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Апстракт: Септуагинта је грчки превод Све
тог Писма који је настао у време Птолемеја II
Филаделфа, а на захтев Јевреја из Александрије.
Главни разлог настанка је био тај што су Јевре
ји у Египту заборавили арамејски језик, због чега
нису могли разумети речи Закона који је по си
нагогама тумачен на арамејском. Извор који го
вори о Септуагинти јесте Аристејево писмо, које
је литерарна фикција, чији циљ је био да се грчки
превод прихвати као званичан и докаже да је ве
ран оригиналу. Већи део научника сумња у веродо
стојност Аристејевог писма и сви се слажу да је
прво преведен Пентатеух, а касније остале књиге.
Кључне речи: Септуагинта, превод, учењаци,
Аристеј, писмо, Филаделф.

Под утицајем јелинизма, Јевреји су се прилагођавали грчком начи
ну живота. Све већи број њих је у дијаспори говорио грчким језиком,1 а
заборављао арамејски. То је представљао проблем за јеврејски народ, јер
нису могли разумети речи Петокњижја, које је у синагогама2 тумачено
на арамејском језику. Све је био мањи број оних који су знали арамејски
језик, а све већи број оних који су говорили грчки. Зато се појавила по
треба да се у дијаспори Свето Писмо преведе на грчки језик.
* danig@eunet.rs.
1
Није био у питању чист грчк и језик, нег о тзв. κοινή дијалек ат, који је у ства
ри био упрош ћен ант ичк и дијалекaт, помешан са оријенталн им и грчк им језиком.
Сви Јевреји су се тад а труд ил и да говор е грчк им језиком, смат рај ућ и за варв аре
оне који нис у познав ал и тај језик.
2
Синагоге су куће за молитву које су настале у дијаспори. Постоје неке претпо
ставке да су настале током вавилонског ропства, али оне нису доказане. Касније ће се
проширити по Палестини, па се може добити утисак да су тамо и настале.
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Извори
Главни извор о нас танк у LXX јес те Арис тејево пис мо. Поред ње
га, о превод у нам говоре Талм уд и Тосефта, зат им јеврејски писци
Јосиф Флавије, Арис тобул и Филон Александ ријски. Они излаж у не
ке дод атке којих нема у пис му, као и миш љењ а, али се углавном при
држ авај у главног извора.

Аристејево писмо – предање
По Арис тејевом пис му, грчк и превод је нас тао током влад авине
египатског краљ а Птолемеја II Филаделфа. Он је донео наређењ е да
се попиш у све књиг е из краљ евске библиотеке. Попис је тад а извр
шио библиотек ар Демет рије из Фалерона, који је сазнао да фали је
врејски Закон: „У моме прис ус тву, краљ га је упитао: ‘Колико хиљ ад а
књига има у библиотец и?’, а он му је одговорио: ‘Преко двес та хиљ а
да, краљу. Побрин ућу се да у скорије време доп уним тај број до пет
сто хиљ ад а. Обавеш тен сам такође да је јеврејски Закон вред ан тога
да буде преписан и да се нађе у твојој библиотец и.’ ‘Шта те спречава
да то урад иш?’, упита га краљ. ‘Све ти стоји на располагању за оства
рењ е тог циљ а.’ Демет рије му одг овори: ‘Ти списи захтевај у превод
буд ућ и да се житељи Јудеје корис те посебним словима (као што се
Египћани служе својим симболима умес то слова), а уз то имај у и
свој посебан језик. Чес то се смат ра да је то сиријски, али то није тач
но. У питању је сасвим друг и језик.’ Пош то је о свем у био обавеш тен,
краљ заповед и да се напише пис мо првосвеш теник у Јевреја како би
се спомен ута намера спровела у дело.“3
Кад а је донета одл ук а да се позову учењ ац и из Палес тине како
би превели Пентатеу х, јед ан од краљ евих пријатељ а по имен у Ари
стеј је предлож ио Филаделфу да се ослободе заробљени Јевреји у
Египт у, као нек а врс та зах валнос ти према Јерусалим у. Арис теј се
и раније залагао за слобод у оних који су доспели у зат вор за време
влад авине Филаделфовог оца, Птолемеја I Лагоса. Птолемеј II Фи
ладелф је прих ват ио предлог свога пријатељ а и изд ао указ којим се
ослобађај у заробљениш тва сви Јевреји у Египт у.4
На кон донесеног ука з а, краљ Фи л а д еф је на лож ио биб лиот ек а
ру Деме т ри ј у да опише свој у за м ис ао о прев ођ ењу За кон а, што је
овај и учин ио. Пос ле тог а је Птолемеј II Фил ад елф пос лао пос ла
ниц у је р ус а л имс ком прв ос веш тен ик у Елеа з ар у, у којој се ка же:
3
4
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Исто, погл. 12–27, 14.
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„У на мери да ука жем на к лоност и њи м а и свим дру г им Јев реји м а
у све т у, као и њи ховим буд у ћ им поколењ и м а, од л у ч ио сам да се
ваш Закон прев ед е са јев рејс ког, који се гов ори међ у вам а, на грч
ки језик, како би и он наш ао мес то у мојој биб лио т ец и, заједно са
оста л им кра љ евс ким књиг а м а. Стог а ћеш пос ту п и т и исп равно и
са г лас но мојој на ме ри ако међ у својим људ и м а одаб ер еш оне који
су узорн им жив от ом дочек а л и стар ост, а који су упу ћен и у За кон
и способн и су да га прев ед у, из сваког племен а по шес ториц у, ка
ко би се дош ло до саг лас нос ти већ ине, јер то разм ат рањ е се тиче
веом а ва ж них ствари. Вер у јем да ћу, изв рш ивш и то дело. Стећ и
ве л ик у сла в у. С тим ци љ ем, пос лао сам Ан д реја, за пов ед н ик а сво
је те лес не гард е, и Арис теја, које високо цен им, да се дог ов ор е с
тоб ом.“5 Уз пос ла н иц у, Птолемеј је пос лао пе д есет та л а н ат а злат а
за изр а д у све т их сас уд а, огром ан број дра г ог ка мењ а и стот ин у
тал ан ат а за Храм.6
Првосвеш теник Елеа зар је прих ват ио пон уд у египатског краљ а,
пос лавши му пис мо које сад рж и објашњењ е јеврејског Закона. Елеа
зар је под јак им обезбеђењ ем пос лао 72 учењ ака у Египат, из сваког
израи љског племена њих по шест. Краљ Птолемеј II Филаделф их је
дочекао са великом почашћу и весељ ем, прогласивши тај дан пра
зником. Након три дана од доласка 72 превод илаца, краљ их је пре
бац ио на једно острво.7
Арис теј у своме пис му не спом ињ е о којем се острв у рад и, не
го ка же са мо да је краљ повео превод иоце „преко морс ког нас ипа
ду г ог се д ам ста д и ја од острв а.“8 Претпос тав ља се да су 72 учењ ак а
пребачен и на острво Фар ос9 пор ед Алекс ан д ри је.10 Они су се нала
зи л и у под ножј у све т ион ик а високог 180 ме тара, који је са г ра д ио
Птолемеј II као сигнал за бродове, a који се данас убраја међ у се
дам светс ких чуд а.11
Превод иоц и су засебно били смеш тени по кућама, како би по
јед иначно превод или. На крај у дана би се сас тајали и упоређивали
преводе, док је библиотек ар Демет рије записивао све што је било
Исто, погл. 38–39, 17.
Исто, погл. 33, 16.
7
Исто, погл. 172–181, 20–21.
8
Исто, погл. 301, 21.
9
О овоме говори Јустин Философ у своме спису „Савет Јелинима“, Сабрана дела,
Хришћанска мисао, Београд – Ваљево – Србиње, 2002, погл. 13, 254.
10
B. G. Wright III, The Letter of Aristeas and the Question of Septuagint Originis Re
dux, прегледано 15. 11. 2011. на http://blog.lib.umn.edu/cnes/news/Wright-Aristeas%20
and%20Septuagint%20Origins.pdf, 6.
11
В. Келер, Библија је у праву, Крагујевац 2008, 306–307.
5
6
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идент ично. Према превод иоц има су се опход или са највећом па
жњом и почашћу, као према краљ евима.12
Пос ле 72 дана напорног рад а, превод је коначно био завршен.
Краљ Птолемеј II Филаделф је скупио све Јевреје и свечано обја
вио завршетак превод а Торе на грчк и језик. Због овак вог под ух вата,
превод иоц и су задобили велико пош товањ е код јеврејског народ а и
краљ а Филаделфа. Сличне почас ти је добио и Демет рије, због свог
труд а што је обезбед ио добре услове рад а учењ ац има из Јерусали
ма. Библиотек ар је, пос ле свечаног завршетка превод а, преписао
грчк и превод Торе за краљ евску библиотек у.13 Превод Светог Пис ма
на грчк и језик је касније пос тао познат као Септ уа г инта или превод
Сед амдесеторице (LXX), који је добио назив по број у превод илаца.
Иако је било сед амдесет два учењ ака, временом је број заок ружен
на сед амдесет, па је тако и нас тао назив.14

Време настанка писма
Не може се са тачношћу утврд ит и дат ум нас танка Арис тејевог
пис ма. Теорије о њег овом порек лу се међусобно разлик уј у. По сад р
жини пис ма, оно је написано за време влад авине Птолемеја II Фила
делфа. Међут им, пос тоје појед ини аспект и који прот иврече овак вој
тврдњи. Једна од њих је та да писац пар пута заборав ља да је савре
меник Филаделфа. Такође прави неколико историјских грешака,
као што је личност библиотек ара Демет рија. У пис му се навод и да је
он био библиотек ар краљ евске библиотеке током влад авине Птоле
меја II Филаделфа. Истина је да је Демет рије био библиотекар, али
не за време влад авине Филаделфа. Он се брин уо за краљ евску би
блиотек у током влад авине Птолемеја I Лагоса, оца Филаделфовог.
Кад а је Птолемеј II нас лед ио свога оца, он је сменио Демет рија са
мес та управник а краљ евске библиотеке јер је био на страни њего
вог брата Птолемеја Керау на.15 Он ће касније умрет и под сумњивим
околнос тима, а разлог њег ове смрт и ће наводно бит и ујед змије. По
стоји мог ућност да је краљ наред ио Демет ријево убис тво, јер је био
умешан у инт риг е њег овог оца око доделе влас ти.16
Аристејево писмо Филократу, погл. 301–304, 21–22.
Исто, погл. 308–309, 22.
14
Е. Лозе, Свет Новог Завета, Београд 1986, 83.
15
Т. Д. Ра д ов а новић, Истор ија пре вода Стар ог За ве т а, Беог рад 1929, 8–9; М.
Вешовић – Н. Пут н ик, „Увод у Арис те јев о пис мо Фи лок рат у“, у Богос лов ље 2, ПБФ,
Беог рад 2008, 8; F. N. Jones, The Sept uagint: a Crit ical Analysis, The Wood lands – Te
xas 2000, 6–7.
16
A. Wasserstein and D. J. Wasserstein, The Legend of Septuagint from Classical to An
tiquity Today, Cambrige University Press 2006,23–24.
12
13
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Пос тоје различит и дат ум и нас танка пис ма међу нау чниц има.
Тако, Абрах ам и Давид Васерш тајн (Abraham & Dav id Wasserstein),17
као и Марфи (C. L. Murphy) веруј у да је пис мо написано око 200. го
дине пре Хрис та.18 Са друг е стране, Хад ас (Moses Hadas) верује да
је оно нас тало 150 год ина пос ле, тачније 130. год ине пре Хрис та.19
Маркос (Natalio Fernandez Marcos) ист иче да је легенд а о нас танк у
Септ уа г инте нас тала у период у од краја 3. века пре Хрис та до 2. ве
ка пос ле Хрис та. Пош то се у пис му опис ује човекољубље краљ а и
његово упозорењ е онима који вређај у власт, зат им опис јеврејског
култа, веза између јеврејских заједница у Александ рији и Јерусали
му, пос тоји мог ућност да је пис мо нас тало између 128. и 127. год ине
пре Хрис та.20 Свит (H. B. Sweet) претпос тав ља да је оно могло бит и
написано педесет год ина пос ле смрт и Филаделфа.21

Значај писма
Јевреји и хришћани су Аристејево писмо дуго сматрали за аутен
тични извор настанка Септуагинте. Посебан значај је имало за јевреј
ски народ, јер су у Аристејевом писму видели понављање догађаја из
књиге Изласка. Као што је горе напоменуто, краљ Птолемеј II Фила
делф је ослободио Јевреје из заточеништва у Египту и уз то им још по
дарио превод Пентатеуха на грчки језик. Писац Аристејевог писма је
трансформисао библијску причу о њиховом ослобођењу из египатског
ропства од стране Мојсија и добијању Закона на Синају у једну нову
форму.22 Тако је Септуагинта постала нови закон написан на грчком
језику, а острво Фарос други Синај.23
Док умент који говори о нас танк у LXX је псевдог рафс ко пис мо.
Као све у ан т иц и, та ко и Арис тејево пис мо предс та в ља ли т ерар
ну фик ц и ј у која пок рив а расп ра в у са некол ико пред ме та док а з а
о прош лос ти и која са д рж и уређив а њ е живота јеврејс ког нар од а.
Њи хов живот у ди јас пори, тј. у Алекс ан д ри ји ће се пре т вори т и у
Ibid., 20.
C. L. Murphy, Examing The Sept uagint: an Explorat ion of the Greek Old Testament’s
Unique and Lasting Impact on the New Testament, Lynchburg – Virg inia 2007, 10; Wasser
stein – Wasserstein, op. cit., 20.
19
Вешовић – Путник, нав. дело, 9.
20
N. F. Marcos, The Septuagint in Context. Introduction to the Greek Versions of the Bi
ble“, BRILL: Leiden – Boston – Köln 2000, 41.
21
H. B. Swetе, An Introduction to the Old Testament in Greek Additional Notes, Grand
Rapids – MI, 2001, 22.
22
N. Hacham, „The letter of Aristeas: a new Exodus story‘‘, у Journal for the Study of
Judaism 36.1, Leiden 2005, 1–19.
23
Wright, op. cit., 22.
17
18
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јед н у врс ту пропа г ан де прот ив је л ин ис тичког све та. Сличн у сврх у
ће имат и и Арис тејево пис мо.24

Веродостојност писма
Вер ов а њ е у вер одос тојност пис ма је траја ло све до 1522. год и
не. Иа ко је у њег ов у ау т ен т ичност међ у први м а пос ум њ ао Бла жен и
Јер он им, први који је нау чно док аз ао да је оно нетачно био је шпа
нац Лу ис Вивес 25 а одм ах за њим и Ришар Симон.26 У њег ов у ау т ен
тичност је 1606. год ине пос ум њ ао Јус тус Ска л иг ер, а неш то кас ни је
ће и Хамфри Ход и.27 Временом ће све већ и број нау чн ик а обарат и
историчност Арис тејевог пис ма, док ће би т и све ма њ е оних који
нис у сум њ а л и у њег ов у ау т ен т ичност. У нови је доб а у ау т ен т ич
ност пис ма нис у пос ум њ а ла два нау чн ик а: атинс ки професор Кон
стан т ин Икономос и Енглез Гринфилд.28
Раз лози за сум њу у ве р одос тојност Арис тејевог пис ма су мно
гобројн и. На некол ико мес та се може ви де т и да пис ац пар пу та за
бора в ља да је мног об ож ац. По са д рж ин и пис ма се може за к љу ч и т и
да пис ац није био Грк, како је себ е предс тав љао, нег о египатс ки
Јеврејин који је био добро упознат са живот ом Јевреја у Алекс ан
дрији. Он је желео да прид а своме пис му вел ик у важ ност, а то се
може ви де т и по пох ва ла м а јеврејс ког нар од а, њег ове ре л иг и је и За
кона, по де таљном опис у Јудеје, Је р ус а л и м а, Хра м а, бог ос лу жењ а
и оде ж ди. Та кођ е је био и доб ар позна в а лац грчке фи лософи је.29
Ни је био дворја н ин у двор у кра љ а Птолемеја Фи ла делфа, као што у
пис му тврд и. Због тог а се он не може смат рат и првим сведоком по
рек ла Сеп т уа г ин т е што се ду г о мис ли ло.30 Пош то се предс та в љао
као мног об ож ац, а не као Јеврејин, претпос тав ља се да је аут ор ти
ме же лео да свој у при ч у учин и што убе д љиви јом.31
Сум њу предс та в ља и спомен јед не поморс ке бит ке у којој је
Птолемеј II Фи ла делф пора зио Ан т иг она Гоната. Истори ја о овој
биц и, у којој је Филаделф изашао као поб едн ик, ниш та не зна.32 Ме
ђу т им, Бикерм ан (Elias Bicker man) ис т и че да пос тоје нек и извори
Marcos, op. cit., 36–37.
Ibid., 39.
26
Д. Милин, Увод у Свето Писмо Старог Завета, Београд 1991, 89.
27
Marcos, op. cit., 39.
28
Радовановић, нав. дело, 7.
29
Веш ов ић – Пут н ик, нав. дело, 7; Wass ers tei n – Wass ers tei n, op. cit., 2; Swete,
op. cit., 22.
30
Jones, op. cit., 6–7.
31
Wasserstein – Wasserstein, op. cit., 23.
32
Радовановић, op. cit., 8.
24
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који пот врђу ј у њен у историчност, са мо што је поб ед н ик био Ан т и
гон, а не Птолемеј II, што опет није сиг урно.33 Џоу нс (F. N. Jones)
смат ра да је пис ац мис лио на поб е д у у Ан д рос у која се дог од и ла
245. год ине пре Хрис та.34
Пос тоје још мног и разлози који прот иврече веродос тојнос ти
Арис тејевог пис ма. Примери су ослобођењ е 120.000 Јевреја, сед
мок ра к и пок лон незнабож ачког кра љ а пред За коном, многобројни
пок лони и друг о.35 Међут им, пос тоји мог ућност да су Јевреји заи
ста били ослобођени из египатског ропс тва. Треба имат и у вид у да
се јед ан број њих, неколико деценија пос ле смрт и Александ ра Ма
кедонског, борио на страни Селеу к ид а прот ив Птолемеја. Кад а су
Птолемеји побед или, око хиљ ад у њих је доспело у заробљениш тво.
Вероватно је Птолемеј II Филаделф ослобод ио Јевреје из заробљени
штва, али не онолико колико се навод и у Арис тејевом пис му.36
Број превод илаца је такође упитан. Није сиг урно да ли је заис та
било 72 учењ ак а, као што се спом ињ е у Арис тејевом пис му. Јевреј
ски извори, као што су Талм уд и Тосефта, излаж у да је број пре
вод илаца био између пет, сед амдесет и сед амдесет два.37 Под атак
да је на грчком превод у рад ило 72 учењ ака је литерарна фикц ија.
Маркос смат ра да је тај број нас тао тако што су узета по два човека
из свих 12 племена или он упућује на 70 стараца који су били код
Синаја кад а је Мојсије прим ио Закон. Он може и да предс тав ља чла
нове Синед риона. Вероватно је аутор тиме желео да, преко нетачног
историјског под ат ка о нас танк у Септ уа г инте, излож и своје позит ив
но миш љењ е о превод у Светог Пис ма који је нас тао у Александ рији.
Текст грчког превод а ће касније, кроз дискусиј у и поређењ е, бит и
обнов љен и трансформ исан у изворни текст од стране филолога.38
Због мног обројн их прот ивр ечнос ти у Арис тејев ом пис му вел и
ки број нау чн ик а сум њ а у њег ов у вер од ос тојност. Та ко они ве р у ј у
да је сврх а пис ма би л а да се ве л и ч а јев рејс ки нар од, Је р ус а л имс ки
храм, Тор а и њи хови обр е д и.39 Мног и нау чн иц и Арис тејев о пис мо
вид е као мит, чији је циљ био да обезб ед и оправд ано пош тов ањ е
прем а грчком текс ту Свет ог Пис ма. Укол ико је тачно да је Пто
лемеј утиц ао на то да се прев ед е Биб лија на грчк и језик, он је то
Вешовић – Путник, нав. дело, фуснота 4, 8.
Jones, op. cit., 7.
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М. Д. Куган (изд.), Библијска оксфордска историја, CLIO, Беог рад 2006, 486.
37
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учин ио као пок рови т ељ пројек т а ка ко би себи створио слоб од ан
прис туп јев рејс кој зајед н иц и. Иа ко пос тоје сум њ е да је прев од на
стао пос редс твом Птолемеја, прон а ђ ен и су док а зи у па п и ри м а Хе
ра копол ис а који мог у да буд у у корист Арис тејев ог пис ма. Марфи
(C. L. Murphy) ис т и че да се у Арис тејев ом пис му може препознат и
језик учењ а к а који су проу ч а в а л и Хомер а, што та кођ е може да до
принесе пред а њу.40
Иа ко су у пис му опис а н и изм иш љен и дог а ђ аји, ипак оно у себи
са д рж и извес не истине. Сиг урно се зна да је Сеп т уа г ин та нас та ла у
Егип т у, тачн и је у Алекс ан д ри ји, за пот ребу оних Јевреја који су се
служ ил и грчк им језиком.41 Како је све већ и број њих говорио грч
ким језиком, тако је арамејс ки пад ао у заб орав. Пош то је Тора по
синаг ог ам а тумачена на арамејс ком језик у, све већ и број Јевреја
ни је раз умев ао реч и За кона. Зат о се поја ви ла пот реб а да се Пен
тат е у х преве де на грчк и.42 Ка ко су јеврејс ке зајед н ице у ди јас пори
би ле повез а не са Је р ус а л и мом, та ко им је био омог у ћен слоб од ан
кон такт са њи ховим главн им гра дом. Посебно су могли да сту пај у
у вез у са Је р ус а л и мом током вла д а вине Птолемеја јер су им би ла
за г аран т ов а на рел иг ијс ка пра в а. Зат о су се они у Алекс ан д ри ји мо
гли слоб од но обрат и т и је р ус а л имс кој зајед н иц и да им поша љ е уче
ња ке који би преве л и За кон.43 Међ у т им, ма ла је ве р ов ат ноћ а да су
се они за то обрат и л и лично првос веш тен ик у јер се та к ав пос ту пак
та д а смат рао бог ох улн им. Код јеврејс ког нар од а су Леви т и би л и
за д у жен и за превођ ењ е Све т ог а Пис ма, као и за од р еђив а њ е прево
ди ла ц а. Та ко је ве л ик а вер ов ат ноћ а да су се они обрат и л и Леви т и
ма, а не првос веш тен ик у.44 Та кођ е, пос тоји мог ућ ност да учењ а ц и
нис у би л и из Је р ус а л и м а, нег о из Алекс ан д ри је.45

Јеврејски извори
Поред Аристејевог писма, настанак превода Седамдесеторице
спомињу различити јеврејски извори, као и неки њихови писци. Углав
ном сви они препричавају писмо, са неким додацима. Иако су настали
касније, ипак могу у много томе да допринесу.
Ibid., 12–13.
Jones, op. cit., 5.
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Swete, op. cit., 1–28.
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Лозе, нав. дело, 83–84.
44
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А. Талмуд и Тосефта
Талмуд и Тосефта садрже у себи исту традицију о пореклу Сеп
туагинте, али са неким додацима, као што је: број преводилаца, број
извршених промена од стране преводилаца, чињенице да је превод не
тачан и спомен неког оскрнављења које има везе са политичким не
миром против Птолемеја. Постоје и извесна одбијања Септуагинте као
превода. Тако неки описују настанак Септуагинте као тужан дан Изра
иља због погрешног превођења Закона и он се сматра за мрачно доба.
Чак се спомињу и неки Јевреји који су одбацили превод Седамдесето
рице још од тренутка његовог настанка.46

Б. Аристобул
За њега се верује да је био сведок превођења Закона на грчки је
зик. Имао је везе са Птолемејем II Филаделфом коме је, наводно, био
учитељ када је овај са три или четири године постао краљ. Написао
је коментаре на Закон Мојсијев, који су били посвећени споменутом
краљу. Такође се сматра и философом. Био је писац, чија су се дела за
снивала на тумачењу Закона, користећи се алегоријском методом. Не
зна се да ли је био историјска личност, измишљена и да ли се под тим
именом подразумева један човек или више њих.47
Постоје нека мишљења да је Аристобул био сведок настанка грч
ког превода Библије или његовог дела, који датира још пре Септуа
гинте. Међутим, то се са сигурношћу не може потврдити. Све што је
од њега остало су сведочанства и фрагменти. За поједине се не може
утврдити да ли она потичу директно од њега. Углавном, већи део њих
се спомињу код хришћанских писаца као што су Климент Алексан
дријски и Јевсевије Кесаријски. Тако је пронађен један текст у којем
се говори о настанку грчког превода Закона пре владавине Александра
и Персијанаца. Због тога се верује да је Аристобул живео пре Аристеја
и да је од њега позајмљена прича о настанку Септуагинте. Међутим,
ова тврдња није тачна. Тако браћа Васерштајн (Wasserstein) истичу да
је писац Аристејевог писма творац приче о пореклу LXX, јер оно пред
ставља литерарну измишљотину, а не популарну традицију.48
У првим вековима хришћанства, хришћани су веровали у Аристо
булову причу да је грчки превод Закона настао пре владавине Птолеме
ја. Доказ томе јесте то што су рабини учили да је философија и остала
доктрина потекла од њих и да је касније то пренето Грцима. Како би се
Marcos, op. cit., 44–46.
Wasserstein – Wasserstein, op. cit., 27–35.
48
Ibid., 28–32.
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Јелини могли што боље упознати са јудаистичком доктрином, превели
су Тору на грчки језик.49 Међутим, све се ово своди на претпоставке.

В. Филон Александријски
Филон је био Јеврејин јелиниста. Водио је јеврејску заједницу
у Александрији, коју је представљао као амбасадор у Риму.50 Захва
љујући своме положају, спасио је свој народ од паганског прогона у
Александрији, а које је допустио прокуратор Флак.51 Иза себе је оста
вио велики број списа, који су већим делом сачували хришћани.52
Он говори о нас танк у Сеп т уа г ин т е, слично као и Арис теј у
своме пис му. Међу т им, он дод аје неке информ а ц и је, којих нем а
у пис му. Та ко, LXX опис у је као превод који је ве ран ориг ина л у,
а првос веш тен ик а Елеа з ара као кра љ а Јудеје. Арис тејевој молби
прип ис у је бож анс ку инс пи ра ц и ј у, док превод иоце смат ра за про
роке које упор еђу је са Мојс ијем.53

Г. Јосиф Флавије
Јосиф је пот ицао из палес тинског јудејс тва, да би касније пре
шао у дијаспору. Желео је да Јелине добро упозна са својим наро
дом, њи ховом религ ијом и тра д иц и јом.54 Познавао је Филона, али
није од њега чуо прич у о Септ уа г инт и. Чак не признаје да је добио
транскрипт Арис тејевог пис ма, него да је поседовао ориг инал.55 Он
је преп ричао цело Арис тејево пис мо, желећ и тиме да свој народ
прикаже као људе који су имали слобод у и пош товањ е од стране па
ганских влад ара. Јосиф је на тај начин правд ао Јевреје пред Рим ља
нима, због разних устанак а које су они под изали.

Црквени писци о Септуагинти
Већ и део хришћанских писаца се прид рж авао Арис тејевог пи
сма. Они га смат рај у јед иним и истинит им извором који говори о
порек лу грчког превод а Светог Пис ма. Нек и га чак и цит ирај у.
Ibid., 32–34.
Ibid., 35.
51
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Јус тин Философ се прид рж ава Арис тејевог пис ма, кад а говори
о порек лу грчког превод а. Међут им, он прави грешку око историј
ских чињ еница. Он навод и да је египатски краљ Птолемеј упут ио
изас ланс тво Ирод у, а не првосвеш теник у Елеа зару: „Кад а је Птоле
меј, египатски цар, устројио библиотек у у кој у ће смес тит и писана
дела свих људ и он је, обавес тивши се и о помен ут им пророш твима,
пос лао изас ланс тво Ирод у који је тад а влад ао Јудејом, са молбом да
му пошаљ е пророчке књиг е.“56 Такође смат ра да су сед амдесеторица
превели цело Свето Пис мо и да је он по квалитет у добар: „Међут им,
ја се не мог у сагласит и са вашим учитељима који тврде да се сед ам
десеторица стараца за време Птолемеја, цара египатског, пог решно
превели Пис мо, те се сад а сам и труд ите да га преведете.“57
Кирило Јерусалимски се такође придржава старог предања. Ме
ђутим, он наводи да су преводиоци поред Закона, превели и пророчке
књиге: „По смрти Александра Македонског и по деоби царства његовог
на четири државе: вавилонску, македонску, азијску и египатску, један
од египатских царева по имену Птолемеј Филаделф, цар веома привр
жен наукама, са свих страна је сабирао књиге и када је од Димитрија
Фалерејског, началника библиотеке, сазнао да постоје божанска Пи
сма Закона и Пророка он је, сматрајући превасходним делом поседо
вање ових књига, почео да наклоношћу или против воље владара који
имају ове књиге, придобијањем њих на своју страну разним поклонима
и дружењем (знао је он добро да сурова принуда, лишавањем слободе
воље, може бити варљива; а све што се дарује по својој вољи, свагда је
постојано), послао је Елеазару, ондашњем архијереју, богате дарове за
овдашњи јерусалимски храм и од њега је измолио по шесторицу људи
из сваког од дванаест колена Израиљевих.“58 Такође, верује да су уче
њаци били богонадахнути Светим Духом у току превођења: „Тако се он
уверио у божанственост књига и у чињеницу да оне нису дело људске
мудрости и лепоте, него да је божанско Писмо благовестио Дух Свети,
а превод овај да је у свему руковођен истим Духом Светим.“59
Иринеј Лионс ки пот врђу је пре д а њ е о нас танк у Сеп т уа г ин т е и
да је оно нас та ло за време Птолемеја II Фи ла делфа, сина Ла г ос а:60
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подразумева цео Стари Завет, а не Пентатеух. Op. cit., 48.
58
Кирило Јерусалимски, Катихезе, Хришћанска мисао, Београд – Ваљево – Ср
биње 2001, IV, 34, 56–57.
59
Исто, IV, 34, 57.
60
Маркос је вероватно погрешно разумео Иринеја, јер он наводи да је светитељ
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„Још до времена римс ке вла д а вине, ка д а је Ази ја би ла под вла ш ћу
Ма ке дона ц а, Птолемеј, син Ла г ов, же лећ и да биб лиот ек у у Алек
сан д ри ји украс и најб ољ им спис и м а свих нар од а мол ио је жи т е љ е
Је р ус а л и м а да му поша љу њи хове књиг е преве дене на језик Је л и
на.“61 Ист иче и то да су се Филаделфовој молби одазвал и они Јевре
ји који су би л и привржен и Ма ке донц и м а.62

Научно гледиште о настанку грчког превода
О начину настанка Септуагинте постоје различите теорије поједи
них научника. Тако Де Лагард (P. A. de Lagarde)63 сматра да је превод
Седамдесеторице настао из једног пратекста (Urtext) који се време
ном искристалисао, а да LXX представља један од развојних путева.
Вероватно се не ради о пратексту, него је превод настао из упроштених
и засебних одељака. Ти одељци су сакупљени и њиховом рецензијом
је створен превод Петокњижја, па се Аристејево писмо користило за
пропаганду да се тај новонастали и редиговани текст постави као стан
дард. Тако су све књиге Светог Писма, сем Петокњижја, у Септуагинти
настале у два стадијума. Прво се преведени богослужбени текстови, а
касније остали.
Маркос (N. F. Marcos) сматра да у почетку није постојао један ори
гиналан текст, него да је било неколико превода који су се користили
у богослужбене сврхе по синагогама. Коначан текст није дошао одмах,
него тек на крају дугог процеса покушавања да се начини грчки превод.
Касније ће се радити на квалитету превода како би што боље циркули
сао међу јеврејском заједницом, да би се ускоро ставио у општу употре
бу. Аристејево писмо се користило као једна врста пропаганде која је
ишла у корист Септуагинте, а на штету осталих превода.64
На преводу текста су радили Јевреји који су били добро упознати са
својом традицијом и мишљу Светог Писма. Они су једноставно желели
да своја мишљења и веру пренесу преко грчког језика. Међутим, они су
цитате Светог Писма преводили онако као су их они разумевали.65 По
написао да је превод настао за време Птолемеја I Лагоса. op. cit., 49.
61
Иринеј Лионски, Против јереси, I, 28, 4 у Јевсевије Памфил, Историја цркве,
Шибеник 2003, V, 8, 131.
62
Исто.
63
P. A. de Lagarde, Septuagintastudien, Göttingen 1891, 37.
64
Marcos, op. cit., 53–58.
65
L. C. L. Brenton, An Historical Account of the Septuagint Version, прегледано 15. 11.
2011. на http://www.gnte.org/ecopub/Brenton_intro.htm, 3.
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стоји могућност да је Тора преведена на грчки језик како би се користила
за цивилни закон унутар јеврејске заједнице. Она је придодата осталим
Птолемејевим правним законима која су била везана за јеврејски народ.66
Такође је и место настанка упитно. Гастер (M. Gaster) одбацује тео
рију да је превод Седамдесеторице настао у Александрији. Он тврди да
је превод настао у Палестини, јер је само палестинска верзија превода
могла да наиђе на одобрење јеврејског народа у дијаспори. Преко Сеп
туагинте су се Јевреји у дијаспори борили против јелинистичког утица
ја, а постојало је и ривалство између њих и Самарјана. Обе групе су до
шле код Птолемеја тражећи дозволу за грчким преводом Светог Писма.
Краљ је прихватио јеврејску верзију, која је касније мало дорађена.67
Превод Седамдесеторице је настао ради јеврејске потребе и то оних
у дијаспори који су били под утицајем јелинистичке културе и говори
ли грчким језиком. LXX је више служио у богослужбеним употребама и
заменио је неке књиге које су биле написане на јеврејском језику. Како
се јеврејско Свето Писмо користило по синагогама, тако они Јевреји
који су говорили грчким језиком нису могли да разумеју текст. Тако је
Септуагинта заменила јеврејски текст и служила на исти начин.68
Оно у чему се сви научници слажу, јесте да учењаци нису преве
ли све књиге Светог Писма, него само Петокњижје. О томе нам сведо
че Аристеј у своме писму, Филон Александријски, Аристобул и Јосиф
Флавије. Вероватно су остале књиге Старог Завета почеле да се преводе
после смрти Птолемеја II Филаделфа.69 Тако унук Исуса Сираха у пред
говору превода свога деде, примећује да не постоји велика разлика код
законских, пророчких и осталих књига. Он се позива и на то да је за
време цара Евергета, у 38. години његове владавине, нашао списак који
у себи садржи „не мало учење“, и да је зато почео да преводи ову књигу.
Тако се претпоставља да је превод свих књига Старог Завета био завр
шен за време цара Евергета и да је настао у Александрији.70

Време настанка Септуагинте
Што се тиче времена настанка Септуагинте већина научника се
слаже да је превод настао за време Птолемеја II Филаделфа или при
Wright, op. cit., 10.
Marcos, op. cit., 58.
68
Wright, op. cit., 10.
69
Радовановић, нав. дело, 10–11.
70
М. Ердељан, Општи увод у Свето писмо Старог Завета, Богословски факултет
у Београду и Академија Св. Василија Острошког у Србињу, Београд – Србиње 2000, 31;
Радовановић, нав. дело, 11–12; Jones, op. cit., 5.
66
67
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крају владавине његовог оца Птолемеја I Лагоса. Краљ Птолемеј I је
Филаделфа поставио за сувладара 286. године пре Христа, па се по
сле годину дана одрекао престола у корист свога сина. Тако се прет
поставља да је грчки превод настао око 285. године пре Христа док
је Филаделф још царовао са својим оцем или је започет 283. године
пре Христа.71 Са друге стране, Рајт (B. G. Wright III) верује да Сеп
туагинта није настала током владавине Птолемеја II, нити његовог
оца, него половином другог века пре Христа,72 док Маркос истиче
да је грчки превод Светог Писма настао пре Макавејског периода.73
Нау чно ис т ра ж ив а њ е је док а з а ло да је Сеп т уа г ин та нас та ла то
ком ду жег пе риод а, ве р ов ат но током 400 год ина. Та ко се смат ра
да је Пет окњ ижје преведено као прат екст или тарг ум у 3. век у пре
Хрис та. Историјс ке и прор очке књиг е су преве дене око 200. год ине
пре Хрис та, док су превод и остал их књиг а завршен и у 1. век у пре
Хрис та. Вуц (F. X. Wutz) из ла же теори ј у да је Сеп т уа г ин та нас та ла
на основ у зах т ев а сина г ог а ра д и бог ос лу жбене упот реб е. Превођ е
њем нис у нас та ле од јед ном све књиг е Све т ог Пис ма, нег о са мо оне
које су сина г ог е тра ж и ле. Прво је преведен Пен тат е у х, зат им про
роц и а он д а оста ле књиг е.74

Закључак
Из свега изложеног можемо закључити да не постоји јединствено
мишљење о настанку Септуагинте, као и да она још увек у себи садржи
нека питања на која се морају дати одговори. Међутим, постоје поједи
не чињенице са којима се слаже већи део научника, а то су:
– да је грчки превод настао у Александрији;
– да је прво преведено Петокњижје, а касније остале књиге;
– да је већина преведених књига било комплетирана када је Бен
Сирахов унук написао увод у свој превод 116. године пре Христа;
– да су текстови оригиналних превода често исправљани, што ука
зује на то да су се текстови јеврејске Библије мењали од познатих и
анонимних ревизора.75
Радовановић, нав. дело, 11–12.
Wright, op. cit., 2.
73
Marcos, op. cit., 54.
74
Ibid., 59–61.
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E. Tov, Reflections on the Septuagint with Special Attention Paid To the Post – Penta
teuchal Translations, прегледано 15. 11. 2011. на: http://www.emanueltov.info/docs/va
ria/243.Reflections-post-Pentateuchal.pdf, 3.
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Origin of the Septuagint
Boris Fajfrić
Eparchy of Srem
Summary: The Septuagint is a Greek translation of
the Bible that was created at the time of Ptolemy II Phi
ladelph, by the request of the Jews from Alexandria. The
main reas on for creation was that the Jews of Egypt for
got Aramaic language, which is why they could not un
derstand the words of the law which read in the synago
gues in Aramaic.
The source that speaks of the Septuagint is Aristeаs
letter, literary fiction, whose goal was to accept the Gre
ek translation of an official and prove that the true ori
ginal. The majority of scholars doubt the authenticity
of the letter and agree that the Pentateuch was created
first, and then other books.
Key words: Septuagint, translation, scholars, Ariste
as, letter, Philadelph.
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