
УДК 27-243.67

БогословљеLXVIII2(2008)1424

аристејево ПисМо Филократу

Поглавља18чинеизразитореторизовануводсвојственпрозихеленистичке
епохе:ауторвисокопарнимстиломизносисвојемотивезасастављањесписа
ипосвећујегасвомебратуФилократу,закојегсазнајемојошјединотодамује
братнесамопокрвивећипољубавипремазнањуимудрости.Поштојеподву
каоисопственезаслугезаисторијскиподухватпревођењаПе ток њиж јанагрч
ки,онпрелазинаописзбивања,којизапочињеобраћањемуправникаАлексан
дријскебиблиотекекраљуПтолемејуIIФиладелфу.

Деметријевусменипредлогкраљу
(9) Де ме три је из Фа ле ро на, управ ник кра љев ске би бли о те ке, до био је ве-
ли ку су му нов ца да, по мо гућ но сти, са бе ре у би бли о те ци све књи ге ово га 
све та.1 Ко ли ко је то би ло до ње га, он је из вр шио кра ље во на ре ђе ње ку по ви-
ном ру ко пи са и обез бе ђи ва њем пре пи са.2 (10) 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.“ (11) „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 и 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 зик3.“ 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.

По гла вља 12–27: На кон Де ме три је вог пред ло га, на сце ну сту па Ари-
стеј. Он кра љу ука зу је на то да је не у ме сно тра жи ти од пр во све ште ни ка 
пре во ди о це све док у Егип ту се ди то ли ки број по ро бље них Је вре ја; као 
знак сво је кра љев ске ми ло сти и пре да но сти јед ном за јед нич ком Бо гу, Пто-

1  О исто риј ској не тач но сти овог по да тка в. увод ни текст.
2  Не ке спи се ни је би ло мо гу ће от ку пи ти већ са мо пре пи са ти из зва нич них из да ња. Та кав 

је, на при мер, био слу чај с тра ге ди ја ма, ко је су чу ва не у Ати ни.
3  Ара меј ски, ко ји су Гр ци че сто бр ка ли са си риј ским.
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ле меј би тре ба ло да осло бо ди сто хи ља да је вреј ских ро бо ва ко је је још ње-
гов отац до вео као рат не за ро бље ни ке. Ари стеј се усрд но мо ли Бо гу за ис-
пу ње ње сво је мол бе и краљ уисти ну при ста је: де кре том ко ји пи сац пре но-
си у це ли ни он осло ба ђа је вреј ске ро бо ве и пла ћа њи хо вим го спо да ри ма од-
го ва ра ју ћу од ште ту.

Деметријевзваничниписменипредлогкраљу
(28) Ка да је то би ло ура ђе но, краљ је на ло жио Де ме три ју да му под не се пи-
сме ни пред лог у ве зи с пре пи си ма је вреј ских књи га. Ови су кра ље ви, на и-
ме, сви ме упра вља ли пу тем пи са них до ку ме на та и с ве ли ком рев но шћу, не 
пре пу шта ју ћи ни шта не ма ру и слу ча ју.4 Упра во за то ов де на во дим са др жај 
ка ко Де ме три је вог пред ло га та ко и пре пи ске из ме ђу кра ља и пр во све ште-
ни ка, а де таљ но опи су јем и мно штво по сла тих по кло на те из глед сва ког по-
је ди нач но, бу ду ћи да се сва ки од њих од ли ко вао ве ли чан стве но шћу и ви со-
ком тех ни ком умет нич ке из ра де. Ово је, да кле, пре пис пред ло га: 

(29) „Де ме три је по здра вља ве ли ког кра ља! По што си, о кра љу, на ре дио 
да се у ци љу попуњeња би бли о те ке на ба ве књи ге ко је још не до ста ју, а да се 
оне оште ће не до ве ду у ред на од го ва ра ју ћи на чин, ја ти, при сту пив ши том 
по слу рев но сно, ја вљам сле де ће: (30) За јед но са још не ко ли ци ном дру гих 
спи са, не до ста ју нам и књи ге је вреј ског За ко на. Сти ца јем окол но сти, те су 
књи ге са ста вље не је вреј ским пи сме ни ма и на је вреј ском је зи ку, а при лич но 
су не мар но и не до лич но пре ве де не, ка ко из ја вљу ју упу ће ни у тај про блем5; 
очи то да им је не до ста ја ло кра љев ског ста ра ња. (31) Сва ка ко је нео п ход но 
да се и те књи ге на ђу у тво јој би бли о те ци чим бу ду про пи сно сре ђе не, бу-
ду ћи да је за ко но дав ство ко је оне са др же фи ло зоф ски уте ме ље но и чи сто – 
а та кво је јер је бо жан ског по ре кла. Упра во из тог раз ло га пи сци, пе сни ци и 
мно ги исто ри о гра фи ни су у сво јим де ли ма по ми ња ли књи ге је вреј ског За-
ко на, баш као ни љу де ко ји су по ње му жи ве ли (и до да на да на шњег жи ве), 
због све то сти и чи сто ће ду хов ног уви да ко ји ти љу ди има ју, ка ко то ка же 
Хе ка теј из Аб де ре.6 (32) Ако ти је то по во љи, о кра љу, не ка се упу ти пи смо 

4  Им пер фект у овој ре че ни ци не ки ви де као си гу ран знак да је пи сац жи вео знат но по сле до-
га ђа ја о ко ји ма из ве шта ва као на вод ни оче ви дац. Та ко ми сли Ха дас (109), док Пел тје ука зу је на 
не ја сно чи та ње овог ме ста, ко је у ру ко пи сној тра ди ци ји има и дру ге ва ри јан те (Pel le ti er, 118).

5  Oвде ни је са свим ја сно да ли гла гол sesēmantai озна ча ва пре пис или пре вод, тј. да ли су 
не а де кват ни би ли ра ни ји пре пи си Петокњижја на је вреј ском је зи ку или ње го ви пре во ди на 
грч ки. Пи та ње је зна чај но јер се ти че про бле ма по сто ја ња ра ни јих грч ких пре во да Петок
њижја, о че му в. увод ни текст. Ха дас (110) с пра вом за кљу чу је да кра ља не ма раз ло га да 
ин те ре су је ста ње је вреј ске ру ко пи сне тра ди ци је; сто га ово ме сто ту ма чи мо као да се од но си 
на ра ни је грч ке пре во де. 

6  Хе ка теј из Аб де ре (око 360-290. пре Хр.), уче ник скеп тич ког фи ло зо фа Пи ро на и са вре-
ме ник Пто ле ме ја I, аутор је спи са Aegyptiaca, ет но граф ско-фи ло зоф ске сту ди је о Егип ту у 
ко јој се ствар не чи ње ни це ме ша ју са фик ци јом. Хе ка теј је нај ра ни ји по зна ти грч ки аутор 
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је ру са лим ском пр во све ште ни ку и од ње га за тра жи да ме ђу сво јим љу ди ма 
иза бе ре оне у ста ри јим го ди на ма ко ји се од ли ку ју са свим узор ним жи во том 
и до бро раз у ме ју у свој За кон, по ше сто ри цу из сва ког пле ме на, и да их по-
ша ље ова мо ка ко би смо, до шав ши кроз ис пи ти ва ње до са гла сно сти ве ћи не 
и до крај ње тач но сти у пре во ду, сме сти ли и то де ло на вид но ме сто, до стој-
но и ње га са мог и тво га на у ма.“7

ПтолемејевописмоЕлеазару
(33) При мив ши овај пред лог, краљ за по ве ди да се [јерусалимском 
првосвеште нику] Еле а за ру на пи ше пи смо та кве са др жи не те да се у ње му 
оба ве сти и о осло ба ђа њу рат них за ро бље ни ка. Уз то, он да де пе де сет та ла-
на та зла та и се дам де сет та ла на та сре бра, као и до вољ ну ко ли чи ну дра гог 
ка ме ња, да се из ра де вр че ви, пе ха ри, сто и жр тве не по су де.8 За по ве ди да ри-
зни ча ри омо гу ће за на тли ја ма да иза бе ру шта год по же ле од ма те ри ја ла, а за 
жр тво при но ше ње и дру ге свр хе из дво ји још и сто ти ну та ла на та у сре бр ња-
ци ма.9 (34) Опи са ћу ти ка ко су из ра ђе ни ти да ро ви, али тек ка да из ло жим 
ка ко је те кла пре пи ска из ме ђу кра ља и пр во све ште ни ка. Кра ље во пи смо је 
би ло ова кве са др жи не: 

(35) „Краљ Пто ле меј пр во све ште ни ку Еле а за ру ша ље ср дач не по здра-
ве. По што се, сти ца јем окол но сти, ве ћи број Је вре ја на се лио на мо јој зе мљи 
на кон што су их Пер си јан ци у вре ме сво је вла да ви не од ве ли из Је ру са ли ма, 
а мно ги су ка сни је при сти гли у Еги пат и с мо јим оцем као рат ни за ро бље-
ни ци, (36) он је ве лик број њих при кљу чио вој сци за пла ту ве ћу од уоби ча-
је не, а кад се осве до чио у вер ност њи хо вих во ђа, пре дао им је на упра ву вој-
на утвр ђе ња ко ја је по ди гао не би ли на тај на чин др жа ли у стра ху еги пат-
ски на род. Та ко се и ја, пре у зев ши од ње га кра љев ску власт, од но сим ве о ма 
чо веч но пре ма сви ма, а по го то во пре ма тво јим зе мља ци ма.10 (37) Осло бо-

ко ји по ми ње Је вре је, а овај ње гов ар гу мент о за зо ру па ган ских пи са ца од је вреј ских све-
тих спи са Де ме три је ће још јед ном из не ти кра љу, ово га пу та уз кон крет не при ме ре (погл. 
312-316). Ка ко ис ти че Мајз нер (50), не ја сно је да ли Ари стеј ов де упу ћу је на спо ме ну то 
Хе ка те је во де ло или на PeriIoudaiōn, спис ано ним ног је вреј ског ауто ра ко ји је са чу ван под 
Хе ка те је вим име ном.

7  „Де мо крат ски“ прин цип са гла сно сти ве ћи не, ко ји се на гла ша ва на још не ко ли ко ме ста 
(нпр. погл. 39 и 302), ја сно од у да ра од ка сни је ре ин тер пре та ци је, уоч љи ве већ код Фи ло на, по 
ко јој је сва ки пре во ди лац ра дио не за ви сно од дру гих на це лом спи су, а ка да су на кра ју упо ре-
ди ли пре во де, по ка за ло се да су исто вет ни. Та кву вер зи ју на ла зи мо нпр. код св. Ири не ја Ли он-
ског (Adversushaereses, 3.21.2) и Ав гу сти на (DecivitateDei, 18.42). О мо гу ћим раз ло зи ма за то 
ин си сти ра ње на „са гла сно сти ве ћи не“ и о пи та њу тач ног бро ја пре во ди ла ца в. увод ни текст.

8  Та лант (talanton): ме ра за те жи ну ко ја је знат но ва ри ра ла те се мо же са мо при бли жно од ре ди-
ти. Атич ко-еубеј ски та лант, ко ји је био у нај ши рој упо тре би ме ђу Гр ци ма, из но сио је око 26 kg.

9  Ми сли се на жр тво при но ше ње у је ру са лим ском хра му, по до ла ску де ле га ци је у Је ру са лим.
10  До бар глас ко ји је Пто ле меј II Фи ла делф ужи вао ме ђу Је вре ји ма по твр ђу је и Фи лон: 
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дио сам пре ко сто ти ну хи ља да рат них за ро бље ни ка пла тив ши за то њи хо-
вим го спо да ри ма у го то ви ни и по тр жи шној це ни – а уко ли ко је не ко пре тр-
пео ште ту у на ср та ји ма ру ље, и за то сам га обе ште тио11 – јер сам сма трао 
да ти ме чи ним по бо жно де ло и при но сим за вет ни дар Све ви шњем Бо гу, ко-
ји је мо је кра љев ство са чу вао у ми ру и обез бе дио му нај ве ћу сла ву ши ром 
све та. Та ко ђе, оне у нај бо љим го ди на ма при мио сам у вој ску, а они ма спо-
соб ним да ми лич но слу же и до стој ним по ве ре ња да бо ра ве на дво ру до де-
лио сам др жав не слу жбе. 

(38) „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.12 (39) 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. (40) 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.13 Они до но се 
за вет не да ро ве за храм и сто ти ну та ла на та сре бр ња ка за жр тво при но ше ње и 
дру ге свр хе. На пи ши и ти ме ни шта би од ме не же лео; ти ме ћеш ми учи ни-
ти за до вољ ство и по сту пи ти до стој но на шег при ја тељ ства. Бу ди си гу ран да 
ће оно што по же лиш би ти у нај кра ћем ро ку из вр ше но. Остај ми здра во!“

Поглавља41–127:ЕлеазародговараПтолемејупотврдно,наводећипо
именцесвепреводиоцекојешаљеуАлександрију.Следедвавеликаекскур
са: исцрпан опис дарова које краљшаље јерусалимскомпрвосвештенику

„Као што се, у по ре ђе њу с дру гим ди на сти ја ма, по себ но ис ти ца ла ку ћа Пто ле ме је ви ћа, та ко 
се и ме ђу њи ма са ми ма ис ти цао Фи ла делф. (...) Тај ве ли ки чо век, раз вив ши сна жну на кло-
ност и љу бав пре ма Мој си је вим За ко ни ма, од лу чио је да се они пре ве ду с хал деј ског на 
грч ки.“ (DevitaMosis II, 30-31) 

11  Ја сна алу зи ја на ан ти се ми ти зам оно вре ме них Егип ћа на. Ка ко ис ти че Мајз нер (51), он је 
мо гао би ти иза зван и до жи вља јем Је вре ја као оку па тор ских вој ни ка у слу жби ма ке дон ских за-
во је ва ча. Кроз цео спис про вла чи се и та на на нит ауто ро ве не на кло но сти пре ма Егип ћа ни ма.

12  Па да у очи про ме на кра ље ве основ не мо ти ва ци је: у Де ме три је вом пред ло гу (29. погл.) 
као је ди ни циљ пре во ђе ња Петокњижјана во де се по тре бе би бли о те ке, а са да је на пр вом 
ме сту кра ље ва же ља да за до во љи је вреј ску за јед ни цу у Алек сан дри ји. Од 308. погл. на да ље, 
по ста је ја сно да  је по тре ба за до брим по ли тич ким од но си ма с је вреј ском за јед ни цом основ-
ни из вор кра ље вог ен ту зи ја зма. 

13  Ово је је ди ни екс пли цит ни по мен у спи су да је Ари стеј Пто ле ме јев дво ра нин и чо век 
од по ве ре ња. Из раз timōmenousparhēmin („ко је ви со ко це ним“) ука зу је на фор мал ни ранг 
кра ље вих „при ја те ља“, тј. нај у жих са рад ни ка и са вет ни ка. Хе ле ни стич ка ин сти ту ци ја „кра-
ље вог при ја те ља“ (philos) пре не ла се и у цар ски Рим као amicusAugusti.
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(51–82)иописЈерусалимаињеговогхрамаонаквихкаквеихјевидеоидо
живеоАристеј(83–120).Капијахрама,завесаиолтар,водоснабдевање,
свештеничке дужности при жртвоприношењу, одећа првосвештеника,
цитаделаињеничувари,улицеградаињеговаоколина,пачакиекономија
целедржаве–свејетопредметпишчевогживогинтересовањапренего
штосевратиосновнојтеми.Упоглављима121–127Аристејславикарак
терпреводилаца:онинесамоштосуљудидуховнонапредни,префињене
наравииистанчанекултуре,несамоштосустручниупитањимасвојих
светихсписа,већсутемељноизучилиигрчкијезикикњижевност,тесу
савршеноподобнизазадатаккојиимсеповерава.Штавише,Аристејих
приказујевишекаогрчкефилозофенаглашеносклонедијалогуи„средњем
путу“(to me son ka ta stē ma)негокаотврдокорнечувареЗакона.Елеазарује
јакотешкодасерастанеодсвојихнајумнијихљуди,акаоплодтогоклева
њазачињесезанимљивразговорнатемуЗаконаињеговихтеолошкихна
чела.Писац,додуше,ненаводидетаљнопитањаПтолемејевихемисара,
већсамоЕлеазаровеодговореумонолошкојформи.

ЕлеазароваобјашњењаувезисаЗаконом
(128) Вре ди украт ко се освр ну ти и на од го во ре ко је је Еле а зар дао на на ша 
пи та ња, јер сма трам да код ве ћи не љу ди по сто ји из ве сна ра до зна лост у по-
гле ду оних од ре да ба За ко на ко је про пи су ју шта је од хра не, пи ћа и жи во ти-
ња не чи сто.14 (129) Ми смо га упи та ли ка ко то да се, прем да је ство ре ни свет 
је дан је ди ни, не што сма тра не чи стим за је ло, а не што чак и за до дир (јер, 
ко ли ко код био строг у ве ћи ни ства ри, За кон је по овим пи та њи ма нај стро-
жи ји), а он је ова ко за по чео: 
(130) „Уви ђаш“, ре че, „ка кав учи нак про из во де на чин жи во та и из бор оних 
с ко ји ма ће мо оп шти ти: љу ди ко ји сту па ју у до дир с рђа ви ма по при ма ју њи-
хо ву из о па че ност и не сре ћа их пра ти кроз цео жи вот; с дру ге стра не, ако по-
тра же дру штво му дрих и раз бо ри тих, пру жа им се при ли ка да ис пра ве свој 
жи вот и осло бо де се не зна ња.15 (131) Наш је за ко но да вац пр во ус по ста вио 
на че ла по бо жно сти и пра вед но сти об ја снив ши де таљ но сва ко од њих, и то 
не са мо кроз за бра не не го и кроз по у ке, и ја сно ис та као ка кве све не сре ће и 

14  Ре до след је упра во она кав ка ко је дат у Лев. XI 1-35. Ка ко ис ти че Ха дас (152), пи та ње 
Пто ле ме је вих по сла ни ка ци ља но уда ра у бол ну тач ку од но са из ме ђу Је вре ја и па га на. Але го-
риј ско об ја шње ње, ко јим ће се по слу жи ти Еле а зар, тре ба ло би да је па га ни ма нај при сту пач-
ни је јер не на гла ша ва су пер и ор ност је вреј ске ре ли ги је. Су пер и ор ни став, ме ђу тим, по не где 
из би ја на ви де ло и то је је дан од мо ме на та ко ји ја сно све до че да пи сац ипак ни је Грк, ка ко 
се же ли пред ста ви ти.

15  Го то во иден тич но ме сто на ла зи мо код Фи ло на: „И као што се они ко ји по тра же дру штво 
до брих љу ди по пра вља ју за хва љу ју ћи том дру же њу..., та ко исто и они ко ји жи ве са рђа ви ма 
по при ма ју ути цај њи хо вих рђа вих осо би на“ (DeIosepho, 83). Исту ми сао сре ће мо и код Ме-
нан дра (Frag. 218 K), ко јег па ра фра зи ра апо стол Па вле у I Кор. XV 33.
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бож је ка зне оче ку ју пре ступ ни ке. (132) Он је, на и ме, пр во до ка зао да је Бог 
је дан и да се Ње го ва си ла про ја вљу је у све му бу ду ћи да је сва ки де лић ко-
смо са про жет Ње го вом вр хов ном вла шћу, као и да ни шта од оно га што љу-
ди кри шом ра де на зе мљи не оста је скри ве но од Ње га, већ што год не ко чи-
ни, и што год тек има да се де си, Он ја сно ви ди.16 (133) Па жљи во раз ло жив-
ши ова гле ди шта и учи нив ши их са свим ја сним, наш за ко но да вац је ука зао 
и на то да чо век не мо же ута ји ти чак ни по ми сао на рђа во де ло, а ка мо ли 
сам чин, јер иза сва ког сло ва За ко на сто ји си ла бож ја. 

(134) „За тим је из нео на ви де ло да сви дру ги на ро ди осим нас ве ру ју у 
по сто ја ње ви ше бо го ва прем да су са ми мно го моћ ни ји од тих ко ји ма уза-
луд слу же: (135) са гра див ши се би ки по ве од ка ме на и др ве та, твр де да су то 
ли ко ви оних ко ји су јед ном дав но из у ме ли не што ко ри сно за њи хов жи вот 
и њи ма се кла ња ју иако је очи глед но да су то бе жи вот не ства ри.17 (136) Јер, 
би ло би по све без ум но ве ро ва ти да не ко мо же по ста ти бог са мо за хва љу ју-
ћи сво јим из у ми ма: ти љу ди су, пра ве ћи сво је из у ме, на про сто узи ма ли већ 
по сто је ће еле мен те и са ста вља ли их та ко да од њих ис пад не не ка но ва ко-
рист, али ни су их са ми ства ра ли. Сто га је ја ло во и без ум но пра ви ти од та-
квих љу ди бо го ве. (137) Та чак и у на шим да ни ма има мно го оних ко ји су 
и до ми шља ти ји у про на ла сци ма и уче ни ји од тих љу ди из ста ри не, па опет 
ни ко ме не би па ло на па мет да им се кла ња. А они ко ји су сми сли ли и уоб-
ли чи ли та кве ми то ве сма тра ју се бе нај му дри јим ме ђу Гр ци ма. 

(138) „Тре ба ли уоп ште спо ми ња ти дру ге за блу де ле на ро де, по пут 
Егип ћа на и њи ма слич них, ко ји су сво ју ве ру по ло жи ли у зве ри ње, у сва-
ко вр сне гми зав це и сто ку, и њи ма се кла ња ју те им и жи ви ма и уги ну ли ма 
при но се жр тве? (139) Сто га нас је наш му дри за ко но да вац – са гле дав ши све 
окол но сти, а од Бо га об да рен спо соб но шћу да све спо зна – огра дио не про-
бој ним бе де ми ма и гво зде ним зи ди на ма да се не би смо ни у че му ме ша ли 
ни са јед ним дру гим на ро дом, оста ју ћи чи сти и те лом и ду шом, осло бо ђе-
ни ла жних пред ста ва, слу же ћи јед ном Све мо гу ћем Бо гу над чи та вим ство-

16  Уп. ве о ма слич но ме сто код Фи ло на: „Прем да на ди ла зи и пре ва зи ла зи свет ко ји је ство-
рио, Он ипак ис пу ња ва тај свет со бом; про жев ши га сво јим мо ћи ма до ње го вих крај њих 
гра ни ца, Он је по ве зао сва ки ње гов део са свим оста лим де ло ви ма у скла ду са на че ли ма 
хар мо ни је“ (DeposteritateCaini, V (14)). Упа дљи ва слич ност Еле а за ро ве (дру гим ре чи ма, 
пи шче ве) ар гу мен та ци је и але го риј ске ин тер пре та ци је са Фи ло но вом на ве ла је не ке ауто ре 
да то узму као осно ву за terminuspostquem Ари сте је вог пи сма (о че му в. увод ни текст).

17  Оштри ца Еле а за ро ве кри ти ке мно го бо штва ов де па да на еухемеризам, уче ње по ко ме 
су бо го ви пр во бит но би ли ве ли ки љу ди и хе ро ји ко ји су сво ју бо жан ску при ро ду „за ра ди-
ли“ не ка квим ко ри сним про на ла ском или дру гим до бро чин ством. Уче ње је до би ло на зив по 
Еухе ме ру из Ме се не (IV-III в. пре Хр.), ко ји у свом фан та стич ном пу то пи су Hieraanagraphē 
(„Све ти спис“) при по ве да ка ко је на не ком остр ву у Ин диј ском оке а ну от крио злат ни стуб са 
нат пи сом ко ји Ура на, Кро на и Зев са пред ста вља као ве ли ке кра ље ве ко је је за хвал ни на род 
због њи хо вих до бро чин ста ва по чео да обо жа ва као бо го ве.
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ре ним све том.18 (140) Сто га су нас еги пат ски све ште ни ци, во ђе свог на ро-
да, по бли же раз мо трив ши мно ге по је ди но сти и упу тив ши се у ста ње ства-
ри, на зва ли божјимнародом. Тај на зив не при ста је ни ко ме дру гом до они-
ма ко ји шту ју Бо га исти ни тог, а сви оста ли су љу ди од је ла, пи ћа и оде ће.19 
(141) Док оста ли усме ра ва ју сво ју па жњу ка тим ства ри ма, ми их сма тра-
мо ни штав ни ма и по све ћу је мо се про ми шља њу о бож јој вр хов ној вла сти. 
(142) Ка ко се, да кле, не би смо ни чи ме ка ља ли и ср ља ли у про паст оп ште-
ћи са рђа ви ма, за ко но да вац нас је са свих стра на огра дио за по ве сти ма ко је 
се ти чу ре ли гиј ске чи сто ће хра не и пи ћа, до ди ри ва ња, слу ша ња и гле да ња. 
(143) Упро шће но узев, све ства ри су ме ђу соб но слич не бу ду ћи да су у скла-
ду с при род ним за ко ни ма и под вла шћу јед не си ле. С дру ге стра не, ме ђу-
тим, сва ка ствар по се би има ду бљи сми сао, ка ко оно што из бе га ва мо, та ко 
и оно што ко ри сти мо.“

По гла вља 144–171: Сле де Еле а за ро ва але го риј ска об ја шње ња кон крет-
них пи та ња ве за них за ис хра ну. Ни јед но од Мој си је вих стро гих пра ви ла 
ни је са мо се би циљ и свр ха, већ је ту да, сим бо лич ком тран спо зи ци јом, по-
мог не ду хов ном уса вр ша ва њу. На при мер, пти це ко је се ко ри сте у ис хра ни 
бла ге су на ра ви и чи сте јер се хра не зр не вљем, док су пти це за бра ње не за 
ис хра ну ди вље и кр во лоч не јер се хра не уби ја ју ћи сла би је од се бе. Иза ове 
од ред бе о ис хра ни сто ји за пра во пре по ру ка ка кав ка рак тер тре ба раз ви ја ти. 
Та ко је и са свим оста лим де та љи ма Мој си је вог за ко на. Уто лив ши та ко зна-
ти же љу сво јих го сти ју, Еле а зар се спре мио да по ша ље пре во ди о це на пут.

ДолазакпреводилацауАлександријуисусретскраљем
(172) По што је при нео жр тву, иза брао љу де и при пре мио мно ге да ро ве за 
кра ља, Еле а зар нас по сла на траг под ја ким ме ра ма обез бе ђе ња. (173) Кад 
смо сти гли у Алек сан дри ју, кра љу је ја вље но за наш до ла зак. При мље ни на 
двор у ауди јен ци ју, Ан дреј и ја ср дач но по здра ви смо кра ља и уру чи смо му 
Еле а за ро ва пи сма. (174) У жар кој же љи да се са ста не са иза сла ни ци ма, он 
на ре ди да се сви оста ли дво ра ни от пу сте, а да се ови по зо ву. (175) Та кав по-
сту пак сви ма се учи ни нео бич ним бу ду ћи да они ма ко ји до ла зе ра ди др жав-
ног по сла двор ски про то кол до зво ља ва да иза ђу пред кра ља тек пе тог да на, 
док они ко је ша љу дру ги кра ље ви или углед не др жа ве би ва ју при мље ни нај-
ра ни је по сле три де сет да на. Удо сто јив ши ове што су му са да до ла зи ли ве ће 

18  Мо тив огра ђи ва ња, ко ји по сле сре ће мо на још не ко ли ко ме ста (нпр. погл. 142), ја вља се 
у Ста ром за ве ту passim. Уп. нпр. Јов I 9-10: „А Со то на од го во ри Го спо ду и ре че: еда ли се 
уза луд Јов бо ји Бо га? Ни је си ли га ти огра дио и ку ћу ње го ву и све што има уна о ко ло?“ Уп. 
та ко ђе Ис. V 2.

19  Уп. нпр. Пнз. XXXI II 1, где је Мој си је на зван чо ве ком бож јим (anthrōpostouTheou); исто 
та ко Пре му др. Сол. XVI II 13, где су чак и Егип ћа ни, на кон по мо ра пр во ро ђен ча ди, при зна ли 
да су Изра и ли ти на род бож ји (hōmologēsanTheouhyionlaoneinai).
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по ча сти и ви со ко це не ћи ранг оно га ко ји их је по слао, краљ от пу сти све ко-
ји му се у том тре нут ку учи ни ше су ви шни ма. Иш че ку ју ћи је ру са лим ске иза-
сла ни ке, ше тао је уна о ко ло у на ме ри да их по здра ви од мах по ула ску.

(176) Они до ђо ше с по сла тим да ро ви ма и дра го це ним пер га мен ти ма на 
ко ји ма је вреј ски За кон бе ше ис пи сан је вреј ским сло ви ма од зла та. Са ма ко-
жа бе ше чу де сне из ра де, док се спој из ме ђу два по је ди нач на пер га мен та ни-
је мо гао ра за зна ти. Угле дав ши љу де, краљ их нај пре упи та за књи ге. (177) 
Ка да су из ву кли свит ке из фу тро ла и од мо та ли пер га мен те, краљ ду же вре-
ме по сто ја крај њих, по кло ни им се око се дам пу та и ре че: „Љу ди, ја вам за-
хва љу јем. Још ви ше за хва љу јем оно ме ко ји вас по сла, али ипак нај ви ше Бо-
гу чи ја су ово про ро чан ства!“20 (178) А кад сви, иза сла ни ци и дво ра ни ко-
ји су се ту за те кли, по ви ка ше зду шно и у је дан глас: „Жи вео краљ!“, он за-
пла ка од ра до сти. Де ша ва се, на и ме, да ин тен зи тет ука за не ча сти и ду шев-
на на пе тост чак и у срећ ним окол но сти ма те ра ју на су зе. (179) На ре див ши 
да се сви ци вра те у фу тро ле, краљ тек та да по здра ви го сте и ре че: „Би ло је 
пра вед но, бож ји љу ди, да пр во одам по што ва ње оно ме због че га сам по слао 
по вас, а за тим да ва ма пру жим де сни цу; сто га сам та ко и учи нио. (180) Дан 
ва шег до ла ска про гла сио сам за пра зник и би ће све ча но про сла вљан сва ке 
го ди не до кле год сам жив. Тај дан се, на и ме, по кла па са го ди шњи цом на ше 
по бе де над Ан ти го ном у по мор ској би ци.21 Сто га же лим да то да нас го збом 
про сла вим с ва ма. (181) За вас ће све би ти при пре мље но сход но ва шим оби-
ча ји ма, а и ме ни с ва ма.“ По што се они с ти ме ра до сно са гла си ше, краљ за-
по ве ди да им се до де ле нај леп ше ода је у бли зи ни твр ђа ве и да се при пре ми 
све што је по треб но за го збу.

По гла вља 182–300 об у хва та ју део ко ји се, с об зи ром на обим спи са, чи-
ни као још јед на по ве ли ка ди гре си ја у од но су на основ ну те му. Го то во да је 
реч о „спи су у спи су“, сим по тич ког жан ра, у ко јем су опи са ни кра ље ви раз-
го во ри са ува же ним го сти ма то ком се дам уза стоп них го зби. Из ра зи то грч-
ки тон и дис курс ових ди ја ло га иде под ру ку с њи хо вим по ли тич ким под тек-
стом, ка рак те ри стич ним за иде о ло ги ју хе ле ни стич ких кра ље ва, ко ји су на-
сто ја ли да сво јој вла дар ској по зи ци ји обез бе де бо жан ско упо ри ште. Пр во 
кра ље во пи та ње, упу ће но нај ста ри јем го сту, би ло је ка ко да сво ме кра љев-
ству оси гу ра трај ну ста бил ност. Оче ки ва ни од го вор гла сио је: по дра жа ва-

20  У Јо си фо вој вер зи ји не ма по ме на о то ме да се краљ кла ња сви ци ма.
21  Ари стеј ов де пра ви гру бу исто риј ску гре шку, или је реч о по гре шци пре пи си ва ча. У 

је ди ној по мор ској би ци ко ју је во дио с Ан ти го ном Го на том, 258. год. код Ко са, Фи ла делф 
је био же сто ко по ра жен. Би кер ман (280-296) прет по ста вља да је у ру ко пи сној тра ди ци ји 
Antigonos мо гло гре шком до ћи уме сто Antiochos: се ле у кид ски вла дар Ан ти ох I био је у су-
ко бу с Фи ла дел фом око Си ри је и Фе ни ки је и бо рио се с њим у јед ној по мор ској би ци ко ју 
је Фи ла делф до био. Уко ли ко би гре шка би ла пи шче ва, био би то још је дан ја сан по ка за тељ 
вре мен ске дис тан це од до га ђа ја о ко ји ма пи ше.  
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њем са мог Бо га. Сле ди низ пи та ња углав ном по ли тич ког ка рак те ра, по пут 
оно га ка ко би ти не по бе див у ра ту, а је вреј ски му дра ци на њих да ју од го во ре 
ко ји се сво јом ре ла тив ном дог мат ском не у трал но шћу укла па ју у ко смо по-
лит ску хе ле но ју деј ску ат мос фе ру он да шње Алек сан дри је. По што је низ го-
зби и раз го во ра окон чан на све оп ште за до вољ ство, при сту пи ло се по слу.

ПревођењеПетокњижја
(301) Три да на ка сни је, Де ме три је по ве де пре во ди о це пре ко мор ског на си-
па ду гог се дам ста ди ја до остр ва, а за тим се, пре шав ши мост, упу ти с њи-
ма ка се вер ном де лу. Та мо он оку пи љу де у рас ко шно опре мље ној и ве о ма 
оса мље ној ку ћи на са мој оба ли те их за мо ли да за поч ну пре во ђе ње, бу ду ћи 
да им је све оно нео п ход но ста ја ло на рас по ла га њу у из о би љу. (302) А они 
су пре во ди ли на сле де ћи на чин: нај пре би по ре ђе њем ускла ђи ва ли ме ђу со-
бом сва ко пре ве де но ме сто, а за тим би Де ме три је оно у че му су се сло жи-
ли бри жљи во за пи си вао, од ре чи до ре чи. (303) Рад би тра јао све до де ве тог 
ча са22; по том би се пре во ди о ци ра зи ла зи ли ка ко би се по бри ну ли за сво је 
те ле сне по тре бе, у че му им је на рас по ла га њу ста ја ло све што би по же ле ли. 
(304) Осим то га, До ро теј је за њих сва ко днев но при пре мао исто оно што се 
при пре ма ло и за кра ља. Та ко му је, на и ме, сам краљ на ре дио: сва ко га да на 
у ра ну зо ру они би му до ла зи ли на двор и по здра вља ли га, а по том би се по-
вла чи ли на сво је ме сто за рад. (305) Као што је то оби чај код свих Је вре ја, 
опра ли би ру ке у мо ру, по мо ли ли се Бо гу и тек он да по све ћи ва ли чи та њу и 
ту ма че њу по је ди них ме ста. (306) По ста вио сам им сле де ће пи та ње: „За што 
Је вре ји пе ру ру ке пре мо ли тве?“ А они, бу ду ћи да на свој уз ви ше ни и по бо-
жни на чин у сва ком де та љу ви де сим бо ле пра вед но сти и исти не, об ја сни-
ше да ти ме све до че ка ко ни су по чи ни ли ни ка кво зло – јер сва ки вид де лат-
но сти оба вља се ру ка ма.

(307) Као што је већ ре че но, они су се та ко сва ко днев но оку пља ли на 
том ме сту, ко је бе ше при јат но због ми ра и до бре осве тље но сти, и та мо на-
ста вља ли свој рад. И до го ди се да пре вод би за вр шен за се дам де сет два да-
на, као да је то та ко на мер но уде ше но.23 (308) Кад је по сао био го тов, Де ме-
три је са бра је вреј ску за јед ни цу на ме сту где је пре вод угле дао све тло да на 
и про чи та га на глас пред сви ма. Том чи та њу при су ство ва ли су и пре во ди о-
ци, ко ји ма је том при ли ком ма са оку пље них ука за ла све срд но одо бра ва ње 
због ве ли ких до бро чин ста ва ко ја су им учи ни ли. (309) Та ко ђе су ода ли при-
зна ње Де ме три ју и за мо ли ли га да пре пи ше цео За кон и пре да пре пис њи-
хо вим во ђа ма. (310) Ка да су књи ге про чи та не, све ште ни ци, за јед но са нај-

22  Тј. три ча са по под не.
23  Ово је, ка ко ис ти че Ха дас (220), пи шче ва је ди на ја сна алу зи ја на бож ји уплив у про це су 

пре во ђе ња је вреј ског За ко на. Сво јим на гла ском на по ре ђе њу и ускла ђи ва њу пре ве де них ме-
ста он пре те жи да тај по ду хват при бли жи окви ри ма ра да алек сан дриј ске фи ло ло шке шко ле. 



Аристејево писмо Филократу 23

ста ри ји ма од пре во ди ла ца, зва нич ним пред став ни ци ма је вреј ске за јед ни це 
и во ђа ма на ро да, ис ту пи ше на пред и ре ко ше: „По што је пре вод ура ђен ка ко 
ва ља, осве ћен и пот пу но та чан, пра вед но је да та кав оста не са чу ван и да не 
пре тр пи ни ка кву пре ра ду.“24 (311) Ка ко се сви са гла си ше с ти ме, они по зва-
ше да се, као што је то на ла гао њи хов оби чај, про ку не сва ко ко би из ме нио 
ма кар и слов це у оно ме што је на пи са но, би ло до да ва њем, пре пра вља њем 
или из о ста вља њем. И то су му дро учи ни ли, ка ко би се сло во За ко на до ве ка 
очу ва ло не про ме ње ним.

(312) Кад је о све му то ме до ја вље но кра љу, ње га об у зе ве ли ка ра дост 
јер уви де да је ње го ва на ме ра по у зда но оства ре на. Де ло је у це ли ни про чи-
та но пред њи ме, а он се сил но за ди ви над ве ли чи ном за ко но дав че вог ума 
те упи та Де ме три ја: „Ка ко то да се ни ко од исто ри ча ра или пе сни ка ни је ни 
усу дио да спо ме не та ко зна чај но оства ре ње?“ (313) Де ме три је му од го во ри: 
„То је сто га што је За кон свет и по ре клом од Бо га; не ке од оних ко ји су се 
то усу ди ли сна шла је бож ја ка зна па су од у ста ли од сво га на у ма.“ (314) Ре-
че, на и ме, да је од Те о пом па чуо ка ко је ово га за де си ло по мра че ње ума то-
ком ви ше од три де сет да на јер је хтео да увр сти у свој исто риј ски спис не-
ке пре ве де не – и то ве о ма не по у зда но пре ве де не – де ло ве За ко на.25 Чим је 
то ста ње ма ло по пу сти ло, Те о помп ста де пре кли ња ти Бо га да му раз от кри-
је узрок не во ље, (315) а Бог му у сну ука за да је то сто га што је не про ми-
шље но же лео да из не се све те ства ри пред обич не љу де те му об ја ви да ће 
се опо ра ви ти чим се ока не те на ме ре. (316) „А чуо сам и од тра гич ког пе-
сни ка Те о дек та“, на ста ви Де ме три је, „да је на оба ока осле пео ка да је хтео 
да у сво јој дра ми упо тре би не ке од до га ђа ја за бе ле же не у Би бли ји.26 Уви-

24  Ов де се пр ви пут не дво сми сле но ука зу је на за ин те ре со ва ност за јед ни це алек сан дриј-
ских Је вре ја за пре вод За ко на. Чи ње ни ца да је пре вод пр во пред ста вљен њи ма па тек он да 
кра љу ука зу је на то да су њи хо ве по тре бе у це лој ства ри би ле ипак пре че од Де ме три је ве 
на ме ре да по пу ни би бли о те ку (в. и нап. 12).

25  Те о помп са Хи ја (IV в.), грч ки исто ри чар и бе сед ник, у ан ти ци че сто сла вљен као пр ви 
до Хе ро до та и Ту ки ди да. У сво јим де ли ма ни је об ра ђи вао са мо по ли тич ку и вој ну исто ри-
ју, већ је по ка зи вао и знат но ин те ре со ва ње за ет но гра фи ју, ге о гра фи ју, исто ри ју ре ли ги ја и 
кул тур ну исто ри ју. Ово је ва жна ре че ни ца у спи су јер пи сац спо ми ње не ки прет ход ни, не по-
у зда ни пре вод За ко на, или ба рем ње го вих де ло ва (tinatōnproērmēneumenōnepisphalesteron
ektounomou).

26  Те о дект из Фа се ли са у Ли ки ји (IV в.), тра гич ки пе сник, ре то ри чар и бе сед ник. По Су ди, 
уче ник Пла то на и Исо кра та. Сво јим спи си ма о ре то ри ци ути цао на Ари сто те ла, с ко јим је 
био при ја тељ. Ви ше пу та по бе ђи вао на драм ским бе сед нич ким так ми че њи ма, а у бе се ди се 
над ме тао и са спо ме ну тим Те о пом пом. И ов де Ари стеј ука зу је на пре вод ко ји је прет хо дио 
Сеп ту а гин ти, бу ду ћи да се не мо же прет по ста ви ти да је би ло ко ји од ове дво ји це Гр ка знао 
је вреј ски и био у мо гућ но сти да чи та То ру у ори ги на лу. Ово је, ина че, пр ви за бе ле же ни 
при мер упо тре бе тер ми на Библија (до ду ше, ов де у син гу ла ру жен ског ро да hēbiblos, „Књи-
га“) за је вреј ске све те спи се. До сад је пи сац упо тре бља вао тер ми не hēgraphē, talogia и ho
nomos.
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дев ши за што га је сна шла та не сре ћа, по че се мо ли ти Бо гу и опо ра ви се тек 
на кон мно го да на.“

(317) Кад је, као што већ ре кох, краљ чуо све то од Де ме три ја, он на чи-
ни ду бок на клон те за по ве ди да се књи га ма по све ти ве ли ка па жња и да се 
чу ва ју као све ти ња. (318) По том за мо ли пре во ди о це да му по по врат ку у Ју-
де ју што че шће до ла зе у по се ту – јер са да је већ, ка ко ре че, био ред да их 
от пра ви ку ћи – а он ће их, ка ко и до ли ку је, увек до че ки ва ти као при ја те ље 
и да ри ва ти вред ним по кло ни ма.

По гла вља 319–321 опи су ју ис пра ћај пре во ди ла ца у Је ру са лим уз кра-
ље ве бо га те да ро ве, ка ко за њих са ме, та ко и за пр во све ште ни ка Еле а за ра и 
храм. Нај зад, у по след њем по гла вљу, Ари стеј за кљу чу је свој из ве штај бра-
ту Фи ло кра ту, ко га по но во хва ли због по све ће но сти уз ви ше ним ства ри ма и 
ти ме, по та да шњем ре тор ском ша бло ну, за тва ра при по вед ни круг по на вља-
њем ми сли из уво да. У по след њој ре че ни ци, он обе ћа ва бра ту да ће гле да ти 
да за пи ше и по ша ље му шта год му се још учи ни ва жним.


