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WOKÓŁ SPORU O PASCH

W TEOLOGII MISTERIÓW 

 Misterium Paschalne jako anamneza wydarze� M�ki, �mierci i Zmar-
twychwstania Chrystusa od pocz�tku chrze�cija�stwa znajdowało si� w cen-
trum �ycia, refleksji teologicznej i celebracji liturgicznej. Pascha, zarówno 
ta cotygodniowa, jak te� doroczna, była �wi�towaniem wielkich misteriów 
zbawczych, które umo�liwiły człowiekowi wej�cie w rzeczywisto�� odku-
pionych dzieci Bo�ych. W ci�gu wieków nieraz w inny sposób akcentowano 
wa�no�� tych misteriów, tworz�cych jedno�� tego wydarzenia, wskazuj�c
przede wszystkim na Niedziel� Zmartwychwstania jako kulminacj� �wi�to-
wania, oddzielaj�c j� tym samym nieco od wydarzenia Wieczernika i Gol-
goty. Znajdowało si� ono jednak zawsze w centrum �ycia chrze�cijan. 
Konstytucja o liturgii Sacrosanctum Concilium (KL) Soboru Watyka�skiego 
II, opieraj�c si� na postulacie powrotu do 	ródeł, przypomniała znaczenie 
tego misterium w słowach: „Rok liturgiczny nale�y w ten sposób zreformo-
wa�, aby [...] utrzyma� pierwotny charakter tych okresów celem nale�ytego 
zasilania pobo�no�ci wiernych przez odprawianie misterium Chrze�cija�-
skiego Odkupienia, a zwłaszcza misterium paschalnego” (KL 107).  
 My�l soborowa została przygotowana ju� wcze�niej przez ruch litur-
giczny ko�ca XIX i pierwszej połowy XX wieku, który wskazał na meta-
fizyczn� stron� liturgii, by ukaza� jej gł�bi� i teologiczn� spójno��.
Milowym krokiem jest encyklika papie�a Piusa XII Mediator Dei (MD)1,
podkre�laj�ca, �e całe �ycie Pana było przygotowaniem ofiary paschalnej, 
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która stanowi kulminacj� wszystkich ziemskich misteriów Jezusa (por. MD 
s. 33). Na wiele lat przed ukazaniem si� tego dokumentu papieskiego wa�n�
była równie� refleksja teologiczna Odo Casela († 1948), nazywanego 
mistatogiem Misterium Paschalnego dla zachodniego Ko�cioła. We wszyst-
kich swoich publikacjach, omawiaj�cych zagadnienie Paschy, wskazywał na 
organiczn� jedno�� wydarze� ziemskich Jezusa, oscyluj�cych wokół zbaw-
czego dzieła Pana. Szczególnie jeden z jego artykułów: Art und Sinn der 
ältesten christlichen Osterfeier, opublikowany na łamach „Jahrbuch für 
Liturgiewissenschaft” w 1938 r., stanowi skarbnic� refleksji teologicznej w 
oparciu o my�l paschaln� pierwszych trzech wieków chrze�cija�stwa. Przy-
gotowanie tej publikacji do druku spotkało si� jednak z krytyk� ju� na etapie 
uzyskania imprimatur. Wiele �wiatła na ten temat rzuca zachowana w opac-
twie Maria Laach korespondencja Odo Casela dotycz�ca tego zagadnienia. 
Ukazuje ona tym samym pewne trudno�ci, rodz�ce si� pytania i w�tpliwo�ci
na drodze zmierzaj�cej do przywrócenia idei �wi�towania tych misteriów 
zgodnie ze staro�ytn� my�l� Ko�cioła. Według niego bowiem Pascha okre�-
lana jest jako kultyczny wyraz istoty chrze�cija�stwa2.
 Celem poni�szych refleksji jest ukazanie zało�e� merytorycznych tego 
sporu, jak te� głównych idei odnowy celebracji Paschy chrze�cija�skiej w 
teologii misteriów. Stanie si� to mo�liwe dzi�ki przybli�eniu głównych 
tre�ci nie tylko na podstawie tego kluczowego dzieła Odo Casela czy te�
innych publikacji, ale równie� w oparciu o dot�d nieznane 	ródła episto-
graficzne.  

1. SPÓR O UZYSKANIE POZWOLENIA NA DRUK ARTYKUŁU 
O PASSZE CHRZE�CIJA�SKIEJ

Jak ju� wspomniano, artykuł po�wi�cony tematyce paschalnej znajduje 
si� w 14 numerze „Jahrbuch für Liturgiewissenschaft”. Jest to do�� obszerny 
tekst, licz�cy 78 stronic. Odo Casel, jako redaktor naczelny tego periodyku, 
zwrócił si� o pozwolenie na druk do władz ko�cielnych miejsca wydania. 

2 Por. O. C a s e l. Art und Sinn der ältesten christlichen Osterfeier. „Jahrbuch für Liturgie-
wissenschaft” 14:1938 s. 46-47; C. M a t u r a. Liturgie, Werk des Heils. Die Konstitution über die 
Liturgie und die Mysterientheologie. „Liturgie und Mönchtum” 36:1965 s. 7; Th. S c h n e i d e r. 
Der Hinübergang in der Nacht. Zur Feier des Paschamysteriums heute. „Lebendiger Zeugnis” 
3:1965 s. 50; W. � w i e r z a w s k i. Pro Cuius amore. Wrocław 1984 s. 251; W. H r y n i e w i c z. 
Nasza Pascha z Chrystusem. Lublin 1987 s. 234. 
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Wydawnictwo Aschendorff znajduje si� w Münster, dlatego te� ta diecezja 
w Westfalii została poproszona o odpowiednie dokumenty. Ju� w pierwszym 
li�cie Wikariusza Generalnego z 15 marca 1937 r. do tego Wydawnictwa 
wyra�ono wiele niepokoju odno�nie do zamieszczonego w nim artykułu po-
�wi�conego teologii Paschy. Zastrze�enia dotycz� przede wszystkim Odo 
Casela i jego kontrowersyjnej metody badawczej, niedaj�cej si� pogodzi�
z communis catholicorum doctrina i z probatorum doctorum consensu (CIC
can. 1393). Autor tego listu nazywa j� fantazjowaniem. Nie zgadza si� ze 
spojrzeniem teologii misteriów, ujmuj�cej misteria zbawienia jako cało��.
Teolog z Maria Laach, powołuj�c si� na słowa skierowane do Marii 
Magdaleny: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wst�piłem do Ojca. 
Natomiast udaj si� do moich braci powiedz im: Wst�puj� do Ojca mego 
i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego” (J 20, 17), uwa�a, �e
wniebowst�pienie, jako wywy�szenie Jezusa, miało miejsce w poranek 
wielkanocny. T� cało�ciow� my�l odrzuca jednak pó	niejszy tekst, wspo-
minaj�cy, �e Pan jeszcze nie wst�pił do swego Ojca, ale ukazywał si� swoim 
uczniom. Drug� tez� jest podkre�lany przez Odo Casela fakt, �e podczas 
Zesłania Ducha �wi�tego sam Pan, jako Duch (Pneuma), zst�puje do swoich 
uczniów (por. J 16, 7). Dowodz�c, powołuje si� on na słowa: „Pan za� – to 
Duch (2 *3 �"���� �4 ������ /	��� – 2 Kor 3, 17). Przy takiej argumentacji 
teolog misteriów opiera si� na Ewangelii według �w. Jana, który cało�ciowo 
spogl�da na wydarzenia zbawcze. Cenzor jednak zauwa�a, �e według tej 
ksi�gi natchnionej wyra	nie jest powiedziane, �e Chrystus odchodzi, aby 
Duch mógł przyj�� (por. J 16, 7), podobnie jak ma miejsce rozró�nienie na 
tego, który jest posłany i tego, który posyła (por. J 15, 26). Cenzor uwa�a, �e
Odo Casel rozmywa granic� mi�dzy Osob� Syna a Ducha �wi�tego. Wobec 
tych zastrze�e� odmówiono udzielenia imprimatur3.
 Informacja o odmowie pozwolenia na druk została przesłana do Wydaw-
nictwa, a jej odpis do Odo Casela. Teolog misteriów postanowił zwróci� si�
do znanych mu profesorów Uniwersytetu w Münster, aby wyrazili swoj�
opini� na ten temat. Naukowcy zapewniali go o swojej pomocy, zwracaj�c
jednak uwag� na konieczno�� dopracowania niektórych tez. W przyjaznym 
tonie został napisany list prof. Jana Quastena († 1987) z 25 marca 1937 r. 
Zapewnił on, �e cenzor nie ma zasadniczych zastrze�e� co do cało�ci 
pogl�dów teologicznych, ale jedynie do dwóch tez przedstawionych w arty-

3 Por. List Wikariusza Generalnego do Wydawnictwa Aschendorff z dnia 15 marca 1937 r. 
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kule4. Drugi list z tego �rodowiska uniwersyteckiego został napisany dzie�
pó	niej, 26 marca 1937 r., przez prof. Adolfa Rückera († 1948). Autor tego 
listu, jako biblista, omawia do�� szeroko dwa punkty dotycz�ce zastrze�e�.
Zapewniał, �e przejrzał ró�ne komentarze zawieraj�ce egzegez� Ewangelii 
Janowej i �aden z autorów nie wskazuje bezpo�rednio na moment wniebo-
wst�pienia w dniu Zmartwychwstania. Nie jest to, jego zdaniem, mocny 
fundament, aby obstawa� przy takim stanowisku. Powołuje si� przy tym na 
publikacje prof. Urbana Holzmeistera SJ († 1953), który zauwa�a, �e po-
dobne pogl�dy głosili profesorowie Jan Ewangelista Belser († 1916) oraz 
Franciszek Józef Dölger († 1940), którzy jednak musieli zrezygnowa�
z takiego stanowiska. Autor tego listu radzi, aby Odo Casel przedstawił 
jakie� wcze�niejsze pogl�dy i dowody dotycz�ce tego twierdzenia i w egze-
gezie biblijno-liturgicznej ukazał ten pogl�d jako jedn� z mo�liwych inter-
pretacji. Odno�nie dosłownego tłumaczenia słów: „Pan jest Duchem” (por. 
2 Kor 3, 17) zaleca pow�ci�gliwo��. Egzegeci sugeruj� do�� ostro�ne wy-
ja�nianie tych słów. Wskazuje przede wszystkim na prof. Józefa Sicken-
bergera († 1945), który interpretował to miejsce jako identyczno�� istoty 
i działania, nie znosz�c jednak ró�nicy co do Osób Boskich. Podobnie 
interpretuje to miejsce Wilhelm Diekamp († 1885), pisz�c, �e Chrystus jest 
duchem nowej nauki i nowej posługi. W zwi�zku z wypowiedziami znanych 
teologów autor zaleca, �eby Odo Casel zechciał tak sformułowa� swe 
wypowiedzi, aby te dwa miejsca nie zawa�yły na jako�ci całego dzieła 
po�wi�conego Wielkanocy5.
 W tym czasie teolog misteriów otrzymał list z Wydawnictwa. Wydawca 
wyra	nie stwierdza, �e on sam nie mo�e decydowa� o druku, dlatego zaleca 
cierpliwo��, aby poczeka� na potrzebne dokumenty z kurii biskupiej6.
 Twórca teologii misteriów postanowił, zgodnie z zaleceniem prof. Adolfa 
Rückera, w wyczerpuj�cy sposób przedstawi� swoje pogl�dy. Uczynił to 
w li�cie do cenzora z 23 kwietnia 1937 r. Według niego głównym problem, 
wokół którego toczy si� debata, dotyczy pyta�: Dlaczego w pierwszych 
wiekach chrze�cija�stwa nie znano oddzielnego �wi�ta Wniebowst�pienia, 
podobnie jak Zesłania Ducha �wi�tego? Dlaczego �wi�to Wielkanocy i cała 
Pi��dziesi�tnica były tak obchodzone, �e Wniebowst�pienie wraz z Zesła-
niem Ducha były �wi�towane wraz ze Zmartwychwstaniem? Przy odpo-

4 List J.Q do O.C. z dnia 25 marca 1937 r. 
5 List A.R do O.C. z dnia 26 marca 1937 r. 
6 List Wydawnictwa Aschendorff do O.C. z dnia 30 marca 1937 r. 
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wiedzi na te pytania powołuje si� na artykuł Urbana Holzmeistera SJ pt. Der 
Tag der Himmelfahrt des Herrn7. Autor zestawił w nim wiele pogl�dów 
i tekstów sprzecznych ze sob�, z których wynika, �e moment Wniebowst�-
pienia był rozpatrywany zarówno zaraz po �mierci na krzy�u, w dzie� Zmar-
twychwstania, w dzie� Zesłania Ducha, czy te� w innym czasie.  
 Przy wyja�nianiu swoich tez Odo Casel powołuje si� na równie� na pisma 
�w. Ambro�ego († 397). W Komentarzu do Ewangelii według �w. Łukasza
�w. Ambro�y podkre�la, �e ten Ewangelista przedstawia wydarzenia w histo-
rycznym rozwoju, w przeciwie�stwie do �w. Jana, który, widzi je w jednym 
cało�ciowym spojrzeniu. Nie mo�na jednak odrzuca� stanowiska �adnego z 
nich. To stanowisko �w. Ambro�ego ukazuje, �e mo�na mówi� o dwóch 
ró�nych sposobach ujmowania tych samych faktów, chocia� wydaje si�, �e
istnieje mi�dzy nimi pozorna sprzeczno��8. Ponadto powołuje si� na szereg 
�wiadectw pierwszych wieków chrze�cija�stwa, w których jest mowa o 
ascensio invisibiis i visibilis. Na podstawie tekstów Pisma �wi�tego oraz 
Ojców Ko�cioła Odo Casel chce wskaza�, �e w dniu Zmartwychwstania 
miało miejsce pełne przemienienie, a po czterdziestu dniach widzialnie 
i zewn�trznie wniebowst�pienie. Utrzymuje te�, �e spotkanie z Mari� Mag-
dalen� miało miejsce przed Wniebowst�pieniem. Jest tu mowa o niewidzial-
nym wniebowst�pieniu, które nast�piło w dniu Zmartwychwstania, b�d�cym
momentem jego przemienienia. Widzialne wniebowst�pienie czterdziestego 
dnia po Zmartwychwstaniu jest tutaj konsekwencj� tego niewidzialnego. 
Tak�e �w. Tomasz z Akwinu wyra	nie twierdził, �e Pan po swoim zmar-
twychwstaniu do�wiadczył pełnego przemienienia (S.Th III q. 57). Podob-
nie, gdy chodzi o wyja�nienie miejsca dotycz�cego stwierdzenia, �e „Pan 
jest Duchem” („Kyrios jest Pneum�”) (por. 2 Kor 3, 17), powołuje si� na 
Józefa Sickenberga. Według niego �w. Paweł my�li tutaj o identyczno�ci 
mi�dzy istot� a działaniem, nie zamazuj�c tym samym odr�bno�ci Osób 
Syna i Ducha �wi�tego. W swoich badaniach Odo Casel chce przez to pod-
kre�li�, �e Duch �wi�ty jest darem Boga-Człowieka – Jezusa Chrystusa9.
 Po do�� obszernym wyja�nieniu kwestii teologicznych benedyktyn lace�-
ski w obfitej korespondencji zastanawia si� nad sensowno�ci� dokonywania 
dalszej cenzury swojego czasopisma, skoro jest dziełem zło�onym z ró�nych 
artykułów, których w wi�kszo�ci autorami s� osoby �wieckie, a nie du-

7 „Zeitschrift für die katholische Theologie” 55:1931 s. 44-82. 
8 Por. �w. A m b r o � y. Expositio Evangelii secundum Lucam X, 171. PL 15, 1846. 
9 List O. Casela do Wikariusza Generalnego z 23 kwietnia 1937 r. 
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chowne. T� opini� wyra�a znowu w li�cie do wydawcy, przesyłaj�c mu 
kolejne, poprawione fragmenty 14 tomu10. W odpowiedzi wydawca infor-
muje, �e nie jest mo�liwe spełni� �yczenie Odo Casela co do cenzury11.
W tej kwestii zasi�gał równie� rady prof. Franciszka Taeschnera w Münster. 
W odpowiedzi jednak uzyskał informacj�, �e skoro periodyk został przed-
ło�ony cenzurze, to musi podlega� on temu prawu. Jedynym rozwi�zaniem 
jest drukowanie tego dzieła jako manuskryptu12.
 Problem z recenzowaniem swoich dzieł Odo Casel odczuwał od dłu�-
szego czasu. Na ten temat skar�y si� w wielu swoich listach w zwi�zku
z przygotowaniem kolejnego tomu „Jahrbuch für Liturgiewissenschaft”.
W li�cie do prof. Adolfa Rückera wyra�a swoje obawy, czy wobec długiego 
milczenia cenzora nie zdecydowa� si� mimo to na druk tego periodyku. 
Wspomina, �e od pi�tego tomu dzieło to przedkładane jest cenzurze, chocia�
– jego zdaniem – nie powinno by� obj�t� t� procedur�. Jako argument 
podaje, �e autorami wielu artykułów s� protestanci, a prace naukowe dotycz�
nie tyle samej liturgii, co wiedzy na temat liturgii13. Swój zamiar wyraził 
równie� wobec Wydawnictwa, prosz�c, aby ze wzgl�du na mi�dzykonfe-
syjny charakter tego periodyku nie uwzgl�dnia� konieczno�ci cenzury14.
Przedstawiciele Wydawnictwa nie wyra�aj� jednak zgody na druk bez 
odpowiednich zezwole� władzy ko�cielnej, argumentuj�c, �e artykuły nie s�
drukowane osobno, ale w sposób zwarty15.
 Nadzieja na otrzymanie imprimatur pojawiła si� dopiero w drugiej poło-
wie lipca 1937 r. Wydawnictwo zapewnia Odo Casela, �e wkrótce otrzyma 
od cenzora tekst artykułu w celu naniesienia odpowiednich poprawek16. Na 
pocz�tku sierpnia poinformowano, �e uzyskanie imprimatur b�dzie trwało 
jeszcze kilka tygodni17.
 Dopiero pod koniec sierpnia Odo Casel otrzymał odpowied	 od Wika-
riusza Generalnego. Informuje w nim autora, �e oddalił poprawiony tekst, 
przekazuj�c go, wraz ze swymi zastrze�eniami, do innych teologów i głów-
nego cenzora. Jego obawy dotycz� przede wszystkim postrzegania Wniebo-

10 List O.C do Wydawnictwa Aschendorff z dnia 23 kwietnia 1937 r. 
11 List Wydawnictwa Aschendorff do O. C. z dnia14 maja 1937 r. 
12 List F.T do O.C z dnia 25 maja 1937 r. 
13 List O.C do A. R z dnia 29 maja 1937 r. 
14 List O.C. do Wydawnictwa Aschendorff z dnia 5 czerwca 1937 r. 
15 List Wydawnictwa Aschendorff do O.C. z dnia 9 czerwca 1937 r. 
16 List Wydawnictwa Aschendorff do O.C. z dnia 17 lipca 1937 r.  
17 List Wydawnictwa Aschendorff do O.C. z dnia 4 sierpnia 1937 r. 
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wst�pienia, które miało miejsce czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu 
(por. Dz 1, 3). Zdaniem Odo Casela natomiast jest mowa o dwóch 
wniebowst�pieniach: niewidzialnym po spotkaniu Jezusa z Mari� Magdalen�
w dniu Zmartwychwstania oraz widzialnym czterdziestego dnia. Zdaniem 
cenzora takie uj�cie jest nie do przyj�cia, gdy� �aden symbol wiary nie 
mówi o podwójnym wniebowst�pieniu. Powołuje si� przy tym na �wiadec-
twa z XI wieku, kiedy papie� Leon IX (1049-1054) wyra	nie o tym przy-
pomniał w swoim wyznaniu wiary Congratulamur vehementer z 13 kwietnia 
1053 r., skierowanym do Piotra, patriarchy Antiochii18. Dowody wi�c przed-
stawione przez Odo Casela s� niewystarczaj�ce, a pogl�dy niektórych 
teologów na ten temat nie s� pewne. Według niektórych egzegetów słowa 
„nie zatrzymuj mnie” mo�na interpretowa� równie� jako „zostaw mnie”. 
Czas tera	niejszy ascendo nie oznacza tu koniecznie natychmiastowej 
czynno�ci, lecz mo�e odnosi� si� równie� do przyszło�ci. W wyja�nieniu 
cenzor utrzymuje, �e nie do pogodzenia s� podgl�dy dotycz�ce to�samo�ci
Chrystusa (Pneumy) i Ducha �wi�tego19.
 Odpowied	 Odo Casela na ten list zawiera wiele obaw co do intencji 
cenzora. Na pocz�tku Odo  Casel stwierdza, �e Wydawnictwo poinformo-
wało go o konieczno�ci naniesienia jedynie drobnych zmian, a tymczasem 
dyskusja dotyczy nadal tych samych kwestii, co przed czterema miesi�cami.
Wyja�nia jeszcze raz, �e nie głosi tezy o dwóch wniebowst�pieniach. Przed-
stawia jedynie koncepcj� pierwotnego Ko�cioła, który nie znał oddzielnych 
obchodów ani �wi�ta Wniebowst�pienia, ani Zesłania Ducha �wi�tego, jak 
to ma miejsce obecnie, ale �wi�towano je jako jedno wydarzenie w czasie 
Pi��dziesi�tnicy. Ponadto obstaje przy twierdzeniu, �e istnieje wiele ró�nic 
co do opisu wydarze� zbawczych zarówno według �wiadectwa Synoptyków, 
jak te� �w. Jana, cho� wskazuj� na te same wydarzenia zbawcze. Oprócz 
tego Odo Casel widzi problem natury finansowej, który spowodowany jest 
tak dług� zwłok� z udzieleniem imprimatur. Na zako�czenie wyra�a opini�,
�e nie mo�na pot�pia� całego artykułu ze wzgl�du na kilka zda�. Jest 
gotowy poprawi� te miejsca, aby unikn�� jakichkolwiek nieporozumie�20.
  Tego samego dnia Odo Casel wysłał list do Kapelana Biskupa w Mün-
ster, który był wydawc� periodyku „Werkbriefe der Neudeutschen Theo-
logengemeinschaft”. Przypominaj�c, �e wcze�niej przesłał mu trzy teksty 

18 H. D e n z i n g e r. Kompendium der Glaubesbekenntnisse und kirchlichen Lehrentschei-
dungen. Freiburg im Breisgau–Basel–Rom–Wien 200139 s. 311 nr 681. 

19 List Wikariusza Generalnego do O.C. z dnia 24 sierpnia 1937 r.  
20 List O.C. do Wikariusza Generalnego z dnia 28 sierpnia 1937 r.  
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po�wi�cone tematyce paschalnej, które zostały pozytywnie przyj�te przez 
teologów, prosi go o rad� i pomoc przy uzyskaniu imprimatur. W artykule 
po�wi�conym tematyce paschalnej jedynie obszerniej przedstawia te kwestie, 
które ju� zasygnalizował we wcze�niej wspomnianych artykułach. Wobec 
odmowy pozwolenia na druk Odo Casel zastanawia si�, czy nie powinien 
przedstawi� tej sprawy biskupowi, gdy� po wielu miesi�cach obietnic utrzy-
mywane jest negatywne stanowisko wobec jego dzieła21. Na ten list Odo Casel 
otrzymał wkrótce odpowied	, w którym autor zapewnia, �e biskup zna sytua-
cj� i rzeczywi�cie chodzi o jedn� sporn� kwesti�. Jednocze�nie zach�ca, aby 
dokonał drobnych zmian, umo�liwiaj�cych doprecyzowanie zagadnienia22.
 Ostatnia faza d��e� do otrzymania imprimatur miała miejsce we wrze�niu
1937 r. W li�cie do Odo Casela Wikariusz Generalny zaznacza, �e sw�
decyzj� odmowy opiera na �wiadectwie trzech profesorów. Mog� jednak 
udzieli� pozwolenia na druk, je�eli zgodzi si� na wprowadzenie sugerowa-
nych zmian23. W odpowiedzi w połowie wrze�nia benedyktyn z Maria Laach 
przesłał poprawiony tekst swego artykułu, prosz�c ponownie o zezwolenie 
na druk24. Jednocze�nie informuje Wydawc�, �e po naniesieniu poprawek 
wkrótce otrzyma upragnion� zgod�25. Udzielaj�c imprimatur, Wikariusz 
Generalny nakazuje wprowadzi� jeszcze trzy zmiany w tek�cie i sformuło-
waniach26. W odpowiedzi Odo Casel dzi�kuje za pozwolenie na wydruko-
wanie swego dzieła, cho� wyra�a zdziwienie, �e krytyka dotyczy pobocz-
nych rzeczy, sformułowa�, ortografii, interpunkcji i logiki, i nie ma wiele 
wspólnego z ocen� dzieła, aby zgadzało si� z res fidei vel morum. Uwa�a, �e
w takiej sytuacji mo�e nast�pi� zahamowanie post�pu rozwoju my�li
teologicznej27.

21 List O.C. do Kapelana Biskupa z dnia 28 sierpnia 1937 r. 
22 List Kapelana Biskupiego do O.C. z dnia 31 sierpnia 1937 r. 
23 List Wikariusza Generalnego do O.C z dnia 6 wrze�nia 1937 r. 
24 List O.C do Wikariusza Generalnego z dnia 11 wrze�nia 1937 r.  
25 List O.C do Wydawnictwa Aschendorff z dnia 11 wrze�nia 1937 r. 
26 Do tych sugestii nale�ały: 1) uzupełnienie stwierdzenia na drugiej stronie artykułu: „Solche 

Anschauungen konnten sich auf die Heilige Schrift selbst berufen” na: „Solche Anschauungen 
mochten sich auf die Heilige Schrift selbst berufen; denn schon aus ihr kann man die beiden 
erwähnten Darstellungsformen herauslesen”; 2) nale�y pomija� wyra�enie: „Kyrios des Pneu-
mas” W j�zyku to niemieckim wyra�enie mo�e suponowa�, �e Kyrios jest ponad Pneum�, Pan 
jest ponad Duchem �wietym, co przeciwstawia si� 2���	�� i 2������� trzech Osób Boskich; 
3) nakazuje zmieni� na stronie trzeciej zdanie „In dieser Darstellung des N.T. mag ein be-
deutsamer, wohl gar der tiefste Grund dafür liegen, daß”. Zob. List Wikariusza Generalnego do 
O. C. z dnia 16 wrze�nia 1937 r. 

27 List O.C do Wikariusza Generalnego, bez daty. 
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 Trwaj�ca około pi�ciu miesi�cy wymiana korespondencji zaowocowała 
w ko�cu uzyskaniem pozwolenia na druk dzieła, w którym znajdował si�
najwa�niejszy artykuł Odo Casela dotycz�cy teologii paschalnej. Z jednej 
strony w ocenie pozostawionej korespondencji mo�na doszukiwa� si� pew-
nej krytyki, ale z drugiej pomogła ona w jeszcze bardziej precyzyjnym 
uj�ciu my�li teologicznej, która stała si� pomocna w wyra�aniu i prezen-
towaniu depozytu wiary. Prezentacja głównych zało�e� paschalnych teologii 
misteriów wska�e na ponadczasowo�� tych pogl�dów. Tom 14 „Jahrbuch für 
Liturgiewissenschaft”, w którym zamieszczono ten artykuł, był przedostat-
nim z tej serii wydawniczej.  

2. GŁÓWNE ZAŁO�ENIA ODO CASELA 
W PRACACH NAD TEOLOGI� PASCHALN�

Misterium Paschalne stało si� przedmiotem wnikliwych bada� nauko-
wych benedyktyna z Maria Laach. W pierwszej połowie XX wieku szcze-
gólnie te refleksje zmierzały do pogł�bienia tre�ci w rozumieniu i pojmo-
waniu tego najwi�kszego �wi�ta chrze�cija�skiego. Sprzyjały temu badania 
z takich dziedzin jak: egzegeza biblijna, historia czy lingwistyka, ale te�
patrologia, a nowa my�l teologiczna zwi�zana była z ruchem biblijnym 
i liturgicznym.  
 Swoje przemy�lenia Odo Casel równie� oparł na solidnym fundamencie 
nauk historycznych i teologicznych. Jako wykształcony filolog si�gn�ł do 
najstarszych oryginalnych tekstów z pierwszych wieków chrze�cija�stwa, 
jak te� kultury grecko-rzymskiej. Nie tyle przesłanki biblijne, co wła�nie
filologiczne były punktem wyj�cia jego bada�. Niewiele wi�c uwagi 
w swoich dziełach po�wi�ca zagadnieniom paschy starotestamentalnej. Ten 
rys, charakterystyczny dla teologii misteriów, był równie� pewnym elemen-
tem wzbudzaj�cym wiele kontrowersji. Według spojrzenia Caselia�skiego 
wyzwolenie Izraelitów miało przede wszystkim znaczenie religijne, ponie-
wa� w konsekwencji doprowadziło do zawarcia przez Boga przymierza 
z ludem wybranym. Wspominane ono było w kultycznej anamnezie �ydow-
skiego �wi�ta Paschy28. Niestety pewnym mankamentem było podkre�lanie 

28 Por. H.B. M e y e r. Odo Casels Idee der Mysteriengegenwart in neuer Sicht. „Archiv für 
Liturgiewissenschaft” 28:1986 s. 392-393; R. C a n t a l a m e s s a. Pascha naszego zbawienia.
Kraków 1998 s. 24-25. 
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przez Odo Casela, �e to wydarzenie nie było pełnym misterium. Teolog 
benedykty�ski zdecydowanie dystansuje si� od nazywania Paschy Starego 
Testamentu misterium albo wła�ciwym misterium, ale negacja ta wynika 
przede wszystkim z definicji tego poj�cia. Cezur� dla niego jest Wcielenie, 
dlatego dopiero od tego momentu mo�na mówi� o wła�ciwym misterium29.
Pascha Starego Testamentu w my�li Caselia�skiej ma wi�c jedynie warto��
typologiczn�30. Zdaniem Salvatore Marsiliego OSB († 1983) pogl�dy Odo 
Casela dotycz�ce Paschy �ydowskiej to niestety najsłabsza i najmniej do-
pracowana strona jego wizji liturgii. Jako wytłumaczenie podaje fakt, �e nie 
był on jedynym w tym czasie, który niewystarczaj�co interpretował i do-
ceniał Stary Testament31.
 Oprócz starotestamentalnych relacji Odo Casel wskazuje na pewne odnie-
sienia do kultów poga�skich – misteryjnych. Ta my�l stała si� szczególnie 
bliska benedyktynowi z Maria Laach, poszerzaj�c i wyró�niaj�c jego war-
sztat naukowy. To podobie�stwo widzi jednak wył�cznie w zakresie pew-
nych rytów, a nie tre�ci. W�ród tych kultów na pierwszym miejscu wymienia 
misteria eleuzyjskie, oparte na micie o Demeter i Korze, misteria egipskie ku 
czci Ozyrysa czy te� rzymskie misteria Attisa i Kybele, jak te� ku czci 
Adonisa32. We wszystkich tych misteriach prezentowany autor zauwa�ył
wyst�puj�c� prawidłowo��, pozwalaj�c� na ukazanie zewn�trznego podo-
bie�stwa mi�dzy kultami poga�skimi a chrze�cija�skich obchodzeniem �wi�t
Wielkanocy. Pasch� rozumian� jako „przej�cie” najpełniej wyra�ała zmiana 
nastroju �wi�towania od smutku po eufori� rado�ci: przechodzenie od pew-
nej formy �mierci do zmartwychwstania. Przykładem si�gania do idei poga�-
skich jest sztuka wczesnochrze�cija�ska. Znany jest bowiem motyw ukazy-
wania Chrystusa jako Orpheus redivivus, chc�c przez to niejako zaznaczy�,
�e te idee poga�skie, b�d�ce wyrazem t�sknot i pragnie� zostały prawdziwie 
i rzeczywi�cie wypełnione w Jezusie. Powołuj�c si� na filozofi� Platona, 
Odo Casel postrzega misteria poga�skie jako t�sknot� czy praide� zrealizo-
wan� dopiero w chrze�cija�stwie. Z tego te� powodu nie mówi o kontynuacji 

29 Por. O. C a s e l. Chrze�cija�skie misterium kultu. Kraków 2000 s. 108-109. 
30 Por. Th. S c h n e i d e r. Neu und Alt ist das Mysterium des Pascha. Zu O. Casels Aussagen 

über das Pascha in Israel. „Liturgie und Mönchtum” 36:1965 s. 67. 
31 Por. S. M a r s i l i. Das Gedächtnis des Herrn in der Theologie der Gegenwart, besonders 

in der Schau Odo Casels. „Archiv für Liturgiewissenschaft” 22:1980 s. 18. 
32 Por. C a s e l. Art und Sinn s. 61-64; por. tak�e: t e n � e. Aus der Fülle des Mysteriums 

Christi. W: t e n � e. Das christliche Kultmysterium. Vierte durchgesehene und erweiterte Auf-
lage. Regensburg 1960 s. 155, 169-172. 
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misteriów poga�skich czy ich przej�ciu. Nie do pogodzenia była bowiem 
kondycja moralna tych�e misteriów, stoj�ca w sprzeczno�ci z etyk� chrze-
�cija�sk�33. Tym decyduj�cym i rozstrzygaj�cym elementem �wiadcz�cym 
o prawdziwo�ci misterium było Objawienie Boga w Chrystusie34.
 W refleksji teologicznej najwa�niejszym punktem odniesienia dla Paschy 
chrze�cija�skiej były pisma Ojców Ko�cioła i pisarzy chrze�cija�skich. Ju�
sama etymologia tego słowa wywołała bowiem dialog i spór wokół dwóch 
aspektów: pojmowania Paschy jako passio, a przez to akcentowanie cier-
pienia Jezusa, czy te� akcentowanie Paschy jako przej�cia – transitus, uwy-
puklaj�c tym samym nierozł�czno�� dwóch najwa�niejszych wydarze�:
�mierci i Zmartwychwstania35. Odo Casel w swoich pismach zwraca uwag�
przede wszystkim na to drugie znaczenie, szukaj�c licznych �wiadectw 
patrystycznych. W�ród nich nale�y wymieni� przede wszystkim Epistola 
Apostolorum z II wieku, pisma Melitona z Sardes († 180), �w. Apolinarego  
z Hierapolis (II wiek), �w. Klemensa Aleksandryjskiego († 217), �w. Ireneu-
sza († ok. 202), Tertuliana († ok. 220), �w. Hipolita Rzymskiego († 235), 
Didaskalia Apostolorum, �w. Cypriana († 258), Orygenesa († 253/254), 
Metodego z Olimpu († 311), �w. Hieronima († 419/420), �w. Atanazego 
z Aleksandrii († 373). W wyczerpuj�cy sposób analizuj�c te dzieła ukazał on 
istotne tre�ci tworz�ce struktur� i zakres obchodzenia �wi�t paschalnych 
w pierwszych trzech wiekach chrze�cija�stwa36. W zwi�zku bowiem ze 
znanym z historii sporem o dat� �wi�towania Wielkanocy nieustannie na 
pierwszym miejscu zwracano uwag� na przenoszenie akcentu mi�dzy M�k�
a Zmartwychwstaniem Pana. Spór mi�dzy kwartodecymanami a zwolennika-
mi Paschy obchodzonej w niedziel� nie ustał równie� wtedy, gdy na Soborze 
w Nicei przyj�to ten ostatni jako norm� �wi�towania tego najwi�kszego 
wydarzenia zbawczego37.

33 Por. tam�e s. 64-67.  
34 Por. O. C a s e l. Die Liturgie als Mysterienfeier. Freiburg 1922 s. 102. 
35 Por. W. H r y n i e w i c z. Chrystus nasza Pascha. Lublin 1982 s. 57-63, 158-162; t e n � e.

Nasza Pascha z Chrystusem s. 29-37; C a n t a l a m e s s a. Pascha naszego zbawienia s. 175-181. 
36 Na prawie 40 stronicach Casel przytacza �wiadectwa patrystyczne. Posługiwanie si� tym 

materiałem 	ródłowym �wiadczy o wielkiej erudycji autora; por. C a s e l. Art und Sinn s. 4-44. 
37 Casel wyró�nia w swoich pismach trzy kierunki obchodzenia Paschy. Pierwszy okre�la 

jako Pawłowo-Janowy – zwolennicy obchodzili Wielkanoc 14 Nisan, a wi�c w dzie� �ydowskiej 
Paschy. Drugi kierunek benedyktyn z Maria Laach nazywa praapostolskim, którego �wi�tował 
Wielkanoc zawsze w noc poprzedzaj�c� niedziel� po �ydowskim �wi�cie Paschy. Trzeci kierunek 
uwolnił si� od �ydowskiego kalendarza i stworzył własn� rachub� obliczania daty Wielkanocy. 
Ten ostatni zwyczaj został przyj�ty tak�e dla prowincji wschodnich pod wpływem cesarza Kon-
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 W�ród tych �wiadectw Odo Casel zauwa�a, �e teologia paschalna tego 
czasu, prze�ywaj�ca proces kształtowania si�, zawsze podkre�lała fakt 
�mierci i Zmartwychwstania Pana jako współtworz�ce Misterium Paschalne, 
które postrzegano nierozł�cznie. Centrum było czuwanie nocne przed wła-
�ciwym �wi�tem paschalnym, trwaj�cym nast�pnie przez pi��dziesi�t dni. 
Teksty ukazuj�, �e istot� jest p r z e j � c i e od postu do rado�ci i przekro-
czenie progu mi�dzy �mierci� a �yciem, doczesno�ci� a wieczno�ci�38.
 Ojcowie Ko�cioła nazywali Pasch� równie� czas postu, który trwał a� do 
rozpocz�cia Eucharystii w Wielk� Noc. Towarzysz�ce elementy, takie jak: 
uroczyste udzielenie sakramentów inicjacji chrze�cija�skiej, radosny �piew 
„Alleluja” czy te� celebracja liturgii sk�panej w �wietle podkre�lały jeszcze 
intensywniej ten moment przej�cia od smutku do rado�ci. Podsumowuj�c
wielokrotnie akcentował, �e mimo lokalnych ró�nic we wszystkich gminach 
chrze�cija�skich celebrowano Pasch� w ten sam sposób, jedynie bardziej 
akcentuj�c albo �mier� Pana, albo Jego Zmartwychwstanie. Te wydarzenia 
stanowiły misterium pierwotne, a obchodzono je jako aktualizacj� całego 
misterium Odkupienia39.

3. ISTOTA MISTERIUM PASCHALNEGO 
W �WIETLE TEOLOGII MISTERIÓW

 Od pocz�tku chrze�cija�stwa zakres i tre�� Misterium Paschalnego bu-
dziły refleksje czy dotyczy ono jedynie samej �mierci Chrystusa, czy obej-
muje równie� inne wydarzenia zbawcze, jak Zmartwychwstanie czy Wniebo-
wst�pienie. Odo Casel w swoich badaniach na ten temat przedstawił stano-
wisko Ko�cioła pierwszych trzech wieków, aby tym samym wyra	nie ukaza�
tre�� aktualizacji. Pierwotna idea Wielkanocy była tu bowiem wyra	nie 
odzwierciedlana w praktyce Ko�cioła40. Pascha okre�lana była jako najwi�k-

stantyna na Soborze w Nicei w 325 r. Na dalekim Wschodzie nieliczne Ko�cioły pozostały 
wierne wcze�niejszej praktyce i zachowały zwyczaj kwartodecyman jeszcze długi czas albo 
wyznaczyły stał� dat� Wielkanocy. W �wi�towaniu Paschy kwartodecymanie akcentowali przede 
wszystkim pami�tk� �mierci Pana, ale nie wykluczali podczas tego �wi�towania Zmartwych-
wstania. Por. tam�e s. 45-46. 

38 Por. O. C a s e l. Das christliche Festmysterium. Paderborn 1941 s. 147; t e n � e. Pascha 
des Herrn. „Das Wort in der Zeit” 2:1934 s. 436; M.J. K r a h e. Der Herr ist der Geist. Studien 
zur Theologie Odo Casels. 1: Das Mysterium Christi. St. Ottilien 1986 s. 119. 

39 Por. C a s e l. Art und Sinn s. 45-46; C a n t a l a m e s s a. Pascha naszego zbawienia s. 126-127. 
40 Por. J. B e t z. Vom Pascha-Mysterium. „Lebendiger Zeugnis” 3:1965 s. 74. 
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sza uroczysto�� i najwi�ksze �wi�to. Powołuj�c si� na kazanie �w. Grzegorza 
z Nazjanzu († ok. 390)41, Odo Casel wskazuje, �e w pierwszych wiekach 
nazywana ona była Uroczysto�ci�42. To dzi�ki uobecnieniu czynów zbaw-
czych w Chrystusie pod osłon� symboli jest mo�liwe, �e chrze�cijanin mo�e
wychodzi� ponad czas i wydarzenia historyczne i dzi�ki misterium stawa� w 
tera	niejszo�ci Odkupienia43.
 Charakterystycznym rysem pogl�dów Odo Casela było to, �e w pismach 
po�wi�conych zagadnieniom paschalnym wspomina zarówno o „Wielkanocy 
Krzy�a” (Kreuzesostern – ��	�� 	���5	����), jak te� „Wielkanocy 
Zmartwychwstania” (Auferstehungsostern – ��	�� ���	��	����), które 
tworz� razem „misteria wielkanocne” (Ostermysterien). Te wydarzenia s�
punktem centralnym i 	ródłem dla „sacramenta paschalia”44. W jego publi-
kacjach mo�na równie� odnale	� okre�lenia: „Pascha Cierpienia” (Leidens-
Pascha) i „Pascha Zmartwychwstania” (Auferstehungs-Pascha)45.
 Na pierwszym miejscu Odo Casel podkre�la fakt, �e Pascha jest miste-
rium. Od pierwszych wieków w ten sposób była ona celebrowana – jako 
uobecnienie wydarze� M�ki, �mierci i Zmartwychwstania Pana, które 
w gruncie rzeczy były jednym misterium postrzeganym cało�ciowo w per-
spektywie Pi��dziesi�tnicy46. Te wydarzenia stawały si� – zgodnie z defini-
cj� misterium – uobecniane wobec wspólnoty kultu i w sposób mistyczno- 
-rzeczywisty stawały si� tu i teraz obecne47. �wi�to Wielkanocy jako po-
strzegane w ten sposób jest �wi�tem uobecnienia zbawienia przez �mier�
i wywy�szenie Pana. Jest �wi�towaniem całego planu zbawczego Boga 
z lud	mi i dlatego jest jednocze�nie kultycznym wyrazem istoty chrze�ci-
ja�stwa48. Zgodnie z nauk� Odo Casela jest to jedyne �wi�to chrze�ci-
ja�stwa, ale pojmowane jako misterium kultu Chrystusa w pełnym znacze-

41 Oratio 45, 2. PG 36, 624. 
42 Por. C a s e l. Das christliche Festmysterium s. 143; t e n � e. Liturgiczne znaczenie �wi�t.

MCh 8:1937 s. 265; A. G o z i e r. Odo Casel Casel – Künder des Christusmysteriums, Regens-
burg 1986 s. 49. 

43 Por. O. C a s e l. Mysterium des Kreuzes. Paderborn 1954 s. 157. 
44 Por. t e n � e. Die Liturgie als Mysterienfeier s. 77; t e n � e. Die Ostergeheimnisse. KSch 

7:1920 s. 73. 
45 Por. t e n � e. Geist der Osterliturgie. „Bibel und Liturgie” 14:1940 s. 69. 
46 Por. t e n � e. Ein orientalisches Kultwort in abendländischer Umschmelzung. „Jahrbuch für 

Liturgiewissenschaft” 11:1933 s. 5; Y. C o n g a r. Wierz� w Ducha �wi�tego. T. 1. Warszawa 
1997 s. 126. 

47 Por. O. C a s e l. Pascha des Herrn. „Das Wort in der Zeit” 2:1934 s. 437. 
48 Por. t e n � e. Art und Sinn s. 46. 
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niu, tzn. jako rytualno-kultyczne uobecnienie czynu zbawczego Pana w całej 
rzeczywisto�ci, przez co jednocze�nie całe dzieło zbawienia Pana jest 
dost�pne i obecne dla wszystkich pokole� ludzkich49.
 W cało�ciowym ujmowaniu i spojrzeniu misteryjnym dla Odo Casela 
wa�nym było podkre�lanie jedno�ci �wi�towania tych wydarze� w okresie 
paschalnym, rozumianym jako jeden dzie�. St�d tre�ci� �wi�ta Pi��dzie-
si�tnicy było obchodzenie uwielbienia Pana, Jego w z i � c i a  do nieba z tego 
�wiata (por. Łk 9, 51). Dlatego w pierwszych wiekach zwracano uwag�, �e
to wywy�szenie obejmowało Zmartwychwstanie, Wniebowst�pienie, Zesła-
nie Ducha �wi�tego, jak te� Paruzj�50. Uwzgl�dniaj�c t� cało�ciow� wizj�,
po�wiadczon� przez wiele tekstów, nie dziwi mocne stanowisko zajmowane 
przez benedyktyna lace�skiego podczas ubiegania si� o imprimatur.
 Szczególnie wa�kie tezy dotycz�ce Wniebowst�pienia i Zesłania Ducha 
�wi�tego Odo Casel do�� obszernie omawia w wielu swych dziełach. Istot�
jest to, aby postrzega� te wydarzenia nie w historycznym nast�pstwie fak-
tów, ale w sposób metafizyczny w ich istocie i rdzeniu51. Obstawanie przy 
takim sposobie postrzegania rzeczywisto�ci wskazywało na tez�, �e w pierw-
szych wiekach chrze�cija�stwa pojmowano Pasch� jako wywy�szenie Jezusa 
zgodnie z my�l� �w. Pawła o Słudze Jahwe (por. Flp 2, 6-11)52. Nie znano 
równie� zwyczaju obchodzenia Wniebowst�pienia Pana w oddzielnym dniu 
– �wi�towano je albo jednocze�nie ze Zmartwychwstaniem, albo podczas 
całego Okresu Wielkanocy, albo pi��dziesi�tego dnia53. Ko�ciół czasów 

49 Casel podaje, i� chrze�cijanie pierwszych wieków �wiadczyli, �e zbawcze dzieło Pana stale 
�yje w Ko�ciele w jego pneumatycznej rzeczywisto�ci i działa (Orygenes, Atanazy i inni), �e
Kyrios niewidzialnie swój Ko�ciół zawsze napełnia i zbawia. Dlatego widzialny kult jest staniem 
si� widzialnym (Sichtbarwerden) owej niewidzialnej rzeczywisto�ci dla wiary. �wi�to Wielka-
nocy jest raz w roku rytualno-kultycznie obchodzone, a mianowicie przy powrocie wydarze�
pierwotnych w biegu rocznym. Chodzi przy tym nie tyle o dokładnie odmierzon� dat�, jak 
bardziej o symboliczny powrót pramisterium w kosmicznym biegu, który st�d jest obliczany 
według poło�enia Sło�ca, Ksi��yca, równonocy itd., jak te� według biegu dni tygodnia. 
Misterium kultu jest dlatego wło�one w kosmiczny bieg i przez to nadaje temu zwi�zek 
z wieczno�ci�; natura i bosko�� odnosz� si� wzajemnie do siebie. Starania trwaj�ce setki lat 
o obliczenie Wielkanocy wyra	nie pokazuj�, zdaniem Odo Casela, jak� warto�� ma dla Ko�cioła 
to coroczne �wi�towanie. To jest równie� wyrazem tego, �e obchodzenie Wielkanocy jest 
pami�tk� w antycznym i starochrze�cija�skim znaczeniu. Por. tam�e s. 47. 

50 Por. C a s e l. Pascha des Herrn s. 437. 
51 Por. t e n � e. Art und Sinn s. 58. 
52 Por. t e n � e. Die große Mysteriennacht. „Liturgie und Mönchtum” 36:1965 s. 69. 
53 �wiadectwa Pisma �wi�tego – jak wspomina Casel – nie s� jednoznaczne, gdy chodzi 

o okre�lenie Wniebowst�pienia Pa�skiego. Na miejsce tego wydarzenia około czterdziestego dnia 
po Zmartwychwstaniu wskazuj� jedynie Dzieje Apostolskie 1, 3, podczas gdy w Ewangelii nie 
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poapostolskich �wi�tował bowiem w dniu Pi��dziesi�tnicy wywy�szenie
ukrzy�owanego Pana wraz z Wniebowst�pieniem i Zesłaniem Ducha �wi�-
tego. Te wszystkie misteria były rozpatrywane przez pierwszych chrze�cijan 
jako tre�� wielkanocnego misterium kultu w �wietle nowotestamentalnej 
teologii �w. Jana i �w. Pawła54. Od IV wieku d��ono do historyzacji �wi�t
zwi�zanych z wydarzeniami nie tylko Wielkiej Nocy, ale równie� cyklu 
bo�onarodzeniowego, akcentuj�c jeszcze mocniej sam� Niedziel� Wielka-
nocn�, oddzielaj�c j� od innych misteriów zbawienia. Ten stan rzeczy szcze-
gólnie nasilił si� od ko�ca �redniowiecza55. Atomizacja i usamodzielnianie si�
poszczególnych dni �wi�tecznych sprawiły, �e zatracono zmysł cało�ciowego 
postrzegania rzeczywisto�ci, dlatego tak mocne d��enie powrotu do 	ródeł, 
które stało si� argumentem dla teologów doby ruchu liturgicznego.  
 W Misterium Paschalnym teologia misteriów wyró�nia cztery najwa�-
niejsze elementy: 1) misteria samego Pana, tzn. �wi�towanie pami�tki M�ki, 
�mierci i Zmartwychwstania; 2) misteria Ko�cioła jako prze�ywanie przez 
wspólnot� wraz z Chrystusem Jego Paschy; 3) misteria pochodz�ce z wyda-
rzenia paschalnego, które Odo Casel nazywa towarzysz�cymi (Begleitmyste-
rien), a które grupuj� si� wokół sakramentów chrztu, bierzmowania i Eu-
charystii; 4) inicjacj� nowych mistów w misteria chrze�cija�skie. Te ele-
menty nie pozwalaj� si� od siebie oddzieli�, ale przenikaj� si� wzajemnie, 
tworz�c cało�� w celebracji56.
 Celem obchodzenia Paschy nie jest odtworzenie historycznych wydarze�,
dokonuje si� aktualizacja przej�cia Pana ze �mierci do �ycia. Wydarzenie 
paschalne Chrystusa było faktem jednorazowym w historii, ale zgodnie 
z my�l� Caselia�sk� staje si� realno-symbolicznie obecne w czynno�ciach 
liturgicznych. Czyny zbawcze Pana staj� si� bowiem tera	niejsze w sakra-

kładzie si� nacisku na podanie dokładnej daty Wniebowst�pienia (por. Łk 24, 36-53). �w. Paweł 
zestawia ze sob� dwa fakty zbawcze: według Flp 2, 6-11 uni�enie Jezusa przechodzi w fakt jego 
wywy�szenia, zst�pienia i wst�pienia; według Ef 4, 8-10 zestawia obok siebie fakt zst�pienia 
Chrystusa z Jego wst�pieniem. Podobnie autor Listu do Hebrajczyków przedstawia wej�cie do 
nieba ofiaruj�cego si� Pana we krwi (por. Hbr 9, 11). Jan podkre�la, �e uwielbiony Pan b�dzie 
dawc� Ducha (por. J 7, 37-39). Mowy po�egnalne Jezusa wskazuj�, �e to uwielbienie nast�piło 
przez jego m�k�. Natomiast Zesłanie Ducha dokonało si� ju� w dzie� Zmartwychwstania (por. 
J 20, 22); C a s e l. Art und Sinn 59-60. 

54 Por. tam�e s. 52. 
55 Por. tam�e s. 67-71. 
56 Por. t e n � e. Die römische Paschaliturgie in ihrem Aufbau und in ihrer geschichtlichen 

Entwicklung kurz dargelegt. W: Der Weg der Kirche im heiligen Jahr. Hrsg. Abtei Maria Laach. 
München 1926 s. 99-100. 
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mentalnym sposobie bytowania i człowiek mo�e rzeczywi�cie w nich uczest-
niczy�57. W zwi�zku z tym w pismach Odo Casela Pascha okre�lana jest jako 
„misterium Chrystusa w jego kultycznej obecno�ci” („Christusmysterium in 
seiner kultischen Gegenwart”)58. Dzi�ki uobecnianiu dokonuj�cemu si�
w misterium kultu człowiek mo�e uczestniczy� w tym wydarzeniu i ma 
mo�liwo�� uzyskania owocu zbawienia59. Uczestniczy w nich, przekraczaj�c
czas i przestrze�, i wchodzi w rzeczywisto�� ponadhistoryczn�.
 Uzyskanie darów zbawienia dokonuje si� w zwi�zku z celebracj� tzw. 
sacramenta paschalia: chrztu, bierzmowania i Eucharystii, dzi�ki którym ma 
miejsce wej�cie w rzeczywisto�� zawart� w misterium. �ródło chrzcielne 
staje si� łonem matczynym Ko�cioła, 	ródłem �wi�tego, powtórnego naro-
dzenia i napełnienia si� Duchem Pana60. W centrum znajduje si� Eucha-
rystia, w czasie której oczekiwano na powrót Pana. Moment Paruzji doko-
nuje si� w nowym misterium Jego Ciała i Krwi61. W Wigili� Paschaln�
mo�na dopiero dostrzec pełny blask Eucharystii, która została ustanowiona 
w Wielki Czwartek. Przedstawiaj�c zwi�zek mi�dzy ustanowieniem Mszy 
�wi�tej a jej celebracj� w Wielk� Noc dopiero teraz – zdaniem Odo Casela – 
mo�na zrozumie�, dlaczego Ko�ciół w anamnezie Mszy �wi�tej wspomina 
nie tylko cierpienie, lecz równie� wywy�szenie Pana, i w tej ofierze widzi 
jednocze�nie realn� pami�tk� i obecno�� całej ekonomii zbawienia62.
 Wszystkie misteria chrze�cija�skie ukazuj� w Wigili� Paschaln� najwa�-
niejszy moment Paschy jako „przej�cia” (transitus): nowo narodzeni prze-
chodz� przez mistyczn� �mier� do nowego �ycia, otrzymuj� jego pełni�
w misterium Ducha �wi�tego (bierzmowanie) i mog� po raz pierwszy po-
krzepi� si� wraz z wiernymi chlebem i napojem wiecznego �ycia, czyli 
Ciałem i Krwi� Pana. Aktualizacja tego przej�cia dotyczy równie� wszyst-
kich chrze�cijan. Obchodz�c pasch� powinni oni �wiczy� si� we współumie-

57 Por. t e n � e. Altchristlicher Kult und Antike, w: Mysterium. Gesamelten Arbeiten Laacher 
Mönche. Münster 1926 s. 24; t e n � e. Das christliche Festmysterium s. 146; G.P. G o e r e s. Die 
Taufe in der Mysterientheologie Odo Casels. Trier 1984 s. 8. 

58 C a s e l. Die große Mysteriennacht s. 70.  
59 Por. t e n � e. Das christliche Festmysterium s. 146; t e n � e. Die römische Paschaliturgie 

s. 101; R. B e r g e r. Ostern und Weihnachten. Zum Grundgefüge des Kirchenjahres. „Archiv für 
Liturgiewissenschaft” 8/1:1963 s. 1. 

60 Por. C a s e l. Pascha des Herrn s. 443-444; t e n � e. Die römische Paschaliturgie s. 117-
118; t e n � e. Die Liturgie als Mysterienfeier s. 87; t e n � e. Mysterium des Kommenden. Pader-
born 1952 s. 150-151; Th. S c h n e i d e r. Same und Frucht. W: Vom heiligen Pascha. Ein 
Osterbuch. Hrsg. Abtei Herstelle. Paderborn 1951 s. 64. 

61 Por. C a s e l. Das christliche Festmysterium s. 148-149; B e t z. Vom Pascha-Mysterium s. 77. 
62 Por. C a s e l. Art und Sinn s. 50. 
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raniu i współzmartwychwstaniu z Chrystusem, doskonal�c si� przez to w �y-
ciu duchowym63. Celebracja tak pojmowanego Misterium Paschalnego 
przedstawia wi�c fakt, �e Ko�ciół rzeczywi�cie wychodzi ze �wiata grzechu 
i �mierci do �ycia nadprzyrodzonego, które rozpoczyna si� ju� na ziemi, 
a kiedy� zostanie jedynie dopełnione64. W liturgii przedwatyka�skiej w spo-
sób symboliczny ukazywano dokonuj�cy si� moment przechodzenia, kiedy 
po od�piewaniu Exsultetu celebrans zmieniał białe szaty na fioletowe65.
Pascha jako �wi�towanie przej�cia prowadzi wi�c człowieka do Paruzji. 

ZAKO�CZENIE

 Misterium Paschalne, b�d�ce 	ródłem i szczytem, wymaga nieustannego 
wchodzenia na wy�yny misterium i pochylania si� w kontemplacji nad �yw�
wod� bij�c� z tego 	ródła. W ci�gu wieków niekiedy to misterium, poprzez 
ró�ne poło�enie akcentów, było inaczej odczytywane czy te� przysłaniano 
jego istot�. Do reformy w 1955 r. wyrazem było m.in. celebrowanie Wigilii 
Paschalnej w godzinach przedpołudniowych Wielkiej Soboty. Refleksja nau-
kowa i próby wprowadzenia jej w �ycie przyczyniły si� do nowego spoj-
rzenia na Misterium Paschalne w dobie przedsoborowej odnowy liturgicznej. 
Nie bez znaczenia wła�nie Odo Casel został nazwany mistagogiem Miste-
rium Paschalnego dla zachodniego Ko�cioła. 
 Droga prowadz�ca do odkrycia na nowo znaczenia celebracji Paschy chrze-
�cija�skiej napotykała jednak na wiele trudno�ci. Pewnym symptomem jest 
pro�ba uzyskania pozwolenia na druk obszernego dzieła po�wi�conego tej 
tematyce. Konieczno�� dopowiedzenia pewnych sformułowa�, rodz�ca si� na 
drodze twórczej krytyki, przyczyniła si� do wi�kszej precyzyjno�ci
w wyra�aniu my�li teologicznej. Jakkolwiek interpretacja tekstów biblijnych, 
dotycz�cych kwestii paschy starotestamentalnej, jak te� Wniebowst�pienia czy 
Zesłania Ducha �wi�tego budzi nieraz w�tpliwo�ci, to jednak my�l paschalna 
twórcy teologii misteriów znalazła swój podatny grunt i została podj�ta przez 

63 Por. t e n � e. Die Ostergeheimnisse s. 76; t e n � e. Die Liturgie als Mysterienfeier s. 92; 
t e n � e. Pascha des Herrn s. 437; Th. S c h n e i d e r. Heimkehr zum Vater. W: Vom heiligen 
Pascha. Ein Osterbuch. Hrsg. Abtei Herstelle. Paderborn 1951 s. 44. 

64 Por. C a s e l. Das christliche Festmysterium s. 149; t e n � e. Die große Mysteriennacht 
s. 81; t e n � e. Pascha des Herrn s. 444-445; B e t z. Vom Pascha-Mysterium s. 93. 

65 Por. O. C a s e l. Gedanken zum Lichtritus in der Paschanacht. Osterbrief der Abtei vom 
Heiligen Kreuz zu Herstelle 1952 s. 3. 
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wielu liturgistów a� po pisma papie�a Piusa XII, dokumenty soborowe i nadal 
jest zgł�biania na płaszczy	nie teologii liturgii i celebracji.

Na uwag�, wokół sporu o �wi�towanie Paschy według misteriologii, 
zasługuje podkre�lenie warto�ci warsztatu naukowego. Przedstawienie w ob-
szerny i dogł�bny sposób �wiadectwa Ko�cioła poapostolskiego pierwszych 
trzech wieków kre�li wyra	ny obraz �wi�towania Paschy u progu chrze�ci-
ja�stwa. To nie tylko akcentowanie samego Zmartwychwstania czy M�ki
Chrystusa, ale cało�ciowy ogl�d tych wydarze� widzianych przez pryzmat 
misterium. W sposób wła�ciwy przyczyniło si� to do odnowy liturgii 
paschalnej w 1955 r., a nast�pnie po Soborze Watyka�skim II, kiedy zwró-
cono uwag� na tre�� i czas sprawowania tych wielkich misteriów Odku-
pienia. Odnajduje to swoje odniesienia w tera	niejszo�ci, kiedy coraz wi�cej 
podkre�la si� znaczenie nie tylko samej Niedzieli Zmartwychwstania, ale 
równie� całego Triduum Sacrum, jak te� Okresu Wielkanocnego wraz z jego 
zako�czeniem. Paschalna my�l teologiczna Odo Casela staje si� przez to 
pomocna w prze�ywaniu �wi�t Wielkanocnych. 
 Pewn� nowo�ci�, budz�c� wiele kontrowersji, s� próby doszukiwania si�
wspólnych elementów mi�dzy Pasch� chrze�cija�sk� a kultami poga�skimi. 
Ten charakterystyczny rys dla teologii misteriów nale�y jednak postrzega�
jako prób� odczytania uniwersalizmu chrze�cija�stwa. Benedyktyn z Maria 
Laach wielokrotnie jednak zaznaczał, �e istnieje istotna ró�nica, co do tre�ci, 
nie wykluczaj�ca jednak mo�liwo�ci wykorzystania pewnych zewn�trznych 
idei, które dopiero w chrze�cija�stwie znalazły swoje wypełnienie. Słabsz�
stron� teologii paschalnej Odo Casela jest równie� zbyt małe dowarto�cio-
wanie Paschy starotestamentalnej. 
 Pozytywny spór, twórcza krytyka, rzetelny dialog słu�� prawdzie na drodze 
poszukiwa�. To wyzwanie zostało podj�te przez teologów odnowy liturgicz-
nej, ale wymaga ono ci�głej dopowiedzi na drodze bada� naukowych i adap-
tacji pastoralnych. Dopiero wówczas prze�ywane misterium stanie si� pełnym 
�yciem chrze�cijan, czego domagał si� w swojej twórczo�ci Odo Casel. 
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RUND UM DEN STREIT DES PASCHAMYSTERIUMS 
IN DER MYSTERIENTHEOLOGIE 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Das Paschamysterium als die Anamnese der Passion, des Todes und der Auferstehung Christi 
befindet sich vom Anfang des Christentums im Zentrum des Lebens, des theologischen Nach-
denkens und der liturgischen Zelebration. In der Zeit der Liturgischen Bewegung vor dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil lenkten die Theologen die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung die-
ser Mysterien. Viele Jahre vor der Erscheinung der Enzyklika vom Papst Pius XII. Mediator Dei 
war die theologische Reflexion von Odo Casel (1886-1948) bedeutsam. Er wurde der Mystagoge 
des Paschamysteriums der Westkirche genannt. In allen seinen Publikationen über das Pascha-
mysterium hat er auf die organische Einheit aller irdischen Ereignisse Jesu hingewiesen, die im 
Erlösungswerk des Herrn, das heißt in seinem Tod und in seiner Auferstehung gipfeln. Vor allem, 
sein Artikel: Art und Sinn der ältesten christlichen Osterfeier, der im Jahre 1938 im Jahrbuch für 
Liturgiewissenschaft veröffentlicht wurde, ist die Schatzkammer des theologischen Nachdenkens. 
Es wird dort hingewiesen auf die Paschagedanken der ersten drei Jahrhunderte des Christentums. 
Die Vorbereitung dieser Publikation für die Druckerei hat eine kritische Antwort ergeben, als er 
um die Imprimatur gebeten hat. Dank der unbekannten Korrespondenz von Odo Casel wurde die-
ses wissenschaftliche Problem von verschiedenen Seiten erläutert und so kann man die Grund-
konzeption des christlichen Paschamysteriums kennen lernen. 

Die Lektüre der Werke von Odo Casel zeigen, dass das Paschamysterium sich im Mittelpunkt 
der Mysterientheologie befindet. Sehr erfolgreich war der Streit um die Imprimatur, denn dieser 
Theologe musste noch exakter seine Gedanke präzisieren. Die Notwendigkeit der Beisätze der 
Formulierungen von Odo Casel forderten genauen Ausdruck des theologischen Denkens über das 
Paschamysterium. Bemerkenswert ist seine wissenschaftliche Werkstatt. Die ausgedehnten und 
tiefschürfenden Vorlegungen der Zeugnisse der nachapostolischen Kirche aus den ersten drei 
Jahrhunderten, zeichnet das klare Bild der Paschafeiern am Anfang des Christentums. Es war 
nicht nur die Akzentuierung des Leidens oder der Auferstehung des Herrn, sondern eine Gesamt-
schau aller Ereignisse, die man durch das Prisma des Mysteriums sehen konnte. Die Neuheit und 
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der charakteristische Riss in den Theologischen Ansichten von Odo Casel – betreffend des 
Paschamysteriums – war, dass er die analogischen Elemente zwischen dem Christentum und der 
heidnischen Mysterien zu finden versuchte. Er wollte aber nicht zeigen, dass das Christentum die 
Erfüllung der heidnischen Ideen ist, sondern, es steht im Mittelpunkt der ganzen Weltgeschichte. 
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