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на ста нак сеП ту а гин те

Ап стракт: Сеп ту а гин та је грч ки пре вод Све
тог Пи сма ко ји је на стао у вре ме Пто ле ме ја II 
Фи ла дел фа, а на зах тев Је вре ја из Алек сан дри је. 
Глав ни раз лог на стан ка је био тај што су Је вре
ји у Егип ту за бо ра ви ли ара меј ски је зик, због че га 
ни су мо гли раз у ме ти ре чи За ко на ко ји је по си
на го га ма тумачен на ара меј ском. Из вор ко ји го
во ри о Сеп ту а гин ти је сте Ари сте је во пи смо, ко је 
је ли те рар на фик ци ја, чи ји циљ је био да се грч ки 
пре вод при хва ти као зва ни чан и до ка же да је ве
ран ори ги на лу. Ве ћи део на уч ни ка сум ња у ве ро до
стој ност Ари сте је вог пи сма и сви се сла жу да је 
пр во преведен Пен та те ух, а ка сни је оста ле књи ге.

Кључ не ре чи: Сеп ту а гин та, пре вод, уче ња ци, 
Ари стеј, пи смо, Фи ла делф.

Под ути ца јем је ли ни зма, Је вре ји су се при ла го ђа ва ли грч ком на чи-
ну жи во та. Све ве ћи број њих је у ди ја спо ри го во рио грч ким је зи ком,1 а 
за бо ра вљао ара меј ски. То је пред ста вљао про блем за је вреј ски на род, јер 
ни су мо гли раз у ме ти ре чи Пе ток њиж ја, ко је је у си на го га ма2 тумачено 
на ара меј ском је зи ку. Све је био ма њи број оних ко ји су зна ли ара меј ски 
је зик, а све ве ћи број оних ко ји су го во ри ли грч ки. За то се по ја ви ла по-
тре ба да се у ди ја спо ри Све то Пи смо пре ве де на грч ки је зик.

* danig@eunet.rs.
1 Ни је био у пи та њу чист грч ки је зик, не го тзв. κοινή ди ја ле кат, ко ји је у ства-

ри био упро шћен ан тич ки ди ја лек aт, по ме шан са ори јен тал ним и грч ким је зи ком. 
Сви Је вре ји су се та да тру ди ли да го во ре грч ким је зи ком, сма тра ју ћи за вар ва ре 
оне ко ји ни су по зна ва ли тај је зик.

2 Си на го ге су ку ће за мо ли тву ко је су на ста ле у ди ја спо ри. По сто је не ке прет по-
став ке да су на ста ле то ком ва ви лон ског роп ства, али оне ни су до ка за не. Ка сни је ће се 
про ши ри ти по Па ле сти ни, па се мо же до би ти ути сак да су та мо и на ста ле.

Бо рис Фај фрић*
Епархија сремска,
Шид
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Из во ри

Глав ни из вор о на стан ку LXX је сте Ари сте је во пи смо. По ред ње-
га, о пре во ду нам го во ре Тал муд и То сеф та, за тим је вреј ски пи сци 
Јо сиф Фла ви је, Ари сто бул и Фи лон Алек сан дриј ски. Они из ла жу не-
ке до дат ке ко јих не ма у пи сму, као и ми шље ња, али се углав ном при-
др жа ва ју глав ног из во ра.

Ари сте је во пи смо – пре да ње
По Ари сте је вом пи сму, грч ки пре вод је на стао то ком вла да ви не 

еги пат ског кра ља Пто ле ме ја II Фи ла дел фа. Он је до нео на ре ђе ње да 
се по пи шу све књи ге из кра љев ске би бли о те ке. По пис је та да из вр-
шио би бли о те кар Де ме три је из Фа ле ро на, ко ји је са знао да фа ли је-
вреј ски За кон: „У мо ме при су ству, краљ га је упи тао: ‘Ко ли ко хи ља да 
књи га има у би бли о те ци?’, а он му је од го во рио: ‘Пре ко две ста хи ља-
да, кра љу. По бри ну ћу се да у ско ри је вре ме до пу ним тај број до пет-
сто хи ља да. Оба ве штен сам та ко ђе да је је вреј ски За кон вре дан то га 
да бу де пре пи сан и да се на ђе у тво јој би бли о те ци.’ ‘Шта те спре ча ва 
да то ура диш?’, упи та га краљ. ‘Све ти сто ји на рас по ла га њу за оства-
ре ње тог ци ља.’ Де ме три је му од го во ри: ‘Ти спи си зах те ва ју пре вод 
бу ду ћи да се жи те љи Ју де је ко ри сте по себ ним сло ви ма (као што се 
Егип ћа ни слу же сво јим сим бо ли ма уме сто сло ва), а уз то има ју и 
свој по се бан је зик. Че сто се сма тра да је то си риј ски, али то ни је тач-
но. У пи та њу је са свим дру ги је зик.’ По што је о све му био оба ве штен, 
краљ за по ве ди да се на пи ше пи смо пр во све ште ни ку Је вре ја ка ко би 
се спо ме ну та на ме ра спро ве ла у де ло.“3

Ка да је до не та од лу ка да се по зо ву уче ња ци из Па ле сти не ка ко 
би пре ве ли Пен та те ух, је дан од кра ље вих при ја те ља по име ну Ари-
стеј је пред ло жио Фи ла дел фу да се осло бо де за ро бље ни Је вре ји у 
Егип ту, као не ка вр ста за хвал но сти пре ма Је ру са ли му. Ари стеј се 
и ра ни је за ла гао за сло бо ду оних ко ји су до спе ли у за твор за вре ме 
вла да ви не Фи ла дел фо вог оца, Пто ле ме ја I Ла го са. Пто ле меј II Фи-
ла делф је при хва тио пред лог сво га при ја те ља и из дао указ ко јим се 
осло ба ђа ју за ро бље ни штва сви Је вре ји у Егип ту.4

На кон до не се ног ука за, краљ Фи ла деф је на ло жио би бли о те ка-
ру Де ме три ју да опи ше сво ју за ми сао о пре во ђе њу За ко на, што је 
овај и учи нио. По сле то га је Пто ле меј II Фи ла делф по слао по сла-
ни цу је ру са лим ском пр во све ште ни ку Еле а за ру, у ко јој се ка же: 

3 „Ари сте је во пи смо Фи ло кра ту“, у Бо го сло вље 2, ПБФ, Бе о град 2008, погл. 10–11, 14.
4 Исто, погл. 12–27, 14.
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„У на ме ри да ука жем на кло ност и њи ма и свим дру гим Је вре ји ма 
у све ту, као и њи хо вим бу ду ћим по ко ле њи ма, од лу чио сам да се 
ваш За кон пре ве де са је вреј ског, ко ји се го во ри ме ђу ва ма, на грч-
ки је зик, ка ко би и он на шао ме сто у мо јој би бли о те ци, за јед но са 
оста лим кра љев ским књи га ма. Сто га ћеш по сту пи ти ис прав но и 
са гла сно мо јој на ме ри ако ме ђу сво јим љу ди ма ода бе реш оне ко ји 
су узор ним жи во том до че ка ли ста рост, а ко ји су упу ће ни у За кон 
и спо соб ни су да га пре ве ду, из сва ког пле ме на по ше сто ри цу, ка-
ко би се до шло до са гла сно сти ве ћи не, јер то раз ма тра ње се ти че 
ве о ма ва жних ства ри. Ве ру јем да ћу, из вр шив ши то де ло. Сте ћи 
ве ли ку сла ву. С тим ци љем, по слао сам Ан дре ја, за по вед ни ка сво-
је те ле сне гар де, и Ари сте ја, ко је ви со ко це ним, да се до го во ре с 
то бом.“5 Уз по сла ни цу, Пто ле меј је по слао пе де сет та ла на та зла та 
за из ра ду све тих са су да, огро ман број дра гог ка ме ња и сто ти ну 
та ла на та за Храм.6

Пр во све ште ник Еле а зар је при хва тио по ну ду еги пат ског кра ља, 
по слав ши му пи смо ко је са др жи об ја шње ње је вреј ског За ко на. Еле а-
зар је под ја ким обез бе ђе њем по слао 72 уче ња ка у Еги пат, из сва ког 
изра иљ ског пле ме на њих по шест. Краљ Пто ле меј II Фи ла делф их је 
до че као са ве ли ком по ча шћу и ве се љем, про гла сив ши тај дан пра-
зни ком. На кон три да на од до ла ска 72 пре во ди ла ца, краљ их је пре-
ба цио на јед но остр во.7

Ари стеј у сво ме пи сму не спо ми ње о ко јем се остр ву ра ди, не-
го ка же са мо да је краљ по вео пре во ди о це „пре ко мор ског на си па 
ду гог се дам ста ди ја од остр ва.“8 Прет по ста вља се да су 72 уче ња ка 
пре ба че ни на остр во Фа рос9 по ред Алек сан дри је.10 Они су се на ла-
зи ли у под нож ју све ти о ни ка ви со ког 180 ме та ра, ко ји је са гра дио 
Пто ле меј II као сиг нал за бро до ве, a ко ји се да нас убра ја ме ђу се-
дам свет ских чу да.11

Пре во ди о ци су за себ но би ли сме ште ни по ку ћа ма, ка ко би по-
је ди нач но пре во ди ли. На кра ју да на би се са ста ја ли и упо ре ђи ва ли 
пре во де, док је би бли о те кар Де ме три је за пи си вао све што је би ло 

5 Исто, погл. 38–39, 17.
6 Исто, погл. 33, 16.
7 Исто, погл. 172–181, 20–21.
8 Исто, погл. 301, 21.
9 О ово ме го во ри Ју стин Фи ло соф у сво ме спи су „Са вет Је ли ни ма“, Са бра на де ла, 

Хри шћан ска ми сао, Бе о град – Ва ље во – Ср би ње, 2002, погл. 13, 254.
10 B. G. Wright III, The Let ter of Ari ste as and the Qu e sti on of Sep tu a gint Ori gi nis Re

dux, пре гле да но 15. 11. 2011. на http://blog.lib.umn.edu/cnes/news/Wright-Ari ste as%20
and %20Sep tu a gint%20Ori gins.pdf , 6.

11 В. Ке лер, Би бли ја је у пра ву, Кра гу је вац 2008, 306–307.
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иден тич но. Пре ма пре во ди о ци ма су се оп хо ди ли са нај ве ћом па-
жњом и по ча шћу, као пре ма кра ље ви ма.12

По сле 72 да на на пор ног ра да, пре вод је ко нач но био за вр шен. 
Краљ Пто ле меј II Фи ла делф је ску пио све Је вре је и све ча но об ја-
вио за вр ше так пре во да То ре на грч ки је зик. Због ова квог по ду хва та, 
пре во ди о ци су за до би ли ве ли ко по што ва ње код је вреј ског на ро да и 
кра ља Фи ла дел фа. Слич не по ча сти је до био и Де ме три је, због свог 
тру да што је обез бе дио до бре усло ве ра да уче ња ци ма из Је ру са ли-
ма. Би бли о те кар је, по сле све ча ног за вр шет ка пре во да, пре пи сао 
грч ки пре вод То ре за кра љев ску би бли о те ку.13 Пре вод Све тог Пи сма 
на грч ки је зик је ка сни је по стао по знат као Сеп ту а гин та или пре вод 
Се дам де се то ри це (LXX), ко ји је до био на зив по бро ју пре во ди ла ца. 
Иа ко је би ло се дам де сет два уче ња ка, вре ме ном је број за о кру жен 
на се дам де сет, па је та ко и на стао на зив.14

Вре ме на стан ка пи сма
Не мо же се са тач но шћу утвр ди ти да тум на стан ка Ари сте је вог 

пи сма. Те о ри је о ње го вом по ре клу се ме ђу соб но раз ли ку ју. По са др-
жи ни пи сма, оно је на пи са но за вре ме вла да ви не Пто ле ме ја II Фи ла-
дел фа. Ме ђу тим, по сто је по је ди ни аспек ти ко ји про тив ре че ова квој 
тврд њи. Јед на од њих је та да пи сац пар пу та за бо ра вља да је са вре-
ме ник Фи ла дел фа. Та ко ђе пра ви не ко ли ко исто риј ских гре ша ка, 
као што је лич ност би бли о те ка ра Де ме три ја. У пи сму се на во ди да је 
он био би бли о те кар кра љев ске би бли о те ке то ком вла да ви не Пто ле-
ме ја II Фи ла дел фа. Исти на је да је Де ме три је био би бли о те кар, али 
не за вре ме вла да ви не Фи ла дел фа. Он се бри нуо за кра љев ску би-
бли о те ку то ком вла да ви не Пто ле ме ја I Ла го са, оца Фи ла дел фо вог. 
Ка да је Пто ле меј II на сле дио сво га оца, он је сме нио Де ме три ја са 
ме ста управ ни ка кра љев ске би бли о те ке јер је био на стра ни ње го-
вог бра та Пто ле ме ја Ке ра у на.15 Он ће ка сни је умре ти под сум њи вим 
окол но сти ма, а раз лог ње го ве смр ти ће на вод но би ти ујед зми је. По-
сто ји мо гућ ност да је краљ на ре дио Де ме три је во уби ство, јер је био 
уме шан у ин три ге ње го вог оца око до де ле вла сти.16

12 Ари сте је во пи смо Фи ло кра ту, погл. 301–304, 21–22.
13 Исто, погл. 308–309, 22.
14 Е. Ло зе, Свет Но вог За ве та, Бе о град 1986, 83.
15 Т. Д. Ра до ва но вић, Исто ри ја пре во да Ста рог За ве та, Бе о град 1929, 8–9; М. 

Ве шо вић – Н. Пут ник, „Увод у Ари сте је во пи смо Фи ло кра ту“, у Бо го сло вље 2, ПБФ, 
Бе о град 2008, 8; F. N. Jo nes, The Sep tu a gint: a Cri ti cal Analysis, The Wo o dlands – Te-
xas 2000, 6–7.

16 A. Was ser ste in and D. J. Was ser ste in, The Le gend of Sep tu a gint from Clas si cal to An
ti qu ity To day, Cam bri ge Uni ver sity Press 2006,23–24.
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По сто је раз ли чи ти да ту ми на стан ка пи сма ме ђу на уч ни ци ма. 
Та ко, Абра хам и Да вид Ва сер штајн (Abra ham & Da vid Was ser ste in),17 
као и Мар фи (C. L. Murphy) ве ру ју да је пи смо на пи са но око 200. го-
ди не пре Хри ста.18 Са дру ге стра не, Ха дас (Mo ses Ha das) ве ру је да 
је оно на ста ло 150 го ди на по сле, тач ни је 130. го ди не пре Хри ста.19 
Мар кос (Na ta lio Fer nan dez Mar cos) ис ти че да је ле ген да о на стан ку 
Сеп ту а гин те на ста ла у пе ри о ду од кра ја 3. ве ка пре Хри ста до 2. ве-
ка по сле Хри ста. По што се у пи сму опи су је чо ве ко љу бље кра ља и 
ње го во упо зо ре ње они ма ко ји вре ђа ју власт, за тим опис је вреј ског 
кул та, ве за из ме ђу је вреј ских за јед ни ца у Алек сан дри ји и Је ру са ли-
му, по сто ји мо гућ ност да је пи смо на ста ло из ме ђу 128. и 127. го ди не 
пре Хри ста.20 Свит (H. B. Swe et) прет по ста вља да је оно мо гло би ти 
на пи са но пе де сет го ди на по сле смр ти Фи ла дел фа.21

Зна чај пи сма
Је вре ји и хри шћа ни су Ари сте је во пи смо ду го сма тра ли за ау тен-

тич ни из вор на стан ка Сеп ту а гин те. По се бан зна чај је има ло за је вреј-
ски на род, јер су у Ари сте је вом пи сму ви де ли по на вља ње до га ђа ја из 
књи ге Из ла ска. Као што је го ре на по ме ну то, краљ Пто ле меј II Фи ла-
делф је осло бо дио Је вре је из за то че ни штва у Егип ту и уз то им још по-
да рио пре вод Пен та те у ха на грч ки је зик. Пи сац Ари сте је вог пи сма је 
тран сфор ми сао би блиј ску при чу о њи хо вом осло бо ђе њу из еги пат ског 
роп ства од стра не Мој си ја и до би ја њу За ко на на Си на ју у јед ну но ву 
фор му.22 Та ко је Сеп ту а гин та по ста ла но ви за кон на пи сан на грч ком 
је зи ку, а остр во Фа рос дру ги Си нај.23

До ку мент ко ји го во ри о на стан ку LXX је псев до граф ско пи смо. 
Као све у ан ти ци, та ко и Ари сте је во пи смо пред ста вља ли те рар-
ну фик ци ју ко ја по кри ва рас пра ву са не ко ли ко пред ме та до ка за 
о про шло сти и ко ја са др жи уре ђи ва ње жи во та је вреј ског на ро да. 
Њи хов жи вот у ди ја спо ри, тј. у Алек сан дри ји ће се пре тво ри ти у 

17 Ibid., 20.
18 C. L. Murphy, Exa ming The Sep tu a gint: an Ex plo ra ti on of the Gre ek Old Te sta ment’s 

Uni que and La sting Im pact on the New Te sta ment, Lynchburg – Vir gi nia 2007, 10; Was ser-
ste in – Was ser ste in, op. cit., 20.

19 Ве шо вић – Пут ник, нав. дело, 9.
20 N. F. Mar cos, The Sep tu a gint in Con text. In tro duc tion to the Gre ek Ver si ons of the Bi

ble“, BRILL: Le i den – Bo ston – Köln 2000, 41.
21 H. B. Swetе, An In tro duc tion to the Old Te sta ment in Gre ek Ad di ti o nal No tes, Grand 

Ra pids – MI, 2001, 22.
22 N. Hac ham, „The let ter of Ari ste as: a new Exo dus story‘‘, у Jo ur nal for the Study of 

Ju da ism 36.1, Le i den 2005, 1–19.
23 Wright, op. cit., 22.
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јед ну вр сту про па ган де про тив је ли ни стич ког све та. Слич ну свр ху 
ће има ти и Ари сте је во пи смо.24

Ве ро до стој ност пи сма
Ве ро ва ње у ве ро до стој ност пи сма је тра ја ло све до 1522. го ди-

не. Иа ко је у ње го ву ау тен тич ност ме ђу пр ви ма по сум њао Бла же ни 
Је ро ним, пр ви ко ји је на уч но до ка зао да је оно не тач но био је шпа-
нац Лу ис Ви вес25 а од мах за њим и Ри шар Си мон.26 У ње го ву ау тен-
тич ност је 1606. го ди не по сум њао Ју стус Ска ли гер, а не што ка сни је 
ће и Хам фри Хо ди.27 Вре ме ном ће све ве ћи број на уч ни ка оба ра ти 
исто рич ност Ари сте је вог пи сма, док ће би ти све ма ње оних ко ји 
ни су сум ња ли у ње го ву ау тен тич ност. У но ви је до ба у ау тен тич-
ност пи сма ни су по сум ња ла два на уч ни ка: атин ски про фе сор Кон-
стан тин Ико но мос и Ен глез Грин филд.28

Раз ло зи за сум њу у ве ро до стој ност Ари сте је вог пи сма су мно-
го број ни. На не ко ли ко ме ста се мо же ви де ти да пи сац пар пу та за-
бо ра вља да је мно го бо жац. По са др жи ни пи сма се мо же за кљу чи ти 
да пи сац ни је био Грк, ка ко је се бе пред ста вљао, не го еги пат ски 
Је вре јин ко ји је био до бро упо знат са жи во том Је вре ја у Алек сан-
дри ји. Он је же лео да при да сво ме пи сму ве ли ку ва жност, а то се 
мо же ви де ти по по хва ла ма је вреј ског на ро да, ње го ве ре ли ги је и За-
ко на, по де таљ ном опи су Ју де је, Је ру са ли ма, Хра ма, бо го слу же ња 
и оде жди. Та ко ђе је био и до бар по зна ва лац грч ке фи ло со фи је.29 
Ни је био двор ја нин у дво ру кра ља Пто ле ме ја Фи ла дел фа, као што у 
пи сму твр ди. Због то га се он не мо же сма тра ти пр вим све до ком по-
ре кла Сеп ту а гин те што се ду го ми сли ло.30 По што се пред ста вљао 
као мно го бо жац, а не као Је вре јин, прет по ста вља се да је ау тор ти-
ме же лео да сво ју при чу учи ни што убе дљи ви јом.31

Сум њу пред ста вља и спо мен јед не по мор ске бит ке у ко јој је 
Пто ле меј II Фи ла делф по ра зио Ан ти го на Го на та. Исто ри ја о овој 
би ци, у ко јој је Фи ла делф иза шао као по бед ник, ни шта не зна.32 Ме-
ђу тим, Би кер ман (Eli as Bic ker man) ис ти че да по сто је не ки из во ри 

24 Mar cos, op. cit., 36–37.
25 Ibid., 39.
26 Д. Ми лин, Увод у Све то Пи смо Ста рог За ве та, Бе о град 1991, 89.
27 Mar cos, op. cit., 39.
28 Ра до ва но вић, нав. дело, 7.
29 Ве шо вић – Пут ник, нав. дело, 7; Was ser ste in – Was ser ste in, op. cit., 2; Swe te, 

op. cit., 22.
30 Jo nes, op. cit., 6–7.
31 Was ser ste in – Was ser ste in, op. cit., 23.
32 Ра до ва но вић, op. cit., 8.
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ко ји по твр ђу ју ње ну исто рич ност, са мо што је по бед ник био Ан ти-
гон, а не Пто ле меј II, што опет ни је си гур но.33 Џо унс (F. N. Jo nes) 
сма тра да је пи сац ми слио на по бе ду у Ан дро су ко ја се до го ди ла 
245. го ди не пре Хри ста.34

По сто је још мно ги раз ло зи ко ји про тив ре че ве ро до стој но сти 
Ари сте је вог пи сма. При ме ри су осло бо ђе ње 120.000 Је вре ја, сед-
мо кра ки по клон не зна бо жач ког кра ља пред За ко ном, мно го број ни 
по кло ни и дру го.35 Ме ђу тим, по сто ји мо гућ ност да су Је вре ји за и-
ста би ли осло бо ђе ни из еги пат ског роп ства. Тре ба има ти у ви ду да 
се је дан број њих, не ко ли ко де це ни ја по сле смр ти Алек сан дра Ма-
ке дон ског, бо рио на стра ни Се ле у ки да про тив Пто ле ме ја. Ка да су 
Пто ле ме ји по бе ди ли, око хи ља ду њих је до спе ло у за ро бље ни штво. 
Ве ро ват но је Пто ле меј II Фи ла делф осло бо дио Је вре је из за ро бље ни-
штва, али не оно ли ко ко ли ко се на во ди у Ари сте је вом пи сму.36

Број пре во ди ла ца је та ко ђе упи тан. Ни је си гур но да ли је за и ста 
би ло 72 уче ња ка, као што се спо ми ње у Ари сте је вом пи сму. Је вреј-
ски из во ри, као што су Тал муд и То сеф та, из ла жу да је број пре-
во ди ла ца био из ме ђу пет, се дам де сет и се дам де сет два.37 По да так 
да је на грч ком пре во ду ра ди ло 72 уче ња ка је ли те рар на фик ци ја. 
Мар кос сма тра да је тај број на стао та ко што су узе та по два чо ве ка 
из свих 12 пле ме на или он упу ћу је на 70 ста ра ца ко ји су би ли код 
Си на ја ка да је Мој си је при мио За кон. Он мо же и да пред ста вља чла-
но ве Си не дри о на. Ве ро ват но је ау тор ти ме же лео да, пре ко не тач ног 
исто риј ског по да тка о на стан ку Сеп ту а гин те, из ло жи сво је по зи тив-
но ми шље ње о пре во ду Све тог Пи сма ко ји је на стао у Алек сан дри ји. 
Текст грч ког пре во да ће ка сни је, кроз ди ску си ју и по ре ђе ње, би ти 
об но вљен и тран сфор ми сан у из вор ни текст од стра не фи ло ло га.38

Због мно го број них про тив реч но сти у Ари сте је вом пи сму ве ли-
ки број на уч ни ка сум ња у ње го ву ве ро до стој ност. Та ко они ве ру ју 
да је свр ха пи сма би ла да се ве ли ча је вреј ски на род, Је ру са лим ски 
храм, То ра и њи хо ви об ре ди.39 Мно ги на уч ни ци Ари сте је во пи смо 
ви де као мит, чи ји је циљ био да обез бе ди оправ да но по што ва ње 
пре ма грч ком тек сту Све тог Пи сма. Уко ли ко је тач но да је Пто-
ле меј ути цао на то да се пре ве де Би бли ја на грч ки је зик, он је то 

33 Ве шо вић – Пут ник, нав. дело, фу сно та 4, 8.
34 Jo nes, op. cit., 7.
35 Ра до ва но вић, нав. дело, 8.
36 М. Д. Ку ган (изд.), Би блиј ска окс форд ска исто ри ја, CLIO, Бе о град 2006, 486.
37 Mar cos, op. cit., 45.
38 Ibid., 42.
39 Murphy, op. cit., 10.



128

Теолошки погледи / Theological Views XLVI (1/2013)

учи нио као по кро ви тељ про јек та ка ко би се би ство рио сло бо дан 
при ступ је вреј ској за јед ни ци. Иа ко по сто је сум ње да је пре вод на-
стао по сред ством Пто ле ме ја, про на ђе ни су до ка зи у па пи ри ма Хе-
ра ко по ли са ко ји мо гу да бу ду у ко рист Ари сте је вог пи сма. Мар фи 
(C. L. Murphy) ис ти че да се у Ари сте је вом пи сму мо же пре по зна ти 
је зик уче ња ка ко ји су про у ча ва ли Хо ме ра, што та ко ђе мо же да до-
при не се пре да њу.40

Иа ко су у пи сму опи са ни из ми шље ни до га ђа ји, ипак оно у се би 
са др жи из ве сне исти не. Си гур но се зна да је Сеп ту а гин та на ста ла у 
Егип ту, тач ни је у Алек сан дри ји, за по тре бу оних Је вре ја ко ји су се 
слу жи ли грч ким је зи ком.41 Ка ко је све ве ћи број њих го во рио грч-
ким је зи ком, та ко је ара меј ски па дао у за бо рав. По што је То ра по 
си на го га ма тумачена на ара меј ском је зи ку, све ве ћи број Је вре ја 
ни је раз у ме вао ре чи За ко на. За то се по ја ви ла по тре ба да се Пен-
та те ух пре ве де на грч ки.42 Ка ко су је вреј ске за јед ни це у ди ја спо ри 
би ле по ве за не са Је ру са ли мом, та ко им је био омо гу ћен сло бо дан 
кон такт са њи хо вим глав ним гра дом. По себ но су мо гли да сту па ју 
у ве зу са Је ру са ли мом то ком вла да ви не Пто ле ме ја јер су им би ла 
за га ран то ва на ре ли гиј ска пра ва. За то су се они у Алек сан дри ји мо-
гли сло бод но обра ти ти је ру са лим ској за јед ни ци да им по ша ље уче-
ња ке ко ји би пре ве ли За кон.43 Ме ђу тим, ма ла је ве ро ват но ћа да су 
се они за то обра ти ли лич но пр во све ште ни ку јер се та кав по сту пак 
та да сма трао бо го хул ним. Код је вреј ског на ро да су Ле ви ти би ли 
за ду же ни за пре во ђе ње Све то га Пи сма, као и за од ре ђи ва ње пре во-
ди ла ца. Та ко је ве ли ка ве ро ват но ћа да су се они обра ти ли Ле ви ти-
ма, а не пр во све ште ни ку.44 Та ко ђе, по сто ји мо гућ ност да уче ња ци 
ни су би ли из Је ру са ли ма, не го из Алек сан дри је.45

Је вреј ски из во ри

По ред Ари сте је вог пи сма, на ста нак пре во да Се дам де се то ри це 
спо ми њу раз ли чи ти је вреј ски из во ри, као и не ки њи хо ви пи сци. Углав-
ном сви они пре при ча ва ју пи смо, са не ким до да ци ма. Иа ко су на ста ли 
ка сни је, ипак мо гу у мно го то ме да до при не су.

40 Ibid., 12–13.
41 Jo nes, op. cit., 5.
42 Swe te, op. cit., 1–28.
43 Ло зе, нав. дело, 83–84.
44 Jo nes, op. cit., 7–8.
45 Ку ган, нав. дело, 486.
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А. Тал муд и То сеф та
Тал муд и То сеф та са др же у се би исту тра ди ци ју о по ре клу Сеп-

ту а гин те, али са не ким до да ци ма, као што је: број пре во ди ла ца, број 
из вр ше них про ме на од стра не пре во ди ла ца, чи ње ни це да је пре вод не-
та чан и спо мен не ког оскр на вље ња ко је има ве зе са по ли тич ким не-
ми ром про тив Пто ле ме ја. По сто је и из ве сна од би ја ња Сеп ту а гин те као 
пре во да. Та ко не ки опи су ју на ста нак Сеп ту а гин те као ту жан дан Изра-
и ља због по гре шног пре во ђе ња За ко на и он се сма тра за мрач но до ба. 
Чак се спо ми њу и не ки Је вре ји ко ји су од ба ци ли пре вод Се дам де се то-
ри це још од тре нут ка ње го вог на стан ка.46

Б. Ари сто бул
За ње га се ве ру је да је био све док пре во ђе ња За ко на на грч ки је-

зик. Имао је ве зе са Пто ле ме јем II Фи ла дел фом ко ме је, на вод но, био 
учи тељ ка да је овај са три или че ти ри го ди не по стао краљ. На пи сао 
је ко мен та ре на За кон Мој си јев, ко ји су би ли по све ће ни спо ме ну том 
кра љу. Та ко ђе се сма тра и фи ло со фом. Био је пи сац, чи ја су се де ла за-
сни ва ла на ту ма че њу За ко на, ко ри сте ћи се але го риј ском ме то дом. Не 
зна се да ли је био исто риј ска лич ност, из ми шље на и да ли се под тим 
име ном под ра зу ме ва је дан чо век или ви ше њих.47

По сто је не ка ми шље ња да је Ари сто бул био све док на стан ка грч-
ког пре во да Би бли је или ње го вог де ла, ко ји да ти ра још пре Сеп ту а-
гин те. Ме ђу тим, то се са си гур но шћу не мо же по твр ди ти. Све што је 
од ње га оста ло су све до чан ства и фраг мен ти. За по је ди не се не мо же 
утвр ди ти да ли она по ти чу ди рект но од ње га. Углав ном, ве ћи део њих 
се спо ми њу код хри шћан ских пи са ца као што су Кли мент Алек сан-
дриј ски и Јев се ви је Ке са риј ски. Та ко је про на ђен је дан текст у ко јем 
се го во ри о на стан ку грч ког пре во да За ко на пре вла да ви не Алек сан дра 
и Пер си ја на ца. Због то га се ве ру је да је Ари сто бул жи вео пре Ари сте ја 
и да је од ње га по зајм ље на при ча о на стан ку Сеп ту а гин те. Ме ђу тим, 
ова тврд ња ни је тач на. Та ко бра ћа Ва сер штајн (Was ser ste in) ис ти чу да 
је пи сац Ари сте је вог пи сма тво рац при че о по ре клу LXX, јер оно пред-
ста вља ли те рар ну из ми шљо ти ну, а не по пу ла р ну тра ди ци ју.48

У пр вим ве ко ви ма хри шћан ства, хри шћа ни су ве ро ва ли у Ари сто-
бу ло ву при чу да је грч ки пре вод За ко на на стао пре вла да ви не Пто ле ме-
ја. До каз то ме је сте то што су ра би ни учи ли да је фи ло со фи ја и оста ла 
док три на по те кла од њих и да је ка сни је то пре не то Гр ци ма. Ка ко би се 

46 Mar cos, op. cit., 44–46.
47 Was ser ste in – Was ser ste in, op. cit., 27–35.
48 Ibid., 28–32.
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Је ли ни мо гли што бо ље упо зна ти са ју да и стич ком док три ном, пре ве ли 
су То ру на грч ки је зик.49 Ме ђу тим, све се ово сво ди на прет по став ке.

В. Фи лон Алек сан дриј ски
Фи лон је био Је вре јин је ли ни ста. Во дио је је вреј ску за јед ни цу 

у Алек сан дри ји, ко ју је пред ста вљао као ам ба са дор у Ри му.50 За хва-
љу ју ћи сво ме по ло жа ју, спа сио је свој на род од па ган ског про го на у 
Алек сан дри ји, а ко је је до пу стио про ку ра тор Флак.51 Иза се бе је оста-
вио ве ли ки број спи са, ко ји су ве ћим де лом са чу ва ли хри шћа ни.52

Он го во ри о на стан ку Сеп ту а гин те, слич но као и Ари стеј у 
сво ме пи сму. Ме ђу тим, он до да је не ке ин фор ма ци је, ко јих не ма 
у пи сму. Та ко, LXX опи су је као пре вод ко ји је ве ран ори ги на лу, 
а пр во све ште ни ка Еле а за ра као кра ља Ју де је. Ари сте је вој мол би 
при пи су је бо жан ску ин спи ра ци ју, док пре во ди о це сма тра за про-
ро ке ко је упо ре ђу је са Мој си јем.53

Г. Јо сиф Фла ви је
Јо сиф је по ти цао из па ле стин ског ју деј ства, да би ка сни је пре-

шао у ди ја спо ру. Же лео је да Је ли не до бро упо зна са сво јим на ро-
дом, њи хо вом ре ли ги јом и тра ди ци јом.54 По зна вао је Фи ло на, али 
ни је од ње га чуо при чу о Сеп ту а гин ти. Чак не при зна је да је до био 
тран скрипт Ари сте је вог пи сма, не го да је по се до вао ори ги нал.55 Он 
је пре при чао це ло Ари сте је во пи смо, же ле ћи ти ме да свој на род 
при ка же као љу де ко ји су има ли сло бо ду и по што ва ње од стра не па-
ган ских вла да ра. Јо сиф је на тај на чин прав дао Је вре је пред Ри мља-
ни ма, због ра зних уста на ка ко је су они по ди за ли.

Цр кве ни пи сци о Сеп ту а гин ти

Ве ћи део хри шћан ских пи са ца се при др жа вао Ари сте је вог пи-
сма. Они га сма тра ју је ди ним и исти ни тим из во ром ко ји го во ри о 
по ре клу грч ког пре во да Све тог Пи сма. Не ки га чак и ци ти ра ју.

49 Ibid., 32–34.
50 Ibid., 35.
51 Ло зе, нав. дело, 86.
52 Was ser ste in – Was ser ste in, op. cit., 35.
53 Phi lo of Ale xan dria, „On the Li fe of Mo ses II“, The Works of Phi lo, Lon don 1993, 

VI–VII, 31–44, 650–652.
54 Ло зе, нав. дело, 90–91.
55 Was ser ste in – Was ser ste in, op. cit., 45 – 46.
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Ју стин Фи ло соф се при др жа ва Ари сте је вог пи сма, ка да го во ри 
о по ре клу грч ког пре во да. Ме ђу тим, он пра ви гре шку око исто риј-
ских чи ње ни ца. Он на во ди да је еги пат ски краљ Пто ле меј упу тио 
иза слан ство Иро ду, а не пр во све ште ни ку Еле а за ру: „Ка да је Пто ле-
меј, еги пат ски цар, устро јио би бли о те ку у ко ју ће сме сти ти пи са на 
де ла свих љу ди он је, оба ве стив ши се и о по ме ну тим про ро штви ма, 
по слао иза слан ство Иро ду ко ји је та да вла дао Ју де јом, са мол бом да 
му по ша ље про роч ке књи ге.“56 Та ко ђе сма тра да су се дам де се то ри ца 
пре ве ли це ло Све то Пи смо и да је он по ква ли те ту до бар: „Ме ђу тим, 
ја се не мо гу са гла си ти са ва шим учи те љи ма ко ји твр де да се се дам-
де се то ри ца ста ра ца за вре ме Пто ле ме ја, ца ра еги пат ског, по гре шно 
пре ве ли Пи смо, те се са да са ми тру ди те да га пре ве де те.“57

Ки ри ло Је ру са лим ски се та ко ђе при др жа ва ста рог пре да ња. Ме-
ђу тим, он на во ди да су пре во ди о ци по ред За ко на, пре ве ли и про роч ке 
књи ге: „По смр ти Алек сан дра Ма ке дон ског и по де о би цар ства ње го вог 
на че ти ри др жа ве: ва ви лон ску, ма ке дон ску, азиј ску и еги пат ску, је дан 
од еги пат ских ца ре ва по име ну Пто ле меј Фи ла делф, цар ве о ма при вр-
жен на у ка ма, са свих стра на је са би рао књи ге и ка да је од Ди ми три ја 
Фа ле реј ског, на чал ни ка би бли о те ке, са знао да по сто је бо жан ска Пи-
сма За ко на и Про ро ка он је, сма тра ју ћи пре вас ход ним де лом по се до-
ва ње ових књи га, по чео да на кло но шћу или про тив во ље вла да ра ко ји 
има ју ове књи ге, при до би ја њем њих на сво ју стра ну ра зним по кло ни ма 
и дру же њем (знао је он до бро да су ро ва при ну да, ли ша ва њем сло бо де 
во ље, мо же би ти вар љи ва; а све што се да ру је по сво јој во љи, сваг да је 
по сто ја но), по слао је Еле а за ру, он да шњем ар хи је ре ју, бо га те да ро ве за 
ов да шњи је ру са лим ски храм и од ње га је из мо лио по ше сто ри цу љу ди 
из сва ког од два на ест ко ле на Изра и ље вих.“58 Та ко ђе, ве ру је да су уче-
ња ци би ли бо го на дах ну ти Све тим Ду хом у то ку пре во ђе ња: „Та ко се он 
уве рио у бо жан стве ност књи га и у чи ње ни цу да оне ни су де ло људ ске 
му дро сти и ле по те, не го да је бо жан ско Пи смо бла го ве стио Дух Све ти, 
а пре вод овај да је у све му ру ко во ђен истим Ду хом Све тим.“59

Ири неј Ли он ски по твр ђу је пре да ње о на стан ку Сеп ту а гин те и 
да је оно на ста ло за вре ме Пто ле ме ја II Фи ла дел фа, си на Ла го са:60 

56 Ју стин Фи ло соф, „Апо ло ги ја I“, Са бра на де ла, Хри шћан ска ми сао, Бе о град – Ва-
ље во – Ср би ње, 2002, погл. 30, 29–30. 

57 Ју стин Фи ло соф, „Раз го вор св. Ју сти на са Три фо ном Ју деј цем“, Са бра на де ла, 
Бе о град – Ва ље во – Ср би ње, 2002, погл. 71, 150. Мар кос сма тра да Ју стин под Пи смом 
под ра зу ме ва цео Ста ри За вет, а не Пен та те ух. Op. cit., 48.

58 Ки ри ло Је ру са лим ски, Ка ти хе зе, Хри шћан ска ми сао, Бе о град – Ва ље во – Ср-
би ње 2001, IV, 34, 56–57.

59 Исто, IV, 34, 57.
60 Мар кос је ве ро ват но по гре шно раз у мео Ири не ја, јер он на во ди да је све ти тељ 
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„Још до вре ме на рим ске вла да ви не, ка да је Ази ја би ла под вла шћу 
Ма ке до на ца, Пто ле меј, син Ла гов, же ле ћи да би бли о те ку у Алек-
сан дри ји укра си нај бо љим спи си ма свих на ро да мо лио је жи те ље 
Је ру са ли ма да му по ша љу њи хо ве књи ге пре ве де не на је зик Је ли-
на.“61 Ис ти че и то да су се Фи ла дел фо вој мол би ода зва ли они Је вре-
ји ко ји су би ли при вр же ни Ма ке дон ци ма.62

На уч но гле ди ште о на стан ку грч ког пре во да

О на чи ну на стан ка Сеп ту а гин те по сто је раз ли чи те те о ри је по је ди-
них на уч ни ка. Та ко Де Ла гард (P. A. de La gar de)63 сма тра да је пре вод 
Се дам де се то ри це на стао из јед ног пра тек ста (Ur text) ко ји се вре ме-
ном ис кри ста ли сао, а да LXX пред ста вља је дан од раз вој них пу те ва. 
Ве ро ват но се не ра ди о пра тек сту, не го је пре вод на стао из упро ште них 
и за себ них оде ља ка. Ти одељ ци су са ку пље ни и њи хо вом ре цен зи јом 
је ство рен пре вод Пе ток њиж ја, па се Ари сте је во пи смо ко ри сти ло за 
про па ган ду да се тај но во на ста ли и ре ди го ва ни текст по ста ви као стан-
да рд. Та ко су све књи ге Све тог Пи сма, сем Пе ток њиж ја, у Сеп ту а гин ти 
на ста ле у два ста ди ју ма. Пр во се пре ве де ни бо го слу жбе ни тек сто ви, а 
ка сни је оста ли.

Мар кос (N. F. Mar cos) сма тра да у по чет ку ни је по сто јао је дан ори-
ги на лан текст, не го да је би ло не ко ли ко пре во да ко ји су се ко ри сти ли 
у бо го слу жбе не свр хе по си на го га ма. Ко на чан текст ни је до шао од мах, 
не го тек на кра ју ду гог про це са по ку ша ва ња да се на чи ни грч ки пре вод. 
Ка сни је ће се ра ди ти на ква ли те ту пре во да ка ко би што бо ље цир ку ли-
сао ме ђу је вреј ском за јед ни цом, да би се уско ро ста вио у оп шту упо тре-
бу. Ари сте је во пи смо се ко ри сти ло као јед на вр ста про па ган де ко ја је 
ишла у ко рист Сеп ту а гин те, а на ште ту оста лих пре во да.64

На пре во ду тек ста су ра ди ли Је вре ји ко ји су би ли до бро упо зна ти са 
сво јом тра ди ци јом и ми шљу Све тог Пи сма. Они су јед но став но же ле ли 
да сво ја ми шље ња и ве ру пре не су пре ко грч ког је зи ка. Ме ђу тим, они су 
ци та те Све тог Пи сма пре во ди ли она ко као су их они раз у ме ва ли.65 По-

на пи сао да је пре вод на стао за вре ме Пто ле ме ја I Ла го са. op. cit., 49.
61 Ири неј Ли он ски, Про тив је ре си, I, 28, 4 у Јев се ви је Пам фил, Исто ри ја цр кве, 

Ши бе ник 2003, V, 8, 131.
62 Исто.
63 P. A. de La gar de, Sep tu a gin ta stu dien, Göttingen 1891, 37.
64 Mar cos, op. cit., 53–58.
65 L. C. L. Bren ton, An Hi sto ri cal Ac co unt of the Sep tu a gint Ver sion, пре гле да но 15. 11. 

2011. на http://www.gnte.org/eco pub/Bren ton_in tro.ht m, 3.
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сто ји мо гућ ност да је То ра пре ве де на на грч ки је зик ка ко би се ко ри сти ла 
за ци вил ни за кон уну тар је вреј ске за јед ни це. Она је при до да та оста лим 
Пто ле ме је вим прав ним за ко ни ма ко ја су би ла ве за на за је вреј ски на род.66

Та ко ђе је и ме сто на стан ка упит но. Га стер (M. Ga ster) од ба цу је те о-
ри ју да је пре вод Се дам де се то ри це на стао у Алек сан дри ји. Он твр ди да 
је пре вод на стао у Па ле сти ни, јер је са мо па ле стин ска вер зи ја пре во да 
мо гла да на и ђе на одо бре ње је вреј ског на ро да у ди ја спо ри. Пре ко Сеп-
ту а гин те су се Је вре ји у ди ја спо ри бо ри ли про тив је ли ни стич ког ути ца-
ја, а по сто ја ло је и ри вал ство из ме ђу њих и Са мар ја на. Обе гру пе су до-
шле код Пто ле ме ја тра же ћи до зво лу за грч ким пре во дом Све тог Пи сма. 
Краљ је при хва тио је вреј ску вер зи ју, ко ја је ка сни је ма ло до ра ђе на.67

Пре вод Се дам де се то ри це је на стао ра ди је вреј ске по тре бе и то оних 
у ди ја спо ри ко ји су би ли под ути ца јем је ли ни стич ке кул ту ре и го во ри-
ли грч ким је зи ком. LXX је ви ше слу жио у бо го слу жбе ним упо тре ба ма и 
за ме нио је не ке књи ге ко је су би ле на пи са не на је вреј ском је зи ку. Ка ко 
се је вреј ско Све то Пи смо ко ри сти ло по си на го га ма, та ко они Је вре ји 
ко ји су го во ри ли грч ким је зи ком ни су мо гли да раз у ме ју текст. Та ко је 
Сеп ту а гин та за ме ни ла је вреј ски текст и слу жи ла на исти на чин.68

Оно у че му се сви на уч ни ци сла жу, је сте да уче ња ци ни су пре ве-
ли све књи ге Све тог Пи сма, не го са мо Пе ток њиж је. О то ме нам све до-
че Ари стеј у сво ме пи сму, Фи лон Алек сан дриј ски, Ари сто бул и Јо сиф 
Фла ви је. Ве ро ват но су оста ле књи ге Ста рог За ве та по че ле да се пре во де 
по сле смр ти Пто ле ме ја II Фи ла дел фа.69 Та ко унук Ису са Си ра ха у пред-
го во ру пре во да сво га де де, при ме ћу је да не по сто ји ве ли ка раз ли ка код 
за кон ских, про роч ких и оста лих књи га. Он се по зи ва и на то да је за 
вре ме ца ра Евер ге та, у 38. го ди ни ње го ве вла да ви не, на шао спи сак ко ји 
у се би са др жи „не ма ло уче ње“, и да је за то по чео да пре во ди ову књи гу. 
Та ко се прет по ста вља да је пре вод свих књи га Ста рог За ве та био за вр-
шен за вре ме ца ра Евер ге та и да је на стао у Алек сан дри ји.70

Вре ме на стан ка Сеп ту а гин те

Што се ти че вре ме на на стан ка Сеп ту а гин те ве ћи на на уч ни ка се 
сла же да је пре вод на стао за вре ме Пто ле ме ја II Фи ла дел фа или при 

66 Wright, op. cit., 10.
67 Mar cos, op. cit., 58.
68 Wright, op. cit., 10.
69 Ра до ва но вић, нав. дело, 10–11.
70 М. Ер де љан, Оп шти увод у Све то пи смо Ста рог За ве та, Бо го слов ски фа кул тет 

у Бе о гра ду и Ака де ми ја Св. Ва си ли ја Остро шког у Ср би њу, Бе о град – Ср би ње 2000, 31; 
Ра до ва но вић, нав. дело, 11–12; Jo nes, op. cit., 5.
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кра ју вла да ви не ње го вог оца Пто ле ме ја I Ла го са. Краљ Пто ле меј I је 
Фи ла дел фа по ста вио за су вла да ра 286. го ди не пре Хри ста, па се по-
сле го ди ну да на од ре као пре сто ла у ко рист сво га си на. Та ко се прет-
по ста вља да је грч ки пре вод на стао око 285. го ди не пре Хри ста док 
је Фи ла делф још ца ро вао са сво јим оцем или је за по чет 283. го ди не 
пре Хри ста.71 Са дру ге стра не, Рајт (B. G. Wright III) ве ру је да Сеп-
ту а гин та ни је на ста ла то ком вла да ви не Пто ле ме ја II, ни ти ње го вог 
оца, не го по ло ви ном дру гог ве ка пре Хри ста,72 док Мар кос ис ти че 
да је грч ки пре вод Све тог Пи сма на стао пре Ма ка веј ског пе ри о да.73

На уч но ис тра жи ва ње је до ка за ло да је Сеп ту а гин та на ста ла то-
ком ду жег пе ри о да, ве ро ват но то ком 400 го ди на. Та ко се сма тра 
да је Пе ток њиж је пре ве де но као пра текст или тар гум у 3. ве ку пре 
Хри ста. Исто риј ске и про роч ке књи ге су пре ве де не око 200. го ди не 
пре Хри ста, док су пре во ди оста лих књи га за вр ше ни у 1. ве ку пре 
Хри ста. Вуц (F. X. Wutz) из ла же те о ри ју да је Сеп ту а гин та на ста ла 
на осно ву зах те ва си на го га ра ди бо го слу жбе не упо тре бе. Пре во ђе-
њем ни су на ста ле од јед ном све књи ге Све тог Пи сма, не го са мо оне 
ко је су си на го ге тра жи ле. Пр во је преведен Пен та те ух, за тим про-
ро ци а он да оста ле књи ге.74

За кљу чак

Из све га из ло же ног мо же мо за кљу чи ти да не по сто ји је дин стве но 
ми шље ње о на стан ку Сеп ту а гин те, као и да она још увек у се би са др жи 
не ка пи та ња на ко ја се мо ра ју да ти од го во ри. Ме ђу тим, по сто је по је ди-
не чи ње ни це са ко ји ма се сла же ве ћи део на уч ни ка, а то су:

– да је грч ки пре вод на стао у Алек сан дри ји;
– да је пр во пре ве де но Пе ток њиж је, а ка сни је оста ле књи ге;
– да је ве ћи на пре ве де них књи га би ло ком пле ти ра на ка да је Бен 

Си ра хов унук на пи сао увод у свој пре вод 116. го ди не пре Хри ста;
– да су тек сто ви ори ги нал них пре во да че сто ис пра вља ни, што ука-

зу је на то да су се тек сто ви је вреј ске Би бли је ме ња ли од по зна тих и 
ано ним них ре ви зо ра.75

71 Ра до ва но вић, нав. дело, 11–12.
72 Wright, op. cit., 2.
73 Mar cos, op. cit., 54.
74 Ibid., 59–61.
75 E. Tov, Re flec ti ons on the Sep tu a gint with Spe cial At ten tion Paid To the Post – Pen ta

te uc hal Tran sla ti ons, пре гле да но 15. 11. 2011. на: http://www.ema nu el tov.in fo/docs/va-
ria/243.Re flec ti ons-post-Pen ta te uc hal.pdf , 3.
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ori gin of The seP Tu A ginT

Bo ris Faj frić
Eparchy of Srem

Summary: The Sep tu a gint is a Gre ek tran sla tion of 
the Bi ble that was cre a ted at the ti me of Pto lemy II Phi
la delph, by the re qu est of the Jews from Ale xan dria. The 
main re a son for cre a tion was that the Jews of Egypt for
got Ara ma ic lan gu a ge, which is why they co uld not un
der stand the words of the law which read in the syna go
gu es in Ara ma ic. 

The so ur ce that spe aks of the Sep tu a gint is Aristeаs 
let ter, li te rary fic tion, who se goal was to ac cept the Gre
ek tran sla tion of an of fi cial and pro ve that the true ori
gi nal. The ma jo rity of scho lars do ubt the aut hen ti city 
of the let ter and agree that the Pen ta te uch was cre a ted 
first, and then ot her bo oks.

Key words: Sep tu a gint, tran sla tion, scho la rs, Ari ste
as, let ter, Phi la delph.


