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11..  CCââtteevvaa  ddaattee  bbiiooggrraaffiiccee

Hans Urs Von Balthasar s-a nãscut la Lucerna, în 1905. A urmat studiile
gimnaziale la benedictinii din Engelberg, iar pe cele liceale, la iezuiþii din
Feldkirch. A frecventat universitaþile din Zürich, Viena ºi Berlin. La Berlin,
a urmat un curs de-al lui Romano Guardini (1885-1968) asupra lui Kirkegaard,
care l-a marcat profund. În 1928, a susþinut teza de doctorat despre Istoria
problemei escatologice în literatura germanã modernã. Teza are 219 pagini
dense ºi pline de conþinut, din care reiese tendinþa speculativã a autorului:
descoperirea prezenþei lui Dumnezeu în gândirea umanã.

În 1929, a intrat în Societatea lui Isus. Terminând noviciatul, a studiat trei
ani filozofia lui Pullach sub conducerea pãrintelui Erich Przywara (1889-1972),
celebrul autor al operei Analogia entis (1932). În filozofia fiinþei a sfântului
Toma a gãsit o viziune metafizicã a realitãþii foarte convingãtoare ºi a asumat-o
în mod definitiv ºi plenar, irevocabil. Terminând studiile filozofice, s-a dus la
Lyon pentru urmarea studiilor teologice. Acolo i-a cunoscut pe J. Danielou
(1905-1974), Fessard, Bouillard ºi, mai ales, pe Henri de Lubac (1896-1991),
care l-a iniþiat în studiile patristice ºi în teologia istoriei.

Întâlnirea decisivã a vieþii sale a fost, însã, aceea cu Cristos, prin intermediul
Exerciþiilor spirituale ale sfântului Ignaþiu, pe care le-a tradus în germanã
în 1946. Balthasar a vãzut în opera ignaþianã structura fundamentalã a teo-
logiei. De la „ad maiorem Dei gloriam” a sfântului Ignaþiu se va inspira teo-
logia sa sistematicã Herrlichkeit (gloria). 

Dupã hirotonirea din 1940, a fost numit capelan al studenþilor Universitãþii
din Basel. Acolo a intrat în contact cu K. Barth (1886-1968), pe care-l va studia
în profunzime. Tot la Basel a întâlnit-o pe Adriana von Speyr, pe care o conver-
teºte la catolicism. Adriana avea o spiritualitate înaltã cu multe manifestãri
mistice, inclusiv stigmatele. Conversând cu ea, Balthasar ºi-a conturat lent
viziunea teologicã. Adriana von Speyr a avut intuiþii teologice deosebite despre
Sfânta Treime, despre întrupare, despre cruce ºi despre celelalte taine. Aceasta
l-a inspirat începând de la sfârºitul anilor 1940. „Operele mele sunt toate în
optica viziunii sale grandioase catolice”, a declarat Balthasar însuºi la tele-
viziunea italianã.

În 1952, a publicat Dãrâmarea bastioanelor, o operã în care susþine cã
Biserica trebuie sã iasã din ghetoul în care se închisese de veacuri, pentru



a dãrâma zidurile artificiale pe care le ridicase intre ea ºi lume, între catolici
ºi ceilalþi creºtini, între religie, culturã ºi ºtiinþã. Opera nu a fost înþeleasã ºi
a dat naºtere la polemici. Pentru aceasta ºi pentru alte motive, Balthasar nu a
fost chemat sã lucreze ºi sã participe la Conciliul al II-lea din Vatican. Cu
toate acestea, deºi fizic absent de la marea adunare ecumenicã, îºi va face
simþitã puternic influenþa: ideile sale de reformã ºi de aggiornamento se
gãsesc în limfa vitalã a multor texte conciliare. Conciliul polariza atenþia lui
Balthasar în fiecare fazã a lui. Dupã Conciliu, în faþa reformelor hazardate ºi
pripite ale unor preoþi, reforme care erau deformaþii evidente, aggiornamentãri
care erau mai degrabã cedãri, Balthasar ºi-a asumat misiunea de a pune sta-
vilã acestui val devastator, împiedicând astfel ca intenþiile Conciliului sã fie
rãstãlmãcite, menþinând intact mesajul lui Cristos. A scris în acest sens:
Numai iubirea e credibilã (1963) ºi Complexul antiroman (1974).

În 1961, a început tipãrirea monumentalei sale sume teologice: Gloria,
Teodramatica ºi Teo-Logica. Între timp, dupã Conciliu, a întreþinut legãturi
de prietenie cu pr. Luigi Giussani ºi miºcarea sa Communione e Liberazione.
Acestora le-a dedicat Angajarea creºtinului în lume (1971). A condus revista
Communio, întemeiatã de el cu scopul de a promova o reflecþie teologicã vie
ºi actualã, dar în plinã armonie cu tradiþia catolicã. În fiecare an, organiza la
Basel o întâlnire teologicã în acest sens.

În 1984, i-a fost conferit premiul internaþional „Paul al VI-lea” pentru teo-
logie. Dupã reîntoarcerea sa de la ultima reuniune redacþionalã internaþionalã
de la Madrid, care fusese precedatã de un simpozion dedicat teologiei sale, i-a
ajuns vestea numirii de cardinal. Deºi obosit ºi bolnav, din ascultare faþã de
papa, a acceptat aceastã demnitate. Dar, cu douã zile mai înainte de înãlþarea
sa la rangul de cardinal, a închis ochii pentru aceastã lume, la 26 iunie 1988.
Pentru el, moartea a fost, putem spune, o fãptuire a vieþii. Pe biroul sãu a
fost gãsit manuscrisul pentru darul anual de Crãciun pentru prietenii sãi:
De nu veþi deveni asemenea pruncilor. Acesta era adevãratul sãu testament
spiritual.

22..  TTrrããssããttuurriillee  ddee  ffoonndd  aallee  ggâânnddiirriiii  ssaallee  tteeoollooggiiccee

Principiul hermeneutic al teologiei sale este frumosul definit prin glorie,
iubire ºi cruce. Subiectul ei arhitectonic, obiectul sãu principal ºi fundamental
este Isus Cristos. Orice teologie creºtinã nu poate fi decât cristocentricã, dar
aceea a lui Balthasar este în chip deosebit.

În nimeni altul nu apar mai clar trãsãturile gloriei, iubirii ºi crucii. Coerent
cu conceptul de „glorie” care are o valenþã kenoticã ºi cu principiul kataloghiei,
preamãrirea lui Dumnezeu prin smerire, Balthasar vede ca trãsãturã domi-
nantã a lui Cristos nu atât înþelepciunea, nici puterea ºi nici chiar iubirea, ci
ascultarea. Fiul lui Dumnezeu, care s-a fãcut trup, se reveleazã mai ales ca
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Fiu ascultãtor, ascultãtor pânã la moartea crucii. Þinta vieþii lui Isus este
misiunea încredinþatã de Tatãl, voinþa sa. Natura fiiascã a lui Isus ºi ascul-
tarea sa sunt într-o armonie perfectã. Însãºi fiinþa sa de Fiu unic al Tatãlui
îi determinã totala supunere faþã de voinþa Tatãlui. El primeºte de la Tatãl
tot ceea este ºi face. El este Cel deschis ºi orientat fiinþial spre sânul Tatãlui,
Cel ascultãtor, Cel care executã voinþa Tatãlui. Aceastã iubire faþã de voinþa
Tatãlui îl face om.

În afara ascultãrii ºi a crucii, în cristologia lui Balthasar întâlnim ºi mis-
terul coborârii sale în infern. Isus devine, din iubire faþã de Tatãl, o ascultare
cadavericã. Coborând în împãrãþia morþilor, poartã ºi celor de acolo, care-l
aºteptau de veacuri, biruinþa rãscumpãrãrii.

2.1. Noþiunea supranaturalului

Hans Urs von Balthasar îºi însuºeºte de la Henri de Lubac, profesorul sãu
de teologie, o nouã perspectivã despre supranatural. Acesta e înþeles nu atât
ca un al doilea plan situat în afara ºi deasupra naturii umane, ci ca un dar
gratuit dumnezeiesc, unit intim cu aceasta în virtutea deschiderii sufletului
omenesc spre harul dumnezeiesc.

a) Din punct de vedere etimologic, supranaturalul provine de la cuvântul
latinesc supra, prepoziþie cu acuzativul, însemnând „peste” sau „mai sus”,
ºi natura, firea sau esenþa: „Supranatural se spune despre ceea ce este în noi
peste fire, nedatorat, fiind superior nu numai puterilor naturii noastre, dar
ºi oricãrei naturi create ori creabile”. Supranaturalul – prin participare – este
darul dumnezeiesc care nu e datorat nici firii, nici persoanei, ºi aceasta nici
constitutiv, nici consecutiv, nici exigitiv, nici meritoriu. Cu alte cuvinte,
supranaturalul, ca dar gratuit fãcut de Dumnezeu omului, nu e contrar firii,
ci deasupra ei, depãºind atât firea, cât ºi puterile sau facultãþile acesteia, tre-
buinþele1 (exigentiae) ºi meritele oricãrei firi create ori creabile.

b) Real, supranaturalul este o intervenþie directã a lui Dumnezeu în viaþa
noastrã, a creaturilor sale. Acesta se împarte în supranatural relativ ºi absolut
sau în sens strict. Cel relativ este darul care depãºeºte numai facultãþile ºi
trebuinþele unei naturi, nu a oricãrei firi. De exemplu, cunoaºterea infuzã e
supranaturalã, relativã pentru om dar nu pentru înger: est supernaturale
relativum seu secundum quid, spuneau scolasticii.

La acest supranatural relativ aparþine ºi praeternaturale, preternaturalul,
care, deºi este nedatorat, nu depãºeºte, cu toate acestea, limitele perfectibilitãþii
naturale, dar perfecþioneazã o oarecare fãpturã în specia ei. Aºa este nemurirea
trupeascã dãruitã lui Adam2: în sine, in se, este ceva natural, întrucât este
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1 Adicã toate ajutoarele necesare la exercitarea fireascã a facultãþilor (de ex: concursul divin).
2 ªi celelalte daruri preternaturale ca: imunitatea de concupiscenþã, de ignoranþã ºi de durere.
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continuarea vieþii naturale, ºi, de aceea, îl perfecþiona în ordinea lui, dar, din
punct de vedere al subiectului cãruia i se oferea, era supranaturalã, deoarece
nemurirea nu era datoratã nicidecum unei fãpturi coruptibile.

Supranaturalul strict, propriu-zis sau absolut este realitatea care depãºeºte
exigenþele (trebuinþele) ºi puterile oricãrei naturi create ºi creabile. Supranatu-
ralul în sens strict sau absolut se împarte, la rândul sãu, în supranaturalul
substanþial, ontic – quoad substantiam –, ºi cel modal – quoad modum – care
se referã la modul cum lucreazã. 

Cel dintâi este intrinsec ºi entitativ sau ontic supranatural. Aceste supranatu-
rale absolute sunt: 1) unirea ipostaticã a naturii umane ºi a naturii divine cu
Persoana Cuvântului lui Dumnezeu în Cristos; 2) harul, fie habitual, fie actual;
3) vederea beatificã. Unirea ipostaticã este unirea unicã – singularis et mira-
bilis – ºi minunatã a naturii divine ºi a naturii umane în unica Persoanã a
Cuvântului, din care rezultã Isus Cristos. Harul habitual sau sfinþitor (status
gratiae) este o stare, o calitate vie supranaturalã, care pãtrunde (inhaeret)
permanent ºi intrinsec sufletul, prin care devenim pãrtaºi ai naturii divine
ºi, în consecinþã, apþi de actul divin al viziunii beatifice. Harul actual este un
ajutor supranatural trecãtor, prin care Dumnezeu ilumineazã mintea ºi ajutã
voinþa pentru a alege acte supranaturale. Harul habitual, ca participare a
naturii divine, a darului Duhului Sfânt, este strict ºi absolut supranatural;
acelaºi lucru trebuie sã-l spunem ºi despre harul actual care este orânduit spre
pãstrarea ºi intensificarea harului habitual sau sfinþitor3.

Cel de-al doilea supranatural absolut este cel care e produs in mod suprana-
tural, referindu-se la modul cum este realizat. De exemplu, învierea morþilor,
transsubstanþierea Euharistiei etc.

De noþiunea supranaturalului este strâns legatã ordinea supranaturalã,
deosebitã de ordinea naturalã. Ordinea naturalã este buna orânduire, regle-
mentare sau întocmire a mijloacelor naturale pentru ajungerea unui scop
natural. Referitã la om, ordinea naturalã include: 1) scopul, care este posesia
lui Dumnezeu cunoscut nu prin vederea intuitivã, ci numai prin modul dis-
cursiv al raþiunii; 2) agentul principal este Dumnezeu, autorul naturii, care
ne determinã sã sãvârºim acte naturale; agentul secundar este natura umanã
împreunã cu facultãþile ºi puterile ei proprii; 3) mijloacele obiective sunt
lucrurile create, întrucât sunt cunoscute de raþiune; mijloacele subiective,
în schimb, sunt facultãþile ºi funcþiile lor, care lucreazã sub influxul (înrâu-
rirea) concursului natural al lui Dumnezeu; 4) legea este legea naturalã
întipãritã în toate inimile, cu consecinþele care provin din ea; împlinirea
legii naturale oferã dreptul la rãsplata naturalã.

Ordinea supranaturalã este buna orânduire sau reglementare a mijloacelor
esenþial supranaturale pentru atingerea unui scop esenþial supranatural.

3 Catehismul Bisericii Catolice (CBC), ARCB, Bucureºti 1993, nr. 1996-2005.
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Referitã la om, include: 1) scopul, care este cunoaºterea lui Dumnezeu, dar
nu cunoaºterea imperfectã ºi discursivã, ci perfectã, intuitiva vedere, faþã
cãtre faþã, a lui Dumnezeu ºi iubirea lui Dumnezeu de acelaºi gen, deoarece
iubirea urmeazã cunoaºterii; 2) agentul principal, care este Dumnezeu, autorul
harului ºi al gloriei; agentul secundar, care este natura înãlþatã la un nou
mod de a fi, la un nivel superior de a lucra prin harul sfinþitor, virtuþile infuze
ºi darurile Duhului Sfânt; 3) mijloacele obiective, care sunt revelaþia dumne-
zeiascã transmisã de Bisericã, sacramentele ca acte ale Domnului ºi ale Bise-
ricii ºi alte mijloace externe necesare pentru mântuire; mijloacele subiective,
care sunt lumina interioarã a credinþei ºi practica sau exerciþiul virtuþilor
supranaturale sub înrâurirea concursului supranatural al lui Dumnezeu,
sau a harului actual; 4) în sfârºit, legea, care nu este doar ansamblul legilor
naturale, ci ºi ansamblul poruncilor pozitive, pe care Dumnezeu le-a adãugat
legilor naturale, ca sã putem ajunge la scopul nostru supranatural.

Aºadar, supranaturalul, fiind darul gratuit al Dumnezeului celui viu, o
intervenþie a sa în viaþa creaturilor raþionale (oameni sau îngeri), nu poate
fi conceput doar ca o simplã naturã superioarã, ori ca un nou nivel suprapus
celuilalt4. Ca termen teologic, supranaturalul a fost introdus în limbajul
nostru teologic oficial doar în 1567, de papa Pius al V-lea. 

În concluzie, harul nu este o nouã naturã superioarã adãugatã firii noastre,
asemenea unui ecuson care ar avea întipãrit pe el chipul lui Cristos, ci infuzia
în propria noastrã naturã a unei vieþi noi nedatorate, care nu ne aparþine ca
proprie ºi, de aceea, nu poate aparþine decât naturii divine. Tocmai aceasta
voieºte sã spunã teologia tomistã atunci când învaþã cã harul este ca un
accident supranatural creat, prezent în natura noastrã, astfel încât o face aptã,
pãrtaºã la viaþa sa dumnezeiascã. Harul este prezenþa iubirii creatoare a lui
Dumnezeu în însãºi natura sau fiinþa omului, care îl reînnoieºte în tainiþele
inimii sale. Dumnezeu creeazã în om ceea ce iubeºte. Iubirea creatoare a lui
Dumnezeu are un efect creat în noi, cauzeazã o schimbare, o reînnoire radicalã
în fiinþa noastrã. Sufletul nostru, ce are o înrâurire profundã asupra trupului
pe care-l însufleþeºte, primeºte o participare la natura divinã, primeºte un nou
mod de a fi ºi de a lucra supranatural, antrenând astfel ºi trupul la participarea
noii vieþi din el.

Sfântul Toma este nespus de clar ºi din acest punct de vedere, când spune:
Gratia dicitur creari ex eo quod homines secundum ipsam creantur, idest in
novo esse constituuntur ex nihilo, idest non ex meritis5. Nu este vorba sã fie
creat harul ca un oarecare lucru, ci, dimpotrivã, are loc o transformare onticã,
totalã, în fiinþa omului care-l primeºte în mod gratuit, nedatorat, de la
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4 Cf. H. DE LUBAC, Le mystère du Surnaturel, Paris 1956; trad. it., Il mistero del sopranaturale,
Il Mulino, Bologna 1996.

5 TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, I-II-ae, q. 112, a. 1; I, q. 43, a. 3.
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Dumnezeu. Harul este, aºadar, creator, nu creat. De aici reiese gratuitatea
radicalã a oricãrui har supranatural în sens propriu: nici o naturã creatã sau
creabilã nu-l poate revendica. 

În al doilea rând, reiese ºi convenienþa lui cu natura creatã umanã, sau,
în sens mai general, cu natura spiritualã creatã. Orice fiinþã spiritualã, fiind
creatã de Dumnezeu dupã chipul ºi asemãnarea sa, este capax Dei, aptã de
supranatural, fiind constitutiv orientatã ºi deschisã spre Dumnezeu, spre
transcendent. Aceastã preadaptare naturalã a oricãrei creaturi spirituale la
viaþa supranaturalã explicã de ce aceasta, fiind oferitã ca o realã posibilitate
actualã naturii umane, omul nu o poate refuza fãrã sã dezechilibreze ireme-
diabil propria sa naturã, punându-se în contradicþie cu voinþa sa cea mai
profundã, cu orientarea sau dorul tainic constitutiv. De aici provin rãnirea
naturii ºi pierderea darurilor supranaturale (harul) ºi a celor preternaturale
(imunitatea de concupiscenþã, de ignoranþã, de durere ºi de moarte).

c) Aceastã perspectivã teologicã este de un echilibru esenþial ºi nespus de
delicat. Ea a fost ameninþatã de erori ca, de exemplu, acelea a lui Michel de
Bay (Baius, 1513-1589). Acest teolog catolic din Louvain învãþa cã natura
omului este atât de slabã, încât nici n-ar putea subzista fãrã sã fie înãlþatã la
starea supranaturalã. Pentru el, harul era, de aceea, „necesar”, ºi nu gratuit
în starea originarã. Dupã el, creatura raþionalã nu poate ajunge cu puterile
proprii la scopul sãu. Pentru el, ceea ce Dumnezeu îi dã omului nu este un
favor, un dar gratuit, ci ceva natural, fãrã îndoialã, nu constitutiv, ci „exigitiv”.
Adam, dupã Baius, a primit îndatã, în momentul creaþiei, Duhul Sfânt. Acest
dar, însã, nu era propriu-zis gratuit (nedatorat), ci ceva natural, deoarece nu
era un bun mai bun, ci ceva care, dacã ar fi lipsit, ar fi constituit un rãu real,
un rãu „împotriva naturii”. Duhul Sfânt, dupã el, ar fi aparþinut la „integri-
tatea naturalã” a omului.

O eroare asemãnãtoare a comis-o ºi Pelagiu (cca. 354-427), cãlugãr catolic
din Anglia. Sosind la Roma cãtre 400, învãþa, urmându-l pe Teodor din Mop-
suestia, cã nu existã un pãcat originar care sã fie transmis de Adam urmaºilor
sãi. Pentru ca cineva sã se mântuiascã, n-are nevoie de un har special, ci numai
de bunãvoinþã ºi fapte bune. Harul lui Dumnezeu nu ne este dãruit în mod
gratuit, ci este dat conform meritelor noastre. El neagã atât necesitatea, cât
ºi eficacitatea harului divin. El apãrã „integritatea naturii umane” ºi neagã
orice transmitere a pãcatului originar ºi orice alterare a posibilitãþilor înnãscute
ale naturii umane. 

2.2. Frumosul supranatural

2.2.1. Noþiunea fundamentalã

În gândirea sa teologicã, Balthasar a fost influenþat nu numai de filozofia
fiinþei a sfântului Toma ºi de perspectiva supranaturalului a lui De Lubac,
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ci ºi de analogia fiinþei a lui Erich Przywara (1889-1972), cãreia i-a adãugat
categoria frumosului transcendental ºi gloria kataloghiei sau preamãrirea lui
Dumnezeu prin smerire sau „pogorãmânt”. Trãsãturile care caracterizeazã
gândirea sa teologicã sunt marcate, mai ales, de conceptul transcendental al
frumosului ca principiu hermeneutic al Revelaþiei. Din acest principiu a dedus
estetica sa teologicã. Principiul hermeneutic al teologiei sale fiind frumosul,
definit prin glorie, iubire ºi cruce, ne obligã sã clarificãm aceste noþiuni filo-
zofice legate de transcendentale. 

Transcendentalul, etimologic, provine de la trans ºi ascedens, ceea ce în-
seamnã un urcuº spre ceva superior, o înãlþare fiinþialã spre împlinire. Proprie-
tãþile transcendentale, estenþa (res), fiinþa, unul, adevãrul, binele, ceva-ul ºi
adevãrul sunt atribute sau însuºiri care revin oricãrui fiind (sunt atributa
seu respectus qui omni enti vere conveniunt). Aºadar, transcendentalele
nu sunt calitãþi deosebite de fiinþã, nici idei abstracte concepute de minte, ci
însuºiri reale care revin fiinþei ca atare: ens, res, unum, aliquid, verum et bonum
redate prin: (reubav, termen memnotehnic).

Fiinþa – ens – în ea însãºi, pozitiv, este fiindul; dacã semnificã estenþa, este
res, realitatea; negativ, adicã din punct de vedere al neîmpãrþirii, este unul;
fiinþa în raport cu altul, consideratã din punct de vedere al distincþiei, este
ceva – aliquid; raportatã la mintea care o cunoaºte, e adevãratã – verum – ade-
vãrul; raportatã la voinþa care o iubeºte, este bunã sau binele – bonum. 

Din aceste însuºiri universale provin sau decurg alte transcendentale, urmân-
du-le îndeaproape, în ele avându-ºi fundamentul. Acestea sunt ordinea – ordo,
care provine din unitate; frumosul – pulchrum, care provine ºi presupune
adevãrul, ºi perfecþiunea – perfectio, care provine din bine, presupune bunã-
tatea.

Frumosul, ca proprietate universalã a fiinþei, a fost definit ca realitate
care, fiind vãzutã, încântã, delecteazã. Scolasticii spuneau: pulchra dicuntur
ea quae visa sunt placent6. Aºadar, un lucru este frumos când, vãzut, place,
deoarece experierea lui delecteazã. Elementele care constituie obiectiv frumosul
sunt trei: integritatea lucrului sau a obiectului; proporþia sau armonia pãrþilor
sale, ordinea care existã între ele ºi claritatea, luminozitatea sau strãlucirea
obiectului vãzut. Unind aceste elemente, integritatea, ordinea ºi claritatea
strãlucitoare, am putea defini frumosul astfel: clara perfectio rei quatenus
visa placet (clara perfecþiune a lucrului, întrucât, vãzut îl delecteazã sau
încântã pe cunoscãtor). Frumuseþea ar fi fãrã efect, inutilã ºi moartã, dacã
claritatea ºi strãlucirea nu ar însufleþi-o. De aceea, în suprema frumuseþe
a Dumnezeului nostru, noi recunoaºtem unitatea estenþei în distincþia Persoa-
nelor, cu o infinitã claritate sau strãlucire, unitã cu convenienþa incomprehen-
sibilã a tuturor perfecþiunilor acþiunilor (lucrãrilor), unite ºi armonizate în
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6 TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, I, q. 5, a. 4 ad 1-um; II-II-ae, q. 27, a. 1 ad 2-um.

79



unica ºi simpla perfecþiune a actului pur divin, care este Dumnezeu însuºi,
imutabil ºi invariabil7. Facultatea esteticã, aceea care percepe frumosul, in-
clude: auzul, vãzul, imaginaþia ºi mintea.

2.2.2. Cosmoviziunea „catolicã”

Voind, aºadar sã ofere o viziune într-adevãr „catolicã” despre manifestãrile
lui Dumnezeu omenirii, Balthasar a început cu „frumosul”, deoarece strãlu-
cirea, luminozitatea fiinþei este primul lucru pe care îl vede un copil sau
omul simplu. Transformând acest concept în teologie – estetica –, primul lucru
pe care l-a vãzut a fost strãlucirea lui Dumnezeu în Cristos: manifestarea
divinã a Cuvântului care este cu totul deosebitã de toate creaturile din lume
ºi de toate cele umane.

Acestui prim act de percepþie vizualã îi urmeazã actul de admiraþie ºi de
adoraþie intelectualã, adoraþia dominând tot restul. Liniile gândirii sale cristo-
logice se gãsesc deja în Evanghelii. La sfârºitul Evangheliei dupã Matei
(28,17), la apariþia lui Cristos înviat, „discipolii, vãzându-l pe Domnul, i s-au
închinat, ei, care se îndoiserã”. Apostolii îl adorã deoarece îi recunosc dumne-
zeirea „pe muntele unde au mers dupã cum le poruncise lor Isus” (Mt 28,16).
Muntele este locul revelaþiei, al manifestãrii Salvatorului. Îndoiala despre
care se vorbeºte este învinsã de puterea lucrãtoare a cuvântului Celui Înviat.
Isus se reveleazã în cuvântul sãu ca Acela care a fost constituit cu putere, în
autoritate, ceea ce îl face sã vorbeascã cu autoritate: „ªi, apropiindu-se Isus,
le-a vorbit lor, zicând: «Mi s-a dat toatã puterea, în cer ºi pe pãmânt. Drept
aceea, mergeþi, învãþaþi toate neamurile, botezându-le în numele Tatãlui
ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, învãþându-le sã pãzeascã toate câte v-am
poruncit vouã, ºi iatã, eu sunt cu voi în toate zilele, pânã la sfârºitul lumii.
Amin»” (Mt 28,18-20).

În starea sa de glorificat, în starea puterii în care fusese constituit ca om
de Tatãl, Isus va fi prezent în lume pe toatã durata ei, ºi în Bisericã pânã la
sfârºitul veacurilor. În virtutea acestei puteri în care a fost constituit prin
învierea din morþi, Cel Înviat depãºeºte distanþele, timpul ºi spaþiul, apro-
piindu-se astfel de noi, ca sã fim mereu contemporanii sãi. 

Întrucât Isus a fost constituit Domn al cerului ºi al pãmântului, poate con-
feri discipolilor o misiune universalã, care la Balthasar reprezintã al doilea
moment al gândirii sale teologice, dramatica – ortopraxia – vieþii lor. În vir-
tutea ei, apostolii vor introduce toate popoarele „în starea de discipoli”, învã-
þându-le ºi transmiþându-le evanghelia. Aceastã vestire a evangheliei, tradusã
în limbaj uman, este a treia parte a gândirii teologice a lui Balthasar – logica.  

7 FRANCISC DE SALES, Traité de l’ Amour de Dieu, l. I, c. 1 ºi l. 2, c. 2, în Oeuvres, Gallimard,
Bruges 1969, 354-355 ºi 412-413.
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2.2.3. Momentul filozofic

Filozofia însãºi este vãzutã de Balthasar ca o cale providenþialã spre întâm-
pinarea conºtientã a Domnului, spre întâlnirea cu el prin Revelaþie. Balthasar
nu face filozofie împotriva Revelaþiei ori a mântuirii, nici retoricã împotriva
sufletului. Asemenea pãrinþilor Bisericii ºi a scolasticilor, el nu elaboreazã un
sistem filozofic de sine stãtãtor, ci dezvoltã reflecþia sa filozoficã în interiorul
teologiei, potrivit exigenþelor acelui principiu anselmian: fides quaerens inte-
lectum.

Balthasar nu neagã niciodatã importanþa capitalã pe care o are filozofia
fie în ea însãºi, fie pentru teologie. El declarã clar: „Cunoºtinþele teologice
despre slava, bunãtatea, adevãrul lui Dumnezeu presupun, desigur, o struc-
turã nu numai gnoseologicã, ci ºi ontologicã despre fiinþa lumii”; „Fãrã filo-
zofie nu existã nici o teologie”. Înaintea lui, Pius al XI-lea spunea: Unde
sequitur ex inscio imperitoque philosopho fieri numquam doctum theologum
posse: (Dintr-un filozof ignorant ºi neºtiutor niciodatã nu va ieºi un teolog
învãþat)8. Numai cã, punând totul sub lumina lui Dumnezeu ºi în interiorul
orizontului istoriei mântuirii, lui Balthasar îi este imposibil sã conceapã o
filozofie care sã se abþinã complet de la conþinuturile Revelaþiei. Deschiderea
transcendentalã constitutivã a minþii omului, „a chipului sãu”, îl orienteazã
existenþial spre Dumnezeul Revelaþiei. Filozofia, aºadar, nu poate sã nu aibã
referinþe teologice, deoarece existenþialul supranatural este înrãdãcinat în
cele mai intime ascunziºuri ale fiinþei umane, pentru a le fermenta asemenea
aluatului, pentru a le strãbate asemenea unui circuit omniprezent, asemenea
unei arome. Fiinþa umanã este dotatã cu acest organ spiritual al transcen-
denþei. De aceea, este nu numai imposibil, dar ar fi o nebunie sã voieºti a ex-
clude cu orice mijloc aceastã aromã a adevãrului supranatural din cercetarea
filozoficã. Supranaturalul este impregnat în natura creatã, pentru ca aceasta
sã poatã fi reconstituitã în starea de la origini9.

Asumând ca primã apropiere de fiinþã ºi de Cuvântul lui Dumnezeu fru-
mosul, Balthasar, urmându-l din acest punct de vedere pe Romano Guardini
(1885-1968), foloseºte metoda fenomenalã, deosebindu-se astfel de Karl
Rahner, care foloseºte din plin metoda transcendentalã. El priveºte nu atât
fiinþa, cât, mai ales, figura – die Gestalt – a lui Cristos. Acest „chip” este atât de
frumos, încât oricât de mult ºi din orice parte l-ai privi, vei descoperi necontenit
ceva nou, deºi vei vedea mereu aceeaºi Persoanã. Ceea ce apare este ceea ce con-
stituie adevãrul în sine. Autoprezentarea fiinþei ca „frumos” – pulchrum – e
ceea ce ne permite sã vedem actualizatã identitatea fenomenului ºi a realitãþii
în sine. Cu alte cuvinte, ceea ce „apare” este însãºi realitatea în sine – res –, aºa
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8 PIUS AL XI-LEA, Scrisoarea apostolicã Unigenitus Dei Filius (1924).
9 Cf. H.U. VON BALTHASAR, Teologica, I. Adevãr în lume, 17; VASILE CEL MARE, Regulae fusius

tractatae, Resp. 2,1: PG 31, 908-910; IDEM, De Spiritu Sancto, 18, 47: SChr 17-bis, 413-415.
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cum se prezintã subiectului. Ceea ce apare „fenomenologic” – figura sau chipul
lui Cristos – este ceea ce Cristos e ontic. Cu alte cuvinte, Fiinþa deplinã se
manifestã ºi lucreazã în afarã aºa cum este în sine. Existã, aºadar, o indiso-
lubilitate de nezdruncinat între figura (die Gestalt) lui Cristos ºi ceea ce este
în sine. Chipul lui Cristos îl exprimã pe Dumnezeul cel nevãzut, îl reveleazã
pornind de la sine, dar rãmânând în sine, deoarece Cuvântul iese fãrã ieºire
din sânul Tatãlui. Manifestându-l, trimite la adâncul pe care-l exprimã, la
abisul dumnezeirii. Chipul – figura – exprimã ºi trimite la acea realitate pro-
fundã de la care purcede ºi în care subzistã, se înrãdãcineazã. 

Ceea ce în filozofie este exprimat de transcendentale, îndeosebi de frumos,
prin intermediul figurii, este fiinþa însãºi. Despre fiinþã (ens), Balthasar are
aceeaºi concepþie ca sfântul Toma de Aquino. Fiinþa este plinãtatea oricãrei
realitãþi ºi a oricãrei valori. Încãrcatã de valoare, fiinþa se aratã ºi se înfãþiºeazã
în transcendentale, iar aici, din nou ºi mai ales, pentru Balthasar, în chinte-
senþa sa, frumosul, care include în sine valorile integritãþii fiinþei, valorile
binelui ºi adevãrului. Se realizeazã astfel axioma scolasticilor: transcendentalia
convertuntur: transcendentalele sunt convertibile, se schimbã între ele, în
mãsura în care nu existã între ele decât o distincþie de raþiune, ºi nu o dis-
tincþie realã.

Din aceastã gândire teologicã a lui Balthasar reiese referinþa sa continuã
la Revelaþie ºi la tradiþie, la frumos, la iubire, la glorie, la cruce, la kataloghie,
documentând totul cu cea mai vastã culturã teologicã ºi filozoficã. Dacã am
voi sã exprimãm totuºi scopul acestui efort uriaº fãcut de Balthasar, cred cã
cel mai bine l-ar exprima aceastã frazã a sfântului Augustin: „Datoria noastrã
fundamentalã în acestã viaþã este aceasta: sã ne vindecãm ochii inimii, astfel
încât sã-l putem vedea pe Dumnezeu”. Aceasta a fost preocuparea lui Bal-
thasar: vindecarea privirii interioare a inimii pentru a-l putea vedea pe Dum-
nezeul cel viu manifestat în Isus Cristos, începutul ºi scopul nostru ºi al creaþiei
întregi. 

2.3. Kataloghia sau preamãrirea lui Dumnezeu prin smerire

Alãturi de frumuseþea strãlucitoare a lui Cristos, mai mult, ca trãsãturã spe-
cificã a cristologiei lui Balthasar, întâlnim ºi ascultarea cu care Isus l-a prea-
mãrit pe Tatãl, smerindu-se. 

Cristologia de sus este, aºadar, însoþitã ºi de katologhie: 6"J, prepoziþie,
ºi înseamnã „în jos”, „dedesubt”; ² 6"J"8@(Æ", "H (coborâre). Termenul teo-
logic kataloghie, la Balthasar, înseamnã preamãrire a lui Dumnezeu prin sme-
rire. Dacã gloria (*Ï.") este automanifestarea lui Dumnezeu care poartã cu
ea mereu sigiliul iubirii, chipul teoantropic al lui Cristos ni se manifestã
kenotic, despuindu-se de slava sa strãlucitoare (6,<ÏT = a se despuia, a se goli;
a se nimici: Fil 2,7). Întrupându-se, Cuvântul lui Dumnezeu s-a despuiat
de mãreþia externã a slavei sale. Gloria lui Cristos, Cuvântul înomenit, este
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din voinþa sa gloria crucii, nu gloria atotputerniciei ºi a triumfului. Totul
provine de la iubirea lui Dumnezeu: în iubire strãluceºte mãreþia sa, dar
aceeaºi iubire îl conduce pe Fiul lui Dumnezeu la sacrificiul crucii, la rãstig-
nire. În creºtinism, gloria asumã forma crucii.

În cadrul analogiei dintre Dumnezeu ºi creaturi, Balthasar preferã sã vor-
beascã de 6"J"8@(Æ" în loc de •<"8@(Æ", întrucât iniþiativa asemãnãrii nu
porneºte de jos (de la cunoaºterea noastrã) pentru a se îndrepta în sus
(dupã cum ne dã de înþeles analogia), ci porneºte de sus ºi se îndreaptã în jos
(ceea ce vrea sã ne indice 6"J"8@(Æ"). Totul provine de la darul Fiinþei din
partea lui Dumnezeu, „dar” care trebuie înþeles nu atât ca o capacitate natu-
ralã, ci ca „dar liber”, personal. Prin termenul kataloghie, Balthasar indicã
smerirea care se verificã ori de câte ori Dumnezeu iese de la sine ºi „coboarã”
spre creaturile sale. Avem, aºadar, la Balthasar, pe lângã cristologia de sus,
ºi cristologia de jos, în care predominã kenoza ascultãrii.

Þinta vieþii lui Isus este împlinirea misiunii încredinþate lui de Tatãl, împli-
nirea voinþei sale. Natura fiiascã a Cuvântului ºi ascultarea kenoticã a lui
Isus sunt într-o armonie perfectã. Cu alte cuvinte, însãºi fiinþa sa de Fiu
al Tatãlui veºnic îi determinã totala sa supunere „în economie” faþã de voinþa
Tatãlui, deoarece el primeºte încontinuu de la Tatãl ceea ce este ºi ceea ce face. 

În sânul viu al Tatãlui, din veºnicie, Cuvântul este „cel deschis” spre sânul
Tatãlui– Ò ã< ,ÆH JÎ< 6Ï8B@< J@Ø B"JDÏH (In 1,18) –, Ascultãtorul ºi Execu-
torul voinþei Tatãlui. Aceastã iubire faþã de voinþa Tatãlui l-a determinat
ca la împlinirea timpului „sã se facã om” (In 1,14). „Cel deschis spre sânul
Tatãlui”, Cel ascultãtor ºi primitor, Cel ce sãvârºeºte voinþa Tatãlui, din iubire
faþã de el, „se face carne”: „Î 8Ï(@l F•D> ¦(¦<,J@” (In 1,14).

În acest moment teologic, cristologia lui Balthasar devine o îndelungatã
meditaþie asupra Crãciunului. Dacã Balthasar a iubit liturgia, atunci aceasta
a fost, mai ales, liturgia de Crãciun. Ilaþia Liturghiei de Crãciun îl fascina:
„Noi te lãudãm ºi-þi mulþumim, Doamne, deoarece, prin misterul Cuvântului
întrupat, o nouã luminã a gloriei tale a strãlucit înaintea ochilor minþii noastre,
aºa încât, în timp ce-l cunoaºtem pe Dumnezeu în mod vizibil, prin intermediul
Cuvântului, suntem rãpiþi de iubirea realitãþilor nevãzute”10. Aceeaºi automani-
festare a Gloriei divine prin „ pogorãmânt” o regãsim ºi în Colecta din ziua
de 19 decembrie, zi premergãtoare Crãciunului: „Dumnezeule, care ai binevoit
sã manifeºti lumii strãlucirea slavei tale prin naºterea sfintei Fecioare, fã, te
rugãm, sã celebrãm misterul unei întrupãri aºa de mari, atât prin integritatea
credinþei, cât ºi prin ascultarea inimii”11.
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10 MISSALE ROMANUM, Ordo Missae, nr. 31, 395: „Quia per incarnati Verbi mysterium nova
mentis nostrae oculis lux tuae claritatis infulsit: ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per
hunc in invisibilium amorem rapiamur”.

11 MISSALE ROMANUM, Collecta (die 19 Decembris), 144.
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Douã realitãþi îl cuceresc pe Balthasar în aceastã liturgie: noua luminã
a gloriei divine cu care Dumnezeu ilumineazã ochii spirituali ai credinþei
noastre ºi chipul Cuvântului întrupat, Figura sacramentalã a lui Isus, care
ne comunicã cunoaºterea ºi iubirea realitãþilor nevãzute. În aceastã figurã
(die Gestalt) se întâlnesc darul lui Dumnezeu ºi rãspunsul omului.

Kataloghia sau preamãrirea lui Dumnezeu prin ascultare, începutã la întru-
parea Cuvântului, a fost continuatã prin toatã viaþa publicã a lui Isus ºi desã-
vârºitã prin misterul pãtimirii ºi al morþii pe Calvar. Ultimul act al acestei
smeriri iubitoare a fost tãcerea kenoticã a mormântului ºi coborârea lui în
împãrãþia morþii, în infern. Coborând în sheol, el îl preamãreºte pe Tatãl
printr-un nou act de ascultare, prin kenoza ascultãrii cadaverice. În acest act
al coborârii lui Cristos cu sufletul în infern, Balthasar vede extrema împãr-
tãºire a lui Cristos cu urmãrile pãcatului pe care le-a ispãºit prin moartea sa.
El, identificându-se cu condiþia pãcãtosului, experiazã radicala neputinþã ºi
pãrãsirea pãcãtosului, incapabil de a se rãscumpãra pe sine însuºi12. 

CCoonncclluuzziiee

Cristologia de sus a lui Balthasar poate fi rezumatã astfel: revelaþia lui
Dumnezeu cel viu în Cristos, Fiul sãu, prin smerire, revelarea Frumosului
universal ºi a Iubirii prin împãrtãºire. Cine se întâlneºte prin credinþã cu
Frumosul însuºi, acela este inundat ºi rãpit de splendoarea slavei sale. 

Pentru teologul catolic elveþian Balthasar, kenoza lui Cristos, manifestatã
de ascultarea sa faþã de Tatãl pânã la moartea pe cruce ºi coborârea în împã-
rãþia morþii, reveleazã în „economie” un aspect esenþial al vieþii imanente
a Treimii teologice, în timp ce înfãptuieºte deopotrivã mântuirea ºi restaurarea
omenirii decãzute din Treime ºi a creaþiei întregi. Cel „pururea deschis” spre
sânul Tatãlui, Chipul însuºi al Dumnezeului nevãzut, ascultând de voinþa
Tatãlui, s-a fãcut kenotic non-figura (cf. Is 52,14). 

În cea mai adâncã kenozã, ca ºi în sublima unire ipostaticã a naturii umane
ºi a naturii divine cu unica Persoanã a Cuvântului, integritatea naturilor
n-a fost ºtirbitã de unirea lor cu dumnezeirea, nici dupã învierea lui Cristos.
Omul Isus este Figura, chipul strãlucitor al Dumnezeului nevãzut, deoarece
nici mãcar o clipã Gloria lui Dumnezeu nu s-a separat dupã unirea ipostaticã
de Miel, nici lumina treimicã de cea a Cuvântului întrupat. În Isus din Nazaret,
Fiul Mariei Fecioare, s-a fãcut vizibil Dumnezeul cel viu unic în naturã, treimic
în persoane. În Isus, credinciosul îl vede pe Dumnezeul cel nevãzut. Figura
Arhetipului – Cuvântul întrupat – este frumuseþea treimicã manifestatã cristic. 

12 H.U. VON BALTHASAR, „Mysterium paschale”, în Mysterium salutis. L’evento Cristo, VI,
Queriniana, Brescia 19712, 204-241 ºi 289-324; IDEM, Teologia della storia, Morcelliana, Brescia
1964, 24-26; cf. E. FERENÞ, Iniþiere pascalã. Consideraþii pentru timpul Postului Mare, Presa
Bunã, Iaºi 1996, 102-108.
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Specificul cristologiei lui Balthasar este, aºadar, strãlucirea luminii Celui
Preafrumos care, întrupându-se din sânul Fecioarei Maria, l-a preamãrit pe
Tatãl prin smerire ºi kenoza tãcerii din Sâmbãta Mare a Celui Rãstignit ºi
Îngropat. Prin coborârea lui în hadeºul însuºi, a purtat rãscumpãrarea ºi
la cei morþi, cu moartea pe moarte cãlcând. Aºadar, adevãrul conþinut ºi
manifestat de esteticã, bunãtatea descoperitã de dramaticã ºi frumuseþea
perceputã de logicã sunt însuºite simultan, asemenea atributelor transcen-
dentale ale fiinþei. 

Pentru Balthasar, Cristos este Figura istoricã a Dumnezeului nevãzut, Uni-
versalul – concret, pléroma Dumnezeirii care, recapitulând revelaþia, manifestã
plenar ºi definitiv iubirea lui Dumnezeu, mântuind astfel omul. În acest Om
Preafrumos, orice ideal devine real. Întruparea Cuvântului ne aratã ce valoare
are omul în ochii lui Dumnezeu. La Dumnezeu, ne dovedeºte Cristos, chiar
cea mai neînsemnatã viaþã în ochii oamenilor are o valoare eternã ºi infinitã. 

Întruparea Cuvântului ne aratã, în al doilea rând, cine este Dumnezeu
pentru noi. Acesta nu este Absolutul impersonal al filozofilor, ci Emanuel,
Dumnezeu cu noi. Cel întrupat, rãstignit, îngropat ºi înviat pentru noi ne
face sã sperãm cã toþi vor fi mântuiþi. Balthasar nu neagã cã iubirea lui Dum-
nezeu poate sã fie încã refuzatã ºi respinsã de om; cu toate acestea, susþine
cã putem spera ca nimeni sã n-o fi fãcut. El se întreabã: „Putem oare sã nu
sperãm cã pânã ºi cel mai insensibil pãcãtos, în ceasul morþii, condus înaintea
lui Cristos rãstignit, sã nu se converteascã de la egoismul sãu la iubire?”13

Cert este cã Dumnezeu nu predestineazã pe nimeni la iad. Dumnezeu nu
osândeºte pe nimeni, fiind el, în Cristos, purã mântuire. Cine aderã la el se
gãseºte în zona mântuirii ºi a harului. Osândirea nu este decisã de el, dar existã
acolo unde omul, refuzându-se definitiv iubirii lui, se condamnã singur. Omul
ºi numai el îºi traseazã hotarul care-l separã de mântuire14. E clar, însã, cã cel
care nãdãjduieºte în mântuirea fraþilor ºi a surorilor sale „nu sperã în golirea
sau pustiirea iadului”, nu afirmã apocatastaza origenistã. Balthasar doreºte
sã fie admisã speranþa cã lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu asupra creaþiei
sale ºi asupra omenirii reuºeºte: „iubirea nãdãjduieºte totul” (1Cor 13,7; 1Tim
2,4; In 12,23)15.
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cf. J. RATZINGER – J. AUER, Escatologia: morte e vita eterna, Cittadella Editrice, Assisi 19963, 215. 

14 H.U. VON BALTHASAR, Kleiner Diskurs über die Hölle, Schwabenverlag AG, Ostfildern 1987;
trad. rom., Mic discurs despre iad, Anastasia, Bucureºti 1994, 11 ºi 32.

15 TOMA DE AQUINO, Summa theologiae, II-II, q. 17, a.3; cf. K. RAHNER, Corso fundamentale
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pedia teologica, IV, Morcelliana, Brescia 1975, 555-556; H.U. VON BALTHASAR, Vagliate ogni cosa,
trattenete ciò che è buono. Intervista di Angelo Scola, Lateran University, Press 2002, 72; E.
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