną usunięte dopiero wów
czas, gdy Ojciec wskrzesi Go z martwych49.

Bycie Jezusa z umarłymi, bycie z ową śmiercią, która nade 
wszystko każdego umarłego czyni prawdziwie umarłym, jest, zda
niem Balthasara, ostateczną konsekwencją otrzymanej przez Syna 
od Ojca misji zbawienia. Tym samym jest to bycie w najradykalniej
szym posłuszeństwie. Posłuszeństwo, o którym mowa jest, jego zda
niem, posłuszeństwem umarłego Chrystusa dające się uzasadnić 
teologicznie tylko jako „posłuszeństwo trupa”50. Posłuszeństwo Jezu
sa jest egzystencjalnym przemierzeniem całego wymiaru czysto an- 
tyboskiej rzeczywistości, całego przedmiotu eschatologicznego są
du, który zostaje tu ujęty w wydarzeniu jego „wyrzucenia precz”. To 
przemierzanie wyznacza jednocześnie, zdaniem B a 11 h a s a r a, za
sięg Ojcowskiego posłania. Stąd też „zwiady” w piekle są wydarze
niem (historiozbawczo-) trynitarnym51.

Jeśli więc Syn, zdaniem Bal thasa ra ,  przemierza chaos z polecenia 
Ojca, to znajdując się w ciemnościach rzeczywistości antyboskiej, 
obiektywnie jednak przebywa w „raju”, a obrazowe przedstawienie try
umfu może być tego ilustracją. Piekło należy w przyszłości do Chrystu
sa52, ponieważ poznał On piekło, aby tym samym poznać naszą sytuację 
i pomóc nam w niej. Jezus nie dokonał tego, zdaniem Bal thasa ra ,  
w żadnym razie po to, abyśmy łatwo lub też zarozumiale radzili sobie ze 
złem53. Wniknął on w demoniczne otchłanie ludzkiej egzystencji, dlate
go może rozróżniać to, co w nas jest przypadkowym popadnięciem 
w moce ciemności, a co ukrytym przyzwoleniem na ich dominację54.

4y Por. Tamże, s. 157.
50 Wyrażenie to przejął v o n  B a l t h  asar  od św. F r a n c i s z k a  z As yżu .  Zob. tamże, s. 168.
51 Por. Tamże, 168-169.
52 Por. H.U. v o n  B a l t h a s a r ,  Czy Jezus..., dz. cyt., s. 20.
53 Por. tamże.
54 Por. tamże, s. 21.



[1 5 ] TEOLOGIA WIELKIEJ SOBOTY HANSA URSA VON BALTHASARA 7 3

W tej perspektywie B a l t h a s a r  dodaje, że wtargnięcie Jezusa 
w demoniczne otchłanie dusz trzeba widzieć li tylko w świetle te
go, że nie chodzi tutaj o tryumfalny descensus, lecz o wejście 
w sferę mrocznych potęg, aby samego Siebie wystawić na ich od
działywanie. Tylko ostateczne posłuszeństwo Syna wobec Ojca, 
jego zdaniem, uodparnia Jezusa, i upoważnia, aby w tym ducho
wym podziemiu zrabować mocarzowi jego mienie55. Jezus prze
chodząc przez mroczną krainę, mówiąc dokładniej: przez chaos 
ludzkiego grzechu, uzyskał, zdaniem B a l t h a s a r  a, doskonałe 
poznanie człowieka, nie tylko charyzmatyczne, lub też doświad
czone w pokusie, lecz zupełne, a dotyczące tego, jak okropny jest 
grzech i jak bardzo boli56.

7. Descensus -  wydarzeniem trynitarno-zbawczym
Wprawdzie Stary Testament nie zna „obcowania” żyjącego Boga 

z królestwem zmarłych, wie jednak bardzo dobrze o władzy Boga 
nad tym królestwem, wie, także że Bóg równie dobrze może zabijać 
jak i ożywiać, posyłać do Szeolu i z powrotem z niego wyprowa
dzać57, a całkowite obezwładnienie wroga łączy się z wniknięciem 
w wewnętrzny obszar jego mocy58.

W tej perspektywie B a l t h a s a r  może powiedzieć, że Jezus był 
umarły tzn. wewnętrznie doświadczył śmierci, dlatego śmierć dla 
siebie i dla wszystkich pozbawił mocy, czyniąc ją „przeszłością”59. 
Dlatego Jezus jest tym, który kładzie kamień graniczny, przy któ
rym zostało osiągnięte dno i rozpoczyna się ruch nawrócenia60.

55 Por. tamże.
56 Por. tamże, s. 28.
57 H.U. von  B a lth a sa r , Teologia..., dz. cyt., s. 144.
58 Tamże, s. 147. Warto w tym miejscu odwołać się do samego B a lth a sa r a  który mówi: 

Jeśli stawia się pytanie o „dzielo}} Chrystusa w Hadesie, albo lepiej, ponieważ opisaliśmy je  jako  
czysto pasywne „oglądanie" oddzielonego grzechu, o „owocey\ to trzeba odsunąć wszelkie teolo
giczne zaaferowanie i religijną niecierpliwość, które chciałyby ten owoc, to znaczy wieczne zba
wienie uzyskane przez doczesną mękę, przenieść z  Niedzieli Wielkanocnej na Wielką Sobotę. 
Kiedy zachodnie obrazy pokazują nam Chrystusa zmartwychwstającego samotnie, Wschód p o 
zwala nam dostrzec soteryjno -  społeczną stronę zbawczego czynu. Dokonuje się to nie inaczej 
jak  przez antycypujące przesunięcie wydarzenia wielkanocnego na Wielką Sobotę, przez przemia
nę tryumfu obiektywnego i pasywnego w tryumf subiektywny i aktywny. Tamże, s. 174-175.

59 Por. tamże, s. 148.
60 Por. tamże, s. 160.



Wykraczanie w byciu umarłym Syna Bożego można rozwinąć, je
go zdaniem, w trzech kierunkach: najpierw jako doświadczenie 
„drugiej śmierci”, następnie jako doświadczenie grzechu jako ta
kiego oraz jako wydarzenie trynitarne, ponieważ każda sytuacja 
zbawcza w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa mo
że ostatecznie być interpretowana li tylko trynitarnie61.

Następnie B a l t h a s a r  mówi, że jeśli Ojciec uchodzi za Stwórcę 
ludzkiej wolności, ze wszystkimi możliwymi konsekwencjami, wów
czas sąd, a tym samym również „piekło” należą do Niego. Ojciec 
zaś posyła na świat Syna, aby Ten ratował świat zamiast go sądzić. 
W celu zrealizowania funkcji, o której mowa, Ojciec przekazuje Sy
nowi „cały sąd”. Dlatego też, zdaniem B a l t h a s a r  a, musi wpro
wadzić Syna jako WCIELONEGO także do „piekła” (co jest osta
teczną konsekwencją stworzonej wolności). Jednak Syn może być, 
jego zdaniem, prawdziwie wprowadzony do piekła li tylko jako 
umarły w Wielką Sobotę, ponieważ Syn musi „obejrzeć to, co cha
otyczne”, aby jako Zbawiciel wziąć to wszystko w posiadanie62.

Oglądanie chaosu przez Boga -  Człowieka, o którym mowa, sta
ło się dla nas, z jednej strony warunkiem naszego oglądania Bó
stwa, z drugiej zaś strony, przemieniło to, co było „więzieniem” 
w „drogę”. Sw. G r z e g o r z  Wielki ,  na którego powołuje się 
B a l t h as a r ,  mówi: Chrystus zstąpił w największe głębiny morza, kie
dy wstąpił do najniższego piekła, by wyprowadzić stamtąd dusze swo
ich wybranych”; że głębiny morza przed zbawieniem nie były drogą, 
lecz „najgłębszą przepaścią”, gdyż ludzkie poznanie nie przeniknie 
skrytości piekła. Jednak Jezus może, zdaniem B a l t h a s a r  a, prze
mierzyć najgłębsze piekło, ponieważ nie powstrzymują Go żadne 
więzy grzechów, lecz „wśród umarłych jest wolny”63.

Zstąpienie do umarłych jest dla von Balthasara z jednej strony 
wydarzeniem trynitarnym z drugiej zaś wydarzeniem zbawczym64. 
Wydarzeniem zbawczym jest przede wszystkim zaniesienie owoców 
krzyża w otchłań śmiertelnego zagubienia. „Soteriologiczną konse
kwencją” wydarzenia Wielkiej Soboty jest według niego ofiarowanie 
zbawienia wszystkim ludziom, żyjącym tak przed, jak i po objawie
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61 Por. tamże, s. 161-162.
62 Por. tamże, s. 169.
63 Por. tamże, s. 169-170.
64 Por. tamże, s. 170.
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niu się Chrystusa65. „Bycie ze zmarłymi” Chrystusa udziela, zdaniem 
B a l t h a s a r  a, elementu miłosierdzia temu, co obrazowo opisano 
jako ogień Bożego gniewu66. Dlatego dogmatyka katolicka, jego 
zdaniem musi mówić o „powszechnej woli zbawienia” (w przeci
wieństwie do ograniczeń nauki o podwójnej predestynacji)67. Jezus -  
nowy zmarły jest zupełnie inny od wszystkich pozostałych, ponieważ 
zmarł z czysto Bosko-ludzkiej miłości. Jego śmierć była najwyższym 
czynem tej miłości, a miłość jest najbardziej żywotna ze wszystkiego, 
co istnieje. W ten sposób, zdaniem B a l t h a s a r  a, rzeczywiste bycie 
umarłym Jezusa, które oznacza utratę jakiegokolwiek kontaktu 
z Bogiem i z ludźmi, jest aktem najżywotniejszej miłości. W miejscu, 
o którym mowa, w największej samotności, miłość Boża zostaje, 
zdaniem B a l t h a s a r  a, z jednej strony, ogłoszona zmarłym, z dru
giej zaś strony zostaje im przekazana. Zbawczy czyn Krzyża ma zna
czenie nie tylko dla żyjących, ale zamyka w sobie wszystkich zmar
łych przed Nim i po Nim. Dlatego B a l t h a s a r  stwierdza, że po 
śmierci naszego Pana z miłości śmierć otrzymała zupełnie inne zna
czenie. Może ona stać się dla nas wyrazem naszej najczystszej i naj
żywotniejszej miłości, jeśli ją przyjmiemy jako podstawową okazję 
do oddania się bez reszty w ręce Boga. Wtedy jest ona, jego zda
niem, nie tylko zadośćuczynieniem za wszystkie nasze zaniedbania, 
ale ponadto nabywa również łaskę dla innych, aby porzucili oni swój 
egoizm i wybrali miłość jako najbardziej wewnętrzną postawę68.

Jezus zmartwychwstając wraca ex nekron. Wyrażenie to zakłada, 
zdaniem Balthasara, bycie ze zmarłymi. W tej perspektywie śmier
ci, która naznaczona jest „bólem”, „cierpieniem” i chciwością, aby 
zagarnąć i zatrzymać umarłych udowodnione zostaje, że jednak 
Bóg jest mocniejszy niż ona69. Dlatego śmierć została, zdaniem Bal-

65 Por. tamże, s. 172. Tu właśnie ogniskowało się w XIX wieku zainteresowanie teologu- 
menem „descensus”: w usytuowaniu zbawienia u początków założenia świata, a tym samym 
w uniwersalnej propozycji zbawienia. [Descensus] staje się „dialektycznym przełomem po
między klęska i zwycięstwem” (Ph. M a r h e i n e k e ) ,  „przejściem” od pierwszego do drugie
go (G. T h o m a s i u s ) ,  a tym samym „w stan pośredni zmarłych (wprowadzony zostaje) 
ruch”, ponieważ Chrystus staje się w nim „centralnym punktem wykraczającym ponad 
wszystkie naturalne przeszkody” (J.A. D o r n ę r ) .  Tamże.

66 Por. tamże, s. 173.
67 Por. tamże.
68 Por. H.U. v o n  B a l t h a s a r ,  Credo..., dz. cyt. , s. 41.
69 Por. H.U. v o n  B a l t h a s a r ,  Teologia..., dz. cyt., s. 145. Balthasar podkreśla tutaj, że zabor

czej mocy śmierci udowodniona zostaje w zmartwychwstaniu Chrystusa jej niemoc. Zob. tamże.
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thasara uszlachetniona, a Szeol, który dla wszystkich byt miejscem 
bycia umarłym, staje się otwartym dostępem do Ojca70. Innymi sło
wy, Balthasar stwierdza, że Jezus Chrystus przezwyciężył ludzką 
śmierć w ten sposób, że dopuścił okrucieństwo śmierci do wnętrza 
swego miłującego serca, a umierając, będąc pogrzebanym i zstępu
jąc do otchłani, dał dowód tchnienia dłuższego niż śmierć i piekło. 
Ostatecznego i najstraszliwszego wroga pokonał Chrystus nie po
przez ucieczkę przed nim, lecz poprzez zwycięstwo od wewnątrz 
potwora, przez którego został pochłonięty71.

W tej perspektywie Balthasar mówi, iż w Wielką Sobotę rozlała się 
przez przebite na Krzyżu serce i pośmiertne „zstąpienie do piekieł”, 
przenikając wszystkie ciemności, otchłań żaru Bożego gniewu złączo
na z otchłanią żaru Bożej miłości. Dlatego największa groźba, także 
Boga Ojca, który wydaje grzesznikom swoją największą Miłość, Boga- 
-Syna, by nie nadużyć tej ostateczności, ponieważ poza nią nie ma już 
żadnej wołającej i dającej się używać miłości, osłania przebite serce. 
Natomiast Duch miłości nie może przekazać, jego zdaniem, światu 
Krzyża inaczej jak tylko poprzez odsłonięcie wszystkich otchłani grze
chu, tego, który jest na świecie, który wychodzi na jaw na Krzyżu, 
a bez którego sam Krzyż nie jest zrozumiały. W opuszczeniu Ukrzy
żowanego przez Boga rozpoznajemy, zdaniem B a l t h a s a r  a, z czego 
my sami zostaliśmy wybawieni i przed czym uchronieni, a mianowicie 
przed ostateczną utratą Boga, która została nam oszczędzona nie po
przez jakikolwiek własny wysiłek, lecz li tylko przez łaskę72.

PODSUMOWANIE
W tej perspektywie możemy stwierdzić, że Hans Urs von B a l 

t h a s a r  bardzo mocno akcentuje znaczenie i rolę Wielkiej Soboty 
w Misterium Paschalnym Jezusa Chrystusa: w Objawieniu się Boga 
oraz dla naszego zbawienia. Rozwijając teologię Wielkiej Soboty 
opiera się on z jednej strony na tym, co na ten temat mówi samo Pi
smo św., z drugiej zaś strony bierze pod uwagę zarówno wypowie
dzi Ojców Kościoła, jak i doświadczenia mistyków (w tym przede 
wszystkim mistyczne doświadczenia Adrienne von Speyr) .

70 Por. H.U. v o n  B a l t h a s a r ,  Credo..., dz. cyt. s. 41.
71 Por. H.U. v o n  B a l t h a s a r ,  Wieńczysz..., dz. cyt., s. 128.
72 Por. H.U. v o n  B a l t h a s a r ,  Wiaty godna..., dz. cyt., s. 73-74.
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Punktem wyjścia rozważań von Balthasara nad problematyką 
Wielkiej Soboty jest podkreślanie realizmu śmierci Jezusa Chrystu
sa. Syn Boży jak każdy człowiek na prawdę przeszedł próg śmierci 
i stał się umarłym. Stan ten wyraża B a l t h a s a r  przez stwierdze
nie, że ciało Jezusa pochowane zostało, zgodnie z żydowskim zwy
czajem w grobie. Fakt ten stwierdziła również kompetentna władza 
państwowa przez opieczętowanie grobu (świadczą o tym dobitnie 
Ewangelie). Natomiast dusza Jezusa zstępuje do świata umarłych. 
Wydarzenie to było zapowiadane przez samego Jezusa, podczas Je
go publicznej działalności. Najważniejszym znakiem, na który mó
wiąc o swojej śmierci i zstąpieniu wskazywał Jezus był ZNAK JO
NASZA. Znak, o którym mowa, był, zdaniem B a 11 h a s a r a, w na
uczaniu samego Jezusa znakiem najistotniejszym. Swoją wagą 
i znaczeniem przewyższał on i „przesłaniał” inne dokonywane 
i ukazywane przez Jezusa znaki. Tak jak starotestamentalny Jonasz 
przebywał „trzy dni” we wnętrzu ryby, tak Jezus, zdaniem B a 11 h a - 
s a r a , przebywał w „objęciach” i w „łonie” śmierci.

Z przebywaniem Jezusa „w śmierci” łączy się również problema
tyka czasowości. B a l t h a s a r  stwierdza, że zarówno śmierć jak 
i „bycie umarłym” Syna Bożego oraz Jego zmartwychwstanie, prze
kraczają nasze rozumienie i pojęcie czasu. Dokładniej mówiąc „roz
sadzają” one nasz czas. Innymi słowy Balthasar stwierdza, że od mo
mentu śmierci Jezusa na krzyżu, możemy mówić li tylko o swoistego 
rodzaju a’czasowości lub ponadczasowości tych wydarzeń.

Miejsce, dokąd Jezus zstępuje nazywa Ba l th a s a r :  krainą 
umarłych, krainą cieni, otchłanią, Szeolem Hadesem; odwołuje się 
tu również do literackich wizji tej krainy. Sprzeciwia się on nato
miast kategorycznie utożsamianiu jej z nowotestamentalnym pie
kłem lub też czyśćcem. Podkreśla on przy tym, że to właśnie wtedy 
miało miejsce ich powstanie. B a l t h a s a r  odrzuca stanowczo jako 
śmieszne lub wręcz niedorzeczne wprowadzanie „przedsionków”, 
części, miejsc, przedpól piekła, a co za tym idzie rozważanie jak da
leko mógłby pójść Jezus i czy mógł być w piekle „właściwym”.

B a l t h a s a r  widzi pójście Jezusa do świata zmarłych prawdziwie 
umarłego, jako wyraz najradykalniejszego posłuszeństwa Syna Oj
cu. Posłuszeństwo, o którym mowa, nazywa on za św. F r a n c i s z 
k i em z Asyżu,  „posłuszeństwem trupa”. Wyrażenie to bowiem, 
jego zdaniem, bardzo dobrze akcentuje pasywność stanu Jezusa. 
Jezus nie czyni już nic. Nie walczy i nie tryumfuje nad szatanem,



nie oszukuje go, nie niszczy budowli piekła i nie wyprowadza try
umfalnego pochodu, czy też nie dokonuje rewolucji. W krainie 
umarłych Jezus jest, zdaniem B a l t h a s a r  a, „samotny z innymi sa
motnymi”. Nazwany jest również przez niego Największym Samot
nikiem, gdyż „po tamtej stronie” zawieszona zostaje wszelka wspól
nota pomiędzy zmarłymi. Jezus idzie do końca, w najdalsze otchła
nie oddalenia od Boga. Doświadcza najradykalniejszego bólu 
i okropieństwa tego, czym jest grzech sam w sobie.

W tej perspektywie możemy stwierdzić, że posłuszeństwo Syna 
idące do końca dokonuje się w tym celu, aby zniszczyć i uniesz
kodliwić każdy grzech, zlo i śmierć. Musi być ono widziane jed
nak li tylko poprzez perspektywę Miłości. Chrystus, zdaniem 
B a l t h a s a r  a, z czystej miłości, która łączy Go z Ojcem i Du
chem, umiera i zstępuje do samych głębin okropności grzechu. 
Ojciec z miłości, która łączy Go z Synem, zezwala, aby Syn 
w sposób wolny tam zstąpił, a Duch, który jest więzią miłości łą
czącą Ojca z Synem, powraca oddany przez Syna Ojcu, aby Syn 
mógł w pełnym opuszczeniu stać się Samotny z innymi i doświad
czyć stanu śmierci. Stąd też należy, zdaniem B a l t h a s a r a ,  wi
dzieć Descensus li tylko w perspektywie trynitarnej. Wydarzenie, 
o którym mowa, jest nie tylko wyrazem miłości łączącej Osoby 
Trójcy Świętej, lecz także wyrazem niepojętej miłości Trójjedyne- 
go Boga do każdego grzesznika.

Dlatego możemy stwierdzić, iż jest to, zdaniem Balthasara, wy
darzenie zbawcze. Chrystus bierze z miłości zarówno do Ojca 
(oczywiście w Duchu Świętym) jak i do nas cierpienie, które jest 
przeznaczone z naszego wyboru dla nas, aby poprzez to doświad
czenie uwolnić nas od tego największego cierpienia i doświadcze
nia realizmu grzechu. W zamian za to ofiaruje nam życie wieczne, 
które jest uczestnictwem w wewnątrz trynitarnym życiu Boga. Inny
mi słowy, von B a l t h a s a r  widzi Descensus z jednej strony jako 
wydarzenie objawiające Trójjedynego Boga i Jego miłość, z drugiej 
zaś strony jako wydarzenie zbawcze. Dlatego też właśnie na tym 
zstąpieniu Jezusa do otchłani i Jego byciu solidarnym z umarłymi, 
jak na fundamencie opiera B a l t h a s a r  swoją koncepcję nadziei 
powszechnego zbawienia. Trójjedyny Bóg bowiem uczynił, jego 
zdaniem, wszystko, aby każdego człowieka uwolnić od tego najra
dykalniejszego doświadczenia śmierci i dać mu udział w swoim 
Trójjedynym życiu miłości.
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La teologia del Sabato Santo secondo Hans Urs von Balthasar 

Sommario

II Sabato Santo fa parte del Mistero Pasquale di Gesù Cristo. Pero i teologi nei 
loro discorsi sul Mistero di Cristo spesso passano direttamente dall’evento del Ve- 
nerdi Santo all’evento della Risurrezione. Cosî tralasciano completamente il mi
stero della discesa di Gesù agli inferi, oppure lo limitano alle sole parole: „discese 
agli inferi”. Donde appaiono molte, spesso false, anzi ingenue, teologie del Sabato 
Santo. Tuttavia, è un problema di cui si occupavano i Padri della Chiesa e i grandi 
teologi del Medioevo. II bisogno di mettere in rilievo e di sviluppare la teologia 
del Sabato Santo, ha compreso nel pensiero teologico contemporaneo Hans Urs 
von Balthasar, uno dei più grandi teologi del secolo XX0. Nel suo approfondimen- 
to del mistero del Sabato Santo, lui ha fatto ricorso ai (lati della Rivelazione, alia 
teologia dei Padri, dei teologi cattolici, protestanti e ortodossi, come pure 
all’esperienza dei mistici, soprattutto all’esperienza di Adrienne von Speyr.

Nella sua teologia del Sabato Santo, von Balthasar mette in risalto il realismo 
della morte di Gesù e del suo stato di „essere morto”. Mentre il corpo di Gesù si 
trovava nella tomba, Gesù -  secondo Balthasar -  discese, come altri morti, agli in
feri. Il più importante di quest’evento, a cui accennava Gesù stesso, è stato -  
a opinione di Balthasar -  il segno di Giona. Balthasar sottolinea ehe questo segno 
permette ad awicinarsi al mistero della discesa e della dimora di Gesù agli inferi. 
La discesa di Gesù non e stata un corteo trionfale, ma una solidarietà di Dio con 
l’uomo fino alia fine, fino agli inferi dell’abbandono totale. Gesù fu „un solitario 
fra altri solitari”, perché al di là, secondo Balthasar, non esiste una comunione fra 
i morti. Gesù ha sperimentato il realismo e l’ignominia del peccato. Levento délia 
discesa di Gesù viene dimostrato da Balthasar come l’obbedienza totale del Figlio 
verso il Padre, nello Spirito Santo, cioè esprime l’amore infinito ehe unisce le Per- 
sone délia Santissima Trinità. In questa prospettiva, la discesa di Gesù è un evento 
ehe rivela l’amore infinito del Dio Trino e Uno per gli uomini, e cosî diviene 
l’evento salvifico. Dio vince il peccato e la morte non solo „dall’alto”, „dal di fu- 
ori”, ma anche „dal di dentro”, per offrire all’uomo partecipazione nella propria 
vita trinitaria dell’amore.

Magdalena Cybulska


