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KRZYSZTOF MIELCAREK

BIBLIA GRECKA
I JEJ WPèYW NA JUDAIZM HELLENISTYCZNY

Biblia jest ksieÎgaÎ, ktoÂra w swojej kulturotwoÂrczej roli nie ma sobie roÂwnych. Zanim jednak jej tresÂci zaczeÎøy bycÂ powszechnie znane, przeszøa ona
skomplikowany proces, w ktoÂrym pojedyncze tradycje i mniejsze utwory powoli przeksztaøcaøy sieÎ w zbiory literackie. Gotowe kompozycje PieÎcioksieÎgu
i ProrokoÂw w jeÎzyku hebrajskim, ktoÂre przyjeÎøy ostateczny ksztaøt okoøo V i IV
wieku przed Chr. oddziaøywaøy przede wszystkim na ograniczonaÎ liczebnie
spoøecznosÂcÂ zÇydowskaÎ. Momentem zwrotnym w tym procesie staøa sieÎ decyzja
diaspory aleksandryjskiej podjeÎta najprawdopodobniej w pierwszej poøowie III
wieku przed Chr., kiedy to postanowiono przetøumaczycÂ ToreÎ na jeÎzyk grecki.

I. TOZÇSAMOSÂCÂ SEPTUAGINTY, CZYLI CO TO JEST LXX

Nazwa ¹Septuagintaº kojarzona jest z okresÂlonym zbiorem ksiaÎg, ktoÂre
najczeÎsÂciej utozÇsamia sieÎ z chrzesÂcijanÂskim Starym Testamentem1. W potocznym rozumieniu wskazuje sieÎ zwykle na podreÎczne wydanie A. Ralphsa, na
temat ktoÂrego sam redaktor wydania twierdziø, zÇe powstaøo w posÂpiechu, w wyniku braku mozÇliwosÂci przygotowania tekstu dokøadniejszego i kompletnego2.
OkresÂlenie Septuaginty jako blizÇej okresÂlonej jednosÂci czy zbioru jest jednak
wielce problematyczne. SÂcisÂle rzecz bioraÎc, taki precyzyjnie dookresÂlony zbioÂr
nie istnieje. Jest tak przede wszystkim dlatego, zÇe poszczegoÂlne ksieÎgi zaliczane
1
Zwyczaj ten przyjaÎø sieÎ juzÇ od II w. po Chr., kiedy to nazwy hoi hebdomeÅkonta szeroko
uzÇywali juzÇ Ojcowie KosÂcioøa: Justyn, Ireneusz, Euzebiusz i Jan Chryzostom.
2
Zob. L.J. Greenspoon, The Use and Abuse of the Term 'LXX' and Related Terminology in
Recent Scholarship, ¹Bulletin of the International Organization for Septuagint and Cognate Studiesº [dalej: BIOSCS] 20(1987), s. 21±29. Zob. tezÇ uwagi wsteÎpne A. Rahlfsa, redaktora podreÎcznego wydania LXX: Septuaginata. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, Deutsche Bibelgeselschaft, Stuttgart 1979, s. XXXIX±XL.
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dzisiaj do Septuaginty powstawaøy stosunkowo døugo i w przeciwienÂstwie do
Wulgaty nie zostaøy przeøozÇone ani przez jednego tøumacza, ani nawet w jednym konkretnym miejscu starozÇytnego sÂwiata. Jest rzeczaÎ pewnaÎ, zÇe Tøumaczenie SiedemdziesieÎciu jest dzieøem wielu redaktoroÂw, tøumaczy i autoroÂw,
ktoÂrzy podejmowali wysiøek przeøozÇenia Biblii hebrajskiej lub dopisania kolejnych ksiaÎg w roÂzÇnych miejscach i w roÂzÇnym czasie. Trudno zatem mysÂlecÂ o jednosÂci literackiej LXX, a nawet a jakimsÂ szerszym podobienÂstwie stylistyczno-formalnym caøosÂci tekstu3.
W praktyce dosycÂ swobodnie zmienia sieÎ pole znaczeniowe okresÂlenia
¹Septuagintaº. W powszechnym rozumieniu Septuaginta jest przede wszystkim
BibliaÎ greckaÎ, czyli zbiorem sÂwieÎtych tekstoÂw zÇydowskich, ktoÂre byøy w uzÇyciu
najpierw ZÇydoÂw, a potem chrzesÂcijan w okresie hellenistycznym (od III w.
przed Chr.)4. Przy czym we wspoÂøczesnych sÂrodowiskach zÇydowskich i czeÎsÂciowo protestanckich istnieje wyrazÂna tendencja, by mysÂlecÂ o LXX jako o greckim
tøumaczeniu Biblii hebrajskiej, a tym samym zaweÎzÇacÂ jej zbioÂr do tzw. ksiaÎg
protokanonicznych. Katolicy i KosÂcioøy wschodnie posøugujaÎ sieÎ pojeÎciem
¹Septuagintaº w szerszym sensie, uwzgleÎdniajaÎc takzÇe tzw. deuterokanonika
(1±2 Mch, Tb, Jdt, Ba, Syr, Mdr), a w niektoÂrych przypadkach i pewne apokryfy5. WazÇnym punktem odniesienia saÎ roÂwniezÇ istniejaÎce wydania drukowane
tekstu6.
NiezalezÇnie od przyjeÎtej listy ksiaÎg LXX jej nazwa mozÇe dawacÂ bøeÎdne
wrazÇenie, zÇe zbioÂr jest jednorodny. Faktycznie, ani w przypadku wydanÂ krytycznych, ani w starozÇytnych reÎkopisach, w ktoÂrych tekst LXX sieÎ zachowaø,
domniemana jednorodnosÂcÂ nie istnieje. Przeciwnie kazÇda ksieÎga, a niekiedy
nawet kazÇda czeÎsÂcÂ reÎkopisu lub wydania krytycznego mozÇe charakteryzowacÂ
sieÎ odreÎbnosÂciaÎ literackaÎ i translacyjnaÎ, czyniaÎc z LXX raczej mozaikeÎ styloÂw
i søownictwa.
KsieÎgi majaÎce swoje hebrajskie pierwowzory zostaøy przetøumaczone w roÂzÇnych okolicznosÂciach historycznych i przez wielu translatoroÂw7. Tøumaczom
3

Zob. M. Harl, La langue de la Septante, w: La Bible grecque des Septante, CERF, Paris 1988,
s. 223±268, a zwø. s. 259±268; K. Mielcarek, JeÎzyk Septuaginty i jego wpøyw na autora Trzeciej
Ewangelii, ¹Roczniki Teologiczneº 49(2002) z. 1, s. 33±40.
4
Warto jednak zwroÂcicÂ uwageÎ na fakt, zÇe wraz z pracami Orygensa nad rewizjaÎ dotychczas
istniejaÎcego tekstu, nazwy LXX uzÇywano zaroÂwno w stosunku do tekstu dawniejszego, jak i nowo
powstaøego.
5
Szerzej na ten temat zob. M. Wojciechowski, Apokryfy z Biblii greckiej, Vocatio, Warszawa
2001 (Rozprawy i Studia Biblijne, 8).
6
WspoÂøczesÂnie dosteÎpnych jest kilka wydanÂ krytycznych: The Old Testament in Greek according to the Septuagint, red. H.B. Swete, t. 1±3, University Press, Cambridge 1887±1894 (oparty na
kodeksie WatykanÂskim), Septuaginta, red. A. Rahlfs, t. 1±2, WuÈrtembergische Bibelanstalt, Stuttgart 1935 (tekst eklektyczny).
7
Wedøug wspoÂøczesnej oceny za przygotowanie greckiego tekstu PieÎcioksieÎgu odpowiadaøo
co najmniej pieÎciu gøoÂwnych redaktoroÂw. Zob. hasøo Bible w najnowszym wydaniu EJ III, s. 595.
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pochodzaÎcym z roÂzÇnych czeÎsÂci starozÇytnego sÂwiata przysÂwiecaøy niekiedy odmienne cele i posøugiwali sieÎ oni odmiennymi reguøami translacyjnymi. Nie bez
znaczenia byø takzÇe rodzaj uzÇywanego w starozÇytnosÂci materiaøu pisÂmienniczego. Papirus lub skoÂra, z ktoÂrych produkowano karty, zszywano bowiem w zwoje, ktoÂrych døugosÂcÂ nie przekraczaøa zwykle 10±12 metroÂw. Charakter pisma
hebrajskiego (tylko spoÂøgøoski) sprawiaø, zÇe byøo ono znacznie bardziej zwarte
nizÇ greckie tøumaczenie, staÎd niektoÂre ksieÎgi w wersji greckiej musiaøy bycÂ
dzielone. Dopiero zmiana sposobu opracowania tekstu ze zwojoÂw na kodeksy
umozÇliwiøa umieszczenie w jednym tomie wieÎkszej liczby ksiaÎg. Tym samym
sieÎgajaÎcy po kodeks czytelnik moÂgø odniesÂcÂ mylne wrazÇenie, zÇe ma do czynienia z jednorodnym dzieøem literackim. Faktycznie nawet w obreÎbie jednego
reÎkopisu czeÎsto spotyka sieÎ szereg roÂzÇnych tradycji tekstowych, warunkowanych przede wszystkim dosteÎpem kopistoÂw do istniejaÎcych wczesÂniej kopii
poszczegoÂlnych ksiaÎg Pisma SÂwieÎtego.
Wielu uczonych proponuje, by pojeÎcie ¹Septuagintaº zastrzec dla zbioru
opisanego w pierwotnej wersji Listu Arysteasza, czyli do PieÎcioksieÎgu. Pozostaøe ksieÎgi mozÇna by woÂwczas okresÂlacÂ mianem tekstu starogreckiego (ang. Old
Greek [OG]). Inni, chocÂ godzaÎ sieÎ na wyroÂzÇnienie PieÎcioksieÎgu, nie chcaÎ odrywacÂ go od reszty zbioru, wieÎc wolaÎ uzÇywacÂ skroÂtu ¹LXX/OGº. Tymczasem
samo okresÂlenie OG nie jest do konÂca precyzyjne, poniewazÇ wiele ksiaÎg Septuaginty ma swoje dwie, odmienne tradycje, ale nie jest pewne, ktoÂra z nich jest
pierwotnym tøumaczeniem.

II. NAZWA

OkresÂlenie ¹Septuagintaº pojawia sieÎ po raz pierwszy w pismach wczesnochrzesÂcijanÂskich II wieku. WyrazÇenie øacinÂskie Interpretatio septuaginta virorum, czyli Tøumaczenie SiedemdziesieÎciu meÎzÇoÂw zostaøo z czasem zastaÎpione
skroÂtowym Septuaginta w nawiaÎzaniu do greckiego okresÂlenia ïé^ å^âäïìÞêïíôá.
Ojcowie KosÂcioøa, zaroÂwno greccy, jak i øacinÂscy, uzÇywali tej nazwy na okresÂlenie caøego zbioru ksiaÎg Starego Testamentu5. ZÂroÂdøem øacinÂskiej formuøy jest
oczywisÂcie tresÂcÂ zÇydowskiego utworu hellenistycznego zwanego Listem Arysteasza, ktoÂry powstaø ok. II wieku przed Chr.8 Wedøug podajaÎcego sieÎ za Arysteasza autora listu PieÎcioksiaÎg MojzÇesza zostaø przetøumaczony na jeÎzyk grecki
8

Przez innych nazywany tezÇ Pseudo-Arysteaszem. Zob. M. Wojciechowski, List Pseudo-Arysteasza, ¹Studia Theologica Varsaviensiaº 40(2002) nr 1, s. 121±167. Z dawniejszych szczegoÂøowych
omoÂwienÂ tego listu zob. np. R. Tramontano, La lettera di Aristea a Filocrate, OSCC, Napoli 1931;
H.G. Meecham, The Letter of Aristeas. A linguistic study with special reference to the Greek Bible,
University Press, Manchester 1935.
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z inicjatywy aleksandryjskiego bibliotekarza dziaøajaÎcego za kroÂla Ptolemeusza
Filadelfosa (285±247 przed Chr.). ProsÂba skierowana na pisÂmie do arcykapøana
w Jerozolimie miaøa znalezÂcÂ posøuch i do Aleksandrii wysøano 72 uczonych
rabinoÂw (6 z kazÇdego pokolenia), ktoÂrzy zostali gosÂcinnie przyjeÎci przez kroÂla.
Tøumaczy umieszczono w osobnych celach na wyspie Faros, gdzie po siedemdziesieÎciu dwoÂch dniach powstaøo tøumaczenie uznane przez czøonkoÂw zÇydowskiej diaspory aleksandryjskiej za doskonaøe9. Kopia owego tøumaczenia staøa
sieÎ wøasnosÂciaÎ synagogi, ktoÂrej przeøozÇeni, przekonani o Boskiej asystencji
towarzyszaÎcej powstawaniu tekstu, naøozÇyli klaÎtweÎ na ewentualnych jego korektoroÂw.
NiezalezÇnie od waÎtpliwosÂci co do historycznosÂci opisanych w lisÂcie wydarzenÂ, wspoÂøczesna nauka uznaje go za wazÇne sÂwiadectwo historii greckiego
tekstu biblijnego. IntencjaÎ jego stworzenia byøa najprawdopodobniej cheÎcÂ
wzmocnienia zÇydowskiej wspoÂlnoty religijnej, ktoÂrej jeÎzykowe i kulturowe wieÎzi z sÂrodowiskiem hebrajskim mocno osøabøy. Nie jest pewne, w jakim stopniu
nowy tekst zostaø zaakceptowany przez caøaÎ diasporeÎ aleksandryjskaÎ. List
Arysteasza, broniaÎcy autorytetu LXX, zdaje sieÎ wskazywacÂ, zÇe nie wszyscy byli
zwolennikami posøugiwania sieÎ grekaÎ w synagodze. Nie wiadomo takzÇe, w jaki
sposoÂb do greckiej wersji PieÎcioksieÎgu odniosøy sieÎ sÂrodowiska religijne w Palestynie. Wzmianka o udziale rabinoÂw z Miasta SÂwieÎtego mozÇe wskazywacÂ na
akceptacjeÎ projektu, ale mozÇe tezÇ sÂwiadczycÂ o planie autora listu, by przekonacÂ
kreÎgi jerozolimskie do LXX. Jedno jest wszakzÇe pewne: musiaøa istniecÂ szersza
spoøecznosÂcÂ diaspory zÇydowskiej korzystajaÎca z LXX i przekonana o jej autentycznosÂci oraz sÂwieÎtosÂci, skoro List Arysteasza w ogoÂle powstaø.
Tøumaczenia Tory na jeÎzyk grecki dokonano najprawdopodobniej w III
wieku przed Chr. ZÂroÂdøa historyczne wspominajaÎ o zabraniu przez Aleksandra
Wielkiego duzÇej liczby ZÇydoÂw do Egiptu bezposÂrednio po pokonaniu PersoÂw.
Nawet ostrozÇnie wyliczajaÎc, pod koniec pierwszej poøowy III wieku przed Chr.
musiaøa istniecÂ naglaÎca potrzeba stworzenia greckiego tekstu do uzÇytku liturgicznego. WkroÂtce potem rozpoczeÎto tøumaczenie kolejnych ksiaÎg wykorzystywanych w nabozÇenÂstwach synagogalnych10. Inne szczegoÂøy opisane w lisÂcie
9
Filon promowaø tradycjeÎ o symultanicznym tøumaczeniu, w wyniku ktoÂrego powstaøo szereg niezalezÇnych, a jednoczesÂnie identycznych tøumaczenÂ, co ± jego zdaniem ± dowodziøo boskiego
natchnienia LXX (De vita Mosis 2,37).
10
Opracowania introdukcyjne zwykle powoøujaÎ sieÎ na tresÂcÂ prologu do KsieÎgi Syracha, w ktoÂrym wnuk autora wspomina o istnieniu dwoÂch gotowych zbioroÂw (Prawo i Prorocy) oraz innych
ksiaÎg funkcjonujaÎcych juzÇ w wersji greckiej w ramach diaspory aleksandryjskiej (por. ProSyr 8±10).
H.B. Swete (Introduction to the Old Testament in Greek, University Press, Cambridge 1914, s. 24±25
[dosteÎpna w wersji elektronicznej w ramach Christian Classics Ethereal Library: http://www.
ccel.org/ccel/swete/greekot.html]) wyrazÇa przekonanie, izÇ Eupolemos, starozÇytny historyk zÇydowskiego pochodzenia, zna juzÇ KsieÎgi Kronik w wersji greckiej. W przypadku wielu hebrajskich ksiaÎg
biblijnych nie ma jednak bezposÂrednich dowodoÂw na to, zÇe ich tøumaczenia powstaøy wczesÂniej nizÇ
w I w. przed Chr.
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wydajaÎ sieÎ znacznie mniej prawdopodobne. Ani inicjatywa Ptolemeusza (baÎdzÂ
jego bibliotekarza11) w przygotowaniu tøumaczenia, ani tak wielka liczba uczonych bioraÎcych udziaø w translacji nie majaÎ mocnego oparcia w historii.
SpecjalisÂci zajmujaÎcy sieÎ historiaÎ LXX proÂbowali dojsÂcÂ, czy motywem powstania tøumaczenÂ poszczegoÂlnych ksiaÎg byøa potrzeba liturgiczna, czy kwestia
studioÂw nad tekstem hebrajskim. Dyskutowano zagadnienie, czy List Arysteasza broni autorytetu LXX wobec BH, czy wobec alternatywnych (niezbyt dokøadnych) tøumaczenÂ greckich12. Wedøug Paula Antona de Lagarde13 na poczaÎtku byøo tylko jedno tøumaczenie tekstu zwane ¹Proto-SeptuagintaÎº; Paul
Kahle saÎdziø natomiast, zÇe przekøadoÂw byøo wiele. Ostatecznie, jak sieÎ wydaje,
wsÂroÂd wieÎkszosÂci uczonych utrwaliøo sieÎ przekonanie o istnieniu tylko jednego
pierwotnego tøumaczenia14.
ZwroÂcono takzÇe uwageÎ na szereg modyfikacji, ktoÂrych dokonano w ramach
procesu utrwalania autorytetu LXX w sÂrodowiskach zÇydowskim i chrzesÂcijanÂskim. Filon rozciaÎgnaÎø legendeÎ z Listu Arysteasza na caøosÂcÂ OG, chociazÇ jest
rzeczaÎ prawdopodobnaÎ, izÇ uczyniø tak na podstawie wczesÂniejszej tradycji ustnej baÎdzÂ spisanej. Tøumacze pracowali ± jego zdaniem ± niezalezÇnie, co nie
przeszkodziøo w identycznym rezultacie konÂcowym ich wysiøkoÂw. Dla filozofa
z Aleksandrii byø to dowoÂd, zÇe tekst grecki winien cieszycÂ sieÎ tym samym
autorytetem i darem natchnienia co BH. Sidney Jellicoe15 zwroÂciø uwageÎ, zÇe
kolejne zÂroÂdøa uprosÂciøy tradycjeÎ o 72 uczonych, ograniczajaÎc ich liczbeÎ do
siedemdziesieÎciu (Dawne dzieje Izraela 12,12±118; por. Wj 24,1±2.9±11; Lb
11,10±25). IstniejaÎ takzÇe tradycje o pieÎciu tøumaczach, ktoÂre z czasem poøaÎczono z gøoÂwnym nurtem przekazu16.
11

Nie wszyscy odrzucajaÎ tezeÎ o niezÇydowskiej inicjatywie tøumaczenia. Por. K.H. Jobes,
M. Silva, Invitation to the Septuagint, Baker, Grand Rapids 2005, s. 34. Wydaje sieÎ jednak, zÇe
w ramach historii mogøa sieÎ miesÂcicÂ co najwyzÇej jakasÂ forma kroÂlewskiego patronatu i bycÂ mozÇe
zwiaÎzanych z nim pienieÎzÇnych darowizn na potrzeby powstajaÎcego tøumaczenia.
12
HipotezeÎ na temat liturgicznej genezy tøumaczenia poszczegoÂlnych ksiaÎg sÂwieÎtych sformuøowaø jako pierwszy H.J. Thackeray (The Septuagint and Jewish Worship. A Study in Origins,
Oxford University Press, London 19232); P. Kahle (The Cairo Geniza, Clarendon Press, Oxford
19592) zmodyfikowaø twierdzenia poprzednika, wysuwajaÎc koncepcjeÎ LXX jako targumu greckiego, ale jego propozycja nie przyjeÎøa sieÎ. Zob. S. Jellicoe, Studies in the Septuagint. Origins, Recensions, and Interpretations, Ktav, New York 1974, s. 158±180, 208±225.
13
Szerzej na temat Lagarde zob. K.H. Jobes, M. Silva, Invitation to the Septuagint, s. 242±245.
14
Zob. J.W. Wevers, Proto-Septuagint Studies, w: The Seed of Wisdom. Essays in Honour of
T.J. Meek, red. W.S. McCullough, University of Toronto Press, Toronto 1964), s. 58±77; tenzÇe,
BartheÂleÂmy and Proto-Septuagint Studies, BIOSCS 21(1988), s. 24 n.
15
WieÎcej na ten temat w introdukcji S. Jellicoe, The Septuagint and Modern Study, Clarendon, Oxford 1968, s. 38±47. Informacja ta zostaøa zawarta juzÇ w babilonÂskim traktacie Sefer Tora
1.8.
16
Zob. Soferim 1.7±8. Autor tekstu opowiada historieÎ powstania LXX w dwoÂch etapach,
z ktoÂrych pierwszy obejmowaø praceÎ tylko pieÎciu uczonych, a nasteÎpnie z powodu niezadawalajaÎcych rezultatoÂw zaangazÇowano symbolicznaÎ liczbeÎ 72 tøumaczy. PeønaÎ liczbeÎ zÂroÂdeø zÇydowskich

32

KRZYSZTOF MIELCAREK

III. KANON

Proces powstawania kanonu sÂwieÎtych tekstoÂw zÇydowskich jest zagadnieniem skomplikowanym i dotyczy przede wszystkim tzw. Biblii hebrajskiej.
JednakzÇe sÂrodowisko aleksandryjskie, dokonujaÎc systematycznego przekøadu
tekstoÂw hebrajskich, a jednoczesÂnie podkresÂlajaÎc wyjaÎtkowy charakter tego
tøumaczenia, zÇyøo w gøeÎbokim przesÂwiadczeniu o sÂwieÎtosÂci tekstu greckiego.
Mimo niekompletnych informacji na ten temat, wiadomo, zÇe wsÂroÂd ksiaÎg, ktoÂrymi posøugiwaøa sieÎ diaspora w Aleksandrii, byøy nie tylko przekøady ksiaÎg
z hebrajskiego, ale roÂwniezÇ teksty powstaøe pierwotnie w jeÎzyku greckim
(2 Mch ± 4 Mch; Mdr). Nie ma dzisiaj pewnosÂci, ktoÂre z obecnie znanych ksiaÎg
byøy zaliczane do natchnionych, poniewazÇ pojeÎcie kanonu nie zostaøo jeszcze
woÂwczas sprecyzowane. Wydaje sieÎ jednak bardzo prawdopodobne, zÇe do
zbioru ksiaÎg sÂwieÎtych nalezÇaøy wszystkie ksieÎgi tworzaÎce poÂzÂniejszy kanon
Biblii hebrajskiej, a takzÇe uzupeønienia KsieÎgi Daniela i Estery znane dzisiaj
tylko po grecku17. Wiele ksiaÎg, ktoÂre nie miaøy swego hebrajskiego pierwowzoru, takzÇe byøo w liturgicznym uzÇyciu ZÇydoÂw z Aleksandrii i w ten naturalny
sposoÂb trafiøy one nasteÎpnie do chrzesÂcijan, ktoÂrzy korzystali z nich od samego
poczaÎtku istnienia KosÂcioøa.
W przeciwienÂstwie do kanonu Biblii hebrajskiej, ktoÂry odzwierciedla historyczny proces powolnego ksztaøtowania sieÎ obecnego zbioru ksiaÎg sÂwieÎtych,
kanon LXX zostaø najprawdopodobniej uporzaÎdkowany wedøug kryterioÂw formalno-tresÂciowych. ObowiaÎzujaÎcy w tradycji zÇydowskiej troÂjpodziaø na ToreÎ,
ProrokoÂw i Pisma zastaÎpiøa struktura alternatywna, zøozÇona roÂwniezÇ z trzech
grup: ksiaÎg historycznych, maÎdrosÂciowych i prorockich. Inny jest takzÇe porzaÎdek poszczegoÂlnych zbioroÂw, a w wielu przypadkach roÂzÇnice dotyczaÎ takzÇe
uporzaÎdkowania tresÂci poszczegoÂlnych ksiaÎg18.

i chrzesÂcijanÂskich przedstawiø G. Dorival w La Bible greque des Septante, s. 47±50. Zob. tezÇ wykaz
tekstoÂw zÂroÂdøowych z literatury rabinicznej na temat LXX: K. MuÈller, Die rabbinischen Nachrichten uÈber die AnfaÈnge der Septuaginta, w: Wort, Lied und Gottesspruch. Festschrift fuÈr J. Ziegler
[II Beitrage zu Psalmen und Propheten], WuÈrzburg 1972, s. 73±93. Opracowaniem literatury
grecko-øacinÂskiej na temat tøumaczenia SiedemdziesieÎciu zajaÎø sieÎ na przeøomie XIX i XX w. P.
Wendland, Aristeae Ad Philocratem Epistula, Leipzig 1900.
17
Nie ma pewnosÂci, czy wspomniane wyzÇej uzupeønienia powstaøy w jeÎzyku semickim, stanowiaÎc alternatywnaÎ tradycjeÎ tekstowaÎ, czy tezÇ byøy efektem pracy dopiero redaktoroÂw greckich.
18
SzczegoÂøowo na temat problematyki kanonu pisaø m.in. Dorival w La Bible grecque des
Septante, s. 321±329. Zob. tezÇ bibliografieÎ na konÂcu rozdziaøu, s. 329.
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IV. ZNACZENIE LXX DLA JUDAIZMU

Jako pierwsze tøumaczenie sÂwieÎtych tekstoÂw hebrajskich w okresie hellenistycznym Septuaginta ma ogromne znaczenie dla poznania tøa zÇycia religijnego diaspory zÇydowskiej w Egipcie i szerzej hellenistycznej diaspory w ogoÂlnosÂci.
Septuaginta, beÎdaÎc podstawowym sÂwieÎtym tekstem judaizmu w jeÎzyku
greckim, byøa wielokrotnie cytowana przez zÇydowskich historiografoÂw (Demetriusza, Eupolemosa, Artapanusa i JoÂzefa Flawiusza), poetoÂw (Ezechiela) oraz
filozofoÂw (Filona Aleksandryjskiego). Z pewnosÂciaÎ byøa takzÇe powszechnie
uzÇywana w synagogach hellenistycznych co najmniej do I wieku po Chr., kiedy
to w wyniku polemik z chrzesÂcijanami przygotowano nowe alternatywne tøumaczenia.
Literatura rabiniczna przechowaøa zasadniczo zdecydowanie negatywny
stosunek do Septuaginty19, chociazÇ nie brakuje tezÇ sÂwiadectw pozytywnych20.
Zwraca sieÎ uwageÎ na niesÂcisøosÂci pomieÎdzy TM a LXX w PieÎcioksieÎgu21.
W zwiaÎzku z utrudnionaÎ datacjaÎ zÂroÂdeø nie jest øatwo wyciaÎgacÂ wiaÎzÇaÎce wnioski
na temat stosunku wczesnego judaizmu do LXX. JednakzÇe sÂwiadomosÂcÂ, zÇe
jeÎzyk, w ktoÂrym wyrazÇa sieÎ autor, determinuje w znacznym stopniu sposoÂb
postrzegania sÂwiata, prowadziø wielu zÇydowskich autoroÂw do postawy niecheÎci
i rezerwy wobec Biblii greckiej i ewentualnych nowych wymiaroÂw, ktoÂre ze
sobaÎ niosøa.
Odbiciem negatywnego stosunku rabinoÂw do LXX jest wypowiedzÂ zawarta
w Massekhet Soferim 1,7. Jej autor, przekonany o niemozÇnosÂci wøasÂciwego
przetøumaczenia Prawa z jeÎzyka hebrajskiego, poroÂwnuje dzienÂ przetøumaczenia Tory na jeÎzyk grecki do dnia, w ktoÂrym odlano zøotego cielca pod Synajem.
Literatura rabinacka podnosiøa takzÇe zarzuty o wprowadzaniu nowych wariantoÂw tekstowych, alternatywnych wobec tekstu hebrajskiego.
SÂrodowiska zÇydowskiej diaspory hellenistycznej nie zrezygnowaøy z wykorzystania tekstu greckiego, chociazÇ w wyniku konfrontacji z chrzesÂcijanÂstwem
postarano sieÎ o nowe, bardziej adekwatne z punktu widzenia judaizmu tøumaczenia sÂwieÎtego tekstu (Akwila, Symmach, Teodocjon). Tøumaczenie Akwili
byøo w powszechnym uzÇyciu w synagogach hellenistycznych jeszcze co najmniej
do konÂca okresu bizantyjskiego. SÂwiadczaÎ o tym dobitnie odkrycia w genizie
kairskiej. GøoÂwny nurt judaizmu zaczaÎø sukcesywnie odchodzicÂ od tekstu greckiego z nastaniem ery chrzesÂcijanÂskiej i niemalzÇe do czasoÂw najnowszych
(XIX w.) przestaø interesowacÂ sieÎ SeptuagintaÎ. Dopiero badania Zachariasa
19
20
21

Zob. Soferim 1,8.
Zob. Meg. 9 a±b.
Literatura rabiniczna wspomina o 18 roÂzÇnicach mieÎdzy tekstami.
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Frankela22 ukazaøy na nowo wartosÂcÂ LXX w przyblizÇaniu rabinicznych dyskusji
okresu mieÎdzytestamentalnego.
LXX wpøyneÎøa ewidentnie na jeÎzyk i styl autoroÂw Nowego Testamentu.
ZnaczaÎca wieÎkszosÂcÂ cytatoÂw ze Starego Testamentu w ksieÎgach nowotestamentowych pochodzi z LXX. ObecnosÂcÂ tak wielu wymiaroÂw Biblii greckiej
w Nowym Testamencie nie pozostaøa bez echa w poÂzÂniejszych dzieøach reprezentujaÎcych mysÂl chrzesÂcijanÂskaÎ, gdzie takzÇe cytaty i teologiczne argumenty
budowano na podstawie tekstu greckiego. WsÂroÂd chrzesÂcijan panowaøo powszechne przekonanie, izÇ Biblia grecka jest sÂwieÎtym tekstem KosÂcioøa i dopiero
dyskusje nad tzw. veritas hebraica oraz powstanie Wulgaty, czyli oficjalnego
tekstu øacinÂskiego KosÂcioøa zachodniego zmieniøo do pewnego stopnia jej status. LXX pozostaøa jednak BibliaÎ KosÂcioøa wschodniego.
Grecki tekst sÂwieÎty nie peøniø nigdy w judaizmie funkcji podobnej do tej,
jakaÎ miaø we wczesnym chrzesÂcijanÂstwie. Co prawda judaizm hellenistyczny
w Aleksandrii i jego religijno-filozoficzne tradycje (List Arysteasza, pisma Filona) widziaøy w nim tekst natchniony i roÂwny autorytetem tekstowi hebrajskiemu, a poprzez rozpowszechnionaÎ kultureÎ hellenistycznaÎ synagogi posøugujaÎce sieÎ LXX mogøy znajdowacÂ sieÎ roÂwniezÇ w Palestynie, jednak dla gøoÂwnego
nurtu religii zÇydowskiej tekst hebrajski pozostawaø zawsze najwazÇniejszym
punktem odniesienia. StaÎd chrzesÂcijanÂskie polemiki na temat wyzÇszosÂci tekstu
greckiego nad hebrajskim, zwøaszcza w obliczu heterodoksyjnych interpretacji
chrzesÂcijanÂskich wazÇnych fragmentoÂw Pisma SÂwieÎtego (np. Iz 7,5; Ps 96,10)
skazane byøy na odrzucenie23.

V. ZNACZENIE W NAUCE

Septuaginta okazaøa sieÎ cennym zÂroÂdøem w badaniach nad judaizmem hellenistycznym. Pewnym utrudnieniem w tych badaniach jest ostatecznie nierozstrzygalny dylemat, na ile roÂzÇnice pomieÎdzy BH i LXX saÎ wynikiem rozbiezÇnosÂci w ramach tej samej hebrajskiej tradycji tekstowej (TM i tzw. Vorlage
LXX), a na ile posÂwiadczajaÎ one mentalnosÂcÂ redaktoroÂw przygotowujaÎcych
tekst grecki. TrudnosÂci w ocenie pogøeÎbia takzÇe wspomniana juzÇ wczesÂniej
roÂzÇnorodnosÂcÂ tekstowa w ramach zbioru Septuaginty. Nie nalezÇy wreszcie zapominacÂ, zÇe obydwie tradycje (TM i LXX) saÎ bardzo zblizÇone, a dopiero blizÇsza ich analiza pozwala dostrzec pewne roÂzÇnice.
22

Vorstudien zur Septuaginta, Leipzig 1841 byøy pierwszym powazÇnym studium naukowym
na temat tøumaczenia SiedemdziesieÎciu w sÂrodowisku zÇydowskim.
23
Echa tych polemik spotkacÂ mozÇna u sÂw. Justyna w jego Dialogu z ZÇydem Tryfonem.
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WspoÂøczesne badania nad LXX saÎ prowadzone roÂwnolegle przez zÇydowskich i chrzesÂcijanÂskich uczonych. Przedstawiciele judaizmu w coraz wieÎkszym
stopniu zdajaÎ sobie spraweÎ ze znaczenia Septuaginty dla ich kulturowo-religijnego dziedzictwa okresu hellenistycznego. Jest ona dla nich bezcennym sÂwiadkiem czasoÂw, w ktoÂrych religia zÇydowska zmagaøa sieÎ z pytaniami o wøasnaÎ
tozÇsamosÂcÂ, a takzÇe o przynalezÇne jej miejsce w starozÇytnym sÂwiecie basenu
Morza SÂroÂdziemnego i zhellenizowanego Bliskiego Wschodu24.
DzieÎki LXX dzisiejszy badacz mozÇe wiele dowiedziecÂ sieÎ na temat oÂwczesnych technik translatorskich, metod egzegetycznych. Tekst Biblii greckiej odsøania przed czytelnikiem charakter jeÎzyka, ktoÂrym posøugiwano sieÎ w Aleksandrii w ostatnich wiekach ery przedchrzesÂcijanÂskiej; przekazuje roÂwniezÇ cenne informacje na temat samych tøumaczy i ich kulturowego zakorzenienia.
KrytykoÂw tekstu, badajaÎcych historieÎ przekazu tradycji biblijnych, szczegoÂlnie interesuje odkrywanie domniemanego pierwotnego tekstu hebrajskiego, stojaÎcego za dzisiejszaÎ formaÎ LXX (hebrajskie Vorlage)25. Septuaginta,
beÎdaÎc najstarszym tøumaczeniem Biblii hebrajskiej, pozostaje w dalszym ciaÎgu
wazÇnym sÂwiadkiem tekstu sÂwieÎtego, a z punktu widzenia chrzesÂcijanÂstwa kluczowym ogniwem øaÎczaÎcym Stary Testament z Nowym.
The Greek Bible and its Influence on Hellenistic Judaism
Summary
The article gives a brief presentation of the identity of Septuagint and its history.
The issues dealt with are: the literary unity of LXX, its basic terminology and origins,
its canon as well as its significance for Judaism and for modern biblical studies.
S ø o w a k l u c z o w e: Septuaginta, przekøad starogrecki (OG), List Arysteasza,
judaizm hellenistyczny
K e y w o r d s: Septuagint, Old Greek, the Letter of Aristeas, hellenistic Judaism

24

PanorameÎ dokonanÂ w dziedzinie studioÂw nad SeptuagintaÎ w drugiej poøowie XX w. przedstawiøa w swoim opracowaniu bibliograficznym C. Dogniez, Bibliography of the Septuagint / Bibliographie de la Septante. (1970±1993) [VTSup 60], Brill, Leiden 1995. Zob. tezÇ aktualizacje bibliografii na temat trwajaÎcych projektoÂw badawczych w BIOSCS.
25
Zob. np. E. Tov, The Text-Critical Use of the Septuagint in Biblical Research. Revised and
Enlarged Edition (Jerusalem Biblical Studies, 8), Simor, Jerusalem 1997.

