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PRZECIWNICY PAW~A W GALACJI 

Do spraw ciqgle jeszcze dyskutowanych w zwiq.zku z listem do 
Galatow nalezy problem przeciwnikow Pawla zwalczanych przez 
Apostola w tym liscie. Pawelmowi 0 nich, ze wprowadzajq do zycia 
gminy wiele zamieszania 0, 7; 5, 10), ze "chcieIrby przekr~cic Ewan
geli~ ChrystusoWq" r(tamze); 'ze "pod'burzajq Galat6w" (5, 12). Pawel 
zarzuca im nieszczerosc w post~powaniu. "Zabiegajq 0 was - mowi 
Apostol - nie zczystych pabudek, lecz chcq was oderwac ode mnie, 
by was przywiq'zac do siebie" (4, 17; por. 6, 13). Ludzi tak ogolnie 
scharakteryzowanych jedni sposrod egzeget6w uwazajq za judeo
chrzescijan, inni zas utrzymujq, ,ze Sq to chrzescijanie nawroceni 
z poganstwa, a jeszcze inni sqdzq,ze przeciwnikami Pawla w Gala
cji Sq chrzescijanie, na ktorych ciqzq zarawno pewne bl~y juda
istyczne jak i pogansko-gnostyc'kie. Przypatrzmy si~ kazdej z tych 
hipotez nieco do1cl:adniej. 

1. Przeciwnicy Pawla - judeochrzescijanie? 

Juz w pierwszej polowie pierwszego wieku po Chr. pojawili si~ 

na terenie Galacji liczni misjonarze przybywajqcy glownie z Pale
styny i gloszqcy mi~dzy innymi koniecznoSc obrzezania. Oni to 
pocz~li miec za ,zle chrzescijanom nawroconym z poganstwa, ze nie 
przestrzegajq nakazow Prawa, a szczeg61nie to,ze nie poddajq si~ 

obrzezaniu 1. 

Zwolennicy hipotezy, wedlug~torej przeciwrnikami Pawla SCl 
judeo-chrzescijanie na poparcie swego stanowiska mogq przytoczyc 
nast~pujqce wypowiedzi samego Apostola: 

a) Zach~cajq wiernych do zachowywania Pirawa naklaniajqc nade 
wS'zystko do poddawania :si~ obrzezaniu. ,,0 Iludzkie to wz,gl~dy 
ubiegajq si~ ci wszyscy, kt6rzy was zmuszajq do obrzezania... ci 

1 Zob. J. B. T y son, Paul's Oponents in Galatia, Nov Test 10(1968) 241-254. 
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zwolenniey obrzezania 0 zaehowanie Prawa zgola si~ nie troszezq, 
a 0 wasze obrzezanie zabiegajq, tylko dlatego, 'by si~ m6e poehwaHe 
wlasnym eialem" (6, 12-13). 

b) 0 niekt6rych wskazaniaeh przeeiwnrk6w Pawla dowiadujemy 
si~ z wyrzut6w, jakie Apostol czyni Galatom, poniewaz juz ulegali 
wiehrzyeielom: "Zaehowujeie dni, nowie i lata" (4, 10). Jest to dose 
wyrazna aluzja do zydowskiego kalendarza swiqt i uroczystosei 
religijnyeh. 

e) Gdy prz,eeiwniey Pawla m6wiq, ze jest on apostolem z ludz
kiego ustanowienia, to majq mu do zarzueenia ibrak jesli nie seislej 
wsp61praey, to przynajmniej zaleznoSei ad Aposto16w dzialajqeych 
w Jerozolimie. Brak owych zwiqzk6w w przekonaniu - wlaSnie 
przede wszystkim judeoehrzeseijan, a nie wiernyeh nawr6eonyeh 
z poganstwa - stawialby pod znakiem zapytania autentyeznoSe apo
stolatu Pawla. 

Zarzut rna jednak swojq pelnq wymow~ - powt6rzmy to jeszeze 
raz - gdy jest stawiany przez judeoehrzeSeij'an. 

2. Przeciwnicy Pawla - chrzescijanie nawroceni z pogaiistwa? 

Ci zas, kt6rzy sqdzq, ze prz,eciwnrkami Pawla w Galieji Sq ehrze
seijanie nalwr6eeni z pogailstwa zwraeajq uwag~ na nast~pujqee 
wypowiedzi Apostola 2. 

a) 0 tyeh, kt6rzy poddawaJli si~ obrzezaniu m6wi Pawel nie bez 
sarkazmu: "Bodajby si~ do konea oka'leczyli ei, kt6rzy was pQdbu
rzajq" (5, 12). Wiersz ten uwaza si~ powszeehnie za aluzj~ do prak
tyk samokastracji stosowanej ez~sto w kuieieKybeH na terenie 
Azji Mniejszej. Aluzja rna seIlS tylko wtedy, gdy odnosi si~ do 
ludzi obeznanyeh z tym przewrotnym kuHem. 

Przyznajmy z miejsea, 'ze ten argument nie bardzo zasluguje na 
miano argum,entu. Jest to po prostu niezym nie poparte przypusz
ezenie 3. 

b) W Gal 6, 13 Pawel m6wi: "Bo ei, kt6rzy si~ poddajq obrzezaniu 
o zaehowanie Prawa zgola si~ nie troszezq". Chodzi wi~e 0 obrze
zanie nie dokonane kiedys - przy narodzeniu, jakby to mialo 
miejsee w przypadku zyd6w - leez 0 praktyk~ 'Obrzezania aktual
nie stosowanq. Poza tym zarzut niezaehowywania Prawa ba,rdziej 
pasuje do ehrzeseijan nawr6eonyeh z paganstwa niz do nawr6eonyeh 
z judaizmu 4. 

2 Por. np. J. M u n c k, Paul and the Salvation of Mankind, London 1959, 
88-134. 

a Tak tei ocenil to nawiqzanie do kultu Kybeli W. G. K ii m mel, Einleitung 
in das Neue Testament, 194; zob. takie W. D. D a vie S, Christian Origins 
and Judaism, Philadelphia 1962, 179-98. 

4 Zob. w zWiqzku z tym E. H irs c h, Zwei Fragen zu Galater 6, ZWN 29 
(1930)192 nss. 
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Rozumowanie tez nie najbardziej przekonywujqce. Jak mozna 
sabie wyobrazic pogan lub poganochrzescijan, kt6rzy w imi~ nie 
wiadomo czego poddajq si~ obrzezaniu 5. Czy mozna poprzestac na 
okresleniu tych ludzi mianem samych tylko poganochrzescijan? 

C) Swoim przeciwnikom kilkakrotnie za'rzuca Pawel swobod~ rno
ralnq lub wr~cz rozwiqzlosc obyczaj6w (5, 13. 16; 6, 1.8). Zarzuty 
tego rodzaju pasujq bardziej do pogan lub do .chrzescijan nawr6co
nych z poganstwa nrz dozyd6w [ub judeochrzescijan. 

Mozna by jednak r6wnie dobrze utrzymywac, ze Pawel zwalcza 
tu nie poganski antynomistyczny Hbertynizm, lecz wyst~puje prze
ciwko falszywym konsekwencjom gloszonej przez siebie wolnosci 
od Prawa. J ego przeciwnikami Sq wi~c nie chrz,escijanie nawr6ceni 
z poganstwa, lecz raczej judeochrzescijanie. 

1. Teorie posrednie 

Wobec tego, ze zwolennicy dwu zreferowanych dotychczas inter
pretacji znajdujq - trzeba ,to przyznac - pewne potwierdzenie 
dla swych poglqd6w w wypowieldziach samego Pawla, a r6wnoczes
nie zadna z tych interpretacji nie wyjasnia dostatecznie wszystkich 
tekst6w, powstaly z czasem opinie 0 charakterze syntetycznym. 

a) Teo ria w a 1kin a d waf ron t y 

Wedlug jednej z tych opinii Pawel prowadzil w Galacji walk~ na 
dwa fronty: przeciwko judeochrzescijanom gloszqcyrn potrzeb~ prze
strzegania Prawa i przeciwko chrzescijanom nawr6conym juz co 
prawda z pogans-twa, lecz holdujqcym jeszcze dawnej swobodzie 
dbyczaj6w 6. 

T'ruJdnosc zasadnicza polega jednak na tym, ,ze nie mozna wska
zac konkretnego tekstu, kt6ry by usprawiedliwil t~ hipotez~. Wypo
wiedz na temat obrzezania moze si~ stosowac aLbo do judeochrzesci
jan, albo do poganochrzescijan, choc nieco gorzej do tych ostatnich. 

ib) Hip 0 t e z a :b 1~ d 6 w j u d a i sty c z n 0 - f i 1 0 z 0 f i c z nyc h 

Zrodzila si~ z dezaprobaty zglaszanej pod adresem hipatezy walki 
na dwa fronty. Jej zwolennicy sqdzq, ze przeciwnikami Pawla w Ga

5 Por. E. Jew e t t. The Agitators and Galation Congregation, NTSt 17 
(1971)198. . 

6 Por. W. L ii t g e r t, Gesetz und Geist. Eine Untersuchung zur Vorgeschi· 
chte des Galaterbriefes, Tl1bingen 1917, 473-576. Podobnie J. H. R 0 pes, 
The Singular Problem of the Epistle to the Galatians, Cambridge, Mass. 1929, 
Z Gal 5, 15 w;ynika}oby, ze te dwa stronnictwa zwalczaly si~ r6wniez na
wzajem. 
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lacji byli juideochrzescijanie hokiujqcy synikretyzmowi filozoficzno
-religijnemu 7. 

Jest to teoria malo prawdopodobna przede wszystkim z tego 
wzg~~du, ze .poganstwo choe wywodzilo si~ niekiedy od o'bycza'j6w 
zydowskich w formie swoistej swobody moraLnej - wskutek zala
mania si~ wiary monoteistycznej (por. tl. ks. Mdr.) - to jednak 
n~gdy nie dochodzilo !do fuzji pomiE;dzy poganskim dogmatem a da
nymi Bilblii. Poza tym zwolennicy powyzszej hipotezy zdajq si~ 

swiadomie abstrahowae od tego, ze Pawel traktuje swoidh przeciw
nik6w jako grup~ ideologicznie monQgenicznq.Wreszcie nie tlumaczq 
skqd wziql si~ w'sroo chrzescijan pochodzenia poganskiego ten entu
zjazm dla przepis6w iPrawa, a zwlaszcza dla obrzezania 8. 

c) Hip 0 t e z a e k 1 e k t Y z m u 
judaistyczno-gnostyckiego 

Frzeciwnicy Pawla stanowiH jed-en front, lecz glosiH pog,lqidy ma
jqce w sobie cos z ibl~6w judaistyeznych i herezji gnostyckiej 9. 

Chodzi w tym wypadku 0 chrzescijan pochodzenia zydowskiego 
i 0 skazenie ich doktrynychrzescijailSkq herezjq gnozy. Sarna 
w sobie taka kOIIllPlikacja jeslt mozliwa i rna swoje analogie w gnozie 
maloazjatyckiej, kt6rq Pawel zwalcza np. w liscie do Kolosan. 
T~ ostatniq hipotez~ - Ilub przYnajmniej jej gl6wne elementy 

podjql i szczeg610wo rozpracowal W. Mar x sen 10 Oto w stresz
czeniu gl6wne etapy jego rozumowania. 

aa) BI~dy gloszone przez przeciwnik6w Pawla na terenie Galacji 
bardzo przypominajq teori~, kt6rq Apostol zwa1czal p6zniej w Kola
sach (por. Kol 2, 8. 16. 18.20). W. 1M a r x sen jest jednakzidania, 
ze w Hscie do Galat6w Pawel nie rozszyfrowal swoich przeciwnik6w 
do konca. Traktowal ich jak!by bylizydami typowo faryzejskiej 
obserwancji 11 i to z terenu Jerozolimy. 

bb) ,Przypuszczenie to znajduje swe uzasadnienie mi~dzy innymi 
w przedstawieniu motyw6w, dla kt6rych w iPrzekonantiu Pawla jego 
przeciwnicy poddawali si~ - i innych kazali poddawae - obrzeza
niu. Oto co czytamy w Gal 6, 12: ,,0 ludtkie wZigl~dy ubiegajq si~ 

7 Por. F. C. C row n fie 1d, The Singular Problem of the Dual Galatians, 
JBL 64(1945)491-500; podobnie C. H. Tal b e r t, Again: Paul's Visits to Jeru
salem, Nov Test 9(1967)26---40. 

8 Por. R. Jew e e t t, The Agitators and Galatian Congregation, NTSt 17 
(1971)198. 

9 Por. W. S c hm i t hal s, Die Hiiretiker in Galatien, ZNW 47(1956) 25-67. 
Zob. tegoz autora: Die Gnosis in Korinth, Gottingen 1956; K. We g en as t, 
Das Verstiindnis der Tradition bei Paulus und in dem Deuteropaulinem, 
Gottingen 196,2, 36 nss. 

10 Por. Einleitung in das Neue Testament, Giitersloh 3 1964, 49-56. 
11 Zydzi uformowani przez faryzeuszy jerozolimskich z pewnosciq nie 

propagowaliby kultu "element6w tego swiata". 
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ci wszyscy, ktorzy was zmuszajq do obrzezania; chcq ,mianowicie 
uniknqe przesladowania z powadu krzyza Chrystusowego" . J ezeli 
przez poddanie si~ obrzezaniu mozna bylo w og6le uni~nqe przesla
dowail, to chyba tylko w srodowisku typowo zydowskim. Jesli wi~c 

motyw ten odgrywal pewnq ral~ wsrod chrzescijan jerozolimskich, 
to z pewnosciq nie mial zadnego znaczenia w Galacji, ,gdzie zydow 
bylo niewielu, a i ci ktorzy byli, chyba nie przesladowali chrzesci
jan dlatego, ze ci ostatni nie chcieli si~ poddae obrzezaniu. Pawel 
ocenia wi~c swoich przeciwnikow z terenu Galacji kategoriami za
czerpni~tymi ze znajomosci stosunkow jerozolimskich. 

cc) W Gal 5, 11 Pawel mowi: "Co do mnie zas bracia, jesli nadal 
glosz~ abrzezanie, to dlaczego w dalszym ciq,gu jestem przeslado
wany? Przeciez wtedy ustaloby zgorszenie krzyza?" Z tekstu nie wy
nika bynajmniej ze Pawel rzeczywiscie !,glosil obrzezanie. Apostol 
referuje tu raczej zarzut, ja1ki mu ezyniono, bye moze wskutek tego, 
ze w swoim czasie polecil obrzezae Tymoteusza (Dz 16, 1-3). Znow 
jednak mamy do czynienia z przeswiadczeniem, ze poddanie si~ 

prawu obrzezania chroni przed przesladowaniami. Powtorzmy raz 
jeszcze: tak bye istotnie moglo, ale nie na terenie Galacji. 

dd) W Gal 6, 13 pi~tnujqc propagatorow obrzezania Pawel mowi: 
"Bo ci zwalennicy obrzezania 0 zachowanie Prawa zgola si~ nie 
troszczq, a ° wasze obrzezanie zabiegajq tylko dlatego, by si~ moe 
pochwalie waszyrn cialem". Oto drugi motyw obrzezania: glosili je 
przeciwnicy Pawla dlatego, zeby sobie zdobye uznanie i rozglos. 
Nie trudno jednak zauwazye, ze to pragnienie rozglosu nie bylo 
specjalnie zwiqzane u przeciwnik6w Pawla z propagandq obrzeza
nia. Wiqzania tego dokonal jak si~ wydajesam Pawel: slyszqc 0 ich 
ustawiczil1ym eksponowaniu si~ i ° prowadzonej przez nich propa
gandzie obrzezania polqczyl Pawel te dwie sprawy. 

ee) Jesli si~ przyjmie, ze przeciwnicy Pawla z Galaeji byli gno
stykami, gloszone przez nich abrzezanie nie moze pozostawae pod 
znakiem Prawa 12. Pawel jednak zna jedynie ze srodowiska zydow
skiego propagatorow obrzezania i dlatego poddawanie si~ praktyce 
obrzezania nazywa cofaniem si~ do starych bl~dow, chociaz w przy
padku bl~dnowiercow galackich, rekrutujqcych si~ sposrod pogan, 
nie byl to nawrot do starych praktyk. Byl to raczej nawrot do 
kultu dawnych bozkow i do czci element6w tego swiata (4, 8 ns). 

ff) Pawel nie znal swoich galackich przeciwnik6w osobiscie. Sly
szal 0 ich wystqpieniach, donoszono mu, ze Sq to ludzie nie uzna
jqcy zadnych skr~powail moralnych. Slyszal tez, ze ci sami ludzie 
gloszq potrzeb~ obrzezania. A poniewaz Pawel pami~ta dabrze 
z uchwal soboru jerozolimskiego, ze chrzescijanie nawroceni z po
gailstwa nie Sq zobowiqzani poddawae si~ obrzezaniu, bierze tych 

12 Zob. w zwiqzku z tym R. Jew e t t, The Agitators and Galatian Con
gregation, NTSt 17(1971) 199. 
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ostatnich w obron~. Slyszal tez, ze Galaci wskutek bl~dnowierczej 
propagandy wracajq do kultu element6w tego swiata. Pawel jednak 
zinterpretowal to inaczej: wiedzial, 'ze dbrzezanie pozostaje w zwiq
zku z Prawem. Przeto nawr6t do praktyki abrzezania nazywa cofa
niem si~ ku niewoli Prawa. Wie jednak idobrze, ze ,ta interpretacja 
bl~d6w galackich nie bardzo pasuje do rozwiqzlosci moralnej, 0 kt6
rej slyszal. Dlatego m6wi: "JakZe chcialbym bye w tej chwili u was 
i odpowiednio zmienie m6j glos, bo nie wiem co z wami poczqe" 
(Gal 4, 20). Dow6d to chyba najlepszy, 'ze Pawel naprawd~ nie 
wiedzial kim byli jego galaccy przeciwnicy. 

gg) BI~dy, kt6re glosili przeC'iwnicy Pawla w Galacji nie byly 
zadnym cofaniem si~ wstecz: stanowily one illOWy synkretystyczny 
system, w sklad kt6rego wchodzily pewne elementy chrzescijanskie, 
gnostyckie izydowskie 13. 

4. Hipotezy judaizmu zamaskowanego 

Poddajqc ocenie krytycznej wszystkie podejmowane dotychczas 
pr6by zidentyfikowania przeciwnik6w Pawla w Galacji, R. Jew e t t 
wysunql ostatnio hipotez~, kt6rq wypada dkreslic mianem "teorii 
judaizmu zamaskowanego" 14. Sqdzi on, ze ludzie prowadzqcy agita
cj~ religijnq na terenie Galacji przybyli z Judei, gdzie judeochrzesci
janie byli mobiHzowani niejako przez tamtejszych zelot6w do wy
stqpien przeciwko tyro chrzescijanom, kt6rzy nie podzielali razem 
z owymi zelotami niewqtpliwie falszywego entuzjazmu dla Prawa. 
Celem gl6wnym dzialalnosci galackiej owych "agitator6w" bylo 
usuni~cie jakichkolwiek podej'rzen 0 ewentualne powiqzanie z oka
zujqcymi pogard~ dIa Prawa poganami. Sami judeochrzescijanie 
byli - jak si~ zda'je - przekonani, ze zyskajq sobie pewne uznanie 
w oczach zelotow palestyilskich, jesli uda im si~ zaprowadzic wsrod 
poganochrzescijan praktyk~ obrzezania (Gal 6, 43). Icl1. ataki na 
osob~ i nauczanie Pawla byly raczej dose ogl~dne: idomagali si~ 
wlasciwie tylko pewnych udoskonalen i uzupelnien tego nauczania. 
Poganochrzescijanom lub wr~,cz poganom przedstawiali obrzezanie 
jako wyraz szczeg6lnego zjednoczenia z Bogiem, zgodnie z zaloze
niami niekt6rych misteri6w poganskich. 

Sami chrzescijanie galaccy, Swiadomi tego, ze posiadajq Ducha, 
pozwalali some niekiedy na pewneekscesy w postaci odrzucania 
wszelkiego autorytetu i niekt6rych przepis6w moralnych. Nasta
wienie tego rodzaju autor nazywa libertYDizm,em pneumatycznym, 

11 W. Foe r s t e r uwaza hipotez~ Marxsena za niedostatecznie uzasadnio
nq. Por. Abfassungszeit und ZieZ des GaZaterbriefes, w; Apophorets. Fest
schrift fur Ernst Haenchen, Berlin 1964, 135-14l. 

14 Zob. The Agitators and the GaZatian Congregation, NTSt 17(1971) 198-212. 
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zaznaczajqc rownOCZeSnle Z naciskiem, ii kierunku tego nie moina 
utoisamiac z Zadnq postaciq gnozy, gdyi brak w nim jakichkolwiek 
odmian dualizmu i nie moina si~ tei dopatrzyczadnych zwiqzk6w 
pomi~dzy takimi poj~ciami jak sofia, gnosis i pneuma. 

• 
* * 

W rozwazaniach powy.zszych chodzilo 0 przedstawienie i krotkq 
ocen~ nowszych pr6b okreslenia przeciwnikow Pawla w Galacji. 
Dokonawszy juz owego przeglqdu i rozwazywszy wszystkie pro 
i contra nalezy chyba wrocic do interpretacji tradycyjnej: przeciw
nikami Pawla w Galacji byli judeochrzescijanie. Teksty potwier
dzajqce h1potez~ 0 poganach jako przeciwnikach Pawla dadzq si~ 
zinterpretowac przy zaloieniach teorii m6wiqcej 0 judeochrzesci
janach. Koncepcje syntetyczne Sq zbyt sztuczne. Ich autorzy zdajq 
si~ za wszelkqcen~ zdobywac na ory,gtnalnosc, naginajqc, niekiedy 
w sposob ai nazbyt widoczny, swojq argumentacj~ do z gory sfor
mulowanej tezy. 

LES ADVERSAIRES DE PAUL EN GALATIE 

Le probleme des adversaires de Paul en Galatie ne cesse pas d'etre dis
cute parmi les exegetes. Les solutions proposees deja se reduisent aux qu
atre hypotheses: 1. les adversaires de Paul - judeochretiens provenant 
surtout de Palestine; 2. les adversaires de Paul - des paiens indigens con
vertis au christianisme; 3. theories intermediaires (Ie combat aux deux fronts, 
theorie des erreurs bases sur la philosophie judaiste, theorie de l'eclectisme 
judeognostique etc.); 4 l'hypothese de judaisme masque. 

L'analyse critique des arguments utilises par les auteurs des explications 
plus recentes force a attribuer la valeur la plus convaincante a la theorie tra
ditionelle d' apres laquelle les adversaires de Paul en Galatie etaient judeo
chretiens provenant surtout de Palestine. 


