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Jan chryzostom, Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów, przekład i opracowanie 
Jan iluk, [ks. grzegorz szamocki, Wprowadzenie do Listu św. Pawła do Galatów, Jan 
iluk, Chryzostomowy Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów], Wydawnictwo WaM, 
kra-ków 2008, 152 s. (Źródła Myśli teologicznej 47)

tom 47 Źródeł Myśli teologicznej otwiera mniej typowy dla tej serii wydawniczej 
rodzaj wstępu. zbędny, moim zdaniem, „wstęp” do samego listu do galatów, osobny 
wstęp tłumacza do dzieła Jana chryzostoma oraz bardzo cenny i potrzebny komentarz 
bieżący do tekstu tłumaczenia Jana iluka. Materiał informacyjny o liście do galatów 
mógł się znaleźć (i faktycznie czasami się znajduje) w komentarzu do dzieła Jana 
chryzo-stoma. tłumacz zaopatrzył przekład w indeks rzeczowy, także biblijny oraz 
imion i nazw. a nadto zestawił aforyzmy św. Jana chryzostoma cytowane w 
Komentarzu (por. s. 137). nasuwa się pytanie, czy to są oryginalne aforyzmy Jana 
chryzostoma, czy też cytaty obiegowych powiedzeń stosowanych w ówczesnej 
retoryce. ze wstępu autorstwa Jana ilu-ka można wyczytać, że komentarz do listu św. 
Pawła do galatów powstał w środowisku judeochrześcijańskim. określenia stosunku do 
judaizmu i judeochrześcijaństwa wymagał sam list do galatów. Biorąc to pod uwagę, 
trzeba inaczej ocenić stosunek Jana chryzo-stoma do Żydów. często przypisuje się 
Janowi chryzostomowi „wzorcowy” chrześci-jański antysemityzm. Jeśli jednak 
chodziło o polemikę, to była to polemika o charakte-rze religijnym (a więc ewentualnie 
antyjudaizm, a nie antysemityzm), a w szczególności polemikę przeciw specyficznej 
formie judeochrześcijaństwa, ale nie wprost przeciw Ży-dom. We wstępie i komentarzu 
iluka warto zwrócić uwagę na ujawnienie retorycznego tła i kontekstu wypowiedzi 
chryzostoma. teologowie, czytając ojców kościoła, zapominają czasem o tym, że 
patrystyczne wypowiedzi zostały wygłoszone i zredagowane według zasad 
obowiązujących w danej epoce, a więc uwzględniały także zasady retoryki. W ko-
mentarzu do tłumaczenia pojawia się bardzo ciekawe dla historyka zagadnienie, którego 
jednak – jak się wydaje – niezbyt wyraźnie uświadomił sobie tłumacz: w jakim stopniu 
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komentarz Jana chryzostoma uwzględnia religijną sytuację chrześcijan, judeochrześci-
jan i Żydów w iV w. w antiochii. z wypowiedzi chryzostoma wynika czasami bardzo 
wyraźnie, że akcentuje pewne aspekty listu do galatów, które są aktualne w wieku iV. 
częściowo uchwycił to tłumacz, odwołując się do swojego opracowania Żydowska poli-
teja (por. np.: s. 39, przypis 26; s. 49, przypis 65 itd.). historycznie pojawia się tu także 
problem misji chrześcijańskiej wśród Żydów iV w. (por. s. 76, przypis 55; s. 78, przypis 
66; s. 116, przypis 18). tłumacz w pracy nad przekładem wykorzystał sporo literatury 
przedmiotowej. lekturę tego przekładu można więc prowadzić razem z przeglądem „sta-
nu badań” poszczególnych zagadnień. cytowanej literatury nie da się sprawdzić w ca-
łości. trzeba zaufać tłumaczowi, że cytuje „z pierwszej ręki”. zdarzył się jednak i błąd, 
który tu chciałbym poprawić: s. 99, przypis 68, pod koniec podaje tłumaczenia z gno-
styckiego Tractatus Tripartitus (polskie tłumaczenie podaje: Traktat trójdzielny), a więc 
zamiast Nag Hammadi Studies winno być Nag Hammadi Codex, czyli nhc i, 5, p.132,21-
133,1; w 2008 istniało już polskie tłumaczenie całego kodeksu, por. studia antiquitatis 
christianae series nova 7; cytat został zresztą przytoczony „dla ozdoby” i erudycji, bez 
żadnego związku z wypowiedzią Jana chryzostoma. Komentarz Jana chryzostoma może 
zainspirować badania nie tylko myśli teologicznej tego ojca kościoła, zwłaszcza nauki 
o usprawiedliwieniu, znaczeniu prawa, antropologii teologicznej, ale także razem z in-
nymi dziełami biblijnymi antiocheńczyka służyć jako źródło historyczne dla poznania
historii chrześcijaństwa w greckiej i syryjskiej antiochii iV w. Wzorem takiego opraco-
wania może być napisana swego czasu przez W. cerana praca o społeczności rzemieślni-
ków antiocheńskich, między innymi na postawie mów Jana chryzostoma (Rzemieślnicy
i kupcy w Antiochii i ich ranga społeczna, Wrocław 1969).

  




