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OBYGENES, KOMENTARZ DO EWANGELII ŚW. JANA,
VI, 45/23/233, KOMENTARZ FILOLOGICZNY

W podanym wyżej miejscu Komentarza do Ewangelii iiv. Jana znajdujemy pozornie 
proste zdanie, które jednak sprawiło sporo kłopotu wydawcom i tłumaczom. Zdanie to 
brzmi następująco:

KcckeÎ p èv  tó  n d a x a  7toii)(javreç év A iy ó m ą  âpx i)v  rfjç éçôôov m ioü vxav. 
n a p à  8è r â  Ir ia o v  p e rd tt)v Sfooov roi) ’IopSâvov, ri) oetcdrtj r o i  npâtrov  
p p v ô ç  K arearparoTtéôevaav èv raX ydX oiç ffre npâsrov £5ei Xafiôvra rù 
npôfiarov b tovopû aa i r o iç  evcoxnOrjoopévovç perà  rb 'Irjoov fidm iopa. 
K al rfj âKporôpcù nérpa bnó ’Irjcob ol v io l ‘lopafjX, <ktoi norè ânepürperoi 
fjoav Tfflv èÇeXpXvBdrcùv èl; Alyûnrov, nepirépovrai...

Wydaje się, że tekst ten możemy przetłumaczyć tak: „Tam (sc. w Księdze Wyjścia) 
Żydzi zaczynają wyjście po odprawieniu Paschy w Egipcie. U Jozuego, po przejściu 
przez J ordan, dziesiątego dnia pierwszego miesiąca rozbili obóz w Gigal, kiedy to len, 
który wziął baranka, powinien nadać imiona tym, którzy mieli ucztować po chrzcie 
Jozuego. Jozue więc obrzezał ostrym kamieniem tych wszystkich synów Izraela, którzy 
wyszli z Egiptu, a nie zostali jeszcze obrzezani”.

Tekst ten jest jasny z gramatycznego punktu widzenia, poważne wątpliwości budzi 
jednak jego sens logiczny: nadanie imienia wiązało się w Starym Testamencie 
z obrzezaniem, anie ze świętem Paschy: dlaczego więc jest tu mowa o uczcie paschalnej?

Wydawca .Komentarza" w Patrologii Greckiej Migne’a (PG t. 13, szp. 277) 
w przypisie wyjaśnia: „lafSôvtot zd npôfiazov Pascha intelligit" (ma na myśli Paschę), 
i przyjmuje następujący przekład łaciński:

Quando primum opportebat, qui accepisset ovem, convocare convivaturos post 
baptisma Iesu.

Tłummaczy więc énovopxoca jako convocare -  zwoływać, odchodząc od ogólnie 
przyjmowanego nadawać imię. Takiego jednak znaczenia tego czasownika nie podają 
żadne słowniki, w tym Thesaurus Linguae Graecae -  nie jest więc ono potwierdzone 
w żadnym tekście.

Kolejny wydawca, A. E. Brook (Cambridge 1896), przy wyrazie Zzftôvra stawia crux 
philologorutn, wskazując w len sposób, że miejsce uważa za niejasne, a problemu 
upatruje właśnie w tym czasowniku.

E. Preuschen w wydaniu z 1903 roku (GCS, t. 4) zachowując w tekście lekcję 
rękopisów /.xjlôvzoï zd npôflxzov, jednakże w aparacie krytycznym stawia koniekturę, 
proponując wprowadzenie zóv xKpofSvozov (nieobrzezany) w miejsce zó npófh.zov. 
Koniektura Preuschena jest pociągająca ze względów logicznych: wiadomo, że Jozue 
obrzezał izraelitów w Gilgai i nadał im imiona -  wyjaśniłoby się więc użycie wyrazu 
Ènovopiaxi; pozostaje jednak wątpliwość, dlaczego wydarzenie to miało miejsce 
dziesiątego dnia pierwszego miesiąca, a więc w święLo Paschy. Nadto P. Nautin1

1 We wstępie do wydania rozprawy O święcie Paschy Orygenesa, por. niżej.
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słusznie zauważa, że koniektura Preuschena jest nieuzasadniona paleograficznie, 
a nadto, że zwrot fatpfJ&VEiv t ô v  â icp ô flvG zo v  (w sensie obrzezać) nie ma potwierdzenia 
w żadnym tekście, podczas gdy XapfSâvEiv t o  npo fSo ttov  pojawia się dosyć często.

Tłumacz włoski Komentarza, E. Corsini (Torino 1968), przyjmuje wersję:
Allorché era opportuno che colai il quale aveva parlicipato prima alla Pasqua dell' 

agnello in Egitto desse ora un nome a coloro che avrebbero celebrato il banchetto dopo il 
battesimo impartito da Giosue.

Corsini dość swobodnie traktuje tekst: opuszcza wyraz Xotflôvtx i zupełnie dowolnie 
mówi o „tym, kto uczestniczył wcześniej w święcie Paschy w Egipcie”.

W wydaniu Sources Chrétiennes z 1970 r. (t. 157) C. Blanc wprowadza do tekstu 
koniekturę Preuschena i tłumaczy:

C'est alors, qu'il fallut d'abord circoncire ceux qui, après le baptême de Josué, 
prendraient part au fête, puis leur donner un nom.

Pracując nad polskim przekładem Komentarza poszedłem za wydaniem C. Blanc 
i przyjąłem następującą wersję tłumaczenia:

„Wówczas p o ,obrzezaniu należało nadać imiona tym, którzy mieli wziąć udział 
w uroczystości po chrzcie Jozuego. Jozue zatem obrzezał ostrym kamieniem wszyst
kich synów izraelskich, którzy wyszli z Egiptu, a nie byli jeszcze obrzezani”2.

Właściwy sens tekstu wciąż jednak pozostawał niepewny. Dopiero sam Orygenes 
w odkrytej w papirusie z Tura rozprawie O święcie Paschy3 sens ten nam wyjaśnił; cały 
problem leżał w niewłaściwym rozumieniu czasownika è.novopâoxL. W rozdziale 16 
wspomnianej rozprawy pisząc o sposobie sprawowania Paschy przez Żydów używa 
Orygenes tych samych wyrazów, co w Komentarzu do Ewangelii .w. Jaw .

Oÿ-tœç ‘Eftpaîoi Ttowùat nâa%a: ûkô yàp xrjç ôeKâvpç Ssî xô npôpaxov Xafieîv 
Kaxà oîkovç icai Kaxà naxplaç, dpéya t 8è aińoiię Ext xijv xe êvSsKàxrjv Kaï 
5œ8eK(xxr\v Kaï xptOKaiSeKàxrjv Kal ènovopdaai Xéyovxaç Têûxo npôpaxov 
Ovexai vnèp xoUSe Kaï xot/Se.

Przetłumaczymy to następująco:
„Hebrajczycy tak oto sprawują Paschę: należy wziąć baranka [...] i ilnovopourii 

mówiąc: Ten baranek zostaje ofiarowany za tego i tego”.
Orygenes wyraźnie wskazuje, że Ènovop&aai znaczy: „Powiedzieć: Ten baranek...” 

itd. A zatem należy przyjąć, że znaczy po prostu: wymienić, wyliczyć po imieniu, 
w naszym kontekście Ł domyślnym: tych, za których składamy ofiarę.

Wracając więc do omawianego miejsca z Komentarza do Ewangelii św Jana możemy 
je przełożyć następująco:

„W Księdze Jozuego, po przejściu przez Jordan rozbili obóz w Gilgal dziesiątego 
dnia pierwszego miesiąca, kiedy to należało wziąć baranka i wymienić imiona tych, 
którzy mieli uczestniczyć w uczcie po chrzcie Jozuego. Jozue zatem obrzezał ostrym 
kamieniem wszystkich synów' izraelskich, którzy wyszli z Egiptu, a nie byli jeszcze 
obrzezani... Kiedy zaś Jozue oczyścił synów' Izarela, Pan zgodził się usunąć hańbę 
egipską w dniu chrztu Jozuego”.

Cały tekst układa się teraz logicznie: z jednej strony podczas ofiarowania baranka 
paschalnego należało wymienić imiona tych, za których składano ofiarę: w tym celu 
konieczne było nadanie im imion podczas obrzezania; z drugiej strony w uroczystości 
paschalnej mogli wziąć udział jedynie oczyszczeni (por. Wj 12, 4849): dlatego też 
Jozue dokonał oczyszczenia przèz obrzezanie.

2 Warszawa 1981, ATK, PSP t. XXV111, z. 1, s. 204.
3 Wydanie: Sur la Pâque. Traité inédit publiée d’aprës papyrus de Toura par O. 

Guèraud et P. Nautin, Paris 1979.


