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Предавања проф. др Мартина Мајзера на ПБФ

Библијска ризница: Септуагинта
Срећко Петровић

Г

остујући професор на Православном богослов
ском факултету Универзитета у Београду недав
но је био проф. др Мартин Мајзер са Евангелич
ког теолошког факултета Универзитета у Сарланду.
Он је у оквиру своје посете одржао два предавања и
један разговор са студентима ПБФ.
У уторак, 20. марта 2018. г. проф. Мајзер, један од
водећих светских истраживача Септуагинте, у малом
амфитеатру ПБФ одржао је предавање на енглеском
језику под насловом „Однос Септуагинте и масорет
ског текста“. Присутни су имали прилику да сазнају
занимљиве податке о разликама између овог превода
Старог Завета на старогрчки језик и текста који су са
чували јеврејски писмознанци и књижевници – масо
ретског (= МТ). Наиме, Септуагинта (= LXX), према
легендарном предању превод седамдесеторице мудра
ца настао у време египатског владара Птолемеја II Фи
ладелфа, заправо збирка различитих превода (неујед
начених по квалитету и стилу, насталих у различитим
периодима), на неким местима рефлектује текстуална
предања која су другачија од масоретског текста (са
марјанско Петокњижје, кумранске текстове, таргум
ске текстове итд.). Тако се негде текст Септуагинте
слаже са текстовима пронађеним у Кумрану, али се
не подудара са масоретским текстом, док се у дру
гим случајевима преклапају кумрански и масоретски
текст – насупрот тексту Септуагинте. Негде се разли
кује редослед поглавља или стихова одређених књига,
а неке су књиге краће у верзији из Септуагинте – по
пут Књиге Пророка Јеремије која је краћа за шестину
у односу на исту књигу из масоретског текста. Разлог
за ова неслагања је то што су неки библијски тексто
ви преведени на старогрчки премда њихова књижевна
структура није била у потпуности заокружена и фик
сирана. С друге стране, постоји и разликовање које се
тиче канона – Септуагинта представља шири, алексан
дријски канон, који обухвата и неке књиге које не по
стоје у масоретском Старом Завету, уз поједина погла
вља и додатне списе настале на грчком језику.
Поред разлика насталих због другачијих текстуал
них токова које рефлектују масоретски текст и Сеп
туагинта, у самом преводу седамдесеторице било је
различитих приступа. Неке књиге преведене су ква
литетније, а друге не; неке пак дословно (Пнз., Проп.,
1–2 Цар.), а неке слободније (Пост., Изл., ИНав, Ис.
итд.). Негде су преводиоци јеврејску реч у изворном
тексту – записаном без вокала, без интерпункције,
збијено ради уштеде материјала за писање – прочи
тали погрешно и у складу са нетачним читањем и
превели, а на неким местима вршили су теолошке
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интервенције. Тако су у Септуагинти наглашавани
монотеистичко схватање, Божије свезнање и свемоћ
итд. На неким местима у овом преводу избрисани су
помени божанстава попут Ваала или Молоха. „Сино
ви богова“ из масоретског текста Пс. 28, 1 и Пс. 88,
7 постали су „синови Божији“ у преводу седамдесе
торице; „господи“ (јеврејски елохим – множина) из
МТ постали су „анђели“ у Септуагинти (Пс. 8, 6; 96,
7; 137, 1) итд. Према масоретском тексту ИНав. 23,
7 синовима Израиљевим забрањено је да се заклињу
туђинским боговима, док им је у преводу Седамдесе
торице забрањено да уопште помињу њихова имена.
С обзиром на то да је у јеврејском предању забра
њено изговарати име Божије (Лев. 24, 16), преводиоци
Септуагинте су или преписивали јеврејски тетрагра
матон, или су на оним местима где се он налази писа
ли превод Кириос (= Господ). Проблем превођења бо
жанске објаве из Изл. 3, 14 решен је на занимљив на
чин: јеврејска формула преведена је грчким Εγώ εἰμι ὁ
ὤν – Ја Сам Онај Који Јесам (= Сушти). У погледу пре
вођења назива за Бога уочљиви су различити преводи
лачки приступи. Тако се јеврејско ЈХВХ цебаот у пре
воду седамдесеторице среће као Господ над војскама (у
Псалмима), као Пандократор (= Господ Сведржитељ)
у Књизи Пророка Јеремије и у књигама дванаесторице
пророка, и као Господ Саваот у Књизи Пророка Иса
ије. Метафорични називи за Бога као што су „Стена“
и „Сунце“ су пре изостављани него превођени; уместо
„Стена“ преводиоц
 и пишу „Бог“. У Пс. 83, 12 уместо
„Бог Господ је Сунце и Штит“ из МТ, у Септуагинти
читамо „милост и истину љуби Господ Бог“.
У свом предавању проф. Мајзер поменуо је и дру
ге занимљиве податке у вези са старогрчким преводом
Старог Завета до којих се дошло научним истражива
њима, и навео низ занимљивих примера. Посебно су
били интересантни његови чести осврти на рецепцију
Септуагинте код патристичких аутора и на њихове ег
зегетске напоре, међу којима су нарочито илустратив
ни били примери из дела православног библијског на 
ПРАВОСЛАВЉЕ
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учника Теофилакта Охридског.
Теофилакт је толико поштовао
превод седамдесеторице, да је
на једном месту прокоментари
сао како је Матеј у свом Јеванђе
љу, писаном за Јевреје, упућивао
на јеврејски Стари Завет, а не на
оригинални старозаветни текст
– текст Септуагинте.
У среду, 21. марта, у току пре
поднева проф. Мајзер је у про
сторијама Библијског института
ПБФ одржао разговор са студен
тима на тему савремених истраживања Септуагинте. Разго
вор са професором вођен је на немачком језику, а преводи
лац је био студент Душан Орашанин. Професор из Сарланда
представио је готингенско критичко издање Септуагинте, за
сновано на око 2.000 данас познатих манускрипта, те укратко
изложио историју истраживања LXX, посебно представивши
контекст настанка овог превода, његове особености, утицај
који је он остварио као и његов однос са јеврејским преда
њем. У разговору са проф. Мајзером, кроз питања и одгово
ре студенти су имали прилику да се упознају са савременим
истраживањима Септуагинте, планираним пројектима, те да
нашњим кључним ауторима и истраживачима из одређених
ужих стручних области.
Нешто касније истога дана, у амфитеатру ПБФ проф. Мајзер
одржао је предавање на тему ранохришћанског тумачења Ста
рог Завета – почев од новозаветних тумачења, тумачења код
гностика, преко раних отачких тумача, Оригена, Јевсевија Ке
саријског итд. Језик овог предавања био је енглески, а на срп
ски га је симултано преводио ђакон доц. др Здравко Јовановић.
Предавач је слушаоцима указао на различите методе патри
стичке егзегезе – типолошки, алегоријски, литерарни. Зани
мљиво је што проф. Мајзер, будући евангелички теолог, којем
као таквом с једне стране концепт Светих Отаца није близак,
и који с друге стране, условно говорећи, из конфесионалних
разлога не вреднује позитивно алегоријски приступ, сматра
да патристички увиди обогаћују егзегезу и да су светоотачки
текстови корисни за проницање у дубљи смисао текста. Посеб
на пажња у овом предавању била је посвећена одговору који
су Оци Цркве понудили побијајући антихришћанске критике
Старог Завета, нарочито у погледу његове моралности – на пр
вом месту оптужбе философа Келса, Порфирија и цара Јулија
на Апостате. Друга тачка фокуса била је практична егзегетска
књижевна врста у форми питања и одговора, у хришћанском
предању заступљена код тумача попут Псеудо-Атанасија, Ана
стасија Синаита, Максима Исповедника итд., наслеђена још од
Филона Александријског. Проф. Мајзер се осврнуо на пробле
ме христолошке интерпретације Старог Завета који су предста
вљали изазове за светоотачке ауторе. Као и на претходна два
предавања, професор је одговарао на питања присутних – из
лазећи у сусрет домаћинима који су љубопитљивошћу малтене
прелазили границе пристојности. То што је времена за сазна
вање нових ствари и постављање питања било мало – премда су
ова три предавања све укупно трајала више од шест сати – зна
чи да је нашој средини потребно још сличних дешавања.
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ово исто време живљаше извесни Пу
блије, човек чији достојанствени из
глед беше саобразан лепоти његове
душе; штавише, његова душа би још чуде
снија него његово тело. Родом из сенатор
ске породице, његова отаџбина беше оно
место где чувени Ксеркс, марширајући на
Јеладу и желећи да пређе реку Еуфрат са
својом војском, сабра огроман број бро
дова, привеза их једне за друге и тако пре
мости реку, те након овог догађаја самом
прелазу и граду надену име Зевгма. Ро
дивши се у овом месту и потекавши из ре
чене породице, Публије се упути на једно
узвишено место, које би највише тридесет
стадија удаљено од града. Тамо је саградио
малу колибу и раздао све што је наследио
од својих родитеља, то јест кућу, имање,
стада, одећу, посуђе од сребра и бронзе и
све остало што је добио уз њих.
2. Након што је, према божанском зако
ну, наведене ствари раздао потребитима
(Мт. 16, 19–22), ослобађајући се од сваке
светске бриге, на себе је уместо свих других
преузео саму једну бригу: да служи Ономе
који га је призвао; и повлачећи се у свој уну
трашњи свет, ноћу и дању је истраживао и
смишљао начин на који ово служење може
увећати. Због тога се његов подвиг непре
стано повећавао и појачавао сваког дана,
но ипак беше испуњен сладошћу и ужива
њем, не знајући ни за какво засићење. Јер,
нико га никада не виде да се одмара, чак ни
најмањи део дана, већ је псалмопојању сле
довала молитва, молитви псалмопојање, а
за њима је долазило читање божанских ре
чи. Након тога би примао посетиоце или
обављао неки други нужан посао.
3. Живећи у оваквим подвизима и обе
лодањујући се као узор врлине онима ко
ји желеше да му подражавају, он је попут
какве слаткогласне птице у своје гнездо
спасења намамио многе људе сличног на
стројења. Међутим, у почетку није примао
никог под заједнички кров са собом, већ је
у близини саградио мале колибе и онима
који беху овде сабрани заповедио да жи
ве одвојено, док је он неуморно надзирао
и надгледао келије како би спречио непо
требно нагомилавање излишних ствари.
Прича се да је чак носио кантар којим би
премеравао тачну тежину хлеба, те ако би
се код кога нашло више од одређене те
жине, он би негодовао и ове људе називао
прождрљивцима. Јер, он им је заповедио
да не једу, нити пију до засићења, већ да
узимају само онолико колико беше довољ
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