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Abstract. Текст садржи уводне напомене уз превод одабраних поглавља 
АристејевогписмаФилократу, с посебним освртом на питања ауторс-
тва, времена настанка и књи жев ног жан ра, као и на про бле ме исто риј ске 
и књи жев но-исто риј ске ин тер пре та ци је ово га де ла.

Спис ко ји је до на шег вре ме на до шао под на сло вом АристејевописмоФи
лократу, а чи ја ода бра на по гла вља ов де до но си мо у пре во ду на срп ски, нај-
ста ри је је књи жев но све до чан ство о пре во ду Мој си је вог Петокњижја на 
грч ки је зик ка сни је по зна том као Септуагинта. Ко ли ко је зна чај но за исто-
ри ју ста ро за вет не књи жев но сти, то ли ко је ово де ло спор но у свим сво јим 
аспек ти ма: по чев од пи та ња аутор ства, пре ко вре ме на на стан ка и књи жев-
ног жан ра, све до ње го ве основ не те ме и аутен тич но сти ње не исто риј ске 
по за ди не. Ов де се не мо же мо упу сти ти у де та ље број них и ду го трај них рас-
пра ва ко је је сва ки од ових аспе ка та иза звао, али ће мо ука за ти на њи хо ву су-
шти ну те из ло жи ти оно нај ва жни је што чи та лац Аристејевогписма тре ба 
да има на уму при су о че њу с овим не ве ли ким али ви ше слој ним де лом.

I Пи сац на сто ји да опи ше ка ко је и за што уоп ште до шло до то га да се 
је вреј ска То ра или За кон пре ве де на грч ки је зик. Он се бе пред ста вља као 
углед ну лич ност на дво ру ма ке дон ског кра ља у Егип ту Пто ле ме ја II Фи ла-
дел фа (вла дао 285–247. пре Хр.), као чо ве ка од кра ље вог по ве ре ња, ко ји је 
као та кав, да кле, не по сред но уче ство вао у зби ва њи ма о ко ји ма при по ве-
да. На да ље, пред ста вља се као Грк, па га нин, ко ји на гла ша ва сво је кла сич но 
обра зо ва ње и уче ност, а спрам Је вре ја и њи хо ве ре ли ги је на сту па са по зи-
ци ја ко смо по ли ти зма свој стве ног оно вре ме ној Алек сан дри ји, у ко јој це ла 
при ча по чи ње и за вр ша ва се. Свој опис упу ћу је, или пре по све ћу је, бра ту 
Фи ло кра ту, ко јег спо ми ње са мо на по чет ку и на кра ју спи са.

Опис зби ва ња те че на сле де ћи на чин: Де ме три је Фа ле рон ски, би бли о те-
кар кра љев ске би бли о те ке у Алек сан дри ји, обра ћа се кра љу с мол бом да ор-
га ни зу је пре во ђе ње је вреј ског За ко на на грч ки бу ду ћи да је оба ве штен о ви-
со ким фи ло зоф ским до ме ти ма и бо жан ском по ре клу тог спи са. Да би се то 
из ве ло, тре ба пи са ти је ру са лим ском пр во све ште ни ку Еле а за ру и тра жи ти од 



Милосав Вешовић; Ноел Путник6

ње га да по ша ље ква ли фи ко ва не пре во ди о це. Краљ при ста је, али та да на сту-
па сам Ари стеј, ко ји Пто ле ме ју са ве ту је да пр во учи ни гест до бре во ље пре-
ма Је вре ји ма и осло бо ди све је вреј ске ро бо ве у Егип ту, ка ко оне ко је је на-
кон сво јих рат них по хо да до вео ње гов отац Пто ле меј I Со тер, та ко и оне ко-
ји су се ту за те кли од ра ни је. Том при ли ком Ари стеј об ја шња ва кра љу да су 
је вреј ски Бог и Зевс ко јем се они кла ња ју је дан исти Бог ство ри тељ. На да-
ље се Ари стеј усрд но мо ли Бо гу да краљ при хва ти ње гов пред лог, што овај и 
чи ни те де кре том об ја вљу је ко лек тив но осло ба ђа ње је вреј ских ро бо ва. По-
том упу ћу је Еле а за ру пи смо са сво јом мол бом и до би ја по твр дан од го вор, у 
ко јем га је ру са лим ски пр во све ште ник оба ве шта ва да ће по сла ти укуп но се
дамдесетдвапреводиоца, по шест из сва ког од два на ест је вреј ских пле ме на, 
и на во ди име сва ког од њих. Краљ ша ље у Је ру са лим Ари сте ја и још јед ног 
бли ског по да ни ка, Ан дре ја, да пре у зму пре во ди о це и до ве ду их у Алек сан-
дри ју. Ти ме се за вр ша ва пр ва на ра тив на це ли на у спи су (погл. 1–50).

При по вед ну нит, ко ја се до тог тре нут ка раз ви ја ла не пре ки ну то, из не-
на да пре ки да ју два ве ли ка екс кур са ко ја за у зи ма ју го то во се дам де сет по-
гла вља од 322 ко ли ко спис има (51–120). Пр ви је де та љан опис да ро ва ко је 
Пто ле меј ша ље Еле а за ру, ње го вих жр тве них по ну да за је ру са лим ски храм. 
То су ве ли ки злат ни сто, сре бр ни и злат ни вр че ви, пе ха ри и жр тве не по су-
де, те знат на сво та сре бр ња ка. Дру ги је де та љан опис Је ру са ли ма и ње го вог 
хра ма, уз мно штво та квих по је ди но сти ка кве су де та љи на пр во све ште ни-
ко вој оде жди или си стем во до снаб де ва ња за храм. При ча се за тим на тре-
ну так вра ћа основ ној те ми: у не ко ли ко по гла вља пи сац хва ли ка рак тер и 
уче ност пре во ди ла ца с ко ји ма се по до ла ску у Је ру са лим упо знао и опи су-
је пр во све ште ни ко во окле ва ње да се ра ста не од сво јих нај ум ни јих љу ди. То 
окле ва ње слу жи му као увод у сле де ћи ве ли ки екс курс (128–171), Еле а за-
ро ву на дах ну ту од бра ну Мој си је вих за ко на под стак ну ту пи та њи ма го сти-
ју. Он на гла ша ва је дин стве ност Бо га ство ри те ља и вла да ра над сви ме ство-
ре ним, око мљу је се на па ган ска ве ро ва ња (на ро чи то на те ри о ла три ју еги-
пат ског ти па и хе лен ски еухе ме ри зам), под вла чи је дин ствен по ло жај Је вре-
ја као „на ро да бож јег“ и за вр ша ва але го риј ском ин тер пре та ци јом из ве сних 
од ре да ба за ко на по пут оних о ис хра ни.

Тек на кон тог тре ћег екс кур са пи сац „до зво ља ва“ пре во ди о ци ма да 
стиг ну у Алек сан дри ју, где их не у о би ча је но ср дач но и ван уста ље ног про-
то ко ла до че ку је краљ Пто ле меј. Пре во ди о ци са со бом но се рас ко шно укра-
ше не свит ке Петокњижјана је вреј ском је зи ку, зва нич ну ко пи ју из вор ни-
ка из ко је ће пре во ди ти. Угле дав ши свит ке, грч ки краљ, па га нин, до жи вља-
ва без ма ло ду хов ни за нос и кла ња им се се дам пу та. Сле ди по след њи и нај-
ве ћи екс курс (182–300), опис кра ље вог раз го во ра са уче ним го сти ма то ком 
се дам уза стоп них све ча них го зби. У ат мос фе ри ко ја под се ћа на Пла то но ве 
или Плу тар хо ве ди ја ло ге, краљ сва ком пре во ди о цу по на о соб по ста вља по 
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јед но пи та ње из до ме на оно га што би сва ки краљ хтео да зна (нпр. ка ко оси-
гу ра ти мир ме ђу по да ни ци ма), а од го во ри ко је до би ја упу ћу ју га на пра вед-
ну и по бо жну вла да ви ну у ко јој узор тре ба да му бу де сам Бог. Краљ је ус-
хи ћен до би је ним од го во ри ма, а при ча нај зад сти же до сво је за вр шни це, до 
оно га што би тре ба ло да је основ на те ма спи са.

Под вођ ством Де ме три ја Фа ле рон ског, пре во ди о ци од ла зе на остр во 
Фа рос на до мак алек сан дриј ске оба ле и ту би ва ју сме ште ни у рас ко шно зда-
ње да ле ко од град ског ме те жа и бу ке. По што им је на рас по ла га ње ста вље-
но све што по же ле, они ор га ни зу ју рад на сле де ћи на чин: сва ко га да на сви 
пре во де исто и за тим ме ђу со бом по ре де пре ве де но, а ко нач ну вер зи ју до 
ко је се до шло кон сен зу сом за пи су је сам Де ме три је. На тај на чин пре вод је 
окон чан за тач но се дам де сет два да на, ко ли ко је би ло и пре во ди ла ца. Де ме-
три је са зи ва скуп гра ђа на и ве ли ко до стој ни ка је вреј ске за јед ни це у Алек-
сан дри ји, пред ко јим на глас чи та рад је ру са лим ских пре во ди ла ца. Ма са 
јед но ду шно одо бра ва пре вод, а све ште ни ци ба ца ју кле тву на сва ко га ко би 
по ку шао да из ме ни ма кар и слов ца у ње му. Нај зад, пре вод је про чи тан и са-
мо ме кра љу, ко ји, ус хи ћен ду би ном Мој си је вог ду ха, за по ве да да се пре ве-
де но де ло сме сти у алек сан дриј ску би бли о те ку с нај ве ћим по ча сти ма. Пре-
во ди о ци се вра ћа ју у Је ру са лим са бо га тим да ро ви ма и кра ље вим обе ћа њем 
да ће увек би ти ра до ви ђе ни го сти у Алек сан дри ји. 

II  Аутен тич ност овог из ве шта ја, ко ји у ан ти ци и сред њем ве ку ни је до-
во ђен у пи та ње, пр ви је, још 1684. го ди не, оспо рио ен гле ски мо нах и те-
о лог Хам фри Хо ди (Hum phrey Hody, 1659–1707). У свом ра ду под на сло-
вом ContrahistoriamAristeaedeLXX. interpretibusdissertatio он рас крин-
ка ва Аристејевописмо као кри во тво ри ну хе ле ни зо ва ног Је вре ји на на пи са-
ну с на ме ром да се под у пре ауто ри тет пре во да Петокњижја о ко јем је реч. 
Са вре ме на на у ка у пот пу но сти је ста ла иза Хо ди је вог су да. Мно штво је по-
ка за те ља у спи су да Ари стеј ни је оно за шта се из да је, да кле грч ки па га-
нин и зва нич ник на дво ру Пто ле ме ја II, већ да се иза пи сца кри је ано ним-
ни, те мељ но хе ле ни зо ва ни алек сан дриј ски Је вре јин ко ји је до бро упо знат 
са двор ском ад ми ни стра ци јом из до ба ди на сти је Пто ле ме и да. Ње го во по-
зна ва ње ју да и зма и оп чи ње ност том ре ли гиј ском тра ди ци јом да ле ко пре ва-
зи ла зе ме ру ко ја би се оче ки ва ла од па га ни на, ис ти че Мо зес Ха дас, је дан 
од во де ћих ис тра жи ва ча на овом по љу.1 Па жња ко ју по кла ња и нај сит ни јим 
по је ди но сти ма ве за ним за је ру са лим ски храм и бо го служ је на ди ла зи гра-
ни це пу ке ра до зна ло сти обра зо ва ног не зна бо шца, а на гла ше но ус хи ће ње 
иза зва но пр во све ште ни ко вим але го риј ским ту ма че њем Мој си је вих за ко на 

1  AristeastoPhilocrates(LetterofAristeas), edi ted and tran sla ted by Mo ses Ha das (Ore gon: 
Wipf and Stock Pu blis hers, 2007), стр. 5. Ви ди та ко ђе Lettred’AristéeaPhilocrate, in tro du cion, 
tex te cri ti que, tra duc tion et no tes, in dex com plet des mots grecs par An dré Pel le ti er, s. j. (Pa ris: Les 
édi ti ons du cerf, 1962), стр. 56.
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и од го во ри ма пре во ди ла ца на кра ље ва пи та ња не дâ се об ја сни ти ни пи шче-
вим алек сан дриј ским ко смо по ли ти змом. Нај зад, он се пре да но мо ли Бо гу 
за осло бо ђе ње је вреј ских ро бо ва, што би за Пто ле ме је вог дво ра ни на би ло 
ипак пре ви ше. Спис, да кле, не сум њи во спа да у псе у до е пи граф ску књи жев-
ност, а на пи та ње иза чи јег се име на пи сац за кло нио ја сног од го во ра не ма. 
Ха дас из но си хи по те зу да би то мо гао би ти не ки Ари стеј с кра ја дру гог и 
по чет ка пр вог ве ка пре Хри ста, аутор из гу бље ног спи са ОЈеврејима чи ји је 
фраг мент са чу ван код Јев се ви ја (PraeparatioEvangelica 9.25).2

На да ље, не са мо што ни је онај за ко јег се из да је, Псе у до-Ари стеј ни је 
ни са вре ме ник зби ва ња о ко ји ма при по ве да. Да то ва ње ње го вог спи са по ка-
за ло се као по себ но те жак за да так, иза звав ши чи тав низ хи по те за и рас пра-
ва, али је са свим ја сно да он ни је мо гао на ста ти у пр вој по ло ви ни III ве ка 
пре Хри ста, ка ко би то из са ме при че про ис хо ди ло. Аутор пра ви не ко ли ко 
гру бих исто риј ских гре ша ка, а пот кра ло му се и не ко ли ко фи них је зич ких 
ома шки. Де ме три је Фа ле рон ски, чу ве ни пе ри па те ти чар и уче ник Ари сто-
те ло вог уче ни ка Те о фра ста, је сте био управ ник Алек сан дриј ске би бли о те-
ке, ка ко то по твр ђу је ли ста на јед ном па пи ру су из Ок си рин ха3, али не у вре-
ме вла да ви не Пто ле ме ја II Фи ла дел фа. Фи ло зоф је ис пр ва ужи вао го сто-
прим ство Фи ла дел фо вог оца Пто ле ме ја I Со те ра; на кон ње го вог по вла че ња 
с пре сто ла Де ме три је је иза брао по гре шну стра ну по др жав ши Фи ла дел фо-
вог бра та и ри ва ла Пто ле ме ја Ке ра у на; ка да је на пре сто ипак до шао Фи ла-
делф, Де ме три је је сме ста про те ран и убр зо је умро у ег зи лу. Под ра зу ме ва 
се да би Фи ла дел фов са вет ник та кву ствар мо рао зна ти.

Дру ги при мер је по мор ска по бе да над Ан ти го ном Го на том, ко ју краљ 
по ми ње у 180. по гла вљу као по вод за сла вље. Ме ђу тим, у је ди ној исто риј-
ски ра све тље ној по мор ској би ци из ме ђу ове дво ји це Ан ти гон је иза шао као 
по бед ник. По но во гре шка ко ја на во ди на по ми сао да је од зби ва ња ко ја Псе-
у до-Ари стеј опи су је про шло пре ви ше вре ме на да би о њи ма имао по у зда-
на зна ња.4 Нај зад, спо ме ни мо и за ни мљи ву ома шку у упо тре би гра ма тич-
ких вре ме на. Пи сац, ко ји се ве о ма тру ди да свом из ве шта ју при да аутен тич-
ност ти ме што „ци ти ра“ из вор на до ку мен та (Де ме три јев пи сме ни пред лог 
кра љу, пре пи ску из ме ђу кра ља и пр во све ште ни ка, кра љев де крет о осло бо-

2  Ха дас, нав. де ло, 4. Псе у до-Ари стеј у 6. по гла вљу по ми ње да је бра ту Фи ло кра ту јед ном већ 
по слао не ки свој ра ни ји рад; мо жда је, пред ла же Ха дас, ти ме алу ди рао на спис пра вог Ари сте ја.

3  Пел тје, нав. де ло, 69-70.
4  Ели јас Би кер ман из нео је прет по став ку о по гре шци ко пи сте у ру ко пи сној тра ди ци ји. 

Уме сто Antiogonos у из вор ни ку је, сма тра он, ве ро ват но ста ја ло Antiochos, а Фи ла делф је у 
јед ној по мор ској би ци за и ста по ра зио се ле у кид ског кра ља Ан ти о ха I, в. Eli as Bic ker mann, 
“Zur Da ti e rung des Pse u do-Ari ste as”, ZeitschriftfürdieneutestamentlicheWissenschaft 29 (1930), 
280-296. Све и да је та ко, и да ље пре о ста ју број ни дру ги до ка зи у при лог по зни јем да то ва њу 
Псе у до-Ари сте ја.
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ђе њу ро бо ва), об ја шња ва њи хо во по сто ја ње на ви ком пто ле меј ских кра ље ва 
да за свим сво јим по сло ви ма уред но оста вља ју пи са ни траг. При том, вр ло 
ин ди ка тив но, ко ри сти им пер фект: „Ови су кра ље ви, на и ме, сви ме управља
ли пу тем пи са них до ку ме на та...“ (погл. 28).

Хи по те зе о вре ме ну на стан ка спи са ва ри ра ју у ра спо ну од без ма ло два 
ве ка, а као нај бо ље пот кре пље на про це на да нас се узи ма упра во Ха да со ва, 
до ко је је до шао ана ли зом чи та вог ни за уну тра шњих и спољ них све до чан-
ста ва. По тој про це ни, Аристејевописмо да ти ра око 130. год. пре Хри ста, 
да кле го то во сто пе де сет го ди на на кон до га ђа ја о ко ји ма пи ше.5 Да је реч 
о те мељ но обра зо ва ном Је вре ји ну из Алек сан дри је тог вре ме на, от кри ва, 
осим је зич ких и стил ских ни јан си, и ње го во зна ње ад ми ни стра тив не тер ми-
но ло ги је и до ку мен та ци је из пто ле меј ског пе ри о да. Ње го ва фик ци ја, у ко ју 
тре ба убро ја ти и Пто ле ме јев де крет о осло бо ђе њу ро бо ва, за сно ва на је упра-
во на ствар ној до ку мен та ци ји, ка ко је то по ка за ло стил ско и тер ми но ло шко 
по ре ђе ње с јед ним Пто ле ме је вим де кре том о ре ги стра ци ји ро бо ва про на ђе-
ним на па пи ру су.6 Псе у до-Ари стеј бри жљи во ко ри сти до ку мен та ци ју ко ја 
му сто ји на рас по ла га њу да увер љи ви је до ча ра вре ме о ко јем пи ше.

Нај зад, тре ба ре ћи и то да ни је реч ни о ка квом пи сму. Увод не ре чи 
„Ари стеј Фи ло кра ту“ ни су на ве ле ни јед ног ан тич ког ауто ра да ово де ло 
увр сти у епи сто ло граф ски жа нр. Јо сиф Фла ви је, ко ји у свом спи су Antiqu
itatesIudaicae па ра фра зи ра ве лик део Аристејевогписма, на зи ва га про сто 
„Ари сте је вом књи гом“ (toAristaioubiblion,Ant.12.100), док му Јев се ви је 
да је опи сни на зив „О ту ма че њу је вреј ског за ко на“ (peritēshermēneiastou
tōnIoudaiōnnomou, Praep.Ev. 9.38). Реч „пи смо“ у на сло ву ја вља се, ме ђу-
тим, код ве ћи не са вре ме них при ре ђи ва ча тек ста и пре во ди ла ца, а по ти че од 
јед ног ру ко пи са из XIV ве ка, где се ово де ло пр ви пут та ко озна ча ва.7 Сам 
Псе у до-Ари стеј од ре ђу је га као diēgēsis, при по вед ну про зу, жа нр про ис те-
као из ре тор ских progymnasmata, што уз не ке дру ге ре то рич ке еле мен те ње-

5  Ха дас, нав. де ло, 9-54. То по твр ђу је и Би ке р ма но ва фи ло ло шка ана ли за, ко ја по ка зу је да 
се број ни иди о ми у Аристејевомписму не ја вља ју у грч ком пре дру ге по ло ви не II ве ка пре 
Хр. (Би кер ман, нав. де ло, 282 и да ље). Дру га чи ју про це ну да је Емил Ши рер, ко ји да тум по-
ме ра на око 200. го ди ну пре Хр. на осно ву прет по став ке да је је вреј ски фи ло зоф Ари сто бул 
(ства рао око пол. II ве ка пре Хр.) чи тао Псе у до-Ари сте ја, в Emil Schürer, TheLiteratureof
theJewishPeopleintheTimeofJesus(New York: Schoc ken Bo oks, 1972), стр. 309-310. Има и 
по ку ша ја да се на ста нак спи са сме сти у по че так на ше ере, углав ном на осно ву прет по став ке 
да је Псе у до-Ари стеј Еле а за ро ву але го риј ску ин тер пре та ци ју те ме љио на Фи ло ну.

6  Ха дас, нав. де ло, 28-32.
7  Од из да ња ко ји ма смо се у пре во ду ко ри сти ли, већ на ве де ни пре вод на фран цу ски Ан дреа 

Пел тјеа са др жи реч „пи смо“, а исто та ко и пре вод на не мач ки Нор бер та Мајз не ра: Nor bert 
Me i sner, Aristeasbrief.UnterweisunginerzählenderForm (Güter sloh: Güter slo her Ver lags ha us 
Gerd Mohn, 1973). Је ди но је Ха дас до след но на сло вио свој пре вод AristeastoPhilocrates, док 
се ми по во ди мо за ве ћи ном све сни да се ова ома шка већ уста ли ла као кон вен ци ја.
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го вог спи са све до чи о те мељ ној хе ле ни зо ва но сти овог Је вре ји на, ба рем кад 
је реч о обра зо ва њу. Ха дас на гла ша ва ту чи ње ни цу кад за Аристејевопи
смо ка же да је пре вас ход но „грч ка књи га“ (AristeasasaGreekBook).8 Ко ме 
год да је на ме нио сво ју при по вест о Септуагинти (а ви де ће мо да ју је на ме-
нио пре вас ход но сво јим су на род ни ци ма у Алек сан дри ји), Псе у до-Ари стеј 
ра чу на на кла сич но грч ко обра зо ва ње сво јих чи та ла ца, по ка зу је да је чи тао 
Де ме три ја Фа ле рон ског, Хе ка те ја из Аб де ре, Те о пом па и Те о дек та, ко ри сти 
тер ми но ло ги ју пе ри па те ти ча ра, сто и ка и дру гих грч ких фи ло зоф ских шко-
ла. Упра во на том пла ну мо гу ће га је „бра ни ти“ због гру бих исто риј ских 
гре ша ка ко је пра ви. У окви ри ма ка но на хе ле ни стич ке при по вед не про зе, 
као и ауто ро вих им пли ци ра них на ме ра, мо же се за кљу чи ти да он ни јед ног 
тре нут ка не ма на ме ру да пи ше не ка кву објек тив ну исто ри ју грч ког пре во-
да То ре. Ње го ва diēgēsisспа да у ону ка те го ри ју ко ју је гра ма ти чар Аскле пи-
јад из Мир ле је озна чио као hōsalēthēs historia или plasmata, има ги на тив ни 
при ступ исто ри ји ко ји тре ба да са др жи не ко зрн це исто риј ске ве ро ват но ће, 
али пре све га да ука же на ви шу, „фи ло зоф ску“ исти ну. С том ми шљу тре-
ба чи та ти и Псе у до-Ари сте ја. Он, ка ко ка же Ха дас, „те жи да по стиг не је дан 
оп шти етич ки ути сак на чи та о ца пре не го да му пре не се по у зда не исто риј-
ске по дат ке“.9 По ста вља се пи та ње: ка кав то ути сак и ко ме да га пре не се?

III АристејевописмоФилократу плод је оног нео бич ног исто риј ског 
хи бри да озна че ног као хе ле но ју деј ска књи жев ност и, у ње го вим окви ри ма, 
хе ле ни стич ке је вреј ске апо ло ге ти ке ко ја је те жи ла да од бра ни свој иден ти-
тет од при ти са ка све про жи ма ју ће грч ке ци ви ли за ци је. Алек сан дриј ски Је-
вре ји, ко ји су на ста њи ва ли два од пет град ских квар то ва и ко јих је у Фи ло-
но во до ба у Егип ту на вод но би ло око ми ли он10, би ли су из ло же ни сна жној 
аси ми ла ци ји услед ко је су за бо ра вља ли ма тер њи је зик, док су с дру ге стра-
не пру жа ли жи лав от пор сво јом ор то док сном твр до кор но шћу. У пре се ку те 
две су прот ста вље не стру је ро ђе на је, с јед не стра не, апо ло гет ска књи жев-
ност ко ја је те жи ла да Гр ци ма, али и са мим алек сан дриј ским Је вре ји ма, до-
ка же пр вен ство и ве ћу ста рост је вреј ских све тих спи са у од но су на грч ку 
фи ло зо фи ју, а с дру ге Септуагинта као из раз по тре бе да Тора и оста ле би-
блиј ске књи ге оста ну до ступ не и ди ја спо ри ко ја се сла бо слу жи ма тер њим 
је зи ком. Ова двој ност ја сно се опа жа код Ари сте ја. У по чет ку се као глав ни 
мо тив за пре во ђе ње Петокњижја на во ди же ља грч ког кра ља и ње го вог би-
бли о те ка ра да упот пу не сво ју ве ле леп ну би бли о те ку, ко ја сто ји као сим бол 
све у куп но сти зна ња; жар с ко јим они при сту па ју том по слу тре ба да по све-
до чи о ве ли ком угле ду ко ји је вреј ска тра ди ци ја ужи ва ме ђу па га ни ма. На 

8  Ха дас, нав. де ло, 54-59.
9  Ха дас, нав. де ло, 58.
10 Phi lo, InFlaccum, 43.
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кра ју, ме ђу тим, по ста је очи то да је глав ни циљ пре во ђе ња упра во ис пу ње-
ње по тре ба је вреј ске за јед ни це у Алек сан дри ји, о че му до вољ но ја сно све-
до чи по је ди ност да је пре вод при ка зан и под не сен на одо бре ње пр во тој за-
јед ни ци, а тек он да кра љу. У онај пр ви, апо ло гет ски (или пре про па ган ди-
стич ки) аспект де ла сва ка ко спа да и де таљ да се је дан па ган ски ап со лу ти-
стич ки вла дар кла ња до зе мље сви ци ма То ре и без ма ло ис по ља ва зна ке ду-
хов ног за но са. У овај дру ги, ре ал но-исто риј ски аспект спа да ли би из ли ви 
за хвал но сти ко ји ма ма са оку пље них за си па пре во ди о це.

Псе у до-Ари стеј сво ју апо ло ге ти ку не раз ви ја су ви ше отво ре но, бу ду ћи 
да пи ше под ма ском Гр ка. Он ти ме упра во хо ће да по ја ча ефе кат ко ји на сто-
ји да иза зо ве, али за то из о ста ју отво ре не из ја ве да грч ка фи ло зо фи ја и еги-
пат ска ци ви ли за ци ја има ју сво је ис хо ди ште у СтаромЗавету, ка ко су то 
твр ди ли дру ги хе ле ни зо ва ни је вреј ски пи сци по пут Ари сто бу ла (II век пре 
Хр.), Еупо ле ма (око 150. год. пре Хр.), Ар та па на (пр ва пол. I в. пре Хр.) или 
Фи ло на.11 Он, до ду ше, на два ме ста (погл. 31 и погл. 312–316) раз ма тра пи-
та ње за што се ни је дан грч ки пи сац ни ка да ни је освр нуо на је вреј ску све ту 
књи жев ност кад је већ то ли ко ста ра и су пер и ор на; од го вор ко ји ну ди, да је 
то упра во због ње не све то сти ко ја је за со бом по вла чи ла и страх од све то гр-
ђа и бож је ка зне, зго дан је при мер апо ло гет ске ка зу и сти ке.12

Ме ђу тим, ка ко ис ти чу и Мајз нер и Ха дас, Псе у до-Ари сте је ви мо ти ви 
пре би се мо гли озна чи ти као про па ган ди стич ки не го као апо ло гет ски.13 Не-
ма сум ње да пи сац про па ги ра је дан од ре ђе ни грч ки пре вод Петокњижја. 
Основ на су пи та ња ко ји је то пре вод, кад је из ра ђен, да ли је то за и ста пр ви 
грч ки пре вод и ко ме га то пи сац пре по ру чу је. Око по след њег пи та ња на уч ни-
ци се још и нај ви ше сла жу: Псе у до-Ари стеј пре по ру чу је Септуагинту сво-
јим алек сан дриј ским су на род ни ци ма Је вре ји ма као је ди ни зва нич ни и опу но-
мо ће ни пре вод Мој си је вих за ко на на грч ки је зик. При ча о по тре ба ма нај чу-
ве ни је ан тич ке би бли о те ке и кра ље вој ини ци ја ти ви, о зва нич ној по се ти је ру-
са лим ском пр во све ште ни ку, о по слан ству се дам де сет два по себ но на да ре на 
пре во ди о ца и, нај зад, о са гла сно сти и одо бре њу ко је је да ла за јед ни ца алек-
сан дриј ских Је вре ја – це ла та при ча сми шље на је та ко да ство ри ауру зва-
нич но сти и са крал ног ауто ри те та око грч ког пре во да Петокњижја о ко јем 
пи сац при по ве да. Мно го је те же пи та ње ме ста тог пре во да у ши рем кон тек-
сту. Да ли сво јим про па ги ра њем Псе у до-Ари стеј по ле ми ше са не ким ра ни-
јим пре во ди ма? По ље спе ку ла ци ја и хи по те за ов де је ве о ма ши ро ко. По ме ну-
та два на уч ни ка, а и мно ги дру ги с њи ма, сма тра ју на осно ву по твр да из са мог 

11  Уп. Не над Ри сто вић, Старохришћанскикласицизам (Бе о град: Чи го ја, 2005), 19-22. Ви-
ди та ко ђе Пел тје, нав. де ло, 72-77 и Мајз нер, нав. де ло, 41.

12  Ар гу мент о при ма ту Ста рог За ве та у од но су на грч ку фи ло зо фи ју на сле ди ли су од Је вре-
ја ста ро хри шћан ски пи сци, о че му в. Ри сто вић, нав. де ло, 22 и да ље.

13 Мајз нер, нав. де ло, 38-39; Ха дас, нав. де ло, 73.
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Аристејевогписма да је и пре Септуагинте по сто јао не ка кав пре вод – или 
чак ви ше њих, ма кар и фраг мен тар них – ко је Псе у до-Ари стеј же ли да по ти-
сне на ме та њем зва нич ног ста ту саСептуагинти.14 Он сам спо ми ње не ки лош 
пре вод ко ји су ко ри сти ли исто ри чар Те о помп и тра ги чар Те о дект ба рем је дан 
век пре епо хе Пто ле ме ја II (погл. 314–316), а по мен не мар ног и не до лич ног 
пре во да на ла зи мо и у Де ме три је вом пи сме ном пред ло гу кра љу (погл. 30).

Нај зад, на по ме ни мо и то да је у Псе у до-Ари сте је вој вер зи ји уло га чу-
да, ба рем у оној ме ри у ко јој је екс пли цит но из ра же на, огра ни че на на по да-
так да су се дам де сет дво ји ца за вр ши ла по сао за се дам де сет два да на, „као 
да је то та ко на мер но уде ше но“ (погл. 307). Не ма ни ре чи о то ме да је сва-
ки пре во дио сам за се бе, не за ви сно од дру гих, и да су на кра ју пре во ди ис-
па ли исто вет ни. Те над град ње не ма ни у па ра фра зи Јо си фа Фла ви ја, ко ја је 
ско ро иден тич на ори ги на лу, а на ла зи мо је тек код Фи ло на, ко ји ка же да је 
сва ки пре во ди лац до шао до исто вет ног пре во да не за ви сно од дру гих, бла-
го да ре ћи бо жан ском на дах ну ћу.15 Ари стеј, на про тив, све вре ме на гла ша ва 
„де мо крат ско“ на че ло по ре ђе ња и уса гла ша ва ња по је ди нач них пре во да. У 
ово ме, ка ко ис ти че Ха дас, мо жда тре ба ви де ти и те жњу ауто ра да, у скло-
пу сво га ла жног грч ког иден ти те та, зву чи „алек сан дриј ски уче но“ и ти ме 
по ди ђе уку су хе ле ни зо ва не је вреј ске пу бли ке. Број од се дам де сет два пре-
во ди о ца, до ко јег се до шло ода би ром по ше сто ри це из сва ког од два на ест 
пле ме на, та ко ђе би тре ба ло да до при не се ути ску о ауто ри та тив но сти и ре-
пре зен та тив но сти њи хо вог пре во да. У дру гим ва ри јан та ма при че о на стан-
ку Септуагинте ја вља се по да так о се дам де сет пре во ди ла ца, што је та ко ђе 
број са бо га том сим бо ли ком у ста ро за вет ној књи жев но сти. Упра во тај број 
од ре дио је на зив грч ког пре во да о ко јем при по ве да и Псе у до-Ари стеј, с тим 
што он го во ри са мо о Петокњижју, док јеСептуагинта ка сни је озна чи ла 
грч ки СтариЗавет у це ли ни.

Пре вод ода бра них де ло ва ко ји ов де пред ста вља мо об у хва та ше-
зде се так по гла вља или при бли жно јед ну пе ти ну спи са. При ода би-
ру смо се ру ко во ди ли кри те ри ју мом ре ле вант но сти за основ ну те-
му, што је све спо ме ну те ди гре си је, ина че не сра змер но ве ли ке у од но су 
на обим де ла, оста ви ло из ван овог из бо ра. Пре ве де ни де ло ви ме ђу соб но 
су по ве за ни са же тим опи си ма не пре ве де них по гла вља да тим у кур зи ву. 

14  То ми шље ње ни је оп ште при хва ће но. В. Мајз нер, нав. де ло, 38-39, о су ко бу две стру је, 
јед не ко ју пред во ди тзв. Ла гар де шка шко ла (die La gar deschen Schu le), ко ја за го ва ра те зу о 
Септуагинти као пр вом пре во ду на грч ки, и дру ге ко ју пред во ди Па ул Ка ле (Paul Ka hle), 
ко ја је ма ње-ви ше на Ха да со вим и Мајз не ро вим по зи ци ја ма.

15  Phi lo, DevitaMosisII, 37-38. За ни мљи во је и то што Фи лон, ко ји та ко ђе из но си при чу о 
пре во ду Септуагинте на ини ци ја ти ву Пто ле ме ја II, ниг де не по ми ње Де ме три ја Фа ле рон-
ског ни ти осло бо ђе ње је вреј ских ро бо ва, а ни са мог Ари сте ја, што мо жда зна чи да га ни је 
чи тао. Раз ли ка у де та љи ма при че ве ро ват но све до чи о раз ли чи тим тра ди ци ја ма на ко је су се 
осла ња ли Ари стеј и Фи лон.
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Пре вод је ура ђен на осно ву кри тич ког из да ња Х. Ст. Џ. Такерeја (H. St. J. Thac-
ke ray) из 1902. го ди не, да тог у дво је зич ном Ха да со вом из да њу: AristeastoPhi
locrates(LetterofAristeas), edi ted and tran sla ted by Mo ses Ha das (Ore gon: Wipf 
and Stock Pu blis hers, 2007).

Summary. The pse u do e pi grap hi cal work known as the LetterofAristeas, which is 
pre sen ted he re in the Ser bian tran sla tion of its most re le vant parts, con ta ins the ol-
dest pre ser ved ac co unt of the ge ne sis of the Sep tu a gint. Upon the re qu est of his 
li bra rian De me tri us of Pha le rum, king Pto lemy II Phi la delp hus (re ig ned 285–247 
BCE) re qu ests Ele a sar, the high pri est of Je ru sa lem, to send his emi nent scho lars to 
tran sla te the ir sac red scrip tu res in to Gre ek. Upon the ir ar ri val to Ale xan dria, the se-
venty-two elec ted tran sla tors ac com plish the ir task in se venty-two days by com pa-
ring and har mo ni zing the ir in di vi dual tran sla ti ons. The in tro duc tory text aims at pro-
vi ding the re a der with all the ne ces sary in for ma tion re gar ding the qu e sti ons of aut-
hor ship, da ting, gen re, and hi sto ri cal con text of the work. It emp ha si zes the po int 
that the LetterofAristeas be longs to the tra di tion of apo lo ge tic Ale xan dri an Je wish 
wri tings and that the wri ter’s main pur po se is to gi ve of fi cial aut ho rity to the Gre ek 
tran sla tion of the To rah, which was pri ma rily ma de to me et the ne eds of the tho ro-
ughly Hel le ni zed com mu nity of Egyptian Jews.


